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Art. 407. Afinitatea. (1) Afinitatea este legătura dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ. 
(2) Rudele soţului sunt, în aceeaşi linie şi acelaşi grad, afinii celuilalt soţ.

Capitolul II. Filiaţia

Secţiunea 1. Stabilirea filiaţiei

§1. Dispoziţii generale

Art. 408. Modurile de stabilire a filiaţiei. (1) Filiaţia faţă de mamă re zultă din 
faptul naşterii; ea se poate stabili şi prin recunoaştere sau prin ho tărâre judecă‑
torească.

(2) Filiaţia faţă de tatăl din căsătorie se stabileşte prin efectul prezumţiei de 
paternitate.

(3) Filiaţia faţă de tatăl din afara căsătoriei se stabileşte prin recunoaştere sau 
prin hotărâre judecătorească, după caz. [R.A.: art. 47 alin. (1), art. 56 şi art. 57 C. fam.]

Legea de aplicare: Art. 47. Stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune 
privitoare la filiaţie este supusă dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele prevăzute de 
acesta numai în cazul copiilor născuţi după intrarea lui în vigoare. 

Legislaţie conexă: art. 2‑3 din Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor 
născuţi în afara căsătoriei, încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975, la care România 
a aderat prin Legea nr. 101/1992 (M. Of. nr. 243 din 30 septembrie 1992).

Art. 409. Dovada filiaţiei. (1) Filiaţia se dovedeşte prin actul de naştere 
întocmit în registrul de stare civilă, precum şi cu certificatul de naştere eliberat pe 
baza acestuia.

(2) În cazul copilului din căsătorie, dovada se face prin actul de naştere şi prin 
actul de căsătorie al părinţilor, trecute în registrele de stare civilă, precum şi prin 
certificatele de stare civilă corespunzătoare. [R.A.: art. 47 alin. (2) şi art. 50 C. fam.]

Art. 410. Posesia de stat. (1) Posesia de stat este starea de fapt care indică 
legăturile de filiaţie şi rudenie dintre copil şi familia din care se pretinde că face 
parte. Ea constă, în principal, în oricare dintre următoarele împrejurări:

a) o persoană se comportă faţă de un copil ca fiind al său, îngrijindu‑se de 
creşterea şi educarea sa, iar copilul se comportă faţă de această per soană ca 
fiind părintele său;

b) copilul este recunoscut de către familie, în societate şi, când este cazul, 
de către autorităţile publice, ca fiind al persoanei despre care se pretinde că este 
părintele său;

c) copilul poartă numele persoanei despre care se pretinde că este părintele său. 
(2) Posesia de stat trebuie să fie continuă, paşnică, publică şi neechi vocă. 

[R.A.: art. 294 C. civ. 1864, forma anterioară abrogării prin art. 49 al Decretului nr. 32/1954]

Art. 411. Posesia de stat conformă cu actul de naştere. (1) Nicio persoană 
nu poate reclama o altă filiaţie faţă de mamă decât aceea ce rezultă din actul său 
de naştere şi posesia de stat conformă cu acesta.

(2) Nimeni nu poate contesta filiaţia faţă de mamă a persoanei care are o posesie 
de stat conformă cu actul său de naştere.
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(3) Cu toate acestea, dacă printr‑o hotărâre judecătorească s‑a stabilit că a 
avut loc o substituire de copil ori că a fost înregistrată ca mamă a unui copil o altă 
femeie decât aceea care l‑a născut, se poate face dovada adevăratei filiaţii cu orice 
mijloc de probă. [R.A.: art. 51 C. fam.]

Art. 412. Timpul legal al concepţiunii. (1) Intervalul de timp cuprins între 
a trei suta şi a o sută optzecea zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al 
concepţiunii. El se calculează zi cu zi. 

(2) Prin mijloace de probă ştiinţifice se poate face dovada concepţiunii copilului 
într‑o anumită perioadă din intervalul de timp prevăzut la alin. (1) sau chiar în afara 
acestui interval. [R.A.: art. 61 C. fam.]

Art. 413. Domeniul de aplicare. Dispoziţiile prezentului capitol referi toare la 
copil sunt aplicabile şi persoanei majore a cărei filiaţie este cerce tată.

§2. Prezumţia de paternitate

Art. 414. Prezumţia de paternitate. (1) Copilul născut sau conceput în timpul 
căsă toriei are ca tată pe soţul mamei.

(2) Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să 
fie tatăl copilului. [R.A.: art. 53 alin. (1) şi art. 54 alin. (1) C. fam.]

§3. Recunoaşterea copilului

Art. 415. Felurile recunoaşterii. (1) Dacă naşterea nu a fost înregistrată în 
registrul de stare civilă sau copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut 
din părinţi necunoscuţi, mama îl poate recunoaşte pe copil.

(2) Copilul conceput şi născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de către 
tatăl său.

(3) După moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai dacă a lăsat 
descendenţi fireşti. [R.A.: art. 48 alin. (1) şi art. 57 alin. (1) C. fam.]

Art. 416. Formele recunoaşterii. (1) Recunoaşterea poate fi făcută prin 
decla raţie la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, prin înscris 
autentic sau prin testa ment.

(2) Dacă recunoaşterea este făcută prin înscris autentic, o copie a acestuia 
este trimisă din oficiu serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor 
competent, pentru a se face menţiunea corespunzătoare în registrele de stare civilă.

(3) Recunoaşterea, chiar dacă a fost făcută prin testament, este irevo cabilă. 
[R.A.: art. 48 alin. (2) şi (3) şi art. 57 alin. (2) C. fam.]

Art. 417. Recunoaşterea de către minorul necăsătorit. Minorul necă sătorit 
îl poate recunoaşte singur pe copilul său, dacă are discernământ la momentul 
recunoaşterii.

Art. 418. Nulitatea absolută a recunoaşterii. Recunoaşterea este lovită de 
nulitate absolută dacă:

a) a fost recunoscut un copil a cărui filiaţie, stabilită potrivit legii, nu a fost 
înlă turată. Cu toate acestea, dacă filiaţia anterioară a fost înlăturată prin hotărâre 
jude cătorească, recunoaşterea este valabilă;
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b) a fost făcută după decesul copilului, iar acesta nu a lăsat descendenţi fireşti;
c) a fost făcută în alte forme decât cele prevăzute de lege.

Art. 419. Nulitatea relativă a recunoaşterii. (1) Recunoaşterea poate fi anulată 
pentru eroare, dol sau violenţă. 

(2) Prescripţia dreptului la acţiune începe să curgă de la data încetării violenţei 
ori, după caz, a descoperirii erorii sau dolului.

Art. 420. Contestarea recunoaşterii de filiaţie. (1) Recunoaşterea care nu 
cores punde adevărului poate fi contestată oricând şi de orice per soană interesată.

(2) Dacă recunoaşterea este contestată de celălalt părinte, de copilul recu noscut 
sau de descendenţii acestuia, dovada filiaţiei este în sarcina auto  rului recunoaşterii 
sau a moş  te  nitorilor săi. [R.A.: art. 49 şi art. 58 C. fam.] 

§4. Acţiuni privind filiaţia

I. Contestarea filiaţiei

Art. 421. Acţiunea în contestaţia filiaţiei. (1) Orice persoană inte re sată poate 
con testa oricând, prin acţiune în justiţie, filiaţia stabilită printr‑un act de naştere ce 
nu este conform cu posesia de stat.

(2) În acest caz, filiaţia se dovedeşte prin certificatul medical constatator al 
naşterii, prin expertiza medico‑legală de stabilire a filiaţiei sau, în lipsa certificatului 
ori în cazul impo sibilităţii efectuării expertizei, prin orice mijloc de probă, inclusiv 
prin posesia de stat.

(3) Cu toate acestea, dovada filiaţiei nu se face prin martori decât în cazul 
prevăzut la art. 411 alin. (3) sau atunci când există înscrisuri care fac demnă de 
crezare acţiunea formulată.

Legea de aplicare:  Art. 47. Stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune 
privitoare la filiaţie este supusă dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele prevăzute de 
acesta numai în cazul copiilor născuţi după intrarea lui în vigoare.

II. Acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă

Art. 422. Acţiunea în stabilirea maternităţii. În cazul în care, din orice motiv, 
dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul consta tator al naşterii 
ori în cazul în care se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al 
naşterii, filiaţia faţă de mamă se poate stabili printr‑o acţiune în stabilirea maternităţii, 
în cadrul căreia pot fi administrate orice mijloace de probă. [R.A.: art. 50 C. fam.]

Art. 423. Regimul juridic al acţiunii în stabilirea maternităţii. (1) Dreptul 
la acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă aparţine copilului şi se por neşte, în 
numele acestuia, de către reprezentantul său legal.

(2) Acţiunea poate să fie pornită sau, după caz, continuată şi de moş tenitorii 
copilului, în condiţiile legii. 

(3) Acţiunea poate fi introdusă şi împotriva moştenitorilor pretinsei mame.
(4) Dreptul la acţiune este imprescriptibil.
(5) Dacă însă copilul a decedat înainte de a introduce acţiunea, moşte nitorii 

săi pot să o introducă în termen de un an de la data decesului. [R.A.: art. 52 C. fam.]
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III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei

Art. 424. Stabilirea paternităţii prin hotărâre judecătorească. Dacă tatăl 
din afara căsătoriei nu îl recunoaşte pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili 
prin hotărâre judecătorească.

Art. 425. Acţiunea în stabilirea paternităţii. (1) Acţiunea în stabilirea pater‑
nităţii din afara căsătoriei aparţine copilului şi se porneşte în numele lui de către 
mamă, chiar dacă este minoră, sau de către reprezentantul lui legal.

(2) Ea poate fi pornită sau, după caz, continuată şi de moştenitorii copi lului, în 
condiţiile legii.

(3) Acţiunea în stabilirea paternităţii poate fi pornită şi împotriva moşte nitorilor 
pretin sului tată. [R.A.: art. 59 C. fam.]

Legea de aplicare: Art. 47. Stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune 
privitoare la filiaţie este supusă dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele prevăzute de 
acesta numai în cazul copiilor născuţi după intrarea lui în vigoare. 

Art. 426. Prezumţia filiaţiei faţă de pretinsul tată. (1) Paternitatea se prezumă 
dacă se dovedeşte că pretinsul tată a convieţuit cu mama co pilului în perioada 
timpului legal al concepţiunii.

(2) Prezumţia este înlăturată dacă pretinsul tată dovedeşte că este exclus ca 
el să îl fi conceput pe copil.

Art. 427. Termenul de prescripţie. (1) Dreptul la acţiunea în stabilirea pa
ternităţii nu se prescrie în timpul vieţii copilului.

(2) Dispoziţiile art. 423 alin. (5) se aplică în mod corespunzător. [R.A.: art. 60 C. fam.] 

Art. 428. Despăgubiri. (1) Mama copilului poate cere pretinsului tată să îi 
plătească jumătate din:

a) cheltuielile naşterii şi ale lehuziei;
b) cheltuielile făcute cu întreţinerea ei în timpul sarcinii şi în perioada de lehuzie.
(2) Mama poate solicita aceste despăgubiri chiar şi atunci când copilul s‑a 

născut mort sau a murit înainte de pronunţarea hotărârii privind stabi lirea paternităţii.
(3) Dreptul la acţiune al mamei se prescrie în termen de 3 ani de la naşterea 

copilului.
(4) Mama nu poate cere aceste despăgubiri dacă nu a formulat şi acţiu ne pentru 

stabilirea paternităţii.
(5) În afara cheltuielilor prevăzute la alin. (1), mama şi moştenitorii ei au dreptul 

la despăgubiri pentru orice alte prejudicii, potrivit dreptului comun.

IV. Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie

Art. 429. Acţiunea în tăgada paternităţii. (1) Acţiunea în tăgada pater nităţii 
poate fi pornită de soţul mamei, de mamă, de tatăl biologic, precum şi de copil. Ea 
poate fi pornită sau, după caz, continuată şi de moştenitorii acestora, în condiţiile legii.

(2) Acţiunea se introduce de către soţul mamei împotriva copilului; când acesta 
este decedat, acţiunea se porneşte împotriva mamei sale şi, dacă este cazul, a 
altor moştenitori ai săi.
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(3) Dacă soţul este pus sub interdicţie, acţiunea poate fi pornită de tutore, iar 
în lipsă, de un curator numit de instanţa judecătorească.

(4) Mama sau copilul poate introduce acţiunea împotriva soţului. Dacă acesta 
este decedat, acţiunea se porneşte împotriva moştenitorilor lui.

(5) Tatăl biologic poate introduce acţiunea împotriva soţului mamei şi a copilului. 
Dacă aceştia sunt decedaţi, acţiunea se porneşte împotriva moştenitorilor. [R.A.: art. 54 
C. fam.]

Legea de aplicare: Art. 47. Stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune 
privitoare la filiaţie este supusă dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele prevăzute de 
acesta numai în cazul copiilor născuţi după intrarea lui în vigoare. 

Art. 430. Tăgada paternităţii de către soţul mamei. (1) Soţul mamei poate 
introduce acţiunea în tăgada paternităţii în termen de 3 ani, care curge fie de la 
data la care soţul a cunoscut că este prezumat tată al copilului, fie de la o dată 
ulterioară, când a aflat că prezumţia nu corespunde realităţii.

(2) Termenul nu curge împotriva soţului pus sub interdicţie judecăto rească şi, 
chiar dacă acţiunea nu a fost pornită de tutore, ea poate fi introdusă de soţ în termen 
de 3 ani de la data ridicării interdicţiei.

(3) Dacă soţul a murit înainte de împlinirea termenul menţionat la alin. (1), fără 
a porni acţiunea, aceasta poate fi pornită de către moştenitori în termen de un an 
de la data decesului. [R.A.: art. 55 C. fam.]

Legea de aplicare: Art. 47. Stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune 
privitoare la filiaţie este supusă dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele prevăzute de 
acesta numai în cazul copiilor născuţi după intrarea lui în vigoare. 

Art. 431. Tăgada paternităţii de către mamă. (1) Acţiunea în tăgada paternităţii 
poate fi pornită de către mamă în termen de 3 ani de la data naşterii copilului.

(2) Dispoziţiile art. 429 alin. (3) şi art. 430 alin. (2) şi (3) se aplică în mod cores‑
punzător.

Legea de aplicare: Art. 47. Stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune 
privitoare la filiaţie este supusă dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele prevăzute de 
acesta numai în cazul copiilor născuţi după intrarea lui în vigoare.

Art. 432. Tăgada paternităţii de către pretinsul tată biologic. (1) Acţiunea 
în tăgada paternităţii introdusă de către cel care se pretinde tată biologic poate fi 
admisă numai dacă acesta face dovada paternităţii sale faţă de copil.

(2) Dreptul la acţiune nu se prescrie în timpul vieţii tatălui biologic. Dacă acesta 
a decedat, acţiunea poate fi formulată de moştenitorii săi în termen de cel mult un 
an de la data decesului.

(3) Dispoziţiile art. 429 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. [R.A.: art. 59 
alin. (2) şi (3) C. fam.]

Legea de aplicare: Art. 47. Stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune 
privitoare la filiaţie este supusă dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele prevăzute de 
acesta numai în cazul copiilor născuţi după intrarea lui în vigoare. 
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Art. 433. Tăgada paternităţii de către copil şi de către moştenitori. (1) 
Acţiunea în tăgada paternităţii se porneşte de copil, în timpul minorităţii sale, prin 
reprezentantul său legal.

(2) Dreptul la acţiune nu se prescrie în timpul vieţii copilului.
(3) Dispoziţiile art. 423 alin. (5) şi art. 429 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. 

[R.A.: art. 54 alin. (2) şi art. 60 alin. (4) C. fam.]

Legea de aplicare: Art. 47. Stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune 
privitoare la filiaţie este supusă dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele prevăzute de 
acesta numai în cazul copiilor născuţi după intrarea lui în vigoare. 

Notă. În raport de reglementarea anterioară, prin Decizia nr. 33/2021 (M. Of. nr. 619 din 23 
iunie 2021), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni 
de drept în materie civilă, a admis sesizarea formulată de Tribunalul Sibiu, Secţia I civilă, 
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 55 
alin. (1) din Legea nr. 4/1953 – Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 54 alin. (2) din acelaşi cod, ca urmare a efectelor 
Deciziei Curţii Constituţionale nr. 349 din 19 decembrie 2001, publicată în M. Of. nr. 240 
din 10 aprilie 2002, a stabilit că „acţiunea în tăgăduirea paternităţii introdusă de copilul 
născut în timpul căsătoriei are caracter imprescriptibil”.

Art. 434. Contestarea filiaţiei faţă de tatăl din căsătorie. Orice per soană 
interesată poate cere, oricând, instanţei să constate că nu sunt întrunite condiţiile 
pentru ca prezumţia de paternitate să se aplice unui copil înregistrat în actele de 
stare civilă ca fiind născut din căsătorie.

Legea de aplicare: Art. 47. Stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune 
privitoare la filiaţie este supusă dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele prevăzute de 
acesta numai în ca zul copiilor născuţi după intrarea lui în vigoare.

V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţie

Art. 435. Filiaţia legal stabilită. (1) Atât timp cât o legătură de filiaţie legal 
stabilită nu a fost contestată în justiţie, nu se poate stabili, pe nicio cale, o altă filiaţie.

(2) Dispoziţiile art. 99 alin. (4) rămân aplicabile.

Art. 436. Citarea părinţilor şi a copilului. Părinţii şi copilul vor fi citaţi în toate 
cauzele referitoare la filiaţie, chiar şi atunci când nu au calitatea de reclamant sau 
de pârât. 

Art. 437. Inadmisibilitatea renunţării. (1) În acţiunile privitoare la filiaţie nu 
se poate renunţa la drept.

(2) De asemenea, cel care introduce o acţiune privitoare la filiaţie în numele 
unui copil sau al unei persoane puse sub interdicţie judecătorească, precum şi 
copilul minor care a introdus singur, potrivit legii, o astfel de acţiune nu pot renunţa 
la judecarea ei.

Art. 438. Situaţia copilului. (1) Prin hotărârea de admitere a acţiunii instanţa se 
pro nunţă şi cu privire la stabilirea numelui copilului, exercitarea autorităţii părinteşti 
şi obligaţia părinţilor de a‑l întreţine pe copil.

Art. 433-438
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(2) În cazul în care admite o acţiune în contestarea filiaţiei, instanţa poate stabili, 
dacă este cazul, modul în care copilul păstrează legături personale cu acela care 
l‑a crescut.

Art. 439. Acţiunea formulată în caz de moştenire vacantă. În cazul în care, 
potrivit legii, o acţiune privitoare la filiaţie poate fi pornită împo triva moştenitorilor, 
iar moştenirea este vacantă, acţiunea poate fi intro dusă împotriva comunei, oraşului 
sau, după caz, mu ni cipiului de la locul deschiderii moştenirii. Citarea în proces a 
renunţătorilor, dacă există, este obligatorie.

Art. 440. Efectele stabilirii filiaţiei asupra unui proces penal. În cazul 
infracţiunilor a căror calificare presupune existenţa unui raport de filiaţie care nu 
este legal stabilit, hotărârea penală nu poate fi pronunţată înainte de rămânerea 
definitivă a hotărârii civile privitoare la raportul de filiaţie.

Dezlegarea unor chestiuni de drept. Prin Decizia nr. 52/2021 (www.scj.ro), Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie 
penală, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea, Secţia penală şi pentru 
cauze cu minori, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi a stabilit:
„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 377 din Codul penal, prin raportare la art. 177 
alin. (2) din Codul penal, pentru determinarea subiecţilor infracţiunii de incest, stabilirea 
calităţii de rude biologice în linie directă sau între fraţi şi surori, în cazul în care subiect 
al infracţiunii este o persoană adoptată, poate avea loc în condiţiile art. 52 alin. (1) şi (2) 
din Codul de procedură penală independent de dispoziţiile art. 440 şi art. 470 alin. (2) 
din Codul civil.
Pentru determinarea subiecţilor infracţiunii de incest prevăzute de art. 377 din Codul penal, 
în cazul în care unul dintre aceştia este adoptat, nu se impune stabilirea în prealabil a 
unui raport juridic civil de rude în linie directă sau fraţi şi surori potrivit art. 409 din Codul 
civil raportat la art. 416 din Codul civil sau art. 424 din Codul civil, după caz, acest aspect 
putând fi stabilit în absenţa actelor de stare civilă şi a unei acţiuni civile cu acest obiect, 
în cadrul procesului penal pendinte potrivit mijloacelor de probă prevăzute de art. 97 
alin. (1) din Codul de procedură penală prin raportare la art. 52 alin. (1) şi (2) din Codul 
de procedură penală.
Efectele legăturii de rudenie biologică stabilite într‑un proces civil sau chiar în procesul 
penal pendinte ulterior comiterii faptei de incest retroactivează până la momentul naşterii 
copilului”.

Secţiunea a 2‑a. Reproducerea umană 
asistată medical cu terţ donator

Art. 441. Regimul filiaţiei. (1) Reproducerea umană asistată medical cu terţ 
donator nu determină nicio legătură de filiaţie între copil şi donator.

(2) În acest caz, nicio acţiune în răspundere nu poate fi pornită împotriva dona‑
torului.

(3) Părinţi, în sensul dat de prezenta secţiune, nu pot fi decât un bărbat şi o 
femeie sau o femeie singură.

Art. 442. Condiţii. (1) Părinţii care, pentru a avea un copil, doresc să recurgă 
la re producerea asistată medical cu terţ donator trebuie să îşi dea consimţământul 
în prealabil, în condiţii care să asigure deplina confi den ţialitate, în faţa unui notar 
public care să le explice, în mod expres, con secinţele actului lor cu privire la filiaţie.
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(2) Consimţământul rămâne fără efect în cazul decesului, al formulării unei 
cereri de divorţ sau al separaţiei în fapt, survenite anterior momentului concepţiunii 
realizate în cadrul reproducerii umane asistate medical. El poate fi revocat oricând, 
în scris, inclusiv în faţa medicului chemat să asigure asistenţa pentru reproducerea 
cu terţ donator.

Art. 443. Contestarea filiaţiei. (1) Nimeni nu poate contesta filiaţia copilului 
pentru mo tive ce ţin de reproducerea asistată medical şi nici copi lul astfel născut 
nu poate con testa filiaţia sa.

(2) Cu toate acestea, soţul mamei poate tăgădui paternitatea copilului, în con‑
diţiile legii, dacă nu a consimţit la reproducerea asistată medical realizată cu ajutorul 
unui terţ donator.

(3) În cazul în care copilul nu a fost conceput în acest mod, dispoziţiile privind 
tăgă duirea paternităţii rămân aplicabile. 

Art. 444. Răspunderea tatălui. Cel care, după ce a consimţit la repro du ce‑
rea asistată medical cu terţ donator, nu recunoaşte copilul astfel născut în afara 
căsătoriei răspunde faţă de mamă şi faţă de copil. În acest caz, paternitatea copilului 
este stabilită pe cale judecătorească în condiţiile art. 411 şi 423.

Art. 445. Confidenţialitatea informaţiilor. (1) Orice informaţii privind reprodu‑
cerea umană asistată medical sunt confidenţiale.

(2) Cu toate acestea, în cazul în care, în lipsa unor astfel de informaţii, există 
riscul unui prejudiciu grav pentru sănătatea unei persoane astfel concepute sau a 
descendenţilor acesteia, instanţa poate autoriza transmi terea lor, în mod confidenţial, 
medicului sau autorităţilor competente.

(3) De asemenea, oricare dintre descendenţii persoanei astfel concepu te poate 
să se prevaleze de acest drept, dacă faptul de a fi privat de infor maţiile pe care le 
cere poate să prejudicieze grav sănătatea sa ori pe cea a unei persoane care îi 
este apropiată.

Art. 446. Raporturile dintre tată şi copil. Tatăl are aceleaşi drepturi şi obligaţii 
faţă de copilul născut prin reproducere asistată medical cu terţ donator ca şi faţă 
de un copil născut prin concepţiune naturală.

Art. 447. Reguli aplicabile. Reproducerea umană asistată medical cu terţ 
donator, regimul său juridic, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor care ţin de 
aceasta, precum şi modul de transmitere a lor se stabilesc prin lege specială.

Secţiunea a 3‑a. Situaţia legală a copilului

Art. 448. Egalitatea în drepturi a copiilor. Copilul din afara căsătoriei a cărui 
filiaţie a fost stabilită potrivit legii are, faţă de fiecare părinte şi rudele acestuia, 
aceeaşi situaţie ca şi aceea a unui copil din căsătorie. [R.A.: art. 63 C. fam.]

Art. 449. Numele copilului din căsătorie. (1) Copilul din căsătorie ia numele 
de familie comun al părinţilor săi.

(2) Dacă părinţii nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau 
numele lor reunite. În acest caz numele copilului se stabileşte prin acordul părinţilor 
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şi se declară, odată cu naşterea copilului, la serviciul public comunitar local de 
evidenţă a persoanelor.

(3) În lipsa acordului părinţilor, instanţa de tutelă hotărăşte şi comunică de 
îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul public comunitar local de evidenţă a 
persoanelor unde a fost înregistrată naşterea. [R.A.: art. 62 C. fam.]

Art. 450. Numele copilului din afara căsătoriei. (1) Copilul din afara căsătoriei 
ia numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită.

(2) În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, copilul, 
prin acordul părinţilor, poate lua numele de familie al părintelui faţă de care şi‑a 
stabilit filiaţia ulterior sau numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al 
copilului se declară de către părinţi, împreună, la serviciul public comunitar local 
de evidenţă a persoanelor la care a fost înregistrată naşterea. În lipsa acordului 
părinţilor se aplică dispoziţiile art. 449 alin. (3).

(3) În cazul în care copilul şi‑a stabilit filiaţia în acelaşi timp faţă de ambii părinţi, 
se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 449 alin. (2) şi (3). [R.A.: art. 64 C. fam.]

Capitolul III. Adopţia

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Art. 451. Noţiune. Adopţia este operaţiunea juridică prin care se cre ează 
legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între 
adoptat şi rudele adoptatorului. [R.A.: art. 1 din Legea nr. 273/2004]

Legislaţie conexă: Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, repu blicată (M. Of. 
nr. 739 din 23 septembrie 2016). 

Art. 452. Principiile adopţiei. Adopţia este supusă cumulativ următoa relor principii:
a) interesul superior al copilului;
b) necesitatea de a asigura creşterea şi educarea copilului într‑un me diu familial;
c) continuitatea creşterii şi educării copilului, ţinându‑se seama de ori ginea sa 

etnică, lingvistică, religioasă şi culturală;
d) celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adop ţiei.

Legislaţie conexă: art. 1 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, repu blicată 
(M. Of. nr. 739 din 23 septembrie 2016). 

Art. 453. Adopţia internaţională. Condiţiile şi procedura adopţiei inter na ţionale, 
ca şi efectele acesteia asupra cetăţeniei copilului se stabilesc prin lege specială.

Legislaţie conexă: art. 60‑74 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată 
(M. Of. nr. 739 din 23 septembrie 2016). 

Art. 454. Procedura adopţiei. (1) Adopţia se încuviinţează de către instanţa de 
tutelă, dacă este în interesul superior al copilului şi sunt înde plinite toate celelalte 
condiţii pre văzute de lege. 

(2) Procedura adopţiei este reglementată prin lege specială.
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Legislaţie conexă: art. 18‑59 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată 
(M. Of. nr. 739 din 23 septembrie 2016). 

Secţiunea a 2‑a. Condiţiile de fond ale adopţiei

§1. Persoanele care pot fi adoptate

Art. 455. Vârsta adoptatului. (1) Copilul poate fi adoptat până la do bân direa 
capa cităţii depline de exerciţiu.

(2) Cu toate acestea, poate fi adoptată, în condiţiile legii, şi persoana care a 
dobândit capacitate deplină de exerciţiu, dacă a fost crescută în timpul minorităţii 
de către cel care doreşte să o adopte. [R.A.: art. 5 din Legea nr. 273/2004]

Legea de aplicare: Art. 48. Dispoziţiile art. 455 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul în 
care mino rul dobân deşte capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit art. 40 din Codul civil.

Art. 456. Pluralitatea de adoptaţi – fraţi şi surori. Adopţia fraţilor, indiferent 
de sex, de către persoane sau familii diferite se poate face numai dacă acest lucru 
este în inte resul lor superior. [R.A.: art. 6 din Legea nr. 273/2004]

Art. 457. Interzicerea adopţiei între fraţi. Adopţia între fraţi, indiferent de sex, 
este interzisă. [R.A.: art. 8 alin. (1) din Legea nr. 273/2004]

Art. 458. Situaţia soţilor. Adopţia a 2 soţi sau foşti soţi de către acelaşi adop‑
tator sau familie adoptatoare, precum şi adopţia între soţi sau foşti soţi sunt interzise. 
[R.A.: art. 8 alin. (2) din Legea nr. 273/2004]

§2. Persoanele care pot adopta

Art. 459. Capacitatea şi starea de sănătate. Persoanele care nu au capacitate 
de plină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal nu pot 
adopta. [R.A.: art. 8 alin. (3) şi art. 9 alin. (1) din Legea nr. 273/2004]

Art. 460. Diferenţa de vârstă. (1) Adoptatorul trebuie să fie cu cel puţin 18 ani 
mai în vârstă decât adoptatul.

(2) Pentru motive temeinice, instanţa de tutelă poate încuviinţa adopţia chiar 
dacă dife renţa de vârstă dintre adoptat şi adoptator este mai mică decât 18 ani, 
dar nu mai puţin de 16 ani. [R.A.: art. 9 din Legea nr. 273/2004]

Art. 461. Condiţiile morale şi materiale. (1) Adoptatorul sau familia adoptatoare 
trebuie să îndeplinească garanţiile morale şi condiţiile materia le necesare creşterii, 
edu cării şi dezvoltării armonioase a copilului.

(2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se atestă de către auto rităţile 
compe tente, potrivit legii speciale. [R.A.: art. 10 din Legea nr. 273/2004]

Art. 462. Adopţia simultană sau succesivă. (1) Două persoane nu pot adopta 
îm preună, nici simultan şi nici succesiv, cu excepţia cazului în care sunt soţ şi soţie.

(2) Cu toate acestea, o nouă adopţie poate fi încuviinţată atunci când:
a) adoptatorul sau soţii adoptatori au decedat; în acest caz, adopţia anterioară 

se consideră desfăcută pe data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de 
încuviinţare a noii adopţii;
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b) adopţia anterioară a încetat din orice alt motiv.
(3) Două persoane de acelaşi sex nu pot adopta împreună. [R.A.: art. 7 din Legea 

nr. 273/2004]

§3. Consimţământul la adopţie

Art. 463. Persoanele care consimt la adopţie. (1) Pentru încheierea unei 
adopţii este necesar consimţământul următoarelor persoane:

a) părinţii fireşti ori, după caz, tutorele copilului ai cărui părinţi fireşti sunt dece daţi, 
necunoscuţi, declaraţi morţi sau dispăruţi ori puşi sub interdicţie, în condiţiile legii;

b) adoptatul care a împlinit 10 ani;
c) adoptatorul sau, după caz, soţii din familia adoptatoare, când aceştia adoptă 

îm preună;
d) soţul celui care adoptă, cu excepţia cazului în care lipsa discer nământului îl 

pune în imposibilitatea de a‑şi manifesta voinţa.
(2) Nu este valabil consimţământul dat în considerarea promisiunii sau obţinerii 

efec tive a unor foloase, indiferent de natura acestora. [R.A.: art. 11 din Legea nr. 273/2004]

Art. 464. Situaţii speciale privind consimţământul părinţilor. (1) Dacă unul 
dintre pă rinţii fireşti este necunoscut, mort, declarat mort, pre cum şi dacă se află, 
din orice mo tiv, în imposibilitate de a‑şi manifesta voinţa, consimţământul celuilalt 
părinte este îndes tulător. Când ambii pă rinţi se află în una dintre aceste situaţii, 
adopţia se poate încheia fără con simţământul lor.

(2) Părintele sau părinţii decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti ori cărora li 
s‑a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti păstrează dreptul de a consimţi 
la adopţia copilului. În aceste cazuri, consimţământul celui care exercită autoritatea 
părintească este şi el obligatoriu.

(3) Persoana căsătorită care a adoptat un copil trebuie să consimtă la adopţia 
aceluiaşi copil de către soţul său. Consimţământul părinţilor fireşti nu mai este 
necesar în acest caz. [R.A.: art. 12 din Legea nr. 273/2004]

Art. 465. Libertatea consimţământului părinţilor. Părinţii fireşti ai copilului 
sau, după caz, tutorele trebuie să consimtă la adopţie în mod liber, necondiţionat şi 
numai după ce au fost informaţi în mod corespunzător asupra consecinţelor adopţiei, 
în special asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine.

Legislaţie conexă: art. 9 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată 
(M. Of. nr. 739 din 23 septembrie 2016).

Art. 466. Darea şi revocarea consimţământului părinţilor. (1) Con simţă‑
mântul la adopţie al părinţilor fireşti sau, după caz, al tutorelui poate fi dat numai 
după trecerea unui termen de 60 de zile de la data naşterii copilului.

(2) Consimţământul dat în condiţiile alin. (1) poate fi revocat în termen de 30 de 
zile de la data exprimării lui. [R.A.: art. 16 din Legea nr. 273/2004]

Art. 467. Refuzul părinţilor de a‑şi da consimţământul. În mod ex cep    ţional, 
instanţa de tutelă poate trece peste refuzul părinţilor fireşti sau, după caz, al tutorelui 
de a consimţi la adopţie, dacă se dovedeşte, cu orice mijloc de probă, că acesta 
este abuziv şi instanţa apreciază că adopţia este în interesul superior al copilului, 
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ţinând seama şi de opinia acestuia, dată în condiţiile legii, cu motivarea expresă a 
hotărârii în această privinţă. [R.A.: art. 13 din Legea nr. 273/2004]

Art. 468. Condiţiile exprimării consimţământului. Condiţiile în care îşi exprimă 
con simţământul persoanele chemate să consimtă la adopţie sunt reglementate 
prin lege spe cială.

Legea de aplicare: Art. 49. Adopţiile încuviinţate înainte de intrarea în vigoare a Codului 
civil rămân supuse, în ceea ce priveşte validitatea lor, legii în vigoare la data când au 
fost încuviinţate.

Secţiunea a 3‑a. Efectele adopţiei

Art. 469. Data adopţiei. Adopţia produce efecte de la data rămânerii definitive 
a hotărârii judecătoreşti prin care a fost încuviinţată. [R.A.: art. 56 alin. (1) din Legea 
nr. 273/2004]

Art. 470. Efectele asupra rudeniei. (1) Prin adopţie se stabilesc filia ţia dintre 
adoptat şi cel care adoptă, precum şi legături de rudenie între adop tat şi rudele 
adoptatorului.

(2) Raporturile de rudenie încetează între adoptat şi descendenţii săi, pe de o 
parte, şi părinţii fireşti şi rudele acestora, pe de altă parte.

(3) Când adoptator este soţul părintelui firesc sau adoptiv, legăturile de rudenie 
ale adoptatului încetează numai în raport cu părintele firesc şi rudele părintelui firesc 
care nu este căsătorit cu adoptatorul. [R.A.: art. 56 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2004]

Dezlegarea unor chestiuni de drept. A se vedea Decizia nr. 52/2021 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, 
redată în extras supra, la art. 440.

Art. 471. Raporturile dintre adoptator şi adoptat. (1) Adoptatorul are faţă de 
copilul adoptat drepturile şi îndatoririle părintelui faţă de copilul său firesc.

(2) În cazul în care cel care adoptă este soţul părintelui firesc al adop tatului, 
drepturile şi îndatoririle părinteşti se exercită de către adoptator şi părintele firesc 
căsătorit cu acesta.

(3) Adoptatul are faţă de adoptator drepturile şi îndatoririle pe care le are orice 
persoană faţă de părinţii săi fireşti. [R.A.: art. 57 din Legea nr. 273/2004]

Art. 472. Decăderea adoptatorului din exerciţiul drepturilor părin teşti. Dacă 
adop tatorul este decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti, instanţa de tutelă, 
ţinând seama de interesul superior al copilului, poate să instituie tutela sau una 
dintre măsurile de protecţie prevăzute de lege. Ascultarea copilului este obligatorie, 
dispoziţiile art. 264 fiind aplicabile.

Art. 473. Numele adoptatului. (1) Copilul adoptat dobândeşte prin adopţie 
numele de familie al celui care adoptă. 

(2) Dacă adopţia se face de către 2 soţi ori de către soţul care adoptă copilul 
celuilalt soţ, iar soţii au nume comun, copilul adoptat poartă acest nume. În cazul 
în care soţii nu au nume de familie comun, ei sunt obli gaţi să declare instanţei care 
încuviinţează adopţia numele pe care acesta urmează să îl poarte. Dacă soţii nu 
se înţeleg, hotărăşte instanţa. Dis poziţiile art. 264 rămân aplicabile.
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(3) Pentru motive temeinice, instanţa, încuviinţând adopţia, la cererea adopta‑
torului sau a familiei adoptatoare şi cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta 
de 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat.

(4) În cazul adopţiei unei persoane căsătorite, care poartă un nume comun 
cu celălalt soţ, soţul adoptat poate lua numele adoptatorului, cu con simţământul 
celuilalt soţ, dat în faţa instanţei care încuviinţează adopţia.

(5) Pe baza hotărârii definitive de încuviinţare a adopţiei, serviciul public comunitar 
local de evidenţă a persoanelor competent întocmeşte, în condiţiile legii, un nou 
act de naştere al copilului, în care adoptatorii vor fi trecuţi ca fiind părinţii săi 
fireşti. Vechiul act de naştere se păstrează, menţionându‑se pe marginea acestuia 
întoc mirea noului act. [R.A.: art. 59 din Legea nr. 273/2004]

Art. 474. Informaţiile cu privire la adopţie. Informaţiile cu privire la adopţie 
sunt confidenţiale. Modul în care adoptatul este informat cu privire la adopţie şi la 
familia sa de origine, precum şi regimul juridic general al informaţiilor privind adopţia 
se stabilesc prin lege specială.

Legislaţie conexă: ► art. 81 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată 
(M. Of. nr. 739 din 23 septembrie 2016); ► H.G. nr. 448/2017 pentru aprobarea Metodologiei 
privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului Ia informaţii 
vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor 
biologice ale persoanelor adoptate Ia informaţii referitoare Ia persoana adoptată (M. Of. 
nr. 524 din 5 iulie 2017).

Secţiunea a 4‑a. Încetarea adopţiei

Art. 475. Încetarea adopţiei. Adopţia încetează prin desfacere sau ca urmare 
a anulării ori a constatării nulităţii sale. [R.A.: art. 60 din Legea nr. 273/2004]

Art. 476. Desfacerea adopţiei. (1) Adopţia este desfăcută de drept în cazul 
prevăzut la art. 462 alin. (2) lit. a).

(2) De asemenea, adopţia poate fi desfăcută în cazul în care faţă de adoptat 
este necesară luarea unei măsuri de protecţie prevăzute de lege, dacă desfacerea 
adopţiei este în interesul superior al copilului. În acest caz, adopţia se consideră 
desfăcută la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care se dispune 
măsura de protecţie, în condiţiile legii. [R.A.: art. 61 din Legea nr. 273/2004]

Art. 477. Desfacerea adopţiei la cererea adoptatorului. (1) Adopţia poate 
fi desfă cută la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare, dacă adoptatul 
a atentat la viaţa lor sau a ascendenţilor ori descendenţilor lor, precum şi atunci 
când adoptatul s‑a făcut vinovat faţă de adoptatori de fapte penale pedepsite cu o 
pedeapsă privativă de libertate de cel puţin 2 ani.

(2) Dacă adoptatorul a decedat ca urmare a faptelor adoptatului, adop ţia poate 
fi des făcută la cererea celor care ar fi venit la moştenire împreună cu adoptatul 
sau în lipsa acestuia.

(3) Adopţia poate fi desfăcută la cererea adoptatorului numai după ce adoptatul 
a dobân dit capacitate deplină de exerciţiu, în condiţiile legii, chiar dacă faptele au 
fost săvâr şite anterior acestei date.
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Art. 478. Desfacerea adopţiei la cererea adoptatului. Adopţia poate fi des
făcută la cererea adoptatului dacă adoptatorul s‑a făcut vinovat faţă de adoptat de 
faptele prevăzute la art. 477. 

Art. 479. Anularea adopţiei. (1) Adopţia poate fi anulată la cererea oricărei 
persoane chemate să consimtă la încheierea ei şi al cărei consim ţământ a fost 
viciat prin eroare asupra identităţii adoptatului, dol sau violenţă.

(2) Acţiunea poate fi formulată în termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau 
a dolului ori de la data încetării violenţei, dar nu mai târziu de 2 ani de la încheierea 
adopţiei.

Art. 480. Nulitatea absolută a adopţiei. (1) Sunt nule adopţia fictivă, precum 
şi cea încheiată cu încălcarea condiţiilor de formă sau de fond, dacă, în acest din 
urmă caz, legea nu o sancţionează cu nulitatea relativă.

(2) Adopţia este fictivă dacă a fost încheiată în alt scop decât cel al ocrotirii 
interesului superior al copilului.

(3) Acţiunea în constatarea nulităţii adopţiei poate fi formulată de orice persoană 
interesată. [R.A.: art. 62 alin. (1) şi art. 63 din Legea nr. 273/2004]

Art. 481. Menţinerea adopţiei. Instanţa poate respinge cererea pri vind nulitatea 
dacă menţinerea adopţiei este în interesul celui adoptat. Acesta este întotdeauna 
ascultat, dispoziţiile art. 264 aplicându‑se în mod corespunzător. [R.A.: art. 62 alin. (2) 
din Legea nr. 273/2004]

Art. 482. Efectele încetării adopţiei. (1) La încetarea adopţiei, părinţii fireşti ai 
copi lului redobândesc drepturile şi îndatoririle părinteşti, cu excep ţia cazului când 
instanţa hotărăşte că este în interesul superior al copilului să instituie tutela sau o 
altă măsură de protecţie a copilului, în condiţiile legii.

(2) De asemenea, adoptatul redobândeşte numele de familie şi, după caz, 
pre numele avut înainte de încuviinţarea adopţiei. Cu toate acestea, pentru motive 
temeinice, instanţa poate încuviinţa ca acesta să păstreze numele dobândit prin 
adopţie.

(3) Adoptatul este întotdeauna ascultat în condiţiile art. 264. [R.A.: art. 65 din 
Legea nr. 273/2004]

Titlul IV. Autoritatea părintească

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 483. Autoritatea părintească. (1) Autoritatea părintească este ansamblul 
de drepturi şi îndatoriri care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului şi aparţin 
în mod egal ambilor părinţi.

(2) Părinţii exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului, 
cu respectul datorat persoanei acestuia, şi îl asociază pe copil la toate deciziile care 
îl privesc, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate.

(3) Ambii părinţi răspund pentru creşterea copiilor lor minori.

Legislaţie conexă: art. 2 şi art. 36 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată (M. Of. nr. 159 din 5 martie 2014).

Art. 478-483




