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Capitolul I
Noţiuni introductive
§1. Familia şi relaţiile de familie
1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată şi
proclamată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite [prin rezoluţia
nr. 217 A (III) din 1948], prin art. 16 alin. (3) defineşte familia ca
fiind „elementul fundamental şi natural al societăţii”.
Familia a reprezentat şi reprezintă o temă predilectă de reflecţie şi analiză a spiritualităţii umane, a politicii sociale, dar şi a multor
discipline ştiinţifice: sociologia, medicina, psihologia, ştiinţele juridice
etc., fiecare propunându-şi să surprindă, dintr-o perspectivă specifică
şi specializată, dimensiunile, dinamica şi funcţiile grupului familial.
Familia, s-a spus, este o realitate biologică, prin uniunea ce se realizează între bărbat şi femeie şi prin procreare; este o realitate socială,
fiindcă prin ea se realizează o comunitate de viaţă între cei care o
compun; este o realitate juridică, fiindcă societatea reglementează,
prin norme juridice, cele mai importante relaţii din cadrul ei1.

A se vedea I. Albu, Dreptul familiei, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1975; A Ionaşcu, M. Mureşan, M.N. Costin, V. Ursa, Familia şi
rolul ei în societatea socialistă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1975; I.P. Filipescu,
Tratat de dreptul familiei, Ed. All Beck, Bucureşti, 1998; Al. Bacaci,
C. Hageanu, V. Dumitrache, Dreptul familiei, ed. a 4-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005; P. Iluţ, Sociopsihologia şi antropologia familiei, Ed. Polirom,
Bucureşti, 2005; M. Banciu, Dreptul familiei, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca,
1998; E. Florian, Dreptul familiei, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006; I. Reghini,
1

2

Căsătoria şi divorţul

2. În ce priveşte dimensiunea juridică a familiei, potrivit
Constituţiei României, autorităţile publice respectă şi ocrotesc
familia [art. 26 alin. (1)], care se întemeiază pe căsătoria liber consimţită dintre soţi, iar conform Codului familiei, statul ocroteşte
căsătoria şi familia, stabilind condiţiile de fond şi de formă ale
încheierii actului juridic al căsătoriei. Referitor la relaţiile din interiorul familiei, Constituţia României proclamă principiul egalităţii
soţilor, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a asigura creşterea,
educarea şi instruirea copiilor [art. 48 alin. (1)], iar prevederile
Codului familiei reglementează cadrul general al relaţiilor personale
şi patrimoniale dintre soţi, precum şi dintre părinţi şi descendenţii lor
(mai puţin cele derivând din rudenia civilă, care sunt reglementate
prin Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei).
Regimul juridic al relaţiilor de familie este apărat şi prin
sancţiunile prevăzute pentru cei care îl încalcă, precum şi decăderea
din drepturile părinteşti.
3. În lipsa unei definiţii legale, în cuprinsul diferitelor reglementări, noţiunea de familie apare în accepţiuni diferite. Luând
naştere prin căsătorie, familia începe prin a fi formată din soţi,
familia tipică fiind cea compusă din părinţi şi copii. Codul familiei
vizează cel mai adesea acest sens – restrâns – al noţiunii (art. 1-44,
art. 47-65, art. 97-112). Prin alte dispoziţii, cum ar fi cele referitoare
la rudenie (art. 45 şi art. 46 C. fam.), adopţie (art. 74 şi art. 77 C. fam.),
obligaţia de întreţinere (art. 86 C. fam.), aceleiaşi noţiuni i se atribuie
un înţeles mai larg, familia reunind soţii, precum şi persoane care
descind unele din altele sau dintr-un autor comun, între care există
deci o comuniune de sânge.
Potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, prin familie se
înţeleg soţii şi copiii necăsătoriţi, dacă gospodăresc împreună cu
Dreptul familiei, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept,
Târgu-Mureş, 1994.
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părinţii lor [art. 8 alin. (4)]; din punct de vedere al legislaţiei locative, prin familie se înţelege soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care
locuiesc şi gospodăresc împreună (art. 17 din Legea nr. 114/1996).
4. Aflată la temelia familiei, căsătoria generează raporturi
multiple şi complexe între membrii ei; între soţi iau naştere relaţii
personale şi patrimoniale, de asemenea, şi între soţi şi copiii rezultaţi
din căsătorie, părinţii fiind datori să crească copiii, îngrijind de sănătatea, dezvoltarea lor fizică şi intelectuală, de educaţia, învăţătura şi
pregătirea profesională a acestora [art. 101 alin. (2) C. fam.]. Dintre
aceste raporturi, numai unele fac obiectul reglementării juridice;
raporturile de natură morală, etico-spirituală sunt lăsate la aprecierea
soţilor, care-şi vor pune asupra lor amprenta propriei personalităţi.
Articolul 2 C. fam., sintetizând principiile care stau la temelia
familiei, prevede că „relaţiile de familie se bazează pe prietenie şi
afecţiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-şi acorde
unul altuia sprijin moral şi material”.

§2. Noţiunea de dreptul familiei şi obiectul
dreptului familiei
5. În literatura de specialitate se precizează că dreptul familiei
reglementează raporturile personale şi patrimoniale izvorâte din
căsătorie, rudenie, adopţie, precum şi din alte relaţii asimilate de
lege, sub unele aspecte, relaţiilor de familie1.
Până în anul 1954, când a fost pus în aplicare Codul familiei,
reglementarea materiei s-a făcut prin Cartea I a Codului civil, prin
art. 6-460. Anterior fusese abrogată „puterea maritală”, prin care o
1

E. Florian, op. cit., p. 4; I.P. Filipescu, op. cit., p. 6; M. Banciu, op.
cit., p. 11.
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femeie capabilă, prin faptul căsătoriei, devenea incapabilă (alături
de minori), fiind lipsită de capacitatea de a încheia singură actele
referitoare la patrimoniul său, iar prin Decretul nr. 31/1954 a fost
abrogat art. 195 C. civ., conform căruia bărbatul era dator să-şi
protejeze femeia, iar aceasta să-i dea ascultare.
6. În general, literatura de specialitate a salutat gruparea relaţiilor care privesc familia într-un cod special, existând doar păreri
izolate care criticau desprinderea acestora din Codul civil, precum
cea prin care s-a afirmat că „relaţiile de familie, în mod nefiresc, au
fost scoase din Codul civil – unde normal le era locul – spre a se
elabora Codul familiei”1.
Autorii care susţin autonomia dreptului familiei ca ramură de
drept distinctă apreciază: „Criteriul obiectului reglementării este
unanim admis în doctrină ca fundament în constituirea şi delimitarea
ramurilor de drept” şi că dreptul familiei prezintă particularităţi în ce
priveşte calitatea subiectelor, caracterul normelor juridice şi natura
sancţiunilor2.
Conform unor alţi autori, „Relaţiile de familie, având în vedere
importanţa lor, rezultând şi prin reglementarea distinctă pe care
legiuitorul le-a dat-o, s-au individualizat şi delimitat în suficientă
măsură de relaţiile de drept civil, constituind astfel un obiect
distinct, de sine stătător, de reglementare a dreptului familiei”3.
În ce ne priveşte, fără a contesta argumentele autorilor mai sus
citaţi, amintim că în majoritatea statelor europene materia dreptului
familiei este reglementată în Codurile lor civile. Poate că, şi datorită
acestui fapt, autorii Proiectului noului Cod civil au inclus materia
familiei în Cartea a II-a, sub titlul „Familia”.

1

V.D. Zlătescu, Consideraţii în legătură cu instituţia prescripţiei, în
Dreptul nr. 2/1999, p. 15, nota nr. 1.
2
E. Florian, op. cit., p. 5.
3
Al. Bacaci, C. Hageanu, V. Dumitrache, op. cit., p. 13.
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7. Indiferent dacă reglementarea materiei privind familia va fi
inclusă sau nu în noul Cod civil, este util să conturăm obiectul
acestei reglementări. Fără a fi vorba despre expunerea lor în ordinea
importanţei, fiindcă, bineînţeles, toate sunt egale ca importanţă,
amintim:
a) relaţiile de căsătorie – art. 48 alin. (1) din Constituţia
României conturează dreptul fundamental al fiinţei umane de a se
căsători şi prin art. 3-44 C. fam. sunt reglementate încheierea,
desfiinţarea şi desfacerea căsătoriei, precum şi raporturile personale
şi patrimoniale dintre soţi;
b) raporturile rezultate din rudenie – atât cele rezultând din
legătura de sânge, bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă
persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent
comun, cât şi pe legătura civilă, rezultată din adopţie, implică fixarea modurilor de stabilire a filiaţiei faţă de mamă sau faţă de tată, din
căsătorie sau din afara ei;
c) relaţiile referitoare la ocrotirea părintească – ce se referă la
totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pe care părinţii le au pentru
realizarea intereselor personale şi patrimoniale ale copiilor, precum
şi cele relative la creşterea şi educarea lor, reglementate de Codul
familiei în art. 97-112;
d) raporturile asimilate cu relaţiile de familie, precum şi
obligaţiile de întreţinere între foştii soţi (art. 44 C. fam.); obligaţia de
întreţinere între soţul care a contribuit la întreţinerea copilului
celuilalt soţ şi acel copil (art. 87 C. fam.); raporturile care se nasc în
legătură cu plasamentul familial şi din încredinţarea sau luarea
minorilor spre creştere şi educare; tutela interdicţia şi curatela
(art. 113-117 C. fam.).
Izvorul numit „organic” al dreptului familiei este Codul familiei,
dispoziţiile sale fiind completate cu cele cuprinse în Decretul
nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi la persoanele juridice,
Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei,
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, Legea nr. 273/2004
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privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi alte acte
normative la care ne vom referi în cuprinsul lucrării.

§3. Principiile generale ale dreptului familiei
8. Principiile care stau la temelia prevederilor legale care
reglementează relaţiile de familie sunt prezentate în mod asemănător de toţi autorii şi, ca urmare, le rezumăm:
a) principiul ocrotirii căsătoriei şi familiei, prevăzut de art. 26
alin. (1) din Constituţie şi de art. 1 alin. (1) C. fam., unde se arată că
statul sprijină dezvoltarea şi consolidarea familiei prin măsuri economice şi sociale. Prin art. 1 alin. (3) C. fam. se statuează că familia are
la bază căsătoria şi legea reglementează în amănunt condiţiile de
valabilitate a căsătoriei, efectele acesteia, relaţiile dinte soţi, cât şi
raporturile lor cu copiii;
b) principiul ocrotirii intereselor mamei şi copilului, care este
prevăzut în art. 1 alin. (2) C. fam. şi se realizează prin dispoziţiile
referitoare la stabilirea filiaţiei faţă de un tată sau faţă de mamă prin
stabilirea obligaţiei de întreţinere, prin măsurile de ocrotire a copiilor minori, prin reglementarea adopţiei şi prin instituirea controlului
autorităţii tutelare asupra modului în care se îndeplinesc îndatoririle
privind persoana şi bunurile copilului. Amintim, în acest context,
faptul că, în conformitate cu O.G. nr. 34/1998, în acest domeniu
funcţionează Departamentul pentru Protecţia Copilului, organ de
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate
juridică, aflat în subordinea Guvernului;
c) principiul căsătoriei liber consimţite între soţi este prevăzut prin art. 48 alin. (1) din Constituţie şi prin art. 1 alin. (3) C. fam.
În lumina acestui principiu, „voinţa concordanţă a viitorilor soţi este
singurul factor subiectiv relevant (şi indispensabil) la încheierea
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căsătoriei. Acordul sau opoziţia părinţilor sau a altor persoane, deşi
cu posibile rezonanţe morale, nu are conotaţii juridice”1.
Este util să amintim cu acest prilej prevederile art. 16 din
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: „Cu începere de la
vârsta nubilă, bărbatul şi femeia, fără nicio restricţie în privinţa rasei,
a cetăţeniei sau a religiei, au dreptul să se căsătorească şi să
întemeieze o familie. Ei au drepturi egale la încheierea căsătoriei, pe
durata căsătoriei şi la desfacerea ei” (pct. 1). „Căsătoria nu poate fi
încheiată decât cu consimţământul liber şi deplin al viitorilor soţi”
(pct. 2);
d) principiul egalităţii în drepturi şi îndatoriri a soţilor este o
aplicare a principiului egalităţii depline a femeii cu bărbatul în toate
domeniile vieţii sociale.
În art. 1 alin. (4) C. fam. se prevede că „În relaţiile dintre soţi,
precum şi în exerciţiul drepturilor faţă de copii, bărbatul şi femeia au
drepturi egale”.
Aceleiaşi reglementări îi sunt consacrate şi alte articole,
precum art. 25 („Bărbatul şi femeia au drepturi egale şi obligaţii
egale în căsătorie”) şi art. 26 („Soţii hotărăsc de comun acord în tot
ceea ce priveşte căsătoria”), art. 97 alin. (1) („Ambii părinţi au
aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copii lor minori”).
Drepturile şi obligaţiile fiecăruia dintre soţi, având acelaşi
conţinut, sunt complementare, servind scopul trăiniciei familiei;
e) principiul exercitării drepturilor şi al îndeplinirii îndatoririlor părinteşti în interesul copiilor este prevăzut de art. 1 alin. (4)
şi art. 97 alin. ultim C. fam. În primul dintre textele amintite, se prevede că drepturile părinteşti se exercită numai în interesul copiilor,
iar în cel de-al doilea text, se subliniază, din nou, regula că părinţii
exercită drepturile lor părinteşti numai în interesul copiilor. Sub
acest aspect, este indiferent dacă copii sunt din căsătorie, din afara
căsătoriei sau sunt adoptaţi;
1

E. Florian, op. cit., p. 9.
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f) principiul sprijinului moral şi material reciproc între
membrii familiei este prevăzut în art. 2 C. fam. Componenta
materială a acestui sprijin reciproc este „asigurată” prin obligaţia
legală de întreţinere între membrii familiei, prevăzută în art. 86
C. fam., cât şi prin obligaţia fiecăruia dintre soţi de a contribui la
cheltuielile căsniciei, conform prevederilor art. 29 C. fam.
Un autor scrie un comentariu la acest principiu cu frumoasă
tentă eseistică: „Bazată pe afecţiune şi prietenie, relaţiile de familie
oferă un model unic de solidaritate interumană. Sentimentul de
siguranţă oferit de căldura celor apropiaţi, împlinirea nevoii mai
mult sau mai puţin subconştiente de certitudine a apartenenţei
noastre la o anumită familie de care nu ne putem dispensa şi în
cadrul căreia suntem indispensabili creează o reţea complicată de
dependenţă între membrii familiei, de a cărei esenţă sunt onestitatea
fiecăruia şi încrederea reciprocă dintre aceştia, şi activează resorturi
dintre cele mai trainice, făcându-ne uneori mai vulnerabili, alteori,
dimpotrivă, mai puternici”1;
g) principiul monogamiei este proclamat prin art. 6 C. fam.,
care dispune că este oprit să se căsătorească bărbatul căsătorit sau
femeia care este căsătorită. Deci, fiecare dintre viitori soţi trebuie să
fie, după caz, celibatar, văduv sau divorţat. Bineînţeles, nu sunt
oprite căsătoriile succesive, ci angajamentul concomitent al unei
persoane în mai multe căsătorii (art. 19 C. fam.).
Principiul monogamiei este apărat şi prin prevederile legii
penale care, în art. 303 alin. (1) şi (2) C. pen., califică infracţiune
fapta persoanei căsătorite care încheie o nouă căsătorie, cât şi fapta
persoanei necăsătorite care se căsătoreşte cu o persoană pe care o
ştia căsătorită.

1

Idem, p. 11.

