
Cuprins 

Partea I. Cauze cu minori în materie civilă 
 
 

Capitolul I. Măsuri de protecţie specială a copilului aflat în dificultate. 

Aprecierea interesului superior al copilului 
 
1. Înlocuirea măsurii plasamentului în regim de urgenţă cu măsura plasamentului la un 

serviciu de tip rezidenţial. Delegarea drepturilor părinteşti cu privire la persoana şi 
bunurile minorului pe durata plasamentului. Obligarea tatălui la plata contribuţiei de 
întreţinere în favoarea minorului 

2. Înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă cu măsura plasamentului la un serviciu 
de tip rezidenţial. Decăderea totală a părinţilor din drepturile părinteşti. Condiţii. Delegarea 
drepturilor părinteşti cu privire la persoana şi bunurile minorului 

3. Înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă cu plasament la un centru de tip rezidenţial. 
Evaluarea posibilităţilor de reintegrare a copilului în familie la solicitarea părinţilor. 
Refuzul categoric al minorului de a se întoarce în familie. Decăderea din dreptul de a avea 
legături personale cu copilul 

4. Încetarea măsurii de plasament. Condiţii. Schimbarea împrejurărilor care au determinat 
luarea măsurii de protecţie specială pentru copii. Redobândirea exerciţiului drepturilor şi 
obligaţiilor părinteşti cu privire la persoana şi bunurile copiilor 

5. Plasament în regim de urgenţă pentru copilul care a împlinit 14 ani şi care este cercetat 
penal. Menţinerea măsurii. Delegarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti cu privire la 
persoana şi bunurile copilului 

6. Măsură de plasament. Copil abuzat fizic şi emoţional de tatăl său. Aprecierea interesului 
superior al copilului de a fi separat de ambii părinţi 

7. Măsură de plasament în regim de urgenţă dispusă la solicitarea copilului abuzat fizic şi 
emoţional de către mamă şi concubinul acesteia. Aprecierea interesului superior al 
copilului de a fi reintegrat în familie şi de a se dispune încetarea măsurii plasamentului în 
regim de urgenţă 

8. Plasament în regim de urgenţă. Aprecierea interesului superior al copilului de a fi reintegrat 
în familie ţinând seama de condiţiile materiale şi financiare ale părinţilor şi de 
împrejurările care au determinat luarea măsurii de protecţie specială 

9 Protecţia specială a copilului cu handicap. Criteriile pentru stabilirea gradului de handicap 
10. Menţinerea măsurii de plasament în regim de urgenţă la un centru de tip rezidenţial sau 

asistent maternal până la rezolvarea situaţiei locative de către mama copilului. 
Oportunitatea acestei măsuri 

11. Plasament în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist. Copil adoptat. 
Imposibilitatea executării hotărârii judecătoreşti prin care s-a încuviinţat adopţia. 
Aprecierea interesului superior al copilului 

12. Exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti. Părinte care nu a fost decăzut din aceste 
drepturi 

13 Cerere de intervenţie în acţiunea formulată de asistentul maternal profesionist. 
Admisibilitate 

14. Revizuire. Apărarea cu viclenie a intereselor copilului faţă de care s-a dispus o măsură de 
protecţie specială. Exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti pe durata măsurii de 
plasament. Formularea cererii de revizuire de către procuror. Calitate procesuală 

15. Protecţia specială a copilului aflat în dificultate. Obligativitatea citării părinţilor minorului 
la domiciliul acestora 

16. Deschiderea procedurii adopţiei interne. Condiţii. Declararea copilului abandonat. 
Suspendarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti ale mamei naturale a copilului. Delegarea 
exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti. Participarea procurorului 

17. Încuviinţarea deschiderii procedurii adopţiei interne. Citarea mamei copilului prin 
publicitate. Neîntocmirea raportului de consiliere a mamei şi absenţa consimţământului 



acesteia datorită imposibilităţii de a fi identificată. Aprecierea interesului superior al 
copilului 

18. Adopţie. Autorizarea ca după adopţie minora să poarte prenumele adoptatoarei alături de 
numele de familie al acesteia. Inadmisibilitate. Nelegalitatea hotărârii judecătoreşti 

19. Adopţie. Hotărâre judecătorească de încuviinţare faţă de ambii soţi adoptatori, deşi unul 
decedase anterior pronunţării hotărârii. Consecinţe. Sentinţă de constatare a nulităţii 
adopţiei. Cale de atac 

20. Exercitarea căii de atac de către avocatul părţii. Limitele mandatului de reprezentare 
21. Înlocuirea măsurii de plasament de la asistenţi maternali profesionişti într-un centru de tip 

rezidenţial. Pensionarea asistentului maternal. Aprecierea interesului superior al copiilor. 
Facilitarea relaţiilor dintre mamă şi copii 

 

Capitolul II. Relaţiile minorului cu părinţii şi familia extinsă.  
Aprecierea interesului superior al copilului. Criterii 

 
22. Legături personale cu minorul. Dreptul bunicilor paterni şi dreptul părintelui căruia nu i-a 

fost încredinţat minorul spre creştere şi educare de a păstra aceste relaţii 
23. Legături personale cu minorul. Dreptul bunicilor materni de a păstra aceste relaţii. 

Nemotivarea hotărârii instanţei de apel 
24. Divorţ. Încredinţarea minorului spre creştere şi educare. Criterii de stabilire a cuantumului 

pensiei de întreţinere. Dreptul la păstrarea legăturilor personale cu minorul 
25. Dreptul părintelui căruia nu i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare de a păstra 

legătura cu acesta. Refuzul părintelui căruia nu i s-a încredinţat copilul de a-şi da acordul 
pentru expatrierea definitivă a copilului la solicitarea părintelui căruia i s-a încredinţat. 
Aprecierea interesului superior al copilului 

26. Stabilirea programului de vizitare. Atitudine agresivă a unuia dintre părinţi. Aprecierea 
interesului superior al copilului 

27. Minor cetăţean străin. Părinte cetăţean român. Limitarea drepturilor părinteşti. 
Încredinţarea minorului. Competenţă 

28. Recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine. Caracter definitiv al hotărârii 
29. Încredinţarea copilului minor spre creştere şi educare. Schimbarea împrejurărilor. Revenire 

asupra măsurii 
30. Obligaţie legală de întreţinere. Copil aflat în continuarea studiilor 
31. Tăgada paternităţii. Efecte cu privire la numele copilului 
32. Contestarea recunoaşterii paternităţii de către tatăl care a recunoscut copilul 
33. Căsătorie. Nulitate. Efecte asupra copiilor 
34. Stabilirea paternităţii. Probe ştiinţifice. Dreptul la viaţa de familie al pretinsului tată 

chemat în judecată şi care are soţie şi copii. Numele de familie al copilului. Schimbarea 
ulterioară a numelui de familie poate fi solicitată numai pe cale administrativă. 

 
 

Partea a II-a. Cauze cu minori în materie penală 
 

Capitolul III. Măsuri preventive aplicabile 

 inculpatului minor. Criterii de apreciere  

a gradului de pericol social al faptei 
 
35. Inculpaţi minori arestaţi preventiv. Menţinerea măsurii. Perioada rezonabilă a detenţiei 

preventive 
36. Trafic de minori. Verificarea regularităţii luării şi menţinerii măsurii arestului preventiv al 

inculpaţilor majori. Nepublicitatea şedinţei de judecată 
37. Neepuizarea procedurii de administrare a probelor de către instanţa învestită cu judecarea 

cauzei în fond. Menţinerea stării de arest preventiv a inculpaţilor. Pericol concret pentru 
ordinea publică. Motive medicale. Caracterul provizoriu al măsurii arestului preventiv 

38. Inculpat minor trimis în judecată în stare de arest preventiv alături de alţi inculpaţi pentru 
comiterea infracţiunii de tâlhărie. Menţinerea măsurii preventive. Temeiuri 

39. Arest preventiv. Menţinerea măsurii. Depăşirea duratei arestului preventiv al inculpaţilor 
minori. Nelegalitate. Constatarea încetării de drept a măsurii 

40. Infracţiuni de răspândire de material pornografic cu minori. Menţinerea arestului preventiv 



al inculpaţilor majori. Recurs împotriva încheierii prin care s-a menţinut starea de arest 
preventiv. Prezumţia de nevinovăţie. Circumstanţe personale 

41. Nulitate absolută a urmăririi penale. Restituirea cauzei la procuror. Nelegalitate 
42. Restituirea cauzei la procuror pe motiv că actele de urmărire penală au fost efectuate în 

mod defectuos. Nelegalitate 
43. Prelungirea arestării preventive în cursul urmăririi penale. Obligativitatea examinării 

motivelor pentru care se solicită prelungirea. Durata rezonabilă 
44. Admiterea cererii de liberare provizorie sub control judiciar în cursul judecăţii. Inculpat 

minor. Tâlhărie. Verificarea îndeplinirii condiţiilor cu privire la limitele de pedeapsă 
45. Pericol social concret. Menţinerea măsurii arestării preventive 
46. Prelungirea arestării preventive a inculpatului minor. Respingere greşită a propunerii 
47. Întreruperea executării pedepsei. Dispoziţii legale incidente 
48. Revocarea măsurii arestării preventive. Verificarea temeiurilor care au determinat luarea 

măsurii. Inadmisibilitatea recursului împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de 
revocare a arestului preventiv 

49. Încheiere prin care se verifică măsura arestului preventiv al inculpatului. Criterii 
50. Inculpat major judecat pentru comiterea infracţiunii de trafic de persoane minore. 

Menţinerea măsurii arestării preventive. Asigurarea traducătorului autorizat pentru inculpat 
51. Prelungirea arestării preventive. Minor între 16 şi 18 ani arestat preventiv. Durata 

prelungirii după împlinirea vârstei de 18 ani 
52. Arestare preventivă a inculpatului minor între 14 şi 16 ani. Revocare. Dovada 

discernământului, condiţie a răspunderii penale 
53. Drept la apărare. Apărători din oficiu pentru inculpaţi minori care au interese contrare. 

Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale 
54. Înlocuirea arestării preventive în cursul judecăţii. Inculpat minor. Schimbarea temeiurilor. 

Tâlhărie. Revenire părţii vătămate şi a martorilor asupra declaraţiilor date în cursul 
urmăririi penale 

 
 

Capitolul IV. Sancţiuni aplicate minorilor 
 
55. Judecarea cauzelor cu inculpaţi minori în şedinţă publică. Nulitate 
56. Reţinerea circumstanţelor atenuante în favoarea inculpatului minor. Lipsa antecedentelor 

penale. Aplicarea unei pedepse cu executare în regim privativ de libertate 
57. Obligaţia instanţei de fond de a se pronunţa din oficiu asupra reparării pagubei suferite de 

minorii rezultaţi din relaţiile de concubinaj ale mamei cu victima infracţiunii de omor, 
chiar dacă nu există constituire de parte civilă în cauză. Criterii de stabilire a cuantumului 

58. Exercitarea căii de atac a apelului şi apoi a recursului împotriva unei hotărâri judecătoreşti 
penale definitive prin neapelare în termenul legal. Inadmisibilitate 

59. Omor calificat. Victimă minor, în vârstă de două luni şi jumătate. Individualizarea 
pedepsei. Reţinerea nejustificată a circumstanţelor atenuante personale 

60. Nepronunţarea instanţei de judecată asupra tuturor motivelor de apel invocate de inculpat. 
Casare cu trimitere spre rejudecarea apelului. Inculpat condamnat pentru infracţiunea de 
trafic de persoane. Aprecierea moralităţii victimei la stabilirea cuantumului pedepsei 
aplicate inculpatului 

61. Inculpat minor condamnat la o pedeapsă cu executare în regim privativ de libertate. 
Individualizarea pedepsei. Aprecierea probelor. Părinţi ai minorului aflaţi în detenţie la 
data comiterii infracţiunii de către inculpatul minor. Imposibilitatea obligării acestora în 
solidar cu inculpatul minor la plata despăgubirilor civile 

62. Minor. Măsura educativă a libertăţii supravegheate. Neluarea acesteia în cazul minorului 
faţă de care, datorită vârstei, nu mai poate fi adusă la îndeplinire 

63. Compunerea instanţei. Infracţiuni săvârşite asupra minorilor 
64. Omor. Complicitate la infracţiunea de omor. Individualizarea pedepselor prin stabilirea 

contribuţiei infracţionale a fiecărui inculpat. Schimbarea încadrării juridice. Inculpaţi 
majori alături de inculpatul minor care a iniţiat acţiunea infracţională 

65. Prescripţie. Minor 
66. Inculpat minor. Prezenţa obligatorie la judecată 
67. Întreruperea executării pedepsei. Existenţa unui copil rezultat din relaţiile de concubinaj cu 

o minoră. Înţelesul noţiunii de familie 
68. Întreruperea executării pedepsei. Obligativitatea anchetei sociale când cel condamnat 



invocă împrejurări cu consecinţe grave pentru familia sa 
69. Minor. Inaplicabilitatea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi 
70. Apel declarat de părintele inculpatului minor. Inadmisibilitate 
71. Internare într-un centru de reeducare. Minor care a depăşit 17 ani 
72. Infracţiune pentru care plângerea prealabilă se adresează instanţei. Inculpat minor. 

Obligativitatea anchetei sociale 
73. Omor calificat. Rude apropiate. Înfiere cu efecte depline 
74. Decizie pronunţată în recurs. Recurs inadmisibil 
75. Suspendarea condiţionată a pedepsei. Minori. Pedeapsă prevăzută de lege 
76. Rele tratamente aplicate minorului. Consumarea şi epuizarea infracţiunii 
77. Apel declarat împotriva sentinţei prin care s-a respins cererea de revizuire. Motive. 

Inadmisibilitate 
78. Vătămare corporală din culpă. Restituirea cauzei la procuror de către prima instanţă. 

Recurs declarat de procuror şi soluţionat de tribunal prin admiterea lui. Recurs declarat de 
inculpat la Curtea de Apel. Inadmisibilitate 

79. Individualizarea pedepselor. Circumstanţe atenuante judiciare 
80. Recurs. Infracţiune săvârşită asupra unui minor. Omisiunea de citare a Serviciului de 

protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor 
81. Trafic de persoane. Trafic de minori. Proxenetism. Elemente constitutive 
82. Minoritate. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Termen de încercare 
83. Minor. Închisoare. Limită maximă 
84. Trafic de minori. Trafic de persoane. Elemente constitutive 
85. Racolare de minore. Producerea de fotografii obscene cu minori. Editarea şi răspândirea 

prin poşta electronică de materiale pornografice. Elemente constitutive. Aprecierea 
gradului de pericol social al faptelor 

 


