Codul familiei
Art. 1. [Principii de bazã în dreptul familiei] 1)
(1) În România statul ocroteºte cãsãtoria ºi familia; el sprijinã, prin
mãsuri economice ºi sociale, dezvoltarea ºi consolidarea familiei.
(2) Statul apãrã interesele mamei ºi copilului ºi manifestã deosebitã
grijã pentru creºterea ºi educarea tinerei generaþii.
(3) Familia are la bazã cãsãtoria liber consimþitã între soþi.
(4) În relaþiile dintre soþi, precum ºi în exerciþiul drepturilor faþã de
copii, bãrbatul ºi femeia au drepturi egale.
(5) Drepturile pãrinteºti se exercitã numai în interesul copiilor.

Art. 2. [Relaþiile de familie]
Relaþiile de familie se bazeazã pe prietenie ºi afecþiune reciprocã
între membrii ei, care sunt datori sã-i acorde unul altuia sprijin moral ºi
material.
Acte normative
X Constituþia României, revizuitã, art. 26, art. 48, art. 49

Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, ratificatã de România prin Legea nr. 30/1994, art. 8, art. 12 (M. Of.
nr. 135 din 31 mai 1994)
X Protocolul nr. 7 adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului
ºi a libertãþilor fundamentale, art. 5
X Pactul internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice, ratificat de România
prin Decretul nr. 212/1974, art. 17, art. 23 parag. 1 (B. Of. nr. 146 din 20 noiembrie
1974)
X Legea nr. 105/1992 privind raporturile de drept internaþional privat (M. Of.
nr. 24 din 1 noiembrie 1992)
X

1)
Denumirile marginale ale articolelor din Codul familiei nu existã în versiunea oficialã a
textului, ele fiind introduse de cãtre autorii acestei lucrãri, pentru a facilita astfel cãutarea în
cuprinsul codului.
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Convenþia Organizaþiei Internaþionale a Muncii nr. 183/2000 privind
revizuirea Convenþiei asupra protecþiei maternitãþii din 1952, ratificatã de
România prin Legea nr. 452/2002 (M. Of. nr. 53 din 23 iulie 2002)

X

Note de doctrinã
1. Familia se aflã la baza valorilor fundamentale ale umanitãþii, pentru cã reprezintã
locul în care se realizeazã o amplã cunoaºtere între generaþii, dar ºi prima societate
din viaþa individului, cadrul în care se regãseºte rolul sãu juridic, social ºi economic.
Familia este societatea umanã la scarã redusã. Egalitatea în drepturi în relaþiile
dintre soþi înseamnã „libertate”, dar nu o libertate în care nimeni sã nu comande
nimãnui, cãci este practic imposibil de imaginat „conducerea” unei comunitãþi,
chiar ºi restrânse cum este familia, fãrã instrucþiuni a cãror îndeplinire sã fie impusã
prin sancþiuni. Dar se impun revizuiri ale legiferãrii din Codul familiei, care a adus
egalitarismul social ºi în viaþa de familie. Ca principiu, ideea nobilã s-a dovedit a fi
în practicã utopicã, pentru cã anticipeazã conducerea patrimonialã a familiei prin
devãlmãºie, ca unic regim matrimonial (I. Friedman-Nicolescu, în Revista românã
de filosofie socialã nr. 1/2004, Ed. Tempus, Bucureºti, p. 68).
2. Cãsãtoria este singura formã de uniune juridicã deplinã dintre bãrbat ºi femeie.
Transformatã în contract ºi înþeleasã ca instituþie juridicã, „operaþiunea” cãsãtoriei
a fost în dreptul modern descãrnatã de orice valenþe religioase (P. Vasilescu,
Regimuri matrimoniale, p. 12-13; P. Valdrini, Droit canonique, 2e éd., Dalloz,
Paris, 1999, p. 311, p. 480).
3. Definirea cãsãtoriei se face prin raportare la instrumentele curente ale dreptului
comun, la manifestarea juridicã a voinþei necesare formãrii ei ºi la efectele pe care
aceastã manifestare le produce în combinaþie cu normele obiective (P. Vasilescu,
Regimuri matrimoniale, p. 13).
4. Scopul cãsãtoriei este întemeierea unei familii, fãrã a putea exclude definitiv din
discuþie aspecte ºi elemente pur morale. Înainte de a fi civilã, cãsãtoria a fost o
instituþie religioasã, acest caracter fiind pãstrat chiar ºi astãzi în dreptul musulman,
iar în dreptul israelian este toleratã cu efecte juridice depline alãturi de cea civilã
(P. Vasilescu, Regimuri matrimoniale, p. 13).
5. Unirea soþilor prin cãsãtorie determinã atât relaþii personale nepatrimoniale, cât
ºi patrimoniale (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bãlãnescu, Al. Bãicoianu, Tratat de drept
civil român, vol. III, Ed. All Beck, Bucureºti, 1998, p. 1).
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6. Cãsãtoria se caracterizeazã prin întemeierea unei familii, fiind fundamentatã,
originar, pe relaþiile de prietenie ºi afecþiune care trebuie sã existe între soþi
(I.P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, p. 42).
7. Cine vrea sã întemeieze o familie trebuie sã se cãsãtoreascã ºi sã evalueze
situaþia nu doar metafizic, ci ºi materialist. Prin forþa lucrurilor, o familie are nevoie
de „un acoperiº” ºi de mijloace necesare ducerii traiului cotidian. Chiar dacã nu
este de dorit, efectele patrimoniale ale cãsãtoriei sunt inevitabile, derivând din
necesitatea de a întreþine acest element activ, niciodatã staþionar, ce progreseazã
de la o formã inferioarã la alta superioarã, în aceeaºi mãsurã în care societatea se
dezvoltã de la o treaptã inferioarã la una superioarã (L.H. Morgan, Ancient Society,
or Researches în the Lines of Human Progress from Savagery, through Barbarism to
Civilization, Macmillan and Co, London, 1877, p. 87).
8. Definiþia familiei aduce în discuþie tripla funcþie pe care aceasta o îndeplineºte:
biologicã, economicã, educativã. Astfel, familia reprezintã „nucleul elementar al
societãþii care îi uneºte pe soþi ºi pe descendenþii lor” (I. Comãnescu, I. Mihuþã,
P. Petrescu, Dicþionarul enciclopedic român, vol. II, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1964, p. 345).
9. Scopul familiei este trãinicia, dragostea, comunitatea spiritualã dintre membrii
ei, precum ºi creºterea ºi educarea copiilor, iar efectele întemeierii unei familii se
produc în relaþiile personale ºi patrimoniale dintre membrii ei (T. Bodoaºcã,
Conþinutul juridic al noþiunii de familie, în Analele Universitãþii româno-germane,
Ed. Burg, Sibiu, 2003, p. 144-158). În acelaºi sens, I.P. Filipescu, Tratat de dreptul
familiei, p. 2-3; Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, Dreptul familiei, p. 1-3).
10. Într-o definiþie cuprinzãtoare, familia reprezintã comunitatea socialã prin care
se realizeazã viaþa în comun a soþilor ºi a copiilor acestora, care sunt uniþi prin
relaþii de ordin biologic, economic, psihologic ºi spiritual (A. Stãnoiu, M. Voinea,
Sociologia familiei, Tipografia Universitãþii Bucureºti, Bucureºti, 1985, p. 6).
" Autorii, analizând diferitele definiþii ale familiei din punct de vedere sociologic,
sunt de pãrere cã familia este un grup social realizat prin cãsãtorie, alcãtuit din
persoane care trãiesc împreunã, au gospodãrie casnicã comunã, sunt legaþi prin
relaþii natural biologice ºi rãspund unul pentru altul în faþa societãþii (p. 16).
11. Dicþionarul de filosofie defineºte familia, din punct de vedere lexical, ca „formã
primarã de comunitate umanã întemeiatã prin cãsãtorie, care uneºte pe soþi ºi pe
descendenþii acestora prin consangvinitate ºi înrudire”, iar Dicþionarul explicativ al
limbii române defineºte familia ca „formã socialã de bazã, întemeiatã prin cãsãtorie
ºi care constã din soþ, soþie ºi descendenþii acestora” (Dicþionarul de filosofie,
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Ed. Politicã, Bucureºti, 1978, p. 89; Dicþionarul explicativ al limbii române, Ed.
Univers enciclopedic, Academia Românã, Institutul de lingvisticã „Iorgu Iordan”,
Bucureºti, 1998, p. 366).
12. Definirea noþiunii de familie ridicã mari dificultãþi, deoarece relaþiile de familie au
caracter complex, neîntâlnit la alte categorii de relaþii sociale. Familia se caracterizeazã
prin comunitatea de viaþã, uniunea dintre bãrbat ºi femeie ºi prin procreaþie
(I.P. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Ed. Academiei, Bucureºti, 1989, p. 21;
A. Ionaºcu, M. Mureºan, M. Costin, V. Ursa, Familia ºi rolul ei în societatea socialistã,
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p. 5). " Ne raliem opiniei potrivit cãreia familia este
o realitate socialã ºi celei conform cãreia noþiunea de familie trebuie privitã ºi din
punct de vedere juridic ºi considerãm cã o definiþie mai largã a termenului este mai
potrivitã. Astfel, familia reprezintã o uniune liber consimþitã între bãrbat ºi femeie, ce
dã naºtere ulterior unor raporturi complexe personal nepatrimoniale ºi patrimoniale
între soþi, pãrinþi ºi copii, dar ºi între aceºtia ºi terþele persoane (a se vedea ºi I. Albu,
Dreptul familiei, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1975, p. 7).
13. Sub aspectul dreptului internaþional privat, în þara noastrã, Legea nr. 105 din
22 septembrie 1992 reglementeazã materia relaþiilor de familie, în spiritul normelor
europene. În art. 20 sunt reglementate douã situaþii: când soþii au aceeaºi cetãþenie,
caz în care raporturile personale ºi patrimoniale sunt supuse legii naþionale comune,
ºi când ei au cetãþenii deosebite, caz în care raporturile acestora sunt supuse legii
domiciliului lor comun. În lipsã de cetãþenie comunã sau domiciliu comun, relaþiile
personale ºi patrimoniale dintre soþi sunt supuse legii statului pe teritoriul cãruia au
avut reºedinþa comunã sau cu care întreþin în comun cele mai strânse relaþii
(O. Ungureanu, C. Jugastru, Manual de drept internaþional privat, Ed. All Beck,
Bucureºti, 1999, p. 130-133).
14. România, deºi a acceptat statutul Conferinþei de la Haga privind dreptul
internaþional privat, nu a semnat Convenþia aplicabilã regimurilor matrimoniale,
aºa încât acest act de drept internaþional nu poate fi decât reper în dezlegarea
conflictelor de legi în spaþiu, acolo unde Legea nr. 105/1992 tace sau nu este
suficientã (D.A. Popescu, M. Harosa, Drept internaþional privat, vol. I, Ed. Lumina
Lex, Bucureºti, 1999, p. 194-244). " Aºadar, aceste norme conflictuale aplicabile
cãsãtoriei, cu elemente de extraneitate, au vocaþia de a determina legea aplicabilã
efectelor cãsãtoriei, în general. În privinþa raporturilor patrimoniale generate de o
cãsãtorie, acestea vor fi desluºite dupã legea comunã naþionalã a soþilor (lex patriae)
sau dupã legea domiciliului comun al soþilor (lex domicilii), dacã sunt de cetãþenii
diferite [art. 20 alin. (1)]. Raþiunea reglementãrii este simplã, legiuitorul dorind sã
asigure o uniformizare a reglementãrii ºi soluþionãrii conflictelor de legi în spaþiu,
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oferind vocaþie de aplicare unei singure norme. Toate regulile conflictuale care au
vocaþia de a determina legea aplicabilã efectelor cãsãtoriei se vor aplica ºi în materie
de divorþ, iar la desfiinþarea cãsãtoriei aplicabile sunt normele conflictuale de la
încheierea cãsãtoriei, iar nu cele care organizeazã efectele cãsãtoriei [art. 24 alin. (1)],
soluþia fiind logicã, dacã avem în vedere cã nulitatea este o sancþiune a încãlcãrii,
la momentul celebrãrii cãsãtoriei, a unor exigenþe legale. În cadrul încercãrilor de
coordonare pe plan european a raporturilor de drept internaþional privat în domeniul
regimurilor matrimoniale se înscrie Convenþia asupra legii aplicabile regimurilor
matrimoniale de la Haga, încheiatã la 14 martie 1978, semnatã de 5 þãri (Austria,
Franþa, Luxemburg, Þãrile de Jos ºi Portugalia). Convenþia are drept obiect
determinarea legii aplicabile regimurilor matrimoniale, excluzând expres din
domeniul de aplicare obligaþiile alimentare dintre soþi, drepturile succesorale ale
soþului supravieþuitor ºi capacitatea soþilor. Convenþia de la Haga capãtã un caracter
universal, aplicându-se chiar dacã naþionalitatea sau reºedinþa obiºnuitã a soþilor
nu este cea a unui stat contractant ºi instituind un sistem dualist, dupã cum soþii au
ales sau nu legea aplicabilã regimului lor matrimonial.
15. Excluzând din câmpul sãu de aplicare conflictele de legi în spaþiu, când în
discuþie sunt obligaþii alimentare între soþi, drepturi succesorale ºi capacitatea de a
contracta, Convenþia de la Haga conferã totuºi reguli uniforme. Astfel, este aplicabil
principiul lex domicilii (adicã al legii pe teritoriul statului cãruia soþii ºi-au stabilit
primul domiciliu) ºi principiul lex patriae dacã soþii au aceeaºi cetãþenie sau îºi
stabilesc dupã cãsãtorie domiciliul comun pe teritoriul aceluiaºi stat. Convenþia
permite ca o parte contractantã sã-ºi rezerve norma substanþialã pentru a reglementa
raporturile patrimoniale dintre soþi. Sub aspectul legii care orânduieºte soarta
bunurilor ce fac obiectul material al regimului matrimonial, Convenþia permite
aplicarea legii naþionale a soþilor, dacã au aceeaºi cetãþenie, dacã nu-ºi stabilesc
domiciliul comun pe teritoriul aceluiaºi stat ori dacã au convenit o altã modalitate
(de exemplu, pot supune imobilele lor prezente sau viitoare, în totalitate sau în
parte, legii statului pe teritoriul cãruia se aflã acele bunuri). Regulile instituite de
Convenþie reglementeazã expres ºi situaþia raporturilor juridice dintre un soþ ºi un
terþ, caz în care aplicabilã devine legea substanþialã ce orânduieºte raporturile
matrimoniale dintre soþi, lege determinatã conform principiului lex causae [art. 9
alin. (1)], adicã legea aplicabilã regimului matrimonial în ansamblul sãu. Însã aceste
reguli substanþiale nu pot fi opuse de soþi terþilor decât dacã au fost îndeplinite
formele de publicitate cerute de lex causae (P. Vasilescu, Regimuri matrimoniale,
p. 231-234). " Pentru regimul matrimonial existent în prezent în þara noastrã,
Convenþia de la Haga nu ar avea eficienþã în privinþa bunurilor soþilor, în sensul ca
5

Art. 2

CODUL FAMILEI ADNOTAT

aceºtia sã poatã modifica legea aplicabilã bunurilor lor, întrucât nu pot modifica
regimul matrimonial pe cale convenþionalã. Trebuie deci conchis cã legea aplicabilã
regimului matrimonial nu poate guverna chestiuni legate de consimþãmântul pãrþilor
la convenþia matrimonialã, deoarece legislaþia actualã exclude cu desãvârºire orice
convenþie, prevãzând sancþiunea nulitãþii absolute.
16. Protocolul nr. 7 adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale recunoaºte anumite drepturi ºi libertãþi, altele decât cele
care figureazã deja în Convenþie ºi în primul Protocol adiþional la Convenþie,
respectiv în art. 5 consacrã egalitatea între soþi – ,,Soþii se bucurã de egalitate în
drepturi ºi în responsabilitãþi cu caracter civil, între ei ºi în relaþiile cu copiii lor în
ceea ce priveºte cãsãtoria, pe durata cãsãtoriei ºi cu prilejul desfacerii acesteia.
Prezentul articol nu împiedicã statele sã ia mãsurile necesare în interesul copiilor”.
Prin acest text se înscrie un drept care exprimã o anumitã evoluþie în multe state
membre ale Consiliului Europei cu privire la raporturile de familie. Egalitatea deplinã
între soþi ºi în raporturile acestora cu copiii lor priveºte numai drepturile ºi
responsabilitãþile civile. Ea nu se aplicã în alte domenii ale dreptului , precum
dreptul administrativ, fiscal, social, dreptul muncii. De exemplu, fosta comisie a
decis cã obligaþia bãrbatului casnic de a cotiza la asigurãrile sociale nu poartã
asupra unor drepturi ºi responsabilitãþi cu caracter civil în sensul art. 5 din Protocolul
nr. 7 (C. Bîrsan, Convenþia europeanã a drepturilor omului. Comentariu pe articole.
Vol. I – Drepturi ºi libertãþi, Ed. All Beck, Bucureºti, 2005, p. 1163-1164).
17. Convenþia matrimonialã în România nu este recunoscutã. De aceea, în doctrinã
s-a încercat trasarea unor repere, þinând seama de reglementãrile din trecut, doctrina
strãinã, dreptul comparat ºi noul proiect al Codului civil. Articolul 1224 C. civ. a
folosit termenul „convenþia de maritagiu”. Doctrina a utilizat denumiri precum
„convenþie de cãsãtorie”, „contract matrimonial”, „contract sau acord prenupþial”.
Articolul 21 din Legea nr. 105/1992 o numeºte „convenþie matrimonialã”. În doctrina
interbelicã româneascã a fost numitã „contract solemn, public, sinalagmatic, accesoriu
actului juridic al cãsãtoriei, irevocabil (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bãlãnescu, Al. Bãicoianu,
Tratat de drept civil român, vol. III, Ed. All Beck, Bucureºti, 1998, p. 5). Ca instituþie de
drept comparat, convenþia matrimonialã prezintã aceleaºi trãsãturi cu cele ale
contractului de cãsãtorie din Codul civil românesc. Dar s-a arãtat cã trãsãtura
irevocabilitãþii este pe cale de dispariþie (C.M. Crãciunescu, Regimuri matrimoniale,
Ed. All Beck, Bucureºti, 2000, p. 13). Datoritã importanþei convenþiei matrimoniale,
în numeroase sisteme de drept din familia romano-germanã existã condiþii de formã
foarte stricte care trebuie îndeplinite pentru încheierea validã a unui contract de acest
tip. Astfel, în dreptul intern francez, belgian, italian, spaniol, portughez, convenþia
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matrimonialã se încheie numai în formã autenticã în faþa notarului. S-a arãtat cã
viitorilor soþi strãini, având aceeaºi cetãþenie, cu domiciliul în România, care încheie
o convenþie matrimonialã le sunt aplicabile dispoziþiile art. 21 alin. (1) din Legea
nr. 105/1992, dar din punct de vedere practic, textul nu are relevanþã, deoarece
art. 30 C. fam. român declarã obligatorie comunitatea de bunuri a soþilor. S-a
concluzionat cã în România nu avem în prezent un regim matrimonial propriu-zis,
în sensul în care se vorbeºte de regim matrimonial în dreptul francez sau în alte
reglementãri europene (M.V. Jakotã, Drept internaþional privat, vol. I, Ed. Fundaþiei
„Chemarea”, Iaºi, 1997, p. 93; N.C. Dariescu, C. Dariescu, Legea aplicabilã convenþiei
matrimoniale încheiate între soþii strãini cu aceeaºi cetãþenie ºi cu domiciliul în
România”, în C.J. nr. 12/2006, p. 96-103).
Jurisprudenþã
Divorþ religios. Recunoaºterea hotãrârii
strãine. Curtea de Apel Bucureºti a
admis cererea formulatã de o reclamantã
având cetãþenie românã, prin care a
solicitat recunoaºterea efectelor unei
hotãrâri pronunþate de o instanþã
religioasã sudanezã cu privire la divorþul
dintre aceasta ºi pârâtul cetãþean
sudanez. Pentru a decide astfel, instanþa
românã a cercetat competenþa autoritãþii
care a pronunþat hotãrârea, reþinând
atestarea Ambasadei Republicii Sudan,
conform cãreia în acest stat existã o
singurã autoritate judiciarã, aºa încât
hotãrârile pronunþate de instanþe
religioase sunt hotãrâri strãine
pronunþate de autoritãþile competente
din Sudan, susceptibile de recunoaºtere
în România. S-a mai reþinut cã hotãrârea
de divorþ este recunoscutã de plin drept
în România, conform prevederilor
art. 166 din Legea nr. 105/1992, deoarece se referã la statutul civil al pãrþilor (C.A.

Bucureºti, s. a IV-a civ., dec. nr. 26 din
17 februarie 1997, în Studia Universitatis
Babeº-Bolyai nr. 1/2001, p. 68-73).
" Este neîndoielnic cã termenul de
hotãrâri strãine se referã la actele de
jurisdicþie ale instanþelor judecãtoreºti,
notariatelor, altor autoritãþi competente
dintr-un alt stat, iar regimul recunoaºterii
lor în þara noastrã este reglementat
diferenþiat, dupã natura hotãrârii supuse
recunoaºterii ºi a cãrei încuviinþare în
vederea executãrii este cerutã. Deci,
neputând fi vorba despre o recunoaºtere
de plin drept, instanþele învestite cu
cererea de recunoaºtere ar trebui sã
verifice, pe de o parte, dacã sunt sau nu
întrunite cerinþele art. 167 din Legea
nr. 105/1992 ºi, pe de altã parte, dacã
nu existã un temei de refuz pentru
motivele enumerate de art. 168, respectiv dacã recunoaºterea hotãrârii strãine
ar aduce atingere ordinii noastre publice
de drept internaþional privat.
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Titlul I. Cãsãtoria
Capitolul 1. Încheierea cãsãtoriei
Art. 3. [Încheierea cãsãtoriei]
Numai cãsãtoria încheiatã în faþa ofiþerului de stare civilã 1) dã naºtere
drepturilor ºi obligaþiilor de soþi prevãzute în prezentul cod.
Acte normative
X Legea nr. 105/1992

privind raporturile de drept internaþional privat, art. 19
(M. Of. nr. 245 din 1 octombrie 1992)
X Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, art. 16 parag. 1
X Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
ratificatã de România prin Legea nr. 30/1994, art. 12 (M. Of. nr. 135 din 31 mai
1995)
X Convenþia privind consimþãmântul la cãsãtorie, vârsta minimã pentru
cãsãtorie ºi înregistrarea cãsãtoriilor, ratificatã de România prin Legea
nr. 116/1992, art. 1 parag. 1 (M. Of. nr. 330 din 24 decembrie 1992)
Note de doctrinã
1. Din punct de vedere procedural, cãsãtoria se încheie de cãtre un ofiþer sau
delegat de stare civilã, în mod public la sediul serviciului de stare civilã. Actul de
cãsãtorie se semneazã de soþi ºi de ofiþerul de stare civilã, iar prezenþa viitorilor soþi
la încheierea cãsãtoriei este obligatorie. O.N.U. a adoptat în 1965 Recomandarea
privind consimþãmântul la cãsãtorie, vârsta minimã pentru cãsãtorie ºi înregistrarea
cãsãtoriilor – Rezoluþia nr. 2018(XX) din 1 noiembrie 1965 a Adunãrii Generale a
O.N.U. La pct. 1 principiul I lit. a) se recomanda statelor membre sã ia mãsurile,
conform sistemului lor constituþional ºi practicilor religioase ºi tradiþionale, pentru
1)
În temeiul art. 3 din Legea nr. 119/1996, denumirea „delegat de stare civilã” a fost înlocuitã
cu cea de „ofiþer de stare civilã”. Conform art. 63 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 (republicatã în
M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007), primarul îndeplineºte funcþia de ofiþer de stare civilã.
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a adopta hotãrâri de ordin legislativ sau alte hotãrâri care sã punã în practicã
principiul conform cãruia nici o cãsãtorie nu va putea fi contractatã în mod legal
fãrã consimþãmântul liber ºi deplin al celor douã pãrþi, consimþãmânt ce trebuie
exprimat personal, în prezenþa autoritãþii competente pentru a celebra cãsãtoria ºi
a martorilor, dupã o publicitate suficientã, conform legii. România nu a dat curs
acestei recomandãri sub aspectul creãrii instituþiei martorilor. Anterior adoptãrii
acestei recomandãri, dar ulterior intrãrii în vigoare a Codului familiei, respectiv în
anul 1962, a fost adoptatã Convenþia privind consimþãmântul la cãsãtorie, vârsta
minimã pentru cãsãtorie ºi înregistrarea cãsãtoriilor – Rezoluþia nr. 1763(XVII) din
7 noiembrie 1962 a Adunãrii Generale a O.N.U. România a semnat Convenþia la
27 decembrie 1963, a ratificat-o prin Legea nr. 116/1992, dar a fãcut o rezervã, în
sensul cã nu va aplica dispoziþiile art. 1 parag. 2 referitoare la celebrarea cãsãtoriei
în absenþa unuia dintre viitorii soþi. Cerinþa prezenþei martorilor la încheierea
cãsãtoriei este prevãzutã într-un tratat internaþional, ºi nu în legea internã, dar
trebuie respectatã de la momentul intrãrii în vigoare a Convenþiei pentru România.
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului consacrã în art. 16 parag. 1 dreptul la
încheierea cãsãtoriei numai cu liberul ºi deplinul consimþãmânt al ambilor soþi, iar
martorii, în spiritul Convenþiei, au rolul de a contribui la asigurarea libertãþii încheierii
cãsãtoriei, atestând faptul cã viitorii soþi ºi-au exprimat consimþãmântul pentru
încheierea cãsãtoriei în mod liber ºi deplin în faþa autoritãþii competente ºi în
public. Martorii trebuie sã ateste ºi identitatea viitorilor soþi, fie cã îi cunosc personal,
fie cã îi identificã pe baza actelor de identitate ºi atestã îndeplinirea formalitãþilor de
celebrare a cãsãtoriei de cãtre funcþionarul competent (C.-L. Popescu, Instituþia
martorilor la încheierea cãsãtoriei, în Dreptul nr. 11/1996, p. 51-56). " Prin Legea
nr. 23/1999 a fost modificat alin (1) al art. 16, prevãzându-se expres necesitatea
prezenþei a doi martori la încheierea cãsãtoriei în faþa ofiþerului de stare civilã.
2. Cadrele militare în activitate, respectiv preoþii militari, se pot cãsãtori cu o persoanã
apatridã sau care nu are exclusiv cetãþenia românã numai cu aprobarea ministrului
apãrãrii naþionale sau, dupã caz, a conducãtorului autoritãþii publice care are în
componenþã structura militarã în care funcþioneazã cadrul militar sau preotul militar
în cauzã [art. 29 lit. f) din Legea nr. 80/1995, respectiv art. 18 lit. a) din Legea
nr. 195/2000]. Aceste texte sunt neconstituþionale, iar prin restricþionarea cãsãtoriei
România nu-ºi respectã obligaþiile rezultate din Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului ºi Pactul internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice, Convenþia
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, Convenþia privind
consimþãmântul la cãsãtorie, deoarece se creeazã practic o situaþie discriminatorie
pentru persoanele care urmeazã sã se cãsãtoreascã ºi care au calitatea de cadre
militare active sau preoþi militari, întrucât sunt supuse unor cerinþe legale
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suplimentare în raport cu ceilalþi cetãþeni (T. Bodoaºcã, Unele aspecte critice sau
controversate în legislaþia ºi doctrina româneascã în domeniul dreptului familiei, în
Dreptul nr. 3/2004, p. 106-114). " Litera f) a art. 29 din Legea nr. 80/1995 a fost
abrogatã prin Legea nr. 81/2001 (M. Of. nr. 236 din 5 aprilie 2007).

Art. 4. 1) [Vârsta minimã pentru încheierea cãsãtoriei]
(1) Vârsta minimã de cãsãtorie este de optsprezece ani.
(2) Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de
ºaisprezece ani se poate cãsãtori în temeiul unui aviz medical, cu
încuviinþarea pãrinþilor sãi ori, dupã caz, a tutorelui ºi cu autorizarea
direcþiei generale de asistenþã socialã ºi protecþia copilului în a cãrei
razã teritorialã îºi are domiciliul.
(3) Dacã unul dintre pãrinþi este decedat sau se aflã în imposibilitate
de a-ºi manifesta voinþa, încuviinþarea celuilalt pãrinte este suficientã.
(4) Dacã nu existã nici pãrinþi, nici tutore care sã poatã încuviinþa
cãsãtoria, este necesarã încuviinþarea persoanei sau a autoritãþii care a
fost abilitatã sã exercite drepturile pãrinteºti.
Acte normative
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
ratificatã de România prin Legea nr. 30/1994, art. 12 (M. Of. nr. 135 din 31 mai
1994)
X Protocolul nr. 7 adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului
ºi a libertãþilor fundamentale, art. 5
X Convenþia privind consimþãmântul la cãsãtorie, la vârsta minimã pentru
cãsãtorie ºi la înregistrarea cãsãtoriilor, ratificatã de România prin Legea
nr. 116/1992 (M. Of. nr. 330 din 24 decembrie 1992)
X Pactul internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice, ratificat de
România prin Decretul nr. 212/1974, art. 23 parag. 2 (B. Of. nr. 146 din 20
noiembrie 1974)
X Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, art. 16
X

1)
Articolul 4 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 288/2007
(M. Of. nr. 749 din 5 noiembrie 2007).
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