
 

No iuni introductive 

Secţiunea 1. Caracterizarea generală  
a relaţiilor de familie 

1. No iunea sociologică şi no iunea juridică de familie 

Potrivit art. 258 NCC, familia se întemeiază pe căsătoria liber 
consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum i pe dreptul 
i îndatorirea părinţilor de a asigura cre terea i educarea copiilor 

lor. 

În sens sociologic, familia, ca formă specifică de comunitate 
umană, desemnează grupul de persoane unite prin căsătorie, filia-
ţie sau rudenie, care se caracterizează prin comunitate de viaţă i 
interese. În cadrul relaţiilor de familie apar aspecte morale, socia-
le, fiziologice i acestea au un profund caracter de complexitate, 
pe care nu-l găsim în cadrul altor relaţii sociale.  

Familia tipică, din punct de vedere sociologic, este formată din 
părinţi i copii.  

În mod obi nuit, familia dă na tere următoarelor raporturi: 
– cele de căsătorie (baza familiei din punct de vedere sociolo-

gic); 
– cele efective dintre soţi (un efect al căsătoriei); 
– cele dintre părinţi i copii (rezultatul raporturilor dintre soţi). 
Sociologii disting forma simplă (nucleară) a familiei, care este 

reprezentată de părinţi i copiii necăsătoriţi i o formă extinsă, 
care cuprinde i alte persoane. 

În sens juridic, familia reprezintă grupul de persoane între care 
există drepturi i obligaţii ce rezultă din căsătorie, rudenie (natu-
rală, de sânge sau civilă) sau alte raporturi asimilate de lege celor 
de familie. 

Noţiunea sociologică i cea juridică de familie se suprapun. 
Există i situaţii în care această corespondenţă nu funcţionează. 
De exemplu: în cazul desfacerii căsătoriei (divorţ), relaţiile de fa-
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milie în sens sociologic încetează, pentru că nu mai există comu-
nitate de viaţă i interese, dar relaţiile de familie în sens juridic 
există i se materializează în obligaţia de întreţinere între fo tii soţi 
i părinţi i copii, ca i în dreptul la nume. Sunt situaţii când rapor-

tul juridic de familie există în afara familiei din punct de vedere so-
ciologic. Spre exemplu: fraţii se căsătoresc i au propria lor fami-
lie, ei continuă să fie legaţi însă prin raporturi juridice de familie 
(spre ex.: obligaţia de întreţinere subzistă, chiar dacă au familii din 
punct de vedere sociologic diferite).  

Potrivit Codului Civil, cercul mo tenitorilor legali îi cuprinde pe: 
soţul supravieţuitor, descendenţi (cum sunt copiii i nepoţii), pe 
ascendenţi (cum sunt părinţii i bunicii), rudele colaterale [art. 963 
alin. (1) NCC]. 

În sensul Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulte-
rioare, conform art. 8 alin. (4), prin „familie se înţelege soţii i copiii 
necăsătoriţi, dacă gospodăresc împreună cu părinţii lor”.  

În sensul Codului Penal, relaţiile de familie cuprind pe toţi cei 
între care există obligaţia de întreţinere. 

Convenţia europeană pentru drepturile omului, în art. 8, regle-
mentează dreptul la respectarea vieţii private i de familie (Comi-
sia i Curtea de Justiţie pentru Drepturile Omului au interpretat 
expresia viaţă de familie ca înglobând „cel puţin raporturile dintre 
rudele apropiate care ar avea un rol considerabil în viaţa de fa-
milie”, cum ar fi, de exemplu, relaţiile dintre bunici i nepoţi).  

În general, Comisia i Curtea de Justiţie favorizează raporturile 
de familie verticale: copii minori – părinţi – bunici i mai puţin pe 
cele orizontale. Deci, există o noţiune juridică a familiei de drept 
comun în sensul Codului familiei i noţiuni speciale în diferite 
domenii care sunt reglementate de legi speciale, dar i în aceste 
cazuri este vorba de acceptarea juridică a familiei i de noţiunea 
de membru de familie.  

2. Func iile familiei  

1. Perpetuarea speciei umane. Avându-se în vedere funcţia 
biologică a familiei s-a susţinut că, în realitate, familia reprezintă 
uniunea bărbat-femeie în scopul procreării.  

Condiţiile naturale de dezvoltare a familiei trebuie privite în 
strânsă legătură cu relaţiile sociale dintre familie i societate. Re-
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zultă astfel că această funcţie biologică poate fi influenţată de so-
cietate, fie promovând o politică de stimulare a natalităţii, fie de 
frânare a sporului populaţiei. Această politică a societăţii se rea-
lizează prin mijloace juridice.  

2. Funcţia economică î i găse te expresia în gospodărirea 
celor doi soţi prin suportarea în comun a cheltuielilor căsniciei i 
prin dobândirea unor bunuri în comun. 

3. Funcţia educativă. În primul rând, părinţii sunt cei care au 
îndatorirea de cre tere i educare a copiilor lor minori (art. 261 
NCC), iar, în al doilea rând, statul este obligat să sprijine procesul 
de educare a minorilor prin măsuri economice i sociale. 

Secţiunea a 2‐a. Noţiunea, obiectul şi  
principiile dreptului familiei 

În noua viziune a Codului Civil s-a urmărit încorporarea rapor-
turilor de drept privat într-un singur Cod, astfel încât relaţiile de 
familie se regăsesc în Cartea a II-a, intitulată „Despre Familie”. 

Aceasta nu înseamnă că nu se mai poate vorbi în continuare 
despre ramura dreptului familiei, pentru că existenţa unui Cod dis-
tinct nu implică neapărat existenţa unei ramuri de drept, după cum 
nici lipsa unui Cod separat nu implică inexistenţa ramurii de drept.  

1. Defini ia şi obiectul dreptului familiei 

Dreptul familiei reprezintă totalitatea normelor juridice care re-
glementează raporturile personale i patrimoniale ce izvorăsc din 
căsătorie, rudenie i celelalte raporturi asimilate de lege cu rapor-
tul de familie. (spre ex.: raporturile stabilite între soţul dintr-o căsă-
torie subsecventă i copilul dintr-o căsătorie anterioară).  

Atât dreptul civil, cât i dreptul familiei supun reglementării 
raporturile patrimoniale i cele nepatrimoniale în care părţile sunt 
pe poziţii de egalitate juridică. Dar, subiectele raporturilor de drep-
tul familiei au o anumită calitate izvorâtă din raporturile de familie. 
Unele particularităţi ale dreptului familiei sunt evidenţiate prin apli-
carea criteriilor subsidiare de diviziune: calitatea subiectelor, ca-
racterul normelor juridice, natura sancţiunilor.  
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Însă, în cazul raporturilor juridice patrimoniale, apartenenţa 
unei persoane la o anumită familie nu atrage automat incidenţa 
normelor de dreptul familiei (spre ex.: drepturile succesorale regle-
mentate de Codul civil). Aparţin sferei dreptului familiei mai ales 
relaţiile patrimoniale dintre soţi i obligaţia legală de întreţinere 
dintre membrii familiei.  

Caracterul normelor – ponderea normelor imperative în de-
favoarea normelor dispozitive predominante în dreptul civil. Intere-
sul ocrotit prin asemenea norme nu este exclusiv particular, iar op-
ţiunea unei anumite conduite nu este lăsată la aprecierea părţilor.  

Specificul sancţiunilor – aplicabile în cazul abaterii subiectului de 
la conduita prescrisă. În timp ce în dreptul civil scopul sancţiunii 
este acela al repunerii părţilor în situaţia anterioară, în dreptul fa-
miliei normele juridice conţin o reglementare generică, iar măsurile 
punitive sunt, de regulă, indirecte. Ex.: art. 309 alin. (1) NCC dis-
pune: „soţii î i datorează reciproc respect, fidelitate i sprijin moral”, 
însă aceste obligaţii nu pot fi obţinute prin mijloace coercitive – în 
cazul soţilor alternativa fiind desfacerea căsătoriei.  

Obiectul dreptului familiei este dat de raporturile de familie. 
Acestea sunt:  

a) raporturile de căsătorie, cele privind încheierea căsătoriei, 
relaţiile personale i patrimoniale dintre soţi, nulitatea i desfa-
cerea căsătoriei; 

b) raporturile ce rezultă din rudenie atât în linie dreaptă, 
ascendentă i descendentă, cât i în linie colaterală; 

c) raporturile ce rezultă din adopţie; 
d) raporturile asimilate de lege cu cele de familie – raporturile 

dintre fo tii soţi sau dintre soţul dintr-o căsătorie subsecventă i 
copilul dintr-o căsătorie anterioară.  

Raporturile de familie sunt raporturi personale i patrimoniale. 

2. Principiile fundamentale ale dreptului familiei 

1. Principiul ocrotirii căsătoriei şi familiei. Actele juridice inter-
naţionale privind drepturile omului consacră necesitatea ocrotirii 
de către stat a familiei. În aceste documente internaţionale insti-
tuţia familiei este considerată element fundamental al societăţii. 
Principiul este reglementat în Declaraţia universală a drepturilor 
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omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU în 1948 în art. 16 
pct. 3. Acest principiu mai este reglementat în Pactul internaţional 
privind drepturile economice, sociale i culturale, adoptat tot de 
ONU în 1966, în art. 10.  

Pe plan european principiul e reglementat în Convenţia euro-
peană pentru drepturile omului, în art. 8 i art. 12, precum i în 
art. 5 din Protocolul nr. 7 la aceasta, toate ratificate de România.  

În art. 8 al Convenţiei se prevede că orice persoană are drept la 
respectarea vieţii sale private i de familie, a domiciliului său i a 
corespondenţei sale. Nu este admis amestecul unei autorităţi publi-
ce decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege i dacă 
acesta constituie o măsură care, într-o societate democratică, este 
necesară siguranţei naţionale, sociale i apărării ordinii publice. 
Acest principiu este reglementat i în art. 26 i art. 48 alin. (1) din 
Constituţia României i art. 258 alin. (2) i (3) NCC. 

2. Principiul ocrotirii interesului superior al copilului – art. 263 
alin. (1) NCC stabile te că „orice măsură privitoare la copil, indife-
rent de autorul ei, trebuie să fie luată cu respectarea interesului 
superior al copilului”, iar art. 483 alin. (2) NCC arată că părinţii î i 
exercită autoritatea părintească numai în interesului superior al 
copilului. 

Necesitatea ocrotirii copilului e subliniată în Declaraţia univer-
sală a dreptului omului i Declaraţia universală a drepturilor copi-
lului (adoptate de ONU în 1959 i ratificate de România în 1990) i 
în Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului (adoptată în 
noiembrie 1989; după ratificarea ei de 20 de state, aceasta a intrat 
în vigoare la 20 decembrie 1990 în România, devenind un fel de 
regulă la nivel internaţional a drepturilor copilului).  

3. Principiul căsătoriei liber consimţite între soţi este regle-
mentat în Declaraţia universală a drepturilor omului, art. 16 pct. 2, 
i în Pactul internaţional privind drepturile civile i politice. Există 

chiar o reglementare specific internaţională a ONU din 1962, i 
anume Convenţia internaţională privind consimţământul la căsă-
torie, vârsta minimă pentru căsătorie i înregistrarea căsătoriilor. 

În legislaţia naţională principiul este consacrat de art. 48 
alin. (1) din Constituţie i art. 258 alin. (1) NCC. Articolul 259 NCC 
consacră dreptul bărbatului i al femeii de a se căsători, cu scopul 
de a întemeia o familie, una din condiţiile esenţiale, de fond, la 
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căsătorie fiind consimţământul personal i liber exprimat al 
fiecăruia dintre viitorii soţi. 

4. Principiul egalităţii în drepturi şi îndatoriri a soţilor, prevăzut 
de art. 48 alin. (1) din Constituţie i art. 258 alin. (1) NCC. Prin-
cipiul este reglementat i de art. 16 pct. 1 din Declaraţia universală 
a drepturilor omului. Există chiar o Convenţie privind drepturile 
politice ale femeii din 1952, ratificată de România în 1954. 

Ca o consecinţă a egalităţii soţilor, putem vorbi i de autonomia 
i de independenţa acestora în relaţiile dintre ei. Astfel, nu există 

posibilitatea cenzurării reciproce a corespondenţei sau impunerii 
voinţei unuia dintre soţi în alegerea profesiei celuilalt. 

5. Principiul monogamiei – art. 273 NCC: „este interzisă în-
cheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsăto-
rită”. Cu alte cuvinte, nu se poate căsători bărbatul sau femeia 
căsătorită sau cei pentru care s-a pronunţat desfacerea căsătoriei, 
dar hotărârea judecătorească nu este definitivă. Este ceea ce se 
nume te monogamie serială, deoarece nu sunt interzise căsă-
toriile succesive, ci existenţa mai multor căsătorii în acela i timp. 
Din punct de vedere penal o asemenea faptă constituie infracţiu-
nea de bigamie, iar din punct de vedere civil aceasta se sancţio-
nează cu desfiinţarea celei de-a doua căsătorii [art. 293 alin. (1) i 
art. 273 NCC][1].  

Test grilă 

1. Dreptul familiei are la bază următoarele principii ge-

nerale: 

a) principiul interesului superior al copilului; 
b) principiul monogamiei; 
c) principiul căsătoriei liber consimţite între soţi; 
 

2. Principiul monogamiei: 

a) interzice soţilor să se recăsătorească; 

                                                 
[1] A se vedea C.E.D.O., cauza Johnston şi alţii contra Irlandei, Hotă-

rârea din 18 decembrie 1986, în C. BÎRSAN, Convenţia europeană a drep-
turilor omului. Comentariu pe articole, Vol. I. Drepturi şi libertăţi, Ed. All 
Beck, Bucure ti, 2005, p. 911. 



  Noţiuni introductive  7 
 

b) nu permite căsătoria decât între persoane care, la data 
încheierii căsătoriei, nu au statutul de persoană căsătorită; 

c) nu permite căsătoria între persoane care, la data încheierii 
căsătoriei depuseseră cerere de divorţ pentru desfacerea unei 
căsătorii anterioare; 

 

3. Obiectul dreptului familiei este reprezentat de: 

a) toate raporturile care se stabilesc între membrii familiei; 
b) printre altele, obligaţia de întreţinere dintre unul dintre soţi i 

copilul firesc al celuilalt soţ; 
c) raporturile de căsătorie, raporturile succesorale dintre mem-

brii familiei. 

4. Reprezintă cauză necesară şi determinantă a căsătoriei: 

a) întemeierea relaţiilor de familie; 
b) deplina egalitate în drepturi dintre bărbat i femeie; 
c) liberul consimţământ al soţilor. 
 

5. Dreptul familiei are ca obiect: 

a) raporturile de căsătorie; 
b) raporturile de filiaţie; 
c) raporturi asimilate, sub unele aspecte, relaţiilor de familie. 
 

6. Căsătoria reprezintă: 

a) un parteneriat civil între două persoane încheiat sau con-
tractat în ţară ori în străinătate; 

b) uniunea maritală, liber consimţită, între două persoane; 
c) uniunea liber consimţită între un bărbat i o femeie, în-

cheiată în condiţiile legii.  
 

7. Reprezintă caractere ale căsătoriei: 

a) laicitatea, solemnitatea, consensualismul; 
b) complexitatea, diversitatea, solemnitatea; 
c) laicitatea, pluralismul, monismul. 
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8. Reprezintă asemănări între actul juridic al căsătoriei şi 

contractul din dreptul comun: 

a) ambele sunt încheiate de pe poziţie de egalitate juridică, 
putând fi supuse rezoluţiunii sau rezilierii; 

b) ambele se încheie atât de pe poziţie de egalitate, cât i de 
pe poziţie de subordonare; 

c) atât actul juridic al căsătoriei, cât i contractul sunt suscep-
tibile de a fi afectate de modalităţi. 

 

9. Potrivit art. 258 alin. (4) NCC, termenul de soţi desem-

nează:  

a) două persoane unite prin căsătorie; 
b) bărbatul i femeia uniţi prin căsătorie; 
c) bărbatul i femeia uniţi în scopul de a întemeia o familie. 
 

10. Principiul căsătoriei liber consimţite între soţi implică:  

a) voinţa concordantă a viitorilor soţi ca unic factor subiectiv 
relevant i absolut necesar la încheierea căsătoriei; 

b) exprimarea în mod indispensabil a consimţământului perso-
nal i liber de către fiecare dintre viitorii soţi; 

c) manifestarea tacită a consimţământului de către fiecare din-
tre viitorii soţi. 

Răspunsuri 

1. a, b, c; 2. b, c; 3. b; 4. a; 5. a, b, c; 6. c; 7. a; 8. –; 9. b; 10. a, 
b. 



 

Capitolul I. Logodna 

1. No iune şi reglementare 

Articolul 266 NCC define te logodna ca fiind promisiunea 
reciprocă de a încheia căsătoria. Aceasta poate fi încheiată, ca i 
căsătoria, doar între persoane de sex diferit i cu respectarea con-
diţiilor de fond pentru încheierea căsătoriei, cu unele excepţii. În-
cheierea logodnei, ca i ruperea acesteia, nu este condiţionată de 
existenţa unui înscris sau a unei ceremonii solemne, nu este su-
pusă niciunei formalităţi i poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. 

Putem spune că existenţa logodnei nu implică o obligaţie „de 
rezultat”, adică de a încheia ulterior căsătoria[1]. 

Din reglementarea legală rezultă că viaţa de cuplu organizată 
în scopul încheierii ulterioare a unei căsătorii este o etapă prema-
ritală, care nu include neapărat i coabitarea logodnicilor. De i no-
ţiunea de logodnă nu se suprapune cu aceea de concubinaj, aces-
tea nu se exclud reciproc. 

Practica CEDO a stabilit că legăturile existente între logodnici 
intră în sfera noţiunii de viaţă privată reglementată de art. 8 din 
Convenţia europeană, pronunţându-se cu privire la relaţia dintre 
un deţinut i logodnica sa. 

S-a considerat[2] că, de fapt, consecinţele juridice nu rezultă din 
încheierea logodnei, fiind vorba mai degrabă de pseudo-efecte, 
generate prin disoluţia sa. 

2. Ruperea logodnei 

Logodnicul care rupe logodna nu poate fi obligat la încheierea 
căsătoriei, dar renunţarea la căsătorie poate duce la consecinţe 
juridice de natură patrimonială. 

                                                 
[1] E. FLORIAN, Consideraţii asupra logodnei reglementată de Noul 

Cod Civil Român, în C.J. nr. 11/2009, p. 628 i urm.; M. AVRAM, Drept 
civil. Familia, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2013, p. 32.  

[2] E. FLORIAN, Dreptul familiei, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2012, p. 21. 


