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CAPITOLUL I 

INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL AL FAMILIEI 

Secţiunea I 
Familia 

Reglementare 
 
Codul civil1: Art. 258 – Familia 
(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea 

acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea 
copiilor lor. 

(2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. 
(3) Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea 

căsătoriei, precum şi dezvoltarea şi consolidarea familiei. 
(4) În sensul prezentului Cod, prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin 

căsătorie. 
 
Constituţia României: Art. 48 – Familia 
(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea 
acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi 
instruirea copiilor.  
(2) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin 
lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă. 
(3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie. 
 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului: Art. 8. Dreptul la respectarea vieţii 

private şi de familie 
(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a 

domiciliului său şi a corespondenţei sale. 
(2) Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât 

în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o 
măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a 
ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a 
drepturilor şi a libertăţilor altora. 
                                                            

1 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009, 
ulterior republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil, 
în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Brevitatis causa, în 
prezenta lucrare referirile la Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se vor face prin folosirea expresiilor Codul civil, Noul Cod civil sau a 
abrevierii C. civ. 
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Datorită importanţei pe care o are familia în societate este firesc ca fiecare sistem de 
drept să îi dedice acestei instituţii o reglementare juridică amplă, aşa cum se întâmplă şi în 
dreptul nostru, unde raporturilor nepatrimoniale şi celor patrimoniale ale familiei le este 
consacrată în întregime Cartea a II-a a Codului civil, intitulată „Despre familie”, cu un 
număr de 277 articole, respectiv de la art. 258 până la art. 534 inclusiv. 

 
 

Noţiune 
 
Familia a fost şi rămâne unul dintre pilonii de bază pe care se construieşte societatea, 

motiv pentru care, ca fenomen social şi nu numai, aceasta a făcut obiectul de cercetare 
pentru diverse ştiinţe, cum ar fi: dreptul, psihologia, sociologia, filosofia, medicina, istoria 
religia şi multe altele, constituind una dintre temele majore care i-au îndemnat la reflecţie 
atât pe cei care o studiau, pentru a-i înţelege mecanismele şi evoluţia, cât şi pe cei chemaţi 
să conceapă norme prin care să o reglementeze juridic.  

 
În sens sociologic, familia reprezintă un grup social care ia naştere prin căsătorie şi 

care este compus din persoane care se gospodăresc împreună, locuiesc împreună şi pe care 
le leagă anumite relaţii morale, natural biologice, de descendenţă, dar şi psihologice. 

 
În sens juridic, familia reprezintă acel grup de persoane între care se nasc drepturi şi 

obligaţii ca efecte ale încheierii căsătoriei, sau care reies din relaţiile de rudenie, adopţie ori 
alte raporturi similare prevăzute de lege1. 

 
restrânsă, numită şi familie nucleu, compusă din soţi şi copiii lor 
minori fără capacitate deplină de exerciţiu, categorie din care face 
parte şi familia monoparentală compusă din persoana singură 
(necăsătorită/văduvă/divorţată) şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia; 

Familia 
 
extinsă (sau lărgită), numită şi familie consangvină, compusă din 
copil, părinţii şi rudele acestora până la gradul al IV-lea inclusiv2. 

                                                            
1 Codul civil nu conţine o definiţe concretă a familiei, însă aceasta se poate desprinde din 

ansamblul normelor juridice care reglementează viaţa de familie. În acest sens a se vedea art. 4 din 
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în M. Of.  
nr. 159 din 5 martie 2014; art. 2 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 
republicată în M. Of. nr. 785 din 22 noiembrie 2012 (n.n. – Legea nr. 277/2010 va fi abrogată 
începând cu 1 aprilie 2018 prin Legea nr. 196/2016 privind venitul mediu de incluziune publicată în 
M. Of. nr. 882 din 3 noiembrie 2016). 

2 Există legislaţii care cunosc, pe lângă familia restrânsă şi extinsă, şi familia poligamă sau 
poliandră, reprezentând acea formă a căsătoriei în care un bărbat, respectiv o femeie, se poate 
căsători cu mai multe femei, respectiv bărbaţi, în acelaşi timp, în legislaţia noastră poligamia şi 
poliandria fiind  considerate infracţiuni şi sancţionate cu pedeapsa închisorii. 
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Din punct de vedere etimologic, termenul de „familie” provine din latinescul 
familia(ae), care desemna totalitatea membrilor dintr-o castă sau gintă şi care cuprindea 
ansamblul sclavilor şi al servitorilor care îşi duceau traiul sub acelaşi acoperiş, cuvântul 
famulus traducându-se prin acela de sclav. 
 

 
 Funcţiile familiei 

 
 
1. Funcţia biologică sau de perpetuare a speciei umane – Această funcţie, ca 

realitate biologică, datorată uniunii dintre bărbat şi femeie, are rolul de a asigura 
reproducerea populaţiei, perpetuarea speciei umane fiind singurul mijloc prin care poate fi 
asigurată supravieţuirea societăţii. Dacă din punct de vedere religios familia ia fiinţă prin 
uniunea unui bărbat cu o femeie, prin sfânta taină a căsătoriei, uniune din care se nasc 
ulterior copii, cei doi soţi având datoria morală de a procrea şi de a perpetua specia umană, 
Biserica fiind total împotriva acţiunilor de întrerupere a cursului sarcinii, din punct de 
vedere juridic, lucrurile sunt diferite, în sensul că statul protejează prin diverse mijloace 
decizia femeilor care sunt hotărâte să aducă pe lume un copil, indemnizaţiile pentru 
creşterea copilului sau concediile de maternitate (prenatale sau postnatale) fiind doar câteva 
exemple în acest sens, recunoscând însă libertatea oricărei persoane de a lua o decizie în 
ceea ce priveşte actul procreării, fără a îngrădi în vreun sens acest proces. 

 
2. Funcţia educativă – Codul civil pune în sarcina părinţilor îndatorirea de creştere şi 

educare a copiilor lor minori (art. 261 C. civ.). Mai mult decât atât, obligaţia părinţilor de a 
asigura educarea copiilor lor este una de ordine constituţională, părinţii fiind răspunzători 
pentru modul în care îşi exercită dreptul de a-şi creşte şi educa copiii [art. 48 alin. (1) şi art. 
29 alin. (6) din Constituţie]. Astfel, încă din primii ani de viaţă ai copilului, părinţii au 
datoria de a se ocupa de formarea personalităţii acestuia şi de comportamentul pe care 
acesta trebuie să îl aibă în relaţiile interumane prin conturarea primelor noţiuni despre bine 
şi rău, care mai apoi vor ajuta copilul să îşi construiască propriul sistem axiologic. 

În cazul în care părinţii nu îşi îndeplinesc obligaţia de educare a copiilor lor sau o 
îndeplinesc în mod necorespunzător, instanţa de judecată poate dispune decăderea acestora 
din exerciţiul drepturilor părinteşti [art. 508-512 C. civ şi art. 43 lit. c) din Legea nr. 
272/2004, republicată]. 

 
3. Funcţia economică – în general, familia este privită ca o unitate economică, 

tocmai datorită faptului că aceasta îşi desfăşoară relaţiile specifice, utilizând aceleaşi 
mijloace, prin gospodărirea împreună. Un bun exemplu în acest sens este obligaţia soţilor 
de a contribui, indiferent de regimul matrimonial concret aplicabil, în funcţie de 
posibilitatea pe care fiecare dintre ei o are, la cheltuielile căsătoriei [art. 325 alin. (2) C. 
civ.], dacă prin convenţia matrimonială nu s-a prevăzut altfel. 

Soţii sunt obligaţi să îşi acorde sprijin material reciproc, acest aspect fiind prevăzut 
de legiuitorul Codului civil într-o manieră imperativă [art. 325 alin. (1) C. civ.],  motiv 
pentru care nu se poate deroga de la aceste prevederi printr-o convenţie matrimonială. 

Funcţia economică este întotdeauna pendinte de gradul de dezvoltare economică a 
ţării în care familia îşi duce viaţa în comun, de resursele de care familia dispune, precum şi 
de modul în care sunt gestionate aceste resurse.  
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Funcţia economică îşi găseşte aplicabilitate atât în raporturile care intervin între soţi 
în timpul căsătoriei, prin reglementările regimului matrimonial, cât şi la disoluţia acesteia, 
atunci când se nasc diferite drepturi, cum este dreptul la moştenire, în caz de încetare a 
căsătoriei, ori diferite obligaţii, cum ar fi obligaţia de întreţinere în cazul desfacerii 
căsătoriei. 

      Secţiunea a II-a 
Dreptul familiei 

 
 Noţiune 

 
Dreptul familiei a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din 

totalitatea normelor şi instituţiilor juridice care reglementează raporturile nepatrimoniale şi 
patrimoniale care izvorăsc din căsătorie, rudenie naturală sau civilă, precum şi din alte 
raporturi asimilate de lege raporturilor de familie, a căror respectare este asigurată, la 
nevoie, prin forţa de constrângere a statului1.  

 
 

Obiect 
 

Obiectul relaţiilor de familie este reprezentat de: 

logodna (art. 266-270 C. civ.) 

încheierea căsătoriei (art. 271-292 C. civ.) 

disoluţia căsătoriei: 

 încetarea căsătoriei [art. 259 alin. (5) C. civ.] 

 desfiinţarea căsătoriei (art. 293-306 C. civ.) 

 desfacerea căsătoriei (art. 373-404 C. civ.) 

Raporturile  

privind    efectele căsătoriei (patrimoniale şi nepatrimoniale) 

rudenia şi adopţia (art. 405-482 C. civ.) 

ocrotirea părintească (art. 483-512 C. civ.) 

obligaţia legală de întreţinere (art. 513-534 C. civ.) 
 

Atunci când vorbim despre raporturi de familie, trebuie să avem în vedere faptul că 
acestea se referă atât la drepturile şi obligaţiile patrimoniale, cât şi la cele nepatrimoniale. 
                                                            

1 A se vedea T. Bodoaşcă, A. Drăghici, I. Puie, Dreptul familiei, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2012, p. 21. 
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Mai mult chiar, trebuie precizat faptul că dreptul civil al familiei nu reglementează 
raporturile succesorale dintre membrii familiei, ci doar acele raporturi care reies din acte şi 
fapte juridice specifice relaţiilor de familie.  

În ceea ce priveşte metoda de reglementare a raporturilor de familie, aceasta este cea 
a egalităţii juridice, care este specifică tuturor raporturilor de drept privat şi care rezidă în  
faptul că soţii decid de comun acord cu privire la toate aspectele ce privesc căsătoria lor, 
începând cu consimţământul cerut de lege pentru încheierea sa valabilă şi până la ivirea 
unei cauze de disoluţie a acesteia şi exercită în comun autoritatea părintească cu privire la 
copiii lor minori, niciunul dintre soţi nefiind în măsură să îşi impună voinţa în faţa celuilalt, 
legea interzicând orice convenţie prin care unul dintre soţi s-ar supune autorităţii celuilalt 
soţ. 

 
 

Subiectele  
 
 
În raporturile de dreptul familiei subiectele au calitate specială, şi anume: logodnic, 

soţ, soţie, părinte, copil, adoptat, adoptator, afin, rudă. 
 
Principiile generale care stau la baza reglementării relaţiilor de familie sunt: 
 

Principiul egalităţii în drepturi şi în obligaţii a soţilor [art. 
258 alin. (1) C. civ.]; 

 
Principiul monogamiei (art. 273 C. civ.); 

 
Principiul liberului consimţământ la căsătorie 
[art. 258 alin. (1) C. civ.]; 
 

 Principii  Principiul ocrotirii căsătoriei şi familiei [art. 258 alin. (3) C. civ.]; 
 
Principiul respectării interesului superior al copilului (art. 
260 C. civ.) 
 

    Principiul egalităţii în drepturi între copilul din afara căsă-
    toriei şi copilul adoptat cu cel din căsătorie  (art. 260 C.  
    civ.) 
 

Principiul interzicerii încheierii căsătoriei între persoanele 
de acelaşi sex [art. 277, art. 258 alin. (4), art. 259 alin. (1) 
şi (2) C. civ.]. 



Cuprins 9  
 

 
CUPRINS 

 
 
În loc de prefaţă ................................................................................................................. 5 
Abrevieri ............................................................................................................................. 7 

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL AL FAMILIEI ................ 11 
Secţiunea I. Familia ....................................................................................................... 11 
Secţiunea a II-a. Dreptul familiei .................................................................................. 14 

 
CAPITOLUL II. LOGODNA ......................................................................................... 22 

Secţiunea I. Noţiune şi caractere juridice ..................................................................... 23 
Secţiunea a II-a. Condiţiile de fond şi de formă pentru încheierea logodnei ................ 24 
Secţiunea a III-a. Efectele logodnei .............................................................................. 28 

 
CAPITOLUL III. CĂSĂTORIA – NOŢIUNI INTRODUCTIVE .............................. 42 

Secţiunea I. Reglementare, noţiune, natură juridică ..................................................... 42 
Secţiunea a II-a. Caracterele juridice ale căsătoriei .................................................... 43 
Secţiunea a III-a. Libertatea matrimonială ................................................................... 45 

 
CAPITOLUL IV. ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ........................................................ 49 

Secţiunea I. Condiţii de fond la încheierea căsătoriei .................................................. 49 
Secţiunea a II-a. Condiţii de formă la încheierea căsătoriei ........................................ 64 
Secţiunea a III-a. Procedura efectivă de oficiere a căsătoriei ...................................... 79 

 
CAPITOLUL V. EFECTELE CĂSĂTORIEI .............................................................. 87 

Secţiunea I. Efectele căsătoriei privind raporturile personale nepatrimoniale  
dintre soţi ....................................................................................................................... 87 
Secţiunea a II-a. Efectele căsătoriei privind raporturile patrimoniale dintre soţi ........ 94 
Secţiunea a III-a. Efectele privind capacitatea de exerciţiu a minorului  care s-a 
căsătorit ......................................................................................................................... 97 

 
CAPITOLUL VI. ÎNCETAREA ŞI DESFIINŢAREA CĂSĂTORIEI .................... 102 

Secţiunea I. Încetarea căsătoriei ................................................................................. 103 
Secţiunea a II-a. Desfiinţarea căsătoriei ..................................................................... 104 

 
CAPITOLUL VII. DESFACEREA CĂSĂTORIEI PRIN DIVORŢ ....................... 129 

Secţiunea I. Noţiuni introductive ................................................................................. 129 
Secţiunea a II-a. Divorţul pe cale judiciară ................................................................ 133 
Secţiunea a III-a. Divorţul pe cale extrajudiciară ....................................................... 139 
Secţiunea a IV-a. Efectele divorţului ........................................................................... 156 



10 DREPTUL CIVIL AL FAMILIEI. RAPORTURILE NEPATRIMONIALE 

CAPITOLUL VIII. RUDENIA ŞI AFINITATEA ..................................................... 180 
 
CAPITOLUL IX. FILIAŢIA ........................................................................................ 187 

Secţiunea I. Regimul general al filiaţiei ...................................................................... 187 
Secţiunea a II-a. Filiaţia faţă de mamă ....................................................................... 200 
Secţiunea a III-a. Filiaţia faţă de tată ......................................................................... 209 
Secţiunea a IV-a. Reproducerea umană asistată medical cu un terţ donator ............. 234 

 
CAPITOLUL X. SITUAŢIA LEGALĂ A COPILULUI ........................................... 248 
 
CAPITOLUL XI. ADOPŢIA........................................................................................ 253 

Secţiunea I. Noţiuni introductive privind adopţia ....................................................... 253 
Secţiunea a II-a. Adopţia internă (naţională) .............................................................. 259 
Secţiunea a III-a. Adopţia internaţională .................................................................... 291 
Secţiunea a IV-a. Efectele adopţiei .............................................................................. 294 
Secţiunea a V-a. Încetarea adopţiei ............................................................................ 299 

 
CAPITOLUL XII. PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI.  
AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ .............................................................................. 315 

Secţiunea I. Protecţia drepturilor copilului................................................................. 315 
Secţiunea a II-a. Autoritatea părintească .................................................................... 319 

 
CAPITOLUL XIII. OBLIGAŢIA LEGALĂ DE ÎNTREŢINERE .......................... 362 
 
GRILE RECAPITULATIVE ....................................................................................... 386 

 
 


