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O MIC  INTRODUCERE  
PENTRU UN MIC STUDIU 

Cristo velato

Na terea lui Venus Salvator Mundi

Et in Arcadia Ego C l tor pe Marea 

Norilor Melencolia I

Ozymandias Od  la o Urn  

Greceasc Florile R ului

Cânturile lui Maldoror

Nocturnele Lacrimosa Recviem
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belle arte)

prima facie

g zduire egalitar
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G ZDUIREA EGALITAR . 
 O PERSPECTIV  PERSONAL  

 

[1] 

lato senso

[2] 

[3] prima facie
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politically correct

banner

banner

[4] 

g zduiri egalitare (ca model de 

referin )

solu ia cea mai bun
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a priori

[5] 

p rintele 

separate de copil

[6] 

într-o proble-

matic  în care timpul este de esen
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prima facie

[7]  

s  se debaraseze total de concep ia, 

spiritul i ceea ce aplicau (deseori mecanic) sub imperiul

Codului familiei de la 1953.

Autoritatea 

p rinteasc  – no iune nou , inspirat  de codurile francez i cel din 

Québec, constituie cadrul general cu privire la drepturile i îndato-

ririle p rinte ti privind persoana i bunurile copilului minor (…). 

Autoritatea p rinteasc  se exercit  împreun  de ambii p rin i, în 

principiu chiar i atunci când sunt divor a i
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[8] 

conceptului de copa-

rentalitate

conceptul 

de alteritate alter

                                                 

Le sentiment d’affection & le droit de la 

famille
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complemen-

taritate

disponibilitatea fiec rui p rinte de a-l implica pe cel lalt p rinte în 

deciziile legate de copil i de a respecta drepturile p rinte ti ale 

acestuia din urma  

 

[9]   

Art. 43 C. fam. Art. 397 NCC

Art. 483 NCC  
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exempli gratia

a 

priori

lege lata

 

[10] 
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nu

[11]  

Astfel, în situa ii esen ialmente diferite, nu se poate 

aplica aceea i solu ie. Chiar dac  acea solu ie ar fi optim  

pentru una dintre situa ii, pentru cealalt  (o situa ie funda-

mental diferit  de prima), solu ia nu va mai putea r spunde 

standardelor de adecvare/potrivire. 

Conchizând, p rintele care exercit  în comun autoritatea 

p rinteasc  (chiar dac  nu i-a fost stabilit  locuin a copilului 

la propria locuin ) se g se te într-o situa ie juridic  infinit 

mai favorabil  decât p rintele c ruia (sub C. fam.) nu i-a fost 

încredin at copilul spre cre tere i educare. Iar atunci, putem 

s  mai aplic m acestui p rinte „modern/occidental”, spiritul, 

concep ia i jurispruden a unui Cod al familiei de sorginte 

comunist , inclusiv abrogat? R spunsul ar trebui s  fie incon-

testabil negativ. 

 

[12]  mo-

delului de referin  pe care noi l-am numit g zduire egalitar


