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Rezumat 

Noul Cod civil a venit în întâmpinarea diversificării şi complexităţii raporturilor 

sociale, a interferenţei tot mai mari între viaţa economică şi socială din România şi cea din 

Europa şi din lume şi nu în ultimul rând conectarea într-o mai mare măsură a dreptului 

românesc la dreptul european. Chestiunile care se pot ridica, dată fiind tocmai această 

interconectare cu dreptul european, sunt acelea care ridică probleme de aplicare în spaţiu 

a legii civile, mai ales atunci când s-ar pune problema aplicării, fie a legii civile române, 

fie a legii civile străine, iar una din situaţiile tipice sub acest aspect este cea a legii care 

reglementează autoritatea părintească atunci când soţii au cetăţenii diferite şi intervin 

neînţelegeri între aceştia cu privire la autoritatea părintească. Analiza noastră pleacă de 

la o situaţie ipotetică, dar care poate fi întâlnită în practică, şi anume dorinţa părintelui în 

favoarea căruia fusese pronunţată hotărârea de încredinţare a minorului, de a se muta 

într-un alt stat împreună cu minorului, fără a exista acordul celuilalt părinte în acest sens. 

 

Keywords: noul Cod civil, drept internaţional, dreptul european al familiei, autoritate 
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Introducere 

 

 În noua prevedere de drept comun, relaţiile de familie în general – 

căsătoria, filiaţia, regimul comunităţii de bunuri – revin, ca loc de reglementare 

distinctă, chiar în cuprinsul Codului civil. Se revine astfel la ideea anterioară a 

inexistenţei, în realitate, a unei ramuri distincte de drept – dreptul familiei – 

deosebită de dreptul civil. Însăşi reglementarea aparte a relaţiilor de familie într-un 

cod diferit era argumentul de bază – ba chiar unicul argument cât de cât temeinic – 

al autonomizării dreptului familiei ca ramură distinctă, diferită de dreptul civil. În 

realitate, susţinerea existenţei unei ramuri distincte de drept – a dreptului familiei – 

în afara unor interese didacticiste şi de ordin pecuniar pentru susţinătorii acestei 

idei, avea alte resorturi, mai exact încercarea statului totalitar de a se delimita de un 

drept civil care se baza pe un cod civil adoptat sub un regim democratic, cod pe 

care acelaşi stat totalitar, cu toate încercările repetate făcute, nu a putut să îl 

înlocuiască, ci doar să-i aducă modificări în aspectele considerate ca fiind de esenţă 

capitalistă şi care nu concordau cu orientarea ideologică a regimului. 

Aşadar, actualul Cod civil
2
, pe lângă faptul că reglementează în întregime 

relaţiile de familie, aduce însemnate modificări, o orientare fundamental diferită în 

                                                           
1 Cristina Cojocaru – Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul de Drept; 

cristinacojocaru5@gmail.com 
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ce priveşte regimul matrimonial. Astfel, în Cartea a-II-a „Despre familie” sunt 

reglementate la titlul II - căsătoria, rudenia în titlul III, autoritatea părintească în 

titlul IV, iar obligaţia de întreţinere în titlul V. 
 

I. Sfera actuală a ocrotirii părinteşti 
 

În ceea ce priveşte ocrotirea părintească reglementată în titlul IV din Codul 

civil, este de observat că în România, pe perioada în care minorul este lipsit de 

maturitate fizică şi intelectuală, acesta se bucură de ocrotire din partea persoanelor 

majore şi capabile să decidă atât în privinţa persoanei, cât şi a bunurilor sale. Acest 

lucru este valabil atât în cazul copilului rezultat din căsătorie, cât şi în cazul 

copilului din afara căsătoriei. 

În dreptul românesc, prin Legea nr. 272 din 2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului
3
 (denumită în continuare „Legea nr. 272/2004”), 

se menţionează că prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit 18 ani şi nu a 

dobândit capacitate deplină de exerciţiu în condiţiile legii. 

  Este de menţionat că dreptul românesc în materia ocrotirii copilului, mai 

exact Legea nr. 272/2004, cât şi dispoziţiile corespunzătoare din Codul civil, sunt 

în concordanţă cu dispoziţiile Convenţiei privind competenţa, legea aplicabilă, 

recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi 

măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996, şi 

ratificată de România în 2007
4
 (denumită în continuare „Convenţia de la Haga” 

sau „Convenţia”) şi Principiile legislaţiei europene privind autoritatea părintească 

stabilite de Comisia asupra Dreptului European al Familiei (denumită în continuare 

„CEFL”)
5
 ca recomandare pentru toate statele europene privind legislaţia familiei. 

 

II. Aplicarea Principiilor CEFL 
 

Prin prisma acestor Principii ale CEFL şi raportându-ne la problema pusă 

în discuţie, este de observat că în caz de dispute între părinţi, în ce priveşte 

reşedinţa minorului când aceştia nu locuiesc împreună, Principiul 3:20 menţionează 

că ei trebuie să ajungă la un acord cu privire la persoana la care va locui minorul. 

                                                                                                                                                    
2  Actualul Cod Civil român a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011  
3  Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 557/2004 
4 Convenţia a fost ratificată prin Legea nr. 361/2007, publicată în Monitorul Oficial al României  

nr. 895 din 28 decembrie 2007. Cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia 

copiilor a se vedea Alin-Gheorghe Gavrilescu, Drepturile şi obligaţiile părinteşti, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2011. 
5 Creată în anul 2001, CEFL are ca obiectiv dezvoltarea şi determinarea punerii în practică a unor 

principii – care nu sunt obligatorii neapărat – dar care să fie model pentru legislaţiile naţionale în 

materie, astfel încât să se ajungă la o armonizare a acestora. Acest obiectiv trebuie văzut prin 

prisma convergenţei crescânde a legislaţiilor naţionale privind dreptul familiei, şi sunt necesari paşi 

decisivi, în sensul de a contribui la crearea unor valori europene comune în materia drepturilor şi 

bunăstarea copilului cu scopul, între altele, de a se facilita libera circulaţie a persoanelor în Europa. 

A se vedea şi Christina G. Jeppesen de Boer, Relocarea parentală, dreptul la liberă circulaţie şi 

custodia comună asupra copiilor, http://www.juridice.ro/221830/relocarea-parentala-dreptul-la-

libera-circulatie-si-custodia-comuna-asupra-copiilor.html 
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Dacă însă părinţii nu ajung la un acord, atunci în această privinţă va decide 

autoritatea competentă, conform Principiului 3:14. Acest Principiu are în vedere 

două alternative în caz de neînţelegeri, şi anume, autoritatea competentă fie va 

împărţi exercitarea responsabilităţii părinteşti, fie va decide în favoarea unui dintre 

părinţi. Aşa se face că aceste principii lasă la latitudinea legislaţiei naţionale să 

aleagă dintre aceste două soluţii, una dintre ele. Ca atare, se poate ajunge la o 

împărţire a responsabilităţii părinteşti, dar de cele mai multe ori, se decide 

stabilirea domiciliului minorului la unul dintre părinţi. 
 

III. Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 272/2004 
 

Ocrotirea copiilor de către părinţi presupune că părinţii au anumite drepturi 

şi obligaţii ce privesc atât persoana minorului, cât şi bunurile sale. 

Ocrotirea părintească reprezintă o instituţie de protecţie a minorului, care 

decurge chiar din legătura de filiaţie dintre părinţi şi minor. Este compusă dintr-un 

ansamblu de drepturi şi obligaţii ale părinţilor, toate în interesul minorului, pentru 

ocrotirea sa şi a bunurilor sale. 

În cazul în care părinţii minorului au divorţat şi copilul este încredinţat 

mamei, care nu este cetăţean al statului unde locuiesc, spre deosebire de tată, care 

este cetăţean al statului respectiv, probleme ridică situaţia în care mama, după 

divorţ, doreşte din diferite motive să se întoarcă în ţara ei, însă, împreună cu 

minorul.  

În dreptul românesc, conform art. 5 din Legea nr. 272/2004, copii au 

dreptul la protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea deplină a drepturilor lor. 

Răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului revine în primul 

rând părinţilor, iar în subsidiar, colectivităţii locale din care face parte copilul şi 

familia sa, precum şi statului, a cărui intervenţie - prin instituţiile şi autorităţile 

publice cu atribuţii specifice în domeniu - este definită ca fiind complementară. 

Prin art. 6 din Legea nr. 272/2004, se prevăd principiile care stau la baza 

respectării şi garantării drepturilor copilului şi anume:  

 respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al 

copilului; 

 egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 

 responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi 

îndeplinirea obligaţiilor părinteşti; 

 primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi 

garantarea drepturilor copilului; 

 descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia 

multisectorială şi parteneriatul dintre instituţiile publice şi organismele privare 

autorizate; 

 asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare 

copil; 

 respectarea demnităţii copilului; 



Juridical Tribune     Volume 3, Issue 1, June  2013 

 

35 

 ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând 

cont de vârsta şi de gradul său de maturitate; 

 asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea 

copilului, ţinând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în 

cazul luării unei măsuri de protecţie; 

 celeritatea în luarea oricărei decizii cu privire la copil; 

 asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului; 

 interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în 

corelaţie cu ansamblul reglementărilor din această materie. 

  De asemenea, drepturile prevăzute de lege sunt garantate tuturor copiilor 

fără nici o discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie 

politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau origine socială, de 

situaţia materială, de gradul şi tipul unei deficienţe, de statutul la naştere sau de 

statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de alt gen al 

copilului, ale părinţilor ori ale altor reprezentanţi legali sau de orice altă distincţie
6
. 

  Printre alte drepturi ale copilului, la art. 14 din Legea nr. 272/2004 se 

menţionează şi dreptul acestuia de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu 

părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de 

ataşament, dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu 

acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de 

familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior. 

  Părinţii sau alt reprezentant legal al copilului nu pot împiedica relaţiile 

personale ale acestuia cu bunicii, fraţii şi surorile ori cu alte persoane alături de 

care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, decât în cazurile în care instanţa decide 

în acest sens, apreciind că există motive temeinice de natură a primejdui 

dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului. 

  În legea română
7
 se precizează că minorul care a fost separat de ambii 

părinţi sau de unul dintre aceştia printr-o măsură dispusă în condiţiile legii, are 

dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi, cu 

excepţia situaţiei în care acest lucru contravine interesului superior al minorului.  

  Instanţa judecătorească, luând în considerare aşadar cu prioritate, interesul 

superior al copilului, poate limita exercitarea acestui drept, dacă există motive 

temeinice de natură a periclita dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau 

socială a copilului. 

  De asemenea, aceleaşi dispoziţii legale stabilesc că minorul ai cărui părinţi 

locuiesc în state diferite, are dreptul de a întreţine relaţii personale şi contacte 

directe cu aceştia, cu excepţia situaţiei în care acest lucru contravine interesului 

superior al copilului. 

   Copiii neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal ori care nu se 

găsesc sub supravegherea legală a unor persoane, au dreptul de a li se asigura, în 

cel mai scurt timp posibil, reîntoarcerea alături de reprezentanţii lor legali.  

                                                           
6 Art. 7 din Legea nr. 272/2004 
7 Art. 16 din Legea nr. 272/2004 
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 Deplasarea copiilor în ţară ori străinătate se realizează cu înştiinţarea şi cu 
acordul ambilor părinţi, iar orice neînţelegeri dintre părinţi cu privire la exprimarea 
acestui acord se soluţionează de către instanţa judecătorească.  

Totodată, dacă un copil dispare de la domiciliu, părinţii sau reprezentanţii 
săi legali au obligaţia să înştiinţeze poliţia în cel mult 24 de ore de la dispariţie. 
 

IV. Aplicarea dispoziţiilor noului Cod civil român  

şi incidenţa Convenţiei de la Haga 
 

  Prin art. 486 din Codul civil român, relativ la tema pusă în discuţie, se 
menţionează că „ori de câte ori există neînţelegeri între părinţi cu privire la 
exerciţiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, instanţa de tutelă, 
după ce îi ascultă pe părinţi şi luând în considerare concluziile raportului referitor 
la ancheta psihosocială, hotărăşte potrivit interesului superior la copilului”. 

Codul civil român stabileşte de asemenea ca regulă în materie, faptul că 
schimbarea locuinţei copilului, împreună cu părintele la care locuieşte, nu poate 
avea loc decât cu acordul prealabil al celuilalt părinte. Dacă există neînţelegeri 
între părinţi, instanţa va decide conform interesului superior al minorului, luând în 
calcul concluziile raportului de anchetă psihosocială si declaraţiile părinţilor. Dacă 
minorul a împlinit 10 ani, audierea sa este obligatorie. 

Este de observat de asemenea că, în dreptul românesc, în conformitate cu 
art. 2611 din actualul Codul civil român, legea aplicabilă autorităţii părinteşti se 
stabileşte potrivit Convenţiei de la Haga. 

Convenţia se aplică minorilor de la naştere şi până la împlinirea vârstei de 
18 ani, având ca obiect determinarea statului ale cărui autorităţi sunt competente să 
ia măsuri de protecţie a copilului, legea aplicabilă, asigurarea recunoaşterii şi 
executării unor asemenea măsuri de protecţie în toate statele semnatare şi stabilirea 
cooperării între aceste state pentru atingerea obiectivelor Convenţiei. 

Potrivit Convenţiei, măsurile de protecţie ale minorului se referă, între 
altele, la atribuirea, exerciţiul şi restrângerea răspunderii părinteşti, dreptul de 
încredinţare, în special dreptul de a hotărî asupra locului de reşedinţă al copilului, 
precum şi dreptul de vizită, inclusiv dreptul de a lua copilul, pentru o perioadă 
limitată în alt loc decât reşedinţa sa obişnuită. 

Conform art. 5 alin. 1 din Convenţie, măsurile de protecţie ale persoanei 
minorului sau ale bunurilor sale, pot fi luate de către autorităţile judiciare sau 
administrative ale statelor contractante de la reşedinţa obişnuită a copilului. 

Conform art. 7 alin. 1 din Convenţie, autorităţile statului contractant în care 
copilul îşi avea reşedinţa obişnuită îşi păstrează competenţa şi în cazul deplasării 
sau al neînapoierii ilicite a copilului, însă numai până când (i) copilul a obţinut o 
reşedinţă obişnuită în alt stat şi fiecare persoană, instituţie sau alt organism ce are 
dreptul de încredinţare a încuviinţat deplasarea, respectiv neînapoierea, sau  
(ii) dacă minorul a locuit în alt stat o perioadă de cel puţin un an după ce persoana, 
instituţia sau organismul cu drept de încredinţare a avut sau a trebuit să aibă 
cunoştinţă de locul unde se află copilul, dar nici o cerere de înapoiere introdusă în 
cursul acestei perioade nu a fost încă examinată, iar copilul s-a integrat în noul 
mediu. 
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Se întâlnesc în practică diverse situaţii, ca de exemplu cea în care mama, 

cetăţean străin, doreşte să revină în ţara ei împreună cu minorul, pe care îl creşte în 

ţara al cărei cetăţean este copilul şi fostul soţ, pentru motive legate de lipsă a 

mijloacelor de întreţinere, a puţinătăţii acestora, sau din motive personale. 

Este evident că în acest fel, plecarea împreună cu minorul în ţara ei de 

origine presupune schimbarea celor stabilite prin hotărârea de încredinţare a 

acestuia, în ce priveşte, în principal, condiţiile de vizită a celuilalt părinte. 

Pentru a putea face acest lucru, excludem din start luarea minorului şi 

locuirea sa în celalalt stat cu speranţa că în termen de un an, cererea de înapoiere 

nu va fi examinată. Rămâne ca posibilitate viabilă o înţelegere cu fostul soţ prin 

care se stabilesc, de comun acord, condiţiile de exercitare de către acesta a 

drepturilor părinteşti, având în vedere schimbarea reşedinţei copilului. 

În cazul în care nu s-ar ajunge la o înţelegere dintre cei doi foşti soţi, 

singura posibilitate legală este aceea de a se adresa instanţei competente din ţara 

unde s-a născut copilul, pentru ca instanţa, pe baza probelor administrate privind 

cauzele şi condiţiile în care mama doreşte să plece în ţara de origine, a protejării 

drepturilor minorului, să oblige pe fostul soţ, respectiv organele cu atribuţii de a 

încuviinţa deplasarea, să dea această încuviinţare. 

Ca atare, în lipsa unui acord al părinţilor cu privire la redislocarea 

minorului, pentru a putea realiza acest lucru în mod legal, mama va trebui să se 

adreseze instanţei. Competenţa materială aparţine instanţei din ţara unde s-a născut 

copilul şi unde iniţial de altfel, copilul a fost încredinţat mamei spre creştere şi 

educare. 

Depunerea cererii adresata instanţei de către mama nu duce neapărat şi la 

câştigarea cauzei. Rolul instanţei este aici foarte mare în a aprecia, prin prisma 

probelor administrate, care este interesul superior al minorului şi în funcţie de care 

va decide cu privire la cererea mamei de redislocare a minorului. 

Aşadar, instanţa română competentă în principiu, va trebui să aibă în 

vedere interesul superior al minorului prin prisma (i) asigurării dezvoltării sale 

fizice, psihice, intelectuale si morale, (ii) drepturile copilului de a menţine relaţii 

personale şi contacte directe cu părinţii, rudele sau alte persoane faţă de care s-a 

ataşat, de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu aceştia. 

Niciunul din motivele arătate de mamă într-o astfel de situaţie, nu este prin 

ele însăşi de natură să tranşeze singure decizia finală. Fie că aceste motive privesc 

situaţia materială a mamei, existenţa sau inexistenţa unei pensii alimentare acordate 

de instanţă, sau dorinţa de a reveni în ţara de origine, precum şi acela de a începe o 

relaţie cu un străin în ţara acestuia, nu pot prin ele însele să fie decisive, decât dacă 

instanţa le va privi prin prisma interesului copilului. 

În lipsa unui acord al părinţilor, se vor avea în vedere, indiferent de 

motivele invocate, un complex de factori ca de exemplu, relaţiile minorului cu 

părinţii, cu rudele, implicarea părinţilor în creşterea şi educarea lui până atunci, 

posibilităţile lor materiale şi hotărârea lor de a se implica în creşterea şi educarea 

minorului, posibilităţile fizice de a păstra legătura cu minorul de către ambii părinţi 
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în cazul relocării acestuia, persoanele de care s-a ataşat minorul şi multe alte 

criterii, dar toate luate în calcul numai prin prisma interesului minorului. 
 

V. Soluţii în jurisprudenţă 
 

  Într-o decizie de speţă
8
, instanţa a statuat că „un program de vizitare numai 

la domiciliul copilului din România şi numai în prezenţa mamei, poate fi acceptat 

numai ca premisă a restabilirii relaţiei părinte-copil (…) Pe termen lung însă, nu 

poate fi acceptat că un astfel de program este de natură să asigure păstrarea 

legăturilor părinteşti în sensul urmărit de dispoziţiile legale, ci, dimpotrivă, 

îndepărtarea de copil, cu posibile efecte negative pentru dezvoltarea psihică, 

morală şi socială a copilului, acest program nefiind suficient pentru dezvoltarea 

unor legături normale între tată şi fiu”.  

De asemenea, instanţa a decis că faţă de vârsta de 7 ani a minorului şi de 

condiţiile morale şi materiale oferite de tată, nu se creează o traumă copilului prin 

faptul deplasării în Italia, iar faptul că tatăl ar putea fi homosexual – conform 

spuselor mamei – nu ar putea, prin el însuşi, să justifice o limitare a exercitării 

dreptului de a avea legături personale cu copilul, în lipsa oricărui element concret 

care să fi demonstrat influenţa negativă asupra educaţiei şi sănătăţii copilului. 

În speţă, prima instanţă, a decis stabilirea domiciliului minorului la mamă 

în România, cu dreptul tatălui, italian de a păstra legături cu minorul, la date şi pe 

perioade determinate de instanţă, la domiciliul mamei şi numai în prezenţa 

acesteia.  

În apelul tatălui, s-au menţinut dispoziţiile primei instanţe privind 

domiciliul minorului, dar s-a admis în parte apelul tatălui şi s-a decis ca, pe 

perioade stabilite de instanţă, minorul să fie luat de tată în România, iar în vacanţe 

– de asemenea, pe perioade determinate – şi în Italia, fără prezenţa mamei. 

Într-o altă speţă
9
, instanţa română s-a pronunţat în situaţia în care minorul a 

fost luat de mamă din Olanda fără acordul tatălui, care era cetăţean olandez şi adus 

în România. Instanţa română a fost sesizată de tată pentru înapoierea copilului. 

Instanţa a decis că statul trebuie să acorde protecţie interesului superior al 

minorilor, dezvoltării lor fizice şi psihice şi, în acest context, vieţii familiale, 

înţelese nu doar ca o legătură strict biologică, dar şi juridică, care trebuie să aibă un 

caracter efectiv, conţinând ca element fundamental pentru părinte şi copilul său, 

faptul de a fi împreună, astfel cum este protejată de art. 8 al Convenţiei Europene a 

Drepturilor Omului. 

Dacă este vorba de părinţi şi copii care nu mai locuiesc împreună în acelaşi 

stat, statul este obligat nu numai să nu aducă atingere acestui drept, dar are şi 

obligaţii pozitive inerente respectării efective a vieţii de familie. Aceste obligaţii 

pozitive sunt impuse de art. 8 al Convenţiei Europene a Drepturilor amintite şi 

                                                           
8 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi familie, decizia nr. 2216 

din 15 nov. 2006 
9 Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi familie, decizia nr. 2151 

din 18 dec 2007 



Juridical Tribune     Volume 3, Issue 1, June  2013 

 

39 

trebuie interpretate în lumina Convenţiei de la Haga asupra aspectelor civile ale 

răpirii internaţionale de copii şi a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu 

privire la drepturile copilului. 

În speţă, mama a luat copilul născut în Olanda – de la reşedinţa acestuia 

din această ţară, fără acordul tatălui şi l-a adus în România, tatăl adresându-se 

instanţei române pentru înapoierea copilului răpit. 

Ca atare, instanţa a decis admiterea solicitării reclamantului şi obligarea 

mamei la înapoierea minorului, menţionându-se că până la momentul în care o 

instanţă sau autoritate competentă se va pronunţa asupra fondului privind 

încredinţarea, minorul trebuie să se întoarcă la reşedinţa sa obişnuită, neexistând 

vreun temei legal în virtutea căruia tatăl să fie privat de exercitarea drepturilor 

părinteşti. Neînţelegerile dintre soţi nu pot îngrădi dreptul petentului de a avea 

legături personale cu copilul ori de a veghea la dezvoltarea acestuia. 

 

Concluzie 

 

Considerăm că dispoziţiile legale în materie, inclusiv cele ale noului Cod 

civil român respectă liniile directoare la nivel european, oferind judecătorului 

român posibilitatea de a recurge la o paletă extinsă de dispoziţii legale şi 

jurisprudenţă, astfel încât să ia cea mai bună decizie în orice speţă. Totodată, având 

în vedere cele de mai sus, se poate concluziona că soluţia şi decizia judecătorului 

român în cazurile de încredinţare a minorului în general, depind foarte mult de 

complexitatea situaţiilor de fapt, toate deciziile privind încredinţarea fiind bazate 

pe principiul interesului superior al minorului. 
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