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1. Prezentare generală
Volumul de faţă – parte din colecţia “Meriţi să zâmbeşti
din nou” – ghiduri pentru combaterea violenţei domestice – se
doreşte a fi un ajutor practic şi util tuturor celor care doresc să
ia măsurile reglementate de lege pentru a combate violenta
din viaţa lor.
Pornind de la definiţia violenţei domestice până la
parcurgerea pas cu pas a tuturor procedurilor legale utile în a
elimina violenţa din viaţa victimei, prezentul ghid prezintă
toate informaţiile de care are nevoie o persoană aflată în
situaţie de abuz sau constrângere pentru a lua măsuri.
Violenta, contrar variantei general cunoscute, nu este nici
pe departe doar violenţa fizică, ci orice formă de constrângere
care obligă partenerul la o anumită conduită contrară dorinţei
acestuia.
O echipă de avocaţi cărora li s-a alăturat şi un mediator
au redactat prezentul volum din dorinţa de a veni în sprijinul
tuturor celor care doresc să ia măsuri şi încă nu ştiu cum.
Avocat Luiza Buduşan, coordonator şi co-autor al cărţii,
care are o vastă experienţă atât în aria juridică, cât şi în
munca cu persoane afectate de violenţa domestică.
Avocat Diana-Flavia Barbur tratează în primul capitol
Ordinul de protecţie – un prim şi foarte important pas în a
îndepărta de urgenţă agresorul de victimă, fiind un instrument
puternic şi eficient oferit de lege pentru a interzice apropierea
agresorului de victimele sale – sub sancţiunea pedepsei cu
închisoarea.
Din seria procedurilor prin care se obţin soluţii urgente
este prezentată procedura Ordonanţei preşedinţiale – în
redactarea av. Teodora Rusu, cu referire în special la
|7|

cazurile de violenţa domestică şi la dovezile ce sunt necesare
pentru a putea obţine rezultatele favorabile victimei.
Avocat Diana Olosutean Micu şi avocat Christa
Jenei sunt responsabile de capitolul Divorţ – un pas dificil,
dar decisiv în restabilirea unui viitor lipsit de violenţa pentru
victima şi copiii acesteia.
Ramona Mocian – mediator – prezintă rolul şi
beneficiile Medierii în divorţ şi exercitarea custodiei asupra
copiilor – o procedură din ce în ce mai cunoscută şi folosită
pentru reglarea pe cale amiabilă a despărţirii – acolo unde
aceasta e posibilă.
Avocat Iulia Szamboti prezintă posibilităţile de acţiune
în planul dreptului penal – aplicabil în cazurile în care
violenţa în forma gravă şi vizibilă a violenţei fizice, şi unde
există o serie de măsuri ce se pot lua de urgenţă de către
autorităţi în cazurile grave.
În afara capitolului Divorţ, toate procedurile menţionate
în prezentul volum se aplică tuturor situaţiilor de parteneriat
– legalizat sub forma căsătoriei sau nu – atât în ceea ce
priveşte masurile urgente cât şi în ceea ce priveşte autoritatea
asupra copiilor, pensia de întreţinere, reglementarea
programului de vizită a copiilor.
Echipa de redactori are convingerea că, în măsura în care
se cunosc procedurile legale de către persoanele supuse
oricărei forme de agresiune, acestea vor avea posibilitatea de a
apela la sprijinul autorităţilor – instanţe judecătoreşti, poliţie –
pentru a-şi schimba cursul vieţii, atât pentru sine cât şi pentru
copiii săi.
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2. Procedurile de urgenţă
2.1. Ordinul de protecţie
Legea nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în familie, republicată
2.1.1. Aspecte generale
Ordinul de protecţie reprezintă, probabil, cea mai rapidă şi
eficientă modalitate prin care se pot apăra victimele violenţei
domestice, atât datorită măsurilor care pot fi dispuse
împotriva agresorului, cât şi datorită perioadei extrem de
scurte în care acesta este, în prezent, soluţionat de către
instanţele de judecată.
Este foarte important ca victimele violenţei domestice să
poată obţine repede o hotărâre judecătorească cu ajutorul
căreia să se apere de agresor şi care să permită şi organelor de
poliţie să acţioneze eficient. În absenţa unei hotărâri
judecătoreşti, intervenţia organelor de poliţie este nu doar
întârziată, dar şi mai puţin eficientă sau chiar subiectivă.
Tocmai de aceea, durata de soluţionare a unei cereri de
emitere a unui ordin de protecţie este de cel mult 72 ore şi, de
cele mai multe ori, există un singur termen de judecată la care
sunt administrate toate probele: înscrisuri, înregistrări,
interogatorii, audierea martorilor şi, dacă este cazul, audierea
minorilor.
Ordinul de protecţie este reglementat de Legea nr. 217 din
22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
familie, republicată la începutul anului 2016 – când s-a
introdus termenul maxim de 72 de ore în care poate fi
soluţionat, iar cererea prin care se solicita un ordin de protecţie
poate fi formulată chiar de către victimă, singură, fără ajutorul
unui avocat, prin completarea unui formular care se regăseşte
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în anexă la această lege şi, totodată, în anexă la prezentul
capitol.
Victima trebuie să prezinte faptele aşa cum s-au petrecut
ele, motivele pentru care a ajuns să se teamă de agresor,
precum şi probele cu care doreşte să dovedească faptele pe care
le-a descris. În cuprinsul formularului există şi câteva
întrebări la care trebuie să răspundă – de regulă cu da/nu –
astfel încât să îi fie clar judecătorului care va soluţiona cererea
ce anume doreşte victima să obţină prin ordinul de protecţie
solicitat.
Dacă doreşte, victima se poate adresa Baroului de avocaţi
sau instanţei de judecată pentru a i se numi un avocat din
oficiu, care să o consilieze şi să o asiste la completarea cererii şi
pe durata soluţionării acesteia.
Prezenţa unui avocat care să o asiste este de natură să îi
confere şi un sprijin moral, pe lângă cel juridic, mai ales că, în
sala de judecată va fi prezent şi agresorul la soluţionarea
cererii. Nu de puţine ori, pe holurile instanţelor de judecată,
înainte de a intra în sală, agresorii încearcă să le intimideze pe
victime şi chiar şi pe martori sau pe avocaţi, încercând să evite
emiterea ordinului de protecţie.
Victimele sunt încurajate aşadar printr-o lege care le oferă
posibilitatea concretă de a lua măsuri rapide şi eficiente, să se
apere, să ia atitudine şi să scape din calvarul în care au trăit,
poate, ani de zile.
2.1.2. Definiţia violenţei în familie. Forme ale
violenţei în familie sancţionate de lege
Potrivit legii menţionate, prin violenţa în familie se
înţelege orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia
acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau
verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva
altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza
un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale
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ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte,
constrângerea sau privarea arbitrară de libertate.
Totodată, constituie, de asemenea, violenţă în familie
împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile
fundamentale.
Pentru a detalia cele din definiţia de mai sus, legea a
arătat, exemplificativ, în cuprinsul ei, ce reprezintă fiecare
formă de violenţă pentru care victima poate să formuleze o
cerere în vederea obţinerii unui ordin de protecţie. Veţi vedea
că, în cuprinsul definiţiilor din lege sunt date o mulţime de
exemple, încercându-se astfel să se acopere cât mai multe
situaţii şi comportamente din practică de natură a putea fi
încadrate de către victimă într-o anumită categorie de violenţă.
Definiţiile nu sunt unele limitative, adică pot exista situaţii
asemănătoare care să nu se regăsească în aceste enumerări,
dar care să constituie o formă de violenţă domestică.
Pot exista anumite forme de violenţă, despre care se
vorbeşte mai puţin, fără să însemne că sunt mai puţin
întâlnite în practică, diferite de „obişnuita” violenţă fizică, şi pe
care victimele nici nu ar fi ştiut că o pot cataloga, legal, ca
violenţă domestică. Aşa este, de exemplu, violenţa economică
sau socială, ori cea spirituală.
Definiţiile din lege sunt enumerate în cele ce urmează:
a) violenţa verbală – adresarea printr-un limbaj jignitor,
brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi
expresii degradante sau umilitoare;
Chiar dacă pentru multe persoane utilizarea unui astfel
de limbaj este ceva obişnuit, în realitate, ea reprezintă o formă
de violenţa sancţionată de lege; relaţiile dintre membrii de
familie trebuie să se bazeze pe respect şi, tocmai de aceea,
utilizarea unui astfel de limbaj este interzisă de lege, mai ales
în situaţia în care acest fel de limbaj a devenit unul obişnuit.
Acest tip de violenţă poate fi demonstrat cu înregistrări
video şi audio, prin depunerea la dosar a mesajelor trimise şi,
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mai rar, cu ajutorul martorilor pentru că, de cele mai multe
ori, acest tip de violenţă nu are loc în prezenţa altor persoane.
Martorii pot să afle aceste aspecte direct de la victimă sau de
la copii.
b) violenţa psihologică – impunerea voinţei sau a
controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de
suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, violenţă
demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, prin ameninţări
verbale, afişare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii
personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, precum şi
alte acţiuni cu efect similar;
Chiar dacă victima nu este agresată fizic, de multe ori ea
este supusă violentei psihologice, ţinută într-o permanentă
stare de stres şi de tensiune, se teme pentru viaţa sa şi a
copiilor minori – sau uneori chiar majori, sau pentru sănătatea
şi integritatea lor corporală; există numeroase situaţii în care
tatăl îşi ameninţă soţia că, dacă nu face aşa cum îi spun el, îi
va bate pe copii, sau nu le va da de mâncare, iar alteori o
ameninţă chiar că îi va omorî.
Acest tip de violenţă este mai greu de dovedit, însă se
întâmplă ca scenele de gelozie să aibă loc şi în prezenţa altor
persoane care pot fi audiate ca martori.
c) violenţa fizică – vătămarea corporală ori a sănătăţii
prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere,
ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice
intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente,
prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar;
Este una dintre cel mai des întâlnite forme de violenţă şi
poate cea mai uşor de demonstrat în faţa instanţei de judecată,
cu atât mai mult cu cât pot fi obţinute certificate medico-legale
de natură să stabilească natura şi cauza leziunilor şi numărul
de îngrijiri medicale necesare vindicării. Poate fi demonstrată
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şi cu ajutorul fotografiilor pe care şi le face victima, dar şi cu
ajutorul martorilor.
d) violenţa sexuală – agresiune sexuală, impunere de
acte degradante, hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate
în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal;
Victima este obligată să întreţină acte sexuale cu
agresorul atunci când acesta doreşte şi în maniera impusă de
el, indiferent de situaţie sau indiferent de starea de sănătate
sau de graviditate a victimei, de prezenţa copiilor minori etc.
O astfel de formă de violenţă poate fi demonstrată cu
ajutorul unei expertize medico-legale, cu condiţia ca victima să
se prezinte în vederea efectuării expertizei în cel mai scurt
timp după agresiunea sexuală.
e) violenţa economică – interzicerea activităţii
profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de
mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente,
obiecte de primă necesitate, acţiunea de sustragere intenţionată
a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi
şi dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra
bunurilor şi resurselor comune, refuzul de a susţine familia,
impunerea de munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii,
inclusiv unui membru de familie minor, precum şi alte acţiuni
cu efect similar;
O astfel de formă de violenţa se demonstrează cel mai uşor
cu ajutorul martorilor.
f) violenţa socială – impunerea izolării persoanei de
familie, de comunitate şi de prieteni, interzicerea frecventării
instituţiei de învăţământ, impunerea izolării prin detenţie,
inclusiv în locuinţa familială, privare intenţionată de acces la
informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect similar;
Scopul izolării victimei de comunitate, de rude şi de
prieteni este acela de exercitare a unui control total şi de a
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evita ca victima să se plângă cuiva cu privire la agresiunile la
care este supusă şi de a putea cere ajutor; sunt situaţii în care
victima poate ieşi din casă doar însoţită de către agresor sau
un alt membru al familiei acestuia. Este o altă formă de
violenţa dificil de demonstrat.
g) violenţa spirituală – subestimarea sau diminuarea
importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale prin
interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor
membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice,
lingvistice ori religioase, impunerea aderării la credinţe şi
practici spirituale şi religioase inacceptabile, precum şi alte
acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.
Victima nu este lăsată să meargă la biserică sau să se
spovedească, pentru a nu putea să îi povestească preotului
nimic cu privire la agresiunile la care este supusă, i se interzice
să păstreze legătura cu prieteni sau membri de familie care
sunt de altă religie. Alteori victimei sau copiilor li se interzice
să folosească limba română – mai ales în cazul persoanelor de
etnie maghiară.
Definiţiile de mai sus sunt foarte largi, includ foarte multe
situaţii concrete, astfel încât victimele să îşi poată da seama
singure când o acţiune sau inacţiune constituie violenţa
domestică.
Concluzia care se desprinde din cele de mai sus este că nu
doar violenţa fizică este văzută de lege ca violenţă în familie, ci
şi orice altă formă de violenţă. Există situaţii în care victima
violenţei în familie nu este agresata fizic – adică nu este lovită,
bătută, îmbrâncita etc., ci este terorizată psihic de către
agresor – de exemplu, este ameninţată, i se controlează
telefonul, emailul, este supusă unor percheziţii la plecarea şi
sosirea acasă, i se verifică poşeta şi buzunarele hainelor, i se
ţine evidenţa strictă a banilor pe care îi câştigă şi cheltuieşte
etc.
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Alteori victima nu este lăsată să muncească, pentru a
depinde în acest fel total de agresor, acesta din urmă ştiind
astfel că victima nu va putea să plece de acasă cu copiii pentru
a scăpa de violenţa, pentru că nu are cu ce să se întreţină.
Agresorul îi interzice să plece din casă la locul de muncă, sau
vine la locul de muncă al victimei pentru a o aduce acasă cu
forţa, este făcută de ruşine de faţă cu colegii de serviciu, i se
ascund, aruncă sau distrug obiectele necesare exercitării unei
profesii.
Sunt situaţii în care victima este lăsată să muncească,
însă agresorul îi confiscă toţi banii câştigaţi, iar aceasta nu are
niciun control asupra propriilor sale venituri. În cazul
persoanelor în vârstă, li se ia întreaga pensie şi sunt nevoiţi să
supravieţuiască cu nişte sume minime sau cu mâncarea pusă
la dispoziţie de către agresor.
De cele mai multe ori însă, violenţa în familie se manifestă
sub mai multe forme: atât violenţă fizică, precum şi violenţa
verbală şi psihologică, iar în timp violenţa verbală duce la
violenţă fizică. Este foarte rar când avem de-a face cu o singură
formă de violenţă, iar atunci când se întâmplă este, de regulă,
la începutul relaţiei disfuncţionale.
În timp, unei forme de violenţă i se adaugă şi alta, pentru
că doar aşa agresorul simte că deţine un control total asupra
victimei sale. Agresorul prinde curaj şi ajunge să o domine şi
să o controleze pe victimă din toate punctele de vedere.
Acţiunile sale duc întotdeauna spre un control total al vieţii
victimei.
Ordinul de protecţie poate fi solicitat în cazul oricărei
situaţii de violenţă în familie prevăzute în cuprinsul legii şi
chiar şi în cazul în care există o singură formă de violenţă.
2.1.3. Definiţia noţiunii de membru de familie
Legea a făcut precizări extrem de clare în ceea ce priveşte
persoanele în cazul cărora se aplică.
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Astfel, potrivit Legii 217 din 2003 republicată, prin
membru de familie se înţelege:
a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii
acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit
legii, astfel de rude; ascendenţii sunt părinţii, bunicii,
străbunicii etc., iar descendenţii sunt copiii, nepoţii de copil etc.
b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie;
c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora
dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care
convieţuiesc; este cazul concubinilor şi al copiilor concubinilor;
d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în
drept drepturile faţă de persoana copilului;
e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte
persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori
handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii
în exercitarea sarcinilor profesionale.
Această precizare este foarte importantă deoarece se evită
situaţiile în care agresorii ar putea invoca faptul că nu sunt
membri de familie şi, mai mult, permite şi altor categorii de
persoane să se protejeze în faţa agresorilor.
Cei mai mulţi cred că pot obţine un ordin de protecţie doar
împotriva soţului şi, eventual, a fostului soţ. În realitate, există
mult mai multe situaţii în care victimele violenţei pot fi
ocrotite.
Astfel, în cazul concubinilor de exemplu, chiar dacă cele
două persoane care convieţuiesc şi au relaţii asemănătoare
acelora dintre soţi, nu am putea vorbi, din perspectiva strict
juridică, de membri de familie. Cu toate acestea, sunt multe
situaţii în practică, mai ales în ultimul timp, când un cuplu,
chiar cu copii, nu este căsătorit. Chiar şi în aceste situaţii,
victima are dreptul de a solicita un ordin de protecţie
împotriva concubinului.
Ordinul de protecţie poate fi obţinut şi împotriva unui frate
sau a unui copil, precum şi împotriva unui tutore sau
reprezentant legal. Persoanele în vârstă, agresate de către copii
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sau de către nepoţi au la dispoziţie aceeaşi portiţă legală de a se
apăra.
Sunt situaţii – de altfel marea majoritate – în care victima
este femeia şi aceasta doreşte obţinerea unui ordin de protecţie
atât pentru ea, cât şi pentru copii. Tocmai de aceea trebuie
făcută precizarea că ordinul de protecţie poate fi obţinut doar
de către victimă. Iar dacă minorii nu sunt victime, ei nu pot
obţine ordin de protecţie împotriva unui agresor.
Astfel, uneori, agresorul – soţ/concubin şi tată are un
comportament diferit faţă de soţie şi faţă de copii, respectiv o
agresează fizic/verbal, psihologic etc. doar pe soţie, însă are o
relaţie foarte bună sau normală, firească, cu copiii. În aceste
situaţii, victima este doar soţia, nu şi copiii şi doar aceasta
poate obţine un ordin de protecţie. Evident, mama poate
obţine, pe calea propriului său ordin de protecţie, încredinţarea
copiilor minori sau stabilirea domiciliului acestora la ea. Sau
mama poate obţine, pe cale separată, prin intermediul unei
cereri de ordonanţă preşedinţială, exercitarea exclusivă a
autorităţii părinteşti şi stabilirea domiciliul minorilor la
mamă.
Sunt însă situaţii în care atât soţia, cât şi copiii sunt
victime ale violenţei în familie şi pot obţine toţi câte un ordin
de protecţie.
2.1.4. Drepturile victimelor violenţei în familie
Victima violenţei în familie are mai multe drepturi,
respectiv dreptul la:
respectarea personalităţii, demnităţii şi a vieţii sale
private;
informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale;
protecţie specială, adecvată situaţiei şi nevoilor sale;
servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială,
precum şi la asistenţă medicală gratuită;
asistenţă juridică gratuită.

| 17 |

Victimele violenţei în familie se pot adresa unităţilor
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie care pot fi
publice, private sau în parteneriat public – privat.
Ele se pot adresa centrelor de primire în regim de urgenţă,
cunoscute şi sub denumirea de adăposturi, care asigură
protecţie, găzduire, îngrijire şi consiliere victimelor violenţei în
familie. Aceste adăposturi asigură gratuit, pe o perioadă
determinată, asistenţă familială atât victimei, cât şi minorilor
aflaţi în îngrijirea acesteia, protecţie împotriva agresorului,
asistenţă medicală şi îngrijire, hrană, cazare, consiliere
psihologică şi consiliere juridică.
Practic, victimele au la dispoziţie în aceste adăposturi tot
sprijinul şi asistenţa specializată necesară – medicală, juridică,
psihologică etc. pentru a face faţă rupturii de casă, de agresor
şi de mediul în care au fost supuse violenţei, fiind ajutate, atât
ele, cât şi copiii, să înceapă o viaţă nouă.
Locaţia adăposturilor este secretă publicului larg, astfel
încât agresorul să nu le poată găsi şi să nu poată afla adresa
lor nici din alte surse. Este o manieră de protecţie a victimelor
şi le face pe acestea să se simtă în siguranţa, ştiind că
agresorul nu le poate găsi.
2.1.5. Măsuri care se pot lua prin ordinul de
protecţie
Măsurile care se pot cere prin intermediul ordinului de
protecţie sunt numeroase:
a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa
familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de
proprietate;
Prin această măsură, agresorul este scos afară din
locuinţa comună şi i se interzice să mai intre pe durata
ordinului de protecţie.
b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa
familiei;
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Prin această măsură care, de cele mai multe ori, este
legată de măsura anterioară, victima şi copiii revin în locuinţa
comună pe care au fost nevoiţi să o părăsească.
c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai
asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate
fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu
victima;
În situaţiile în care este posibil, agresorului i se permite să
folosească doar o parte din locuinţa comună, în aşa fel încât să
nu intre în contact cu victima. Este o măsură care se poate lua
în practică extrem de greu şi, totodată, este şi riscantă faţă de
victimă, care va trăi cu teama că oricând agresorul, care este la
o distanţă de câţiva metri, va intra peste ea şi o va agresa din
nou.
d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime
determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de
alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau
unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
Este una dintre cel mai des întâlnite măsuri. De regulă, se
solicită ca agresorul să păstreze o distanţă minimă de 200
până la 500 m faţă de victima, copiii ei şi rude, precum şi faţă
de locul de muncă al victimei. Este foarte important ca
victimele să solicite prin ordinul de protecţie şi luarea măsurii
de interzicere a agresorului de a se apropia de locul său de
muncă, deoarece, agresorii obişnuiesc să le caute pe victime la
locul lor de muncă, fie pentru a le agresa, fie pentru a le
intimida sau determina să revină acasă sau să renunţe la
ordinul de protecţie.
Probleme pot să apară în situaţia în care, prin ordinul de
protecţie s-a stabilit obligaţia agresorului de a păstra o
distanţă minimă faţă de victimă, iar domiciliul minorilor a fost
stabilit la mamă. Într-o astfel de situaţie se naşte întrebarea
cum va putea tatăl agresor să îi viziteze pe copii, respectând
totodată şi obligaţia stabilită în sarcina sa.
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O rezolvare care a fost găsită la nivel practic a fost aceea
că tatăl să îl ia pe minor de la grădiniţă, la finalul
programului, să îl ducă la domiciliul său, unde minorul urma
să îşi petreacă şi noaptea, minorul nefiind victima a violenţei
domestice, şi să îl ducă a doua zi dimineaţa la grădiniţă. În
acest fel, tatăl putea să petreacă timp cu minorul, fără a exista
un contact direct între victimă şi agresor.1
O altă variantă posibilă ar fi ca luarea copiilor şi aducerea
lor înapoi să se facă prin intermediul unor rude sau prieteni.
e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite
localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le
frecventează ori le vizitează periodic;
Atunci când victima locuieşte sau lucrează ori merge la
studii în altă localitate decât agresorul, acestuia din urmă i se
poate interzice să se deplaseze în localitatea în care locuieşte
victima, cu excepţia situaţiei în care acesta este chemat să se
prezinte în faţa organelor judiciare;
f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin
corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
Deoarece agresiunea se realizează de multe ori prin
intermediul corespondenţei şi în mod special prin ameninţări
transmise telefonic sau prin mesaje, o măsura eficientă este
interdicţia ca agresorul să ia legătura în orice fel cu victima.
g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele
deţinute;
h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei
acestora.
În situaţiile în care copiii nu sunt şi ele victime ale
violentei domestice, mama poate solicita, pe durata ordinului
de protecţie, ca minorii să îi fie încredinţaţi sau să le fie stabilit
domiciliul la aceasta.

1

Judecătoria Cluj-Napoca, Sentinţa civilă nr. 11796 pronunţată în ds nr.
21293/211/2015, nepublicata
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Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune şi
suportarea de către agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii
pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi
membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască din cauza
imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.
Pe lângă oricare dintre măsurile de mai sus, instanţa
poate dispune şi obligarea agresorului de a urma consiliere
psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor
măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme
de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării, mai ales atunci
când agresorul este consumator obişnuit de alcool, droguri sau
alte substanţe interzise.
Astfel, printr-un ordin de protecţie pronunţat în 2014 s-a
dispus: „obligarea pârâtului la consiliere psihologică pentru cel
puţin 5 şedinţe cu un specialist în domeniu, pe durata celor 6
luni de zile, urmând a face dovadă cu adeverinţa eliberată în
acest sens, pe care o va prezenta organelor de poliţie, spre
depunere cu dovada de primire, în vederea ataşării la
exemplarul sentinţei ce se comunica Poliţiei Municipiului
Cluj-Napoca şi Poliţiei Municipiului Dej”.2
2.1.6. Probe ce pot fi folosite
Dovedirea violenţei domestice se poate face prin
mai multe categorii de probe: martori, înscrisuri,
înregistrări.
Martorii sunt cei care au cunoştinţă de faptele de
violenţă domestică. De exemplu, vecinii care au auzit
scandaluri, la care victima singură sau împreuna cu copiii s-a
adăpostit, care au văzut urmele agresiunii sau cărora victima
le-a povestit ce se întâmplă. Nu este necesar ca aceştia să fi
fost de faţă atunci când victima a fost agresată, de altfel, sunt
puţine situaţii în care aceasta se întâmplă.
2

Judecătoria Dej, Sentinţa civilă nr. 72/C.C./2014 pronunţată în ds nr.
3146/211/2014, nepublicata
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Uneori martorii află informaţii direct de la copiii care sunt
prezenţi la actele de violenţă, o văd pe victimă cu urme de
violenţă pe faţă şi corp, plânsă, abătută.
Înscrisurile pot fi diverse: mesaje pe telefonul mobil sau
emailuri, fotografii pe care şi le face victima cu urmele
agresiunii, certificate medico-legale care să ateste agresiunile
şi numărul de zile de îngrijiri medicale, acte medicale
referitoare la investigaţii medicale sau tratamente prescrise în
urma agresiunilor, copii de pe plângerile penale depuse de
către victimă, sesizări efectuate cu diverse ocazii, expertize
medicale, evaluări psihologice sau psihiatrice, acte şcolare.
Înregistrările pot fi video sau audio, făcute de către
victimă sau de către copii ori de către alţi membri ai familiei.
Este foarte important ca toate probele solicitate să fie
menţionate în cererea pentru emiterea ordinului de protecţie:
numele, prenumele şi adresa martorilor, pentru ca aceştia să
fie citaţi la termenul de judecată, indicarea unor acte pe care
victima solicită instanţei să le obţină de la diverse autorităţi:
organe de poliţie, instituţii medicale, instituţii şcolare, locuri
de muncă etc.
2.1.7. Aspecte de procedură
Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se
stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 6 luni de la data
emiterii ordinului.
Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie se depune
la judecătoria de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul
sau reşedinţa victima.
Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusă de
victimă personal sau prin reprezentant legal şi este scutită de
taxa judiciară de timbru. Aceasta înseamnă că victima nu
trebuie să plătească nicio taxă pentru judecarea ordinului de
protecţie.
Cererile pentru emiterea ordinului de protecţie se judecă
de urgenţă şi, în orice situaţie, soluţionarea acestora nu poate
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depăşi un termen de 72 de ore de la depunerea cererii.
Cererile se judecă în camera de consiliu, fără prezenţa
altor persoane, străine de dosar, participarea procurorului
fiind obligatorie.
La cerere, persoanei care solicită ordinul de protecţie i se
poate acorda asistenţă sau reprezentare prin avocat.
Ordinul de protecţie este executoriu, iar la cererea victimei
sau din oficiu atunci când împrejurările cauzei impun astfel,
instanţa va putea hotărî ca executarea să se facă fără somaţie
sau fără trecerea vreunui termen.
Hotărârea prin care se dispune ordinul de protecţie este
supusă numai recursului, în termen de 3 zile de la pronunţare,
dacă s-a dat cu citarea părţilor, şi de la comunicare, dacă s-a
dat fără citarea lor. Cele mai multe hotărâri judecătoreşti de
acest fel se judecă însă cu citarea parţilor implicate.
Instanţa de recurs poate suspenda executarea până la
judecarea recursului, dar numai cu plata unei cauţiuni al cărei
cuantum se va stabili de către aceasta.
Ordinul de protecţie se comunică de îndată Poliţiei
Române în a cărei rază teritorială se află locuinţa victimei şi a
agresorului, pentru ca poliţiştii să aibă posibilitatea de a-l
monitoriza pe agresor şi a verifica modul în care acesta
respecta obligaţiile care au fost stabilite în sarcina sa.
O copie a dispozitivului hotărârii prin care s-a dispus
cererea de emitere a ordinului de protecţie se comunică, în
maximum 5 ore de la momentul pronunţării hotărârii,
structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află
locuinţa victimei şi/sau a agresorului.
Pentru punerea în executare a ordinului de protecţie,
poliţistul poate intra în locuinţa familiei şi în orice anexă a
acesteia, cu consimţământul persoanei protejate sau, în lipsă,
al altui membru al familiei.
Organele de poliţie au îndatorirea să supravegheze modul
în care se respectă hotărârea şi să sesizeze organul de
urmărire penală în caz de sustragere de la executare.
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2.1.8. Încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de
protecţie
Încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin
ordinul de protecţie constituie infracţiunea de
nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte
cu închisoare de la o lună la un an.
Rezultă deci că încălcarea de către agresor a măsurilor
dispuse prin ordinului de protecţie este extrem de serioasă şi
poate duce la o condamnare penală a acestuia. Au început să
existe deja dosare penale şi chiar soluţii de condamnare a
persoanelor care au încălcat măsurile dispuse de către instanţă
prin ordinul de protecţie.
La expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana
protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă există
indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea
fizică sau psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol.
2.1.9. Revocarea ordinului de protecţie
Persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin
ordinul de protecţie pe durata maximă poate solicita revocarea
ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse. Din cele anterior
menţionate rezultă faptul că revocarea nu poate fi cerută dacă
ordinul de protecţie a fost emis pentru o perioadă mai scurtă
de 6 luni.
Revocarea se poate dispune dacă sunt îndeplinite,
cumulativ, următoarele condiţii:
a) agresorul a respectat interdicţiile sau obligaţiile
impuse;
b) agresorul a urmat consiliere psihologică, psihoterapie,
tratament de dezintoxicare ori orice altă formă de consiliere
sau terapie care a fost stabilită în sarcina sa ori care i-a fost
recomandată sau a respectat măsurile de siguranţă, dacă
asemenea măsuri s-au luat, potrivit legii;
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c) dacă există indicii temeinice că agresorul nu mai
prezintă un real pericol pentru victima violenţei sau pentru
familia acesteia.
Cu titlu de exemplu, încălcarea obligaţiei de a se deplasa
într-o anumită localitate duce implicit la respingerea cererii de
revocare a ordinului de protecţie: „astfel, reclamantul avea
interdicţie de a face orice deplasare pe raza Municipiului (…) în
cele 6 luni de zile, cu excepţia situaţiei în care este chemat în
faţa organelor judiciare.
Cu toate acestea, la data de (…) s-a deplasat tocmai la
Judecătoria (…) pentru a ridica în copie actele existente în copie
la dosarul numărul (…), în care s-a emis Sentinţa privind
ordinul de protecţie, comunicata anterior acestuia sub
semnătură de primire, motiv pentru care este cercetat penal de
către parchet pentru comiterea infracţiunii de nerespectare a
hotărârii judecătoreşti. (…)
Nefiind îndeplinită această primă condiţie, devine
superfluă analizarea următoarelor două, toate acestea trebuind
să fie îndeplinite cumulativ.”3
Chiar dacă sunt îndeplinite primele două condiţii, nu este
obligatoriu ca acest ordin de protecţie să fie revocat. Astfel,
sunt situaţii în care psihologul poate aprecia că agresorul are
nevoie de mai multe ore de consiliere de specialitate, iar
instanţa să refuze revocarea ordinului de protecţie.
Cererea de revocare se soluţionează cu citarea părţilor şi a
unităţii de poliţie care a pus în executare ordinul de protecţie a
cărui revocare se solicită. Participarea procurorului este
obligatorie.
Dacă, odată cu soluţionarea cererii, instanţa constată
existenţa uneia dintre situaţiile care necesită instituirea unei
măsuri de protecţie specială a copilului, va sesiza de îndată

3

Judecătoria Dej, Sentinţa civila nr. 613/2014 pronunţată în ds nr.
924/219/2014 nepublicata
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autoritatea publică locală cu atribuţii privind protecţia
copilului.
2.1.10. Concluzii şi recomandări
Recomandarea noastră către fiecare victimă a violenţei
domestice este aceea de a lua atitudine, de a se folosi de toate
drepturile şi posibilităţile oferite de lege pentru a scăpa de
agresiuni şi de agresor şi de a începe o viaţă nouă.
În prezent, dacă doresc, victimele pot apela la ajutorul
instituţiilor statului, dar şi la asociaţiile şi organismele private
existente în întreaga ţară pentru a beneficia de sprijin de
specialitate gratuit, fie că este vorba de asistenţă psihologică,
juridică sau emoţională. De asemenea, există şi adăposturi
aparţinând fie autorităţilor publice, fie private, unde aceste
victime pot fi găzduite pentru perioade de timp limitate, însă
timpul de şedere este suficient pentru a putea să se pună pe
picioare şi să o ia de la capăt.
Prima lovitură pe care orice victimă o poate da agresorului
său este şocul că persoana pe care a chinuit-o şi a agresat-o,
uneori ani în şir, a avut curajul să facă ceva, să se adreseze
instanţei de judecată şi, mai ales să nu mai tacă.
Doar vorbind, cerând ajutor şi dând dovadă de voinţă şi
curaj aceste victime îşi pot schimba singure destinul. Depinde
doar de ele.
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2.2. Ordonanţa preşedinţială
2.2.1 Ce este Ordonanţa preşedinţială?
Sintagma
„Ordonanţă
preşedinţială”
are
două
semnificaţii. În primul rând desemnează o procedură specială,
reglementată în Codul de procedură civilă4, ce se
caracterizează în principal prin soluţionarea de urgenţă şi
în mod provizoriu (până la soluţionarea definitivă a
litigiului conform procedurii de drept comun, soluţie ce poate fi
diferită de soluţia provizorie), a solicitărilor unei persoane
interesate să îşi protejeze un drept sau să prevină o pagubă
iminentă, atunci când situaţia reclamă o acţiune urgentă din
partea acesteia. Această procedură este frecvent utilizată mai
ales în litigiile născute din neînţelegerile şi conflictele apărute
în cadrul desfăşurării relaţiilor de familie, pentru soluţionarea
de către un judecător imparţial, cu caracter cel puţin temporar,
a unora dintre aceste neînţelegeri.
Având în vedere că judecata conform procedurii de drept
comun poate avea în unele cazuri o durată semnificativă,
pentru a preveni apariţia unor vătămări iremediabile ale stării
psihice a copilului minor de pildă, ori a deteriorării calităţii
creşterii de care beneficiază acesta, a diminuării resurselor
financiare de care beneficiază, sau după caz pierderea unor
drepturi în acest interval de timp, pe durata judecăţii asupra
fondului (judecata desfăşurată conform procedurii de drept
comun) pot fi soluţionate în mod provizoriu, însă obligatoriu
până la soluţionarea definitivă a cauzei, situaţiile ce necesită o
rezolvare urgentă. Hotărârea judecătorească pronunţată în
urma judecării cauzei conform acestei proceduri speciale
poartă denumirea de „ordonanţă preşedinţială”, aceasta fiind
cea de a doua accepţiune a sintagmei.

4

Procedura ordonanţei preşedinţiale este reglementată în Titlul VI., art.
997-1002, al Cărţii a VI-a „Proceduri speciale” din Codul de procedură
civilă.
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Procedura ordonanţei preşedinţiale este o procedură
specială deoarece derogă de la procedura de drept comun, însă
are aplicabilitate generală în sensul că, în principiu, este
admisibilă oricare ar fi natura concretă a litigiului civil, dacă
sunt respectate condiţiile legale specifice prevăzute în art.
997-1002 C. proc. civ. (C. proc. civ. – în continuare). Spre
exemplu, procedura ordonanţei preşedinţiale îşi găseşte
aplicare în principal în următoarele materii5: a) în materie de
minori şi familie, prin procedura ordonanţei preşedinţiale au
fost dispuse – reintegrarea soţului alungat şi a copiilor în
locuinţa comună6; restituirea bunurilor proprii de strictă
necesitate7; inventarierea bunurilor comune8, împărţirea
provizorie a folosinţei locuinţei comune, stabilirea unui
program de vizitare a minorului până la definitivarea
procesului privind stabilirea locuinţei minorului sau a
procesului de divorţ al părinţilor etc., b) în materia raporturilor
5

6

7

8

Enumerarea principalelor materii în care îşi găseşte aplicabilitate
procedura ordonanţei preşedinţiale şi exemplele specific sunt preluate
din Gabriel Boroi, Mirela Stancu, „Drept procesual civil”, Bucureşti,
Ed. Hamangiu, 2015, p. 815-822.
În situaţia în care un soţ a fost alungat fără drept din locuinţa comună
şi nu are, singur sau împreună cu celălalt soţ în proprietate un alt
imobil care să poată fi folosit ca şi locuinţă, pe calea procedurii
ordonanţei preşedinţiale se poate face o cerere de reintegrare a
acestuia în spaţiul ce constituie domiciliul comun al soţilor, spre
exemplu până la soluţionarea definitivă a acţiunii de divorţ.
De pildă, dacă în urma deteriorării relaţiilor dintre ei, soţii decid să se
despartă în fapt, împrejurare în care unul din ei ia un bun propriu ce
aparţine celuilalt soţ, spre exemplu un bun necesar exercitării
profesiei acestuia din urmă, sau cheile de la maşina bun propriu al
acestuia, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate, pe calea
procedurii ordonanţei preşedinţiale se poate solicita restituirea
acestora.
Spre exemplu, soţul ce a părăsit locuinţa comună pe durata procedurii
divorţului, poate solicita pe calea procedurii ordonanţei preşedinţiale,
inventarierea bunurilor comune aflate în locuinţă atunci când are
motive să creadă că celălalt soţ le înstrăinează cu rea-credinţă, le
distruge, ascunde sau le sustrage de la partajul succesiv divorţului.
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de vecinătate – sistarea executării lucrărilor efectuate de unul
dintre vecini care pun în pericol imobilul vecin c) în materia
raporturilor locative – încetarea abuzului de folosinţă al
locatarului (chiriaşului) sau al locatorului (proprietarului).
Aşadar, prin art. 997-1002 C.proc.civ. sunt reglementate
regulile generale ale procedurii ordonanţei preşedinţiale,
prevederi ce constituie practic dreptul comun al ordonanţei
preşedinţiale. Totuşi, în funcţie de materia în care se aplică
procedura, regimul acesteia poate să suporte anumite
modificări specifice fiecărei materii. Spre exemplu, în domeniul
acţiunii de divorţ, procedura prezintă anumite particularităţi
derogatorii de la procedura comună a ordonanţei preşedinţiale.
Pentru a cunoaşte şi înţelege toate posibilităţile de
protejare şi realizare a drepturilor victimei violenţei domestice
prin
procedura
ordonanţei
preşedinţiale
trebuie
individualizate situaţiile în care se poate recurge la aceasta.
Astfel, pe de o parte trebuie diferenţiată situaţia în care la
data formulării cererii de ordonanţă preşedinţială nu este
formulată o acţiune privitoare la fondul litigiului de situaţia în
care o astfel de acţiune (spre exemplu, o acţiune de divorţ, de
stabilire a modului de exercitare a autorităţii părinteşti, în
stabilirea programului de vizită al minorului etc.) este deja
formulată. În plus, în acest din urmă caz, în funcţie de natura
acţiunii formulate regimul procedurii ordonanţei preşedinţiale
poate fi diferit.
În cele ce urmează vom prezenta succint9 situaţia în care
este formulată o cerere de emitere a unei ordonanţe
9

Nu vom insista asupra acestei variante deoarece este rar întâlnită în
practică, în materie de familie fiind preferată varianta în care se
formulează o acţiune pentru ca ulterior sau simultan să se solicită
instanţei luarea unor măsuri provizorii prin procedura ordonanţei
preşedinţiale. Acest lucru se datorează faptului că în interpretarea
condiţiei caracterului provizoriu instanţele pot considera că aceasta
este îndeplinită numai atunci când este formulată o acţiune pe fondul
dreptului, ordonanţa preşedinţială urmând să producă efecte până la
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preşedinţiale înainte de a fi formulată o acţiune privind fondul
dreptului iar apoi situaţiile în care se formulează o acţiune de
divorţ sau de altă natură referitoare la raporturile de familie şi
ulterior se solicită instanţei emiterea unei ordonanţe
preşedinţiale. În continuare vor fi prezentate în detaliu cererile
ce pot fi formulate printr-o asemenea procedură, la ce se referă
acestea şi cum pot fi realizate şi protejate drepturile şi
interesele victimelor violenţei domestice (atât ale părinţilor,
cât şi ale copiilor) prin intermediul unor asemenea cereri,
referindu-ne la cazuri concrete, reale în care deznodământul a
fost unul fericit datorită informării, bunei consilieri a
victimelor şi dorinţei acestora de a pune capăt abuzurilor.
În cele ce urmează, vor fi prezentate condiţiile în care se
poate formula o cerere de ordonanţă preşedinţială.
Art. 997 din C. proc. civ. prevede condiţiile în care o cerere
de ordonanţă preşedinţială este admisibilă. Din prevederile
acestui articol, „Instanţa de judecată, stabilind că în favoarea
reclamantului există aparenţa de drept, va putea să
ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru
păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere,
pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar
putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor
ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”(s.n.),se pot identifica
următoarele condiţii de admisibilitate ale procedurii
ordonanţei preşedinţiale, ce trebuie îndeplinite în mod
cumulativ:

soluţionarea definitivă a acţiunii ce priveşte fondul. Or, în situaţia în
care nu este formulată o asemenea acţiune, dacă se pronunţă o
ordonanţă preşedinţială ar fi posibil ca reclamantul să nu mai
introducă o acţiune pe fond şi astfel, efectele ordonanţei preşedinţiale
să se producă pe o perioadă îndelungată dacă nu chiar permanent. În
plus, după cum vom vedea, cererile făcute prin procedura ordonanţei
preşedinţiale în materie de divorţ, deci după formularea unei acţiuni
de divorţ au un regim special, favorabil reclamantului.
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a) Existenţa în favoarea reclamantului a aparenţei de

drept,

b) Urgenţa,
c) Caracterul provizoriu,
d) Neprejudecarea fondului;
a) Existenţa în favoarea reclamantului a aparenţei
de drept
După cum se înţelege din formularea acestei condiţii,
pentru ca cererea de ordonanţă preşedinţială să fie admisibilă
trebuie ca, la o analiză rapidă a acesteia, la o primă vedere,
fără a se intra în detaliile speţei, judecătorul să aprecieze că
reclamantul este îndreptăţit să formuleze respectiva solicitare.
Analizând această condiţie, instanţa nu stabileşte faptul că
cererea reclamantului este fondată (nu admite acţiunea) ci
stabileşte doar că există o aparenţă de drept, adică există o
posibilitate bine conturată ca reclamantul să aibă dreptate,
motiv pentru care temeinicia solicitării de emitere a unei
ordonanţe preşedinţiale trebuie să fie analizată în detaliu,
conform procedurii de judecată prevăzute de art. 999
C.proc.civ.
Dacă nu există aparenţă de drept în favoarea
reclamantului instanţa va respinge cererea ca inadmisibilă.
Există aparenţă de drept în favoarea reclamantei atunci
când, spre exemplu soţia ce a introdus o acţiune de divorţ,
solicită prin procedura ordonanţei preşedinţiale să se dispună
stabilirea domiciliului copilului minor la dânsa, până la
soluţionarea definitivă a acţiunii de divorţ, în condiţiile în care
soţul (tatăl copilului minor) este violent, a agresat-o atât pe
dânsa, cât şi pe copil, i-a alungat din locuinţa familială, riscă
să fie arestat sau condamnat pentru săvârşirea unei
infracţiuni ş.a.m.d.
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b) Urgenţa
Având în vedere că prevederile legale nu definesc urgenţa,
atunci când procedura ordonanţei preşedinţiale urmează
dreptul comun în materie, reclamantul trebuie să demonstreze
aspectele concrete, specifice situaţiei sale, ce impun luarea de
urgenţă a măsurilor provizorii. Obligaţia de a demonstra
urgenţa nu mai subzistă atunci când luarea măsurii în cauză
prin procedura ordonanţei preşedinţiale este prevăzută în mod
expres de lege. Spre exemplu art. 920 C.proc. civ. prevede că
„Instanţa poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanţă
preşedinţială, măsuri provizorii cu privire la stabilirea
locuinţei copiilor minori, la obligaţia de întreţinere, la
încasarea alocaţiei de stat pentru copii şi la folosirea locuinţei
familiei”. În acest caz, condiţia urgenţei este prezumată, după
cum vom arăta în secţiunea referitoare la regimul ordonanţei
preşedinţiale ulterioare formulării unei acţiuni de divorţ.
Urgenţa trebuie să existe în tot cursul judecăţii.
Studiile de specialitate au arătat că trecerea unui interval
mare de timp de la momentul producerii evenimentului ori al
apariţiei situaţiei care reclamă urgenţa şi până la data
introducerii cererii de ordonanţă preşedinţială, constituie
motiv de respingere a acesteia pentru lipsa urgenţei10. Iar, în
practica judiciară s-a decis că nu este îndeplinită urgenţa dacă
soţia, care a părăsit domiciliul conjugal de 2 ani, solicită
reintegrarea în locuinţa familială pe calea procedurii
ordonanţei preşedinţiale11.
Există urgenţă, însă fiind pe regimul de drept comun al
ordonanţei preşedinţiale aceasta va trebui dovedită de către
reclamant, atunci când spre exemplu tatăl copiilor părăseşte
locuinţa familială abandonându-şi familia, iar mama ce
rămâne, să presupunem cu 4 copii în îngrijire solicită pe calea
10
11

Gabriel Boroi şi colectiv, op. cit., p. 576.
C. Crişu, „Ordonanţa preşedinţială”, ed. a 2-a, Ed. Argessis, Curtea de
Argeş, 1997, p. 40-44, apud. Gabriel Boroi şi colectiv, op. cit., p. 576.
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ordonanţei preşedinţiale obligarea tatălui la plata pensiei de
întreţinere corespunzătoare, deşi din diverse motive (spre
exemplu lipsa resurselor financiare) încă nu a introdus o
acţiune de divorţ. Aceste aspecte trebuie însă dovedite în mod
corespunzător prin probe care să ateste dincolo de orice dubiu
necesitatea soluţionării cât mai urgente a problemelor deduse
judecăţii. Cu atât mai mult, în situaţiile în care se constată că,
în cadrul derulării relaţiilor de familie, violenţă, fie că e de
natură fizică fie psihică, devine o constantă, crearea unui
cadru ferit de acţiunea nocivă a acestui focar reclamă în mod
cert urgenţă.
c) Caracterul provizoriu
Conform art. 997 alin. (2) C.proc.civ. „Ordonanţa este
provizorie şi executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio
menţiune privind durata sa şi nu s-au modificat împrejurările
de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte
până la soluţionarea litigiului asupra fondului”.
Această condiţie se referă la faptul că măsurile dispuse
prin procedura ordonanţei preşedinţiale au caracter provizoriu,
adică au o durată limitată. Sunt obligatorii, însă produc efecte
fie până la data indicată în ordonanţă, fie până la data
modificării situaţiei într-un mod ce determină încetarea
măsurii, fie până la soluţionarea litigiului asupra fondului.
La data soluţionării litigiului asupra fondului măsura
dispusă prin ordonanţă preşedinţială poate fi „confirmată” prin
hotărârea ce se va pronunţa sau poate fi infirmată, soluţia
dată prin hotărâre fiind diferită sau chiar opusă măsurii luate
prin procedura ordonanţei preşedinţiale. Spre exemplu, dacă
pe parcursul procesului de divorţ s-a stabilit prin ordonanţă
preşedinţială ca minorul să locuiască cu mama sa, ulterior prin
hotărârea de divorţ se poate stabili în mod definitiv că minorul
să locuiască cu mama sa sau dimpotrivă să locuiască cu tatăl
său.
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Caracterul provizoriu al măsurilor luate prin ordonanţă
preşedinţială face ca prin această procedură să nu poată fi
luate măsuri cu rezultat ireversibil, definitiv. Spre exemplu în
materie de minori şi familie nu poate fi cerută pe calea
ordonanţei preşedinţiale desfacerea căsătoriei (divorţ).
În ceea ce priveşte măsurile pe care victima le poate
solicita printr-o astfel de procedură, acestea se definesc prin
caracterul lor temporar, dar care sporesc cel puţin pentru
moment, starea de confort psihic al victimelor care, în situaţia
obţinerii unor soluţii favorabile, dobândesc siguranţă.
d) Neprejudecarea fondului
Potrivit alin. (5) al art. 997 „Pe cale de ordonanţă
preşedinţială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în
fond şi nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă
restabilirea situaţiei de fapt”.
Această ultimă condiţie este în strânsă legătură cu prima
condiţie, având în vedere că judecătorul trebuie să examineze
numai existenţa aparenţei de drept în favoarea reclamantului.
Fiind făcut numai un examen sumar al fondului, judecătorul
nu ar putea să soluţioneze în mod temeinic cauza. În plus,
conform condiţiei caracterului provizoriu al măsurilor, prin
procedura ordonanţei preşedinţiale nu pot fi date soluţii
definitive astfel că nu ar putea fi soluţionat fondul.
Acestea sunt condiţiile generale de admisibilitate a cererii
de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale. Condiţiile trebuie
îndeplinite în orice situaţie în care se formulează o cerere de
ordonanţă preşedinţială dar, în funcţie de materie şi de
prevederile legislaţiei specifice în anumite cazuri una sau mai
multe condiţii pot fi considerate îndeplinite, reclamantul
nemaifiind deci obligat să demonstreze respectarea acestora.
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Situaţii particulare:
A. Situaţia în care la data formulării cererii de
ordonanţă preşedinţială nu este formulată o acţiune
privind fondul litigiului
Într-un asemenea caz, a cărui existenţă rezultă din
interpretarea art. 997 alin. (2) C.proc.civ., regimul procedurii
ordonanţei preşedinţiale este cel comun, reglementat în Titlul
VI. Apreciem că printr-o asemenea cerere de emitere a unei
ordonanţe preşedinţiale pot fi formulate inclusiv pretenţiile
prevăzute spre exemplu la art. 920 C.proc.civ. (măsuri
provizorii cu privire la stabilirea locuinţei copiilor minori, la
obligaţia de întreţinere, la încasarea alocaţiei de stat pentru
copii şi la folosirea locuinţei familiei), chiar dacă, prin ipoteză,
încă nu a fost formulată o acţiune de divorţ. Deşi au fost
exprimate şi puncte de vedere contrare interpretării
prezentate considerăm că aceasta este una legală şi justă
având în vedere că nu este interzisă prin niciun text legal,
chiar mai mult este prevăzută implicit prin modul de
formulare al art. (2) al art. 997 C.proc.civ. şi în plus recunoaşte
victimei abuzurilor posibilităţi suplimentare prin care aceasta
îşi poate proteja interesele. Însă, formulând o asemenea cerere
reclamantul va trebui să dovedească admisibilitatea acesteia.
B. Situaţia în care la data formulării cererii de
ordonanţă preşedinţială este formulată o acţiune
privind fondul litigiului
În această situaţie, după formularea unei acţiuni în
justiţie se solicită instanţei luarea unor măsuri provizorii prin
care să fie protejate drepturile şi interesele soţului abuzat şi
dacă este cazul ale copiilor. Acţiunea ce priveşte fondul poate
să fie o acţiune de divorţ, acţiune pentru stabilirea
programului de vizită, acţiune privind modul de exercitare a
autorităţii părinteşti, acţiune privind stabilirea domiciliului
copilului minor, acţiune pentru stabilirea pensiei de
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întreţinere care se cuvine copilului său alte asemenea
solicitări.
După cum am precizat, în cazul în care după formularea
unei acţiuni de divorţ se solicită printr-o procedură de
ordonanţă preşedinţială, în conformitate cu art. 920
C.proc.civ., luarea unor măsuri vremelnice referitoare la
stabilirea locuinţei copiilor minori, la obligaţia de întreţinere,
la încasarea alocaţiei de stat pentru copii şi la folosirea
locuinţei familiei, regimul juridic va fi favorabil reclamantului,
acesta nemaifiind obligat să probeze îndeplinirea condiţiei
urgenţei (ce este prezumată) şi a caracterului provizoriu
(măsura fiind luată până la data soluţionării definitive a
cauzei). Din acest motiv este recomandat să fie formulată o
acţiune de divorţ anterioară cererii de ordonanţă preşedinţială
şansele de admitere ale acesteia din urmă fiind în mod
considerabil mai mari.
Principalele măsuri ce pot fi solicitate prin
procedura ordonanţei preşedinţiale în materia
relaţiilor de familie
În materia relaţiilor de familie, pe calea ordonanţei
preşedinţiale persoana interesată, respectiv victima, poate să
solicite cu caracter temporar, până la soluţionarea acţiunii
principale introduse, una sau mai multe din următoarele
măsuri provizorii:
- Stabilirea locuinţei copilului minor,
- Stabilirea contribuţiei părinţilor la întreţinerea copilului
minor,
- Stabilirea modului de exercitare a autorităţii părinteşti,
- Stabilirea unui program de vizită al minorului pentru
părintele care locuieşte separat de acesta;
2.2.2. Stabilirea locuinţei copilului minor
Demararea unei proceduri judiciare de către soţi sau de
către concubini ridică numeroase dificultăţi nu numai de ordin
emoţional şi economic, ci şi din prisma faptului că reprezintă
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linia de final a unei relaţii tradiţionale de familie, sau care se
circumscrie perfect noţiunii de familie, cum este în cazul
concubinajului. Conflictul angrenat între părţile unui proces
creşte în intensitate în măsura în care printre actorii implicaţi
în procedurile deduse judecăţii se numără şi copiii minori ai
celor ce au căutat soluţionarea conflictului prin intermediul
instanţei de judecată. Într-o atare situaţie, prima problemă
care se iveşte de regulă este aceea a stabilirii părintelui la care
va locui copilul minor până la tranşarea acestui aspect de către
instanţa care soluţionează acţiunea de bază.
Stabilirea locuinţei minorului este una dintre cele mai
stringente şi des întâlnite probleme care apare în cadrul
procedurilor judiciare derulate cu privire la raporturile de
familie, mai ales în cazul familiilor în care există episoade de
violenţă domestică în contextul cărora în mod evident victime
ajung să fie copiii. De regulă unul dintre părinţi, respectiv cel
ce îşi va asuma rolul de protector al minorilor, va solicita
instanţei prin acţiunea de bază ca domiciliul copiilor să fie
stabilit la el, însă sunt şi situaţii în care în funcţie de contextul
concret al relaţiei, se solicită stabilirea domiciliului copilului la
celălalt părinte. Prin urmare aceeaşi solicitare poate fi făcută
şi prin această procedură, pentru stabilirea locuinţei provizorii
a copiilor ce nu au împlinit vârsta de 18 ani la unul dintre
părinţi.
Părintele care solicită luarea unei astfel de măsuri, care de
cele mai multe ori este mama, având în vedere faptul că în cele
mai multe cazuri este cea care, fiind supusă abuzurilor
urmăreşte ieşirea din cercul vicios al violenţei, trebuie să ştie
în primul rând faptul că, pentru a obţine o soluţie favorabilă
trebuie să dovedească că este capabil de a oferi copilului minor
o locuinţă corespunzătoare creşterii şi educării sale în cele mai
bune condiţii astfel încât să îi fie pe deplin asigurată o
dezvoltare armonioasă. Totodată este în sarcina solicitantului
să ofere instanţei dovezile care să ateste acest aspect, cum ar fi
spre exemplu înscrisuri care să ateste următoarele:
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- faptul că este titular al dreptului de proprietate asupra
unei locuinţe, chiriaş ori că dispune cu titlu stabil de o locuinţă,
- locuinţa este dotată corespunzător desfăşurării normale
a activităţilor cotidiene,
- locuinţa are o suprafaţă modică astfel încât să permită
păstrarea unui spaţiu individual, pentru toţi membrii familiei,
- în cadrul imobilului există un grup sanitar
corespunzător, precum şi alte asemenea împrejurări;
Un rol important îl joacă în vederea stabilirii locuinţei
minorului şi vârsta acestuia, existând o practică a instanţelor
de judecată pe deplin justificată de a stabili locuinţa minorilor
care au o vârstă fragedă, respectiv 1-3 ani la mamă, întrucât
mama este cea care are de regulă rolul de a se ocupa de toate
aspectele ce ţin de hrănirea, îngrijirea, spălarea şi precum şi
de întreţinerea în bună stare a locuinţei. Având în vedere
faptul că această procedură este una de urgenţă, este de
recomandat să fie propuse probe care nu necesită un interval
de timp îndelungat pentru a fi administrate.
Un alt factor extrem de important pentru luarea unei
decizii în acest sens, este opinia minorului care este audiat de
instanţa de judecată. Conform dispoziţiilor Codului civil12, în
Art. 264 Ascultarea copilului
(1) În procedurile administrative sau judiciare care îl privesc, ascultarea
copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate
acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani,
dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar
pentru soluţionarea cauzei.
(2) Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere şi a
primi orice informaţie, potrivit cu vârsta sa, de a-şi exprima opinia şi
de a fi informat asupra consecinţelor pe care le poate avea aceasta,
dacă este respectată, precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii
care îl priveşte.
(3) Orice copil poate cere să fie ascultat, potrivit prevederilor alin. (1) şi
(2). Respingerea cererii de către autoritatea competentă trebuie
motivată.
12
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astfel de litigii este obligatorie audierea minorului în măsura
în care acesta a împlinit vârsta de 10 ani, iar în cazul în care
acesta nu a împlinit această vârstă, va rămâne la latitudinea
instanţei necesitatea unei astfel de audieri. De cele mai multe
ori chiar la primul termen de judecată instanţa va solicita
audierea minorului, deoarece este deosebit de importantă
asigurarea unui cadru familial propice asigurării unei
permanente stări de confort pentru minor. Există situaţii în
care instanţa poate stabili locuinţa minorului la unul din
părinţi în cadrul acestei proceduri urgente, chiar fără a asculta
punctul lor de vedere, în camera de consiliu, în urma ascultării
copilului minor. Opinia copilului are o deosebită importanţă
întrucât ceea ce se urmăreşte în principal în cadrul oricărei
proceduri judiciare ce implică prezenţa copiilor minori este
protejarea interesului superior al acestuia. Cu atât mai mult,
în cazurile în care minorul a fost supus abuzurilor fizice sau
psihice, instanţa are îndatorirea de a fi extrem de precaută şi
de a asigura, prin hotărârea pe care o va da, înlăturarea
stărilor conflictuale de orice natură şi îndepărtarea minorului
de mediul violent.
De asemenea un alt aspect care nu este de neglijat este
faptul că, în asemenea situaţii se efectuează o anchetă socială
de către Autoritatea Tutelară competentă care va analiza
condiţiile de dezvoltare şi creştere de care minorul ar putea
beneficia atât la locuinţa mamei cât şi a tatălui. Rezultatul
acestei anchete este extrem de important pentru luarea unei
hotărâri cât mai informate de către instanţa de judecată.13
(4) Opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu
vârsta şi cu gradul său de maturitate.
(5) Dispoziţiile legale speciale privind consimţământul sau prezenţa
copilului, în procedurile care îl privesc, precum şi prevederile
referitoare la desemnarea de către instanţă a unui reprezentant în caz
de conflict de interese rămân aplicabile
13 Despre ancheta socială si obiectivele acesteia am detaliat în secţiunea
2.4.2.
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2.2.3. Stabilirea contribuţiei părinţilor la
întreţinerea copilului minor
Întreţinerea copilului minor este pe de o parte, o obligaţie
ce le revine ambilor părinţi, iar pe de altă parte reprezintă un
drept al minorului care trebuie să beneficieze de o cât mai
bună creştere şi educare.
În toate litigiile care vizează relaţiile de familie este
necesară stabilirea modalităţii în care părinţii înţeleg să
contribuie la întreţinerea copilului minor. Având în vedere
faptul că litigiile pe fond, cum sunt spre exemplu procesele de
divorţ, procesele prin care se stabileşte cu titlu definitiv
locuinţa minorului, pot avea o întindere relativ mare în timp,
pe calea ordonanţei preşedinţiale, la solicitarea oricăruia
dintre părinţi se poate stabili contribuţia părinţilor la
creşterea minorului până la fixarea acestei probleme de către
instanţa care judecă acţiunea de bază.
La fel ca şi în cazul acţiunilor în justiţie principale,
întreţinerea poate fi prestată fie în natură fie prin plata unei
pensii de întreţinere. De cele mai multe ori victimele violenţei
domestice care se separă de agresor şi care locuiesc împreună
cu copilul minor, preferă şi solicită pe calea ordonanţei,
îndeplinirea de către celălalt părinte a îndatoririi de a
contribui la creşterea minorului prin plata unei pensii de
întreţinere. Aceasta se datorează faptului că, pe de o parte, se
limitează contactul între victimă şi agresor întrucât, spre
exemplu plata pensiei poate fi efectuată prin virament bancar,
iar pe de altă parte pentru că, de regulă, părintele care
locuieşte cu copilul minor cunoaşte în amănunt obiceiurile
copilului, lucrurile, hainele precum şi hrana de care acesta are
nevoie.
Conform dispoziţiilor Codului civil, în cazul în care cel
interesat solicită plata unei pensii de întreţinere, este
important de ştiut faptul că, cuantumul acesteia se calculează
prin raportare la numărul de copii precum şi prin raportare la
venitul lunar net al celui care va fi obligat la plata pensiei.
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Pensia de întreţinere va fi până la o pătrime din venitul
lunar net în cazul în care se datorează pensie de întreţinere
unui singur copil, de 1/3 din acest venit în cazul în care sunt 2
copii şi de 1/2 din venitul lunar net când foştii parteneri de
viaţă au 3 sau mai mulţi copii. În măsura în care cel care va fi
obligat să plătească nu are venituri atunci cel care formulează
cererea poate solicita plata unei pensii de întreţinere în
cuantum de o 1/4, 1/3 respectiv 1/2 (în funcţie de numărul
copiilor) din venitul minim pe economie.
Este important de reţinut faptul că, dacă instanţa de
judecată admite cererea de obligare la plata pensiei de
întreţinere de către fostul partener, şi emite în acest sens o
ordonanţă preşedinţială care rămâne definitivă, în măsura în
care această obligaţie nu este îndeplinită, cel care ar trebui să
primească plata se poate adresa unui executor judecătoresc
pentru demararea procedurilor de executare silită a hotărârii,
şi astfel cel obligat va fi forţat să îşi îndeplinească această
obligaţie, bineînţeles numai în măsura în care are venituri sau
alte bunuri, active.
2.2.4. Stabilirea modului de exercitare a autorităţii
părinteşti
Regulă în ceea ce priveşte autoritatea părintească,
conform dispoziţiilor codului civil este ca ambii părinţi să
exercite în comun autoritatea părintească asupra copilului
lor, adică ambii părinţi sunt implicaţi în luarea deciziilor cu
privire la viaţa, creşterea, educarea şi viitorul copilului,
având îndatorirea de a se consulta reciproc cu privire la
aceste aspecte.
Prin procedura ordonanţei preşedinţiale, regula şi
totodată practica majoritară a instanţelor de judecată este
aceea că, printr-o astfel de procedură nu se poate solicita
exercitarea autorităţii părinteşti exclusiv de către un singur
părinte, fiind considerată o chestiune ce trebuie stabilită de
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judecătorul sesizat cu cererea principală conform regulilor
obişnuite de judecată, iar nu prin această procedură urgentă.
Însă este important de precizat că această practică este
în curs de schimbare având în vedere faptul că tot mai multe
instanţe din ţară pronunţă ordonanţe preşedinţiale prin care
stabilesc o astfel de măsură provizorie pentru asigurarea
unei protecţii eficiente a intereselor copiilor minori.
Conform Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, se consideră motive
întemeiate pentru că instanţa de judecată să decidă că
autoritatea părintească să se exercite de către un singur
părinte, următoarele: alcoolismul, boala psihică, dependenţa
de droguri a celuilalt părinte, violenţa faţă de copil sau faţă
de celălalt părinte, condamnările pentru infracţiuni de trafic
de persoane, trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa
sexuală, infracţiuni de violenţă, precum şi orice alt motiv
legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea
de către acel părinte a autorităţii părinteşti.
Aşadar în cazurile grave, unde datorită unor astfel de
impedimente extrem de serioase, relaţiile de familie nu mai
pot fi desfăşurate normal, deci unul dintre părinţi pierde
practic controlul asupra propriei lui persoane nemaifiind pe
deplin capabil de a urmări, prin acţiunile sale, protejarea
copilului său şi asigurarea creşterii şi dezvoltării acestuia, se
poate lua această măsură cu titlu temporar până la
soluţionarea cererii principale.
Într-o sentinţă pronunţată recent, instanţa de judecată a
admis o cerere de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale
prin care s-a solicitat că exercitarea autorităţii părinteşti să
se realizeze de către mamă14, datorită faptului că tatăl
minorei fusese condamnat penal pentru infracţiuni de
violenţă, era cercetat penal pentru infracţiunea de trafic de
14

Sentinţa Civilă nr. 2000/2016 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca
în data de 26.02.2016
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droguri, a exercitat în repetate rânduri acte de violenţă
asupra mamei, dar mai ales deoarece acesta era dependent
de droguri, fiind internat de 4 ori la clinica de Psihiatrie
secţia de dezintoxicare. Astfel, instanţa de judecată a
apreciat că, având în vedere starea conflictuală dintre soţi,
pentru asigurarea interesului superior al minorei este mai
adecvat ca, provizoriu, autoritatea părintească să fie
exercitată numai de mamă, pentru a se evita potenţialele
conflicte ce ar putea deriva din necesitatea adoptării unor
decizii privind copilul.
Aşadar în cazul în care, din relaţiile dintre soţi sau
concubini au rezultat copii minori, şi unul dintre parteneri
are un comportament deviant caracterizat de violenţă, este
dependent de substanţe interzise, consumator cronic de
alcool ori exercită asupra membrilor de familie acte de
violenţă fizică şi psihică, sau alte asemenea comportamente,
celălalt părinte ar trebui să solicite luarea unei astfel de
măsuri provizorii în vederea protejării copilului, până la
soluţionarea acţiunii principale.
Exercitarea, de către un singur părinte, a autorităţii
părinteşti asupra copiilor minori, solicitată prin acţiunea de
bază (fie că este solicitată prin intermediul acţiunii de divorţ
ori distinct) poate fi cerută şi pe calea procedurii ordonanţei
preşedinţiale, pentru a fi dispusă până în momentul în care
instanţa de judecată ce soluţionează această acţiune
pronunţă o hotărâre pe fond.
2.2.5. Stabilirea unui program de vizită a minorului
pentru părintele care locuieşte separat de acesta
Până la soluţionarea acţiunii principale introduse,
părintele care nu locuieşte alături de copiii săi, poate solicita
prin intermediul ordonanţei preşedinţiale, stabilirea unui
program provizoriu de vizitare a copiilor săi.
La stabilirea acestui program este important de avut în
vedere programul zilnic al minorului, programul şcolar,
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activităţile extraşcolare, precum şi faptul că este necesar ca în
ciuda faptului că părinţii sunt separaţi, copilul să aibă parte de
o creştere şi dezvoltare normală.
În cele ce urmează vom expune un exemplu de program de
vizită ce ar putea fi stabilit prin această procedură urgenta
până la tranşarea definitivă a acestei probleme în cadrul unei
acţiuni separate:
● un sfârşit de săptămână, o dată la două săptămâni, cu
luarea minorului de la domiciliul părintelui la care se află
vinerea la ora 17:00 şi aducerea lui duminica la ora 19:00
● în vacanţa de vară, timp de o lună
● în anii pari, copilul să petreacă sărbătorile de Paşte la
mamă şi Crăciunul la tată, iar în anii impari invers.
● cu ocazia zilelor de naştere a copilului şi a mamei, cu
luarea copilului de la domiciliul părintelui la care se află la ora
09:00 şi aducerea acestuia la ora 20:00, dacă este vorba despre
o zi nelucrătoare, respectiv cu luarea copilului după
terminarea programului de şcoală şi aducerea acestuia la ora
20:00, dacă este vorba despre o zi lucrătoare
Prin intermediul cererii de emitere a ordonanţei
preşedinţiale, părintele separat de copilul său poate propune
un program de vizitare a copilului, conform posibilităţilor sale,
dar care trebuie să satisfacă pe deplin interesul copilului
minor.
Procedura de judecată
Procedura ordonanţei preşedinţiale se desfăşoară de
urgenţă având în vedere scopul său: protejarea unor drepturi
şi interese ce reclamă o acţiune grabnică. Din acest motiv
ordonanţa poate fi dată şi fără citarea părţilor iar, în cazuri
urgente chiar în aceeaşi zi.
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Cererea de emitere a ordonanţei preşedinţiale se
adresează Judecătoriei în a cărei rază teritorială se află
domiciliul sau reşedinţa persoanei ocrotite.
Aceasta va fi însoţită în primul rând de următoarele
documente:
- copie legalizată/conformă cu originalul a certificatului de
naştere al copilului minor(în măsura în care din relaţia dintre
părţi au rezultat copii),
- copie conformată cu originalul a acţiunii de fond (acţiune
de divorţ, acţiune în stabilirea programului de vizită, sau alte
asemenea acţiuni),
- copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie
(dacă este cazul),
- copie conformă cu originalul a cărţii de identitate a
solicitantului;
Cu privire la dovezile ce pot fi utilizate în această
procedură, având în vedere caracterul urgent specific, este
important de ştiut faptul că nu pot fi încuviinţate probe a căror
administrare necesită un timp îndelungat.
Pot fi propuse ca mijloace de probă şi încuviinţate de către
instanţă: audierea martorilor, interogatoriul pârâtului,
ancheta socială, înscrisuri etc. De exemplu, efectuarea unui
raport de expertiză psihologică a minorului, ori a soţului care
are o conduită abuzivă este – în principiu – incompatibilă cu o
astfel de procedură, deoarece efectuarea unui asemenea raport
reclamă o perioadă îndelungată de timp şi tinde la întârzierea
considerabilă a soluţionării cererii. De asemenea solicitările
înaintate instanţei la primul termen de judecată pentru
efectuarea unor adrese către diverse instituţii, cum ar fi spre
exemplu către Institutul de Medicină legală în vederea
comunicării certificatelor medico-legale care atestă actele de
violenţă fizică îndurate de victimă, necesită de regulă un
interval mai mare de timp, iar marea majoritate a cazurilor
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instanţele de judecată resping astfel de solicitări tocmai
datorită necesităţii soluţionării de urgenţă a cererii introduse.
Pentru sporirea şanselor de reuşită a cererilor de emitere
a ordonanţei preşedinţiale înaintate în contextul relaţiilor de
familie deteriorate prin intruziunea violenţei, victima trebuie
să depună o dată cu această cerere, în măsura în care dispune
de astfel de probe, următoarele:
● Certificatele medico-legale emise de Institutele de
Medicină Legală care atestă:
- actele de violenţă fizică la care a fost supusă victima,
- descrierea modului de exercitare a violenţei,
- zona vizată de astfel de acte,
- numărul de zile de îngrijiri medicale de care victima a
avut nevoie;
Împrejurările constatate de medicii specialişti vor indica
conduita agresivă a celui ce se face vinovat de astfel de acte,
vor arăta pericolul la care membrii de familie sunt expuşi ca
efect al unor astfel de manifestări, iar în măsura în care din
relaţiile de familie au rezultat copii minori, influenţa negativă
pe care o astfel de persoană o are cu privire la dezvoltarea
copilului dar şi riscul ridicat ca minorul să devină o ţintă a
izbucnirilor agresive ale părintelui violent. În măsura în care
însăşi copilul este victima actelor de violenţă, cu atât mai mult
va fi indicată necesitatea luării, cu caracter de urgenţă, a unor
măsuri pentru îndepărtarea unui asemenea pericol viitor,
pentru stabilirea locuinţei copilului alături de părintele care
nu utilizează astfel de acţiuni şi chiar, în situaţiile extrem de
grave unde spre exemplu unul dintre părinţi exercită acte de
violenţă cu caracter de repetiţie atât faţă de copii cât şi faţă de
partener, pot constitui un veritabil indicator al necesităţii
stabilirii exercitării autorităţii părinteşti exclusive în favoarea
părintelui ce nu manifestă o asemenea conduită.
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Astfel de constatări sunt foarte utile mai ales în ipoteza în
care prin intermediul cererilor înaintate se urmăreşte luarea
următoarelor măsuri: stabilirea domiciliului minorului la
părintele solicitant, exercitarea autorităţii părinteşti exclusive
de către solicitant precum şi pentru împiedicarea stabilirii, în
măsura în care părintele agresiv solicită, unui program de
vizită mai larg pentru acesta.
Este extrem de important ca acest document, în măsura în
care victima îl posedă, să fie anexat cererii de emitere a
ordonanţei preşedinţiale, evitându-se astfel o eventuală
respingere a solicitării adresate instanţei pentru ca aceasta să
efectueze o adresă către Institut în vederea comunicării
certificatului medico-legal şi care ar întârzia desfăşurarea
procesului,
● Plângerile penale depuse împotriva agresorilor,
procesele verbale încheiate de organele de urmărire
penală (dacă există astfel de acte) sau alte înscrisuri
care atestă conduita îndoielnică a celui care a neglijat
păstrarea cadrului armonios al unei familii
În cazurile în care fie unul dintre parteneri fie chiar
copilul acestora, care a fost o victimă a unor acţiuni de
ameninţare, loviri sau alte violenţe, agresiuni sexuale,
abandonul de familie, sau chiar furt, a decis să sesizeze
organele judiciare cu privire la astfel de fapte, trebuie să
păstreze copii ale actelor prin care a sesizat organele
competente ori ale proceselor verbale de constatare a săvârşirii
unor asemenea infracţiuni.
Păstrarea unor astfel de documente este utilă tocmai
pentru a arăta instanţei de judecată caracterul urgent şi
necesar al luării unor măsuri de protejare a copilului, sau chiar
a partenerului supus unor acţiuni precum cele enumerate
anterior, mai ales în contextul în care partenerii sunt separaţi
faptic şi se pune problema stabilirii unui program de vizită
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pentru copilul acestora, aspect ce implică totodată o eventuală
întâlnire între victimă şi agresor.
De asemenea, în măsura în care în dosarul penal deschis
cu privire la agresor, s-au luat faţă de acesta măsuri
preventive precum: arestarea preventivă, arestul la domiciliu,
reţinerea, controlul judiciar sau controlul judiciar pe cauţiune
– ordonanţele procurorului sau încheierile judecătorului de
drepturi şi libertăţi prin care s-au dispus măsurile şi în care
sunt expuse faptele săvârşite, reprezintă un important mijloc
de probă cu privire la conduita acestuia şi sunt importante
pentru luarea, de către instanţa de judecată, a unei decizii
favorabile spre exemplu cu privire la solicitarea exercitării
autorităţii părinteşti exclusive.
La fel ca şi în cazul certificatului medico-legal, şi aceste
documente trebuie anexate cererii de emitere a ordonanţei
preşedinţiale.
● Capturi ale conversaţiilor purtate pe reţelele de
socializare, corespondenţa prin mesaje de tip sms,
fotografii,înregistrări audio şi/sau video sau alte
asemenea mijloace de probă
În funcţie de ceea ce se urmăreşte prin cererea adresată
instanţei, pot fi folosite astfel de mijloace de probă care pot
dovedi aspecte privind modul de desfăşurare a relaţiilor de
familie. Referitor la depunerea acestora, ca şi în cazul
celorlalte înscrisuri, este recomandată anexarea acestora
cererii înaintate instanţei.
● Interogatoriul părţii adverse
Luarea interogatoriului agresorului, sau celui faţă de care
se urmăreşte luarea unor măsuri pe calea ordonanţei
preşedinţiale poate constitui o probă extrem de lămuritoare cu
privire la comportamentul celui căruia i se ia.
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Interogatoriul presupune adresarea de întrebări părţii
adverse cu privire la aspectele pe care, cel care iniţiază
procedura judiciară le poate utiliza în favoarea sa şi care au
legătură cu măsurile solicitate. Prin răspunsurile date la
întrebările victimei, se pot obţine chiar recunoaşteri ale
comportamentului deviant manifestat de agresor, se pot
observa numeroase trăsături de caracter, obiceiuri ori alte
împrejurări care reflectă personalitatea acestuia.
Este însă important de precizat faptul că, în măsura în
care partea căreia i se adresează întrebări nu răspunde sincer
la întrebările puse, interogatoriul se poate întoarce împotriva
celui care l-a formulat. Spre exemplu, se întâmplă relativ
frecvent ca în cursul unor procese care privesc relaţiile de
familie, cum ar fi, de pildă, în cauzele care au ca obiect
stabilirea domiciliului copilului minor la părintele neagresiv,
celălalt părinte să nu recunoască spre exemplu conduita ieşită
din sfera normalului care îl caracterizează şi care justifică o
asemenea măsură cu prilejul întrebărilor formulate la
interogatoriu.
O astfel de probă poate fi pe de o parte utilă, în măsura în
care partea adversă răspunde conform realităţii, însă pe de
altă parte poate fi nefolositoare dacă răspunsurile date sunt
false sau chiar tind la o veritabilă denaturare a realităţii.
În măsura în care se utilizează această probă, este de
recomandat ca interogatoriul să fie pregătit chiar pentru prima
înfăţişare înaintea instanţei de judecată, astfel încât dacă
partea adversă se prezintă, acesta să poată fi luat pe loc şi
astfel nu este întârziată sub nicio formă procedura de judecată
a ordonanţei preşedinţiale.
● Audierea martorilor
Utilizarea probei cu martorii este extrem de utilă în
măsura în care aceştia cunosc aspecte ce ar putea susţine
temeinicia solicitărilor efectuate prin această procedură, însă
este necesar a fi subliniat faptul că acest mijloc de probă ridică
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anumite probleme prin raportare la caracterul urgent al
procedurii.
Este recomandat, mai ales în procesele care vizează
relaţiile de familie, care au ca obiect luare unor măsuri, fie şi
numai cu caracter temporar precum sunt cele luate prin
această procedură judiciară, ca judecătorul să asculte şi alte
persoane care au asistat la episoadele desfăşurate între părţi,
care cunosc situaţia concretă a victimei, şi deci care pot servi,
prin informaţiile pe care le deţin, la pronunţarea unei soluţii
favorabile solicitantului.
Dacă se propune de către solicitant audierea unui martor,
acesta are îndatorirea de a indica prin cererea de emitere a
ordonanţei preşedinţiale, numele şi prenumele martorilor
propuşi precum şi adresa la care aceştia locuiesc şi unde pot fi
citaţi. De preferat însă ar fi ca martorul să fie adus chiar la
primul termen de judecată, iar în cazul în care audierea
acestuia va fi încuviinţată, martorul să poată fi audiat chiar în
acea şedinţă pentru a respecta caracterul urgent al procedurii.
De reţinut este faptul că instanţa, are tendinţa de a
respinge probele care conduc la prelungirea unui astfel de
proces.
● Ancheta socială
Ancheta socială se efectuează de Autoritatea Tutelară şi
este obligatorie în procesele în care sunt implicaţi copiii minori.
Această anchetă are drept obiectiv verificarea mai multor
aspecte precum: studierea situaţiei persoanelor aflate în
conflict precum şi adatelor personale şi familiale ale acestora,
verificarea domiciliului părţilor, cercetarea stării de sănătate a
copilului, a stării materiale a părinţilor. Rezultatul unei astfel
de anchete are ca rezultat exprimarea de către autoritatea
tutelară a unui punct de vedere cu privire în legătură cu
solicitările efectuate în procedura ordonanţei preşedinţiale.
Spre exemplu, în ipoteza în care mama a solicitat
stabilirea domiciliului copilului minor la ea, în urma efectuării
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anchetei la domiciliul acesteia, autoritatea tutelară va indica
în ce măsură condiţiile de trăi pe care le oferă acea locuinţă
sunt potrivite pentru copil şi totodată va înainta o
recomandare, în măsura în care opinează în acest sens, în
vederea stabilirii domiciliului copilului minor la mamă. Este
posibil ca, în urma realizării acestei cercetări, autoritatea
tutelară, din contră, să opineze în sens opus, şi anume că
locuinţa respectivă nu ar corespunde nevoilor copilului şi pe
cale de consecinţă va înainta un punct de vedere, în sensul că
nu ar fi oportună stabilirea domiciliului minorului la mamă.
Rezultatul unei astfel de anchete reprezintă un
instrument extrem de util în vederea luării, de către judecător
a unei decizii care să satisfacă pe deplin interesul superior al
copilului.
Chiar şi în situaţia în care cel care formulează o cerere
pentru luarea unei măsuri provizorii prin procedura
ordonanţei preşedinţiale nu solicită efectuarea unei astfel de
anchete, instanţa de judecată din oficiu o va solicita. De cele
mai multe ori judecătorul înaintează o adresă Autorităţii
Tutelare competente imediat după înregistrarea cererii în
vederea efectuării anchetei.
Aceste mijloace de probă au fost indicate cu titlu
exemplificativ, putând fi utilizate şi alte mijloace de probă în
măsura în care nu conduc la întârzierea judecăţii cererii de
emitere a ordonanţei preşedinţiale.
Aceste probe încuviinţate şi ulterior administrate în cursul
judecăţii, vor servi în mod neîndoielnic unei cât mai echitabile
şi temeinice hotărâri judecătoreşti care va satisface în primul
rând interesul copilului minor. Conform dispoziţiilor legale
aplicabile, instanţa poate să amâne pronunţarea unei hotărâri
în această procedură pentru cel mult 48 de ore.
Hotărârea pronunţată de instanţa de judecată poate fi
atacată cu apel de partea care este nemulţumită de hotărârea
dată. Aşadar, dacă victima nu a obţinut ceea ce a urmărit prin
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cererea adresată instanţei, mai are la dispoziţie o cale de atac
şi, pe cale de consecinţă, va beneficia de o nouă judecată a
cererii sale. De asemenea, dacă partea adversă va fi cea
nesatisfăcută de sentinţa pronunţată, va putea introduce calea
de atac cu privire la aspectele ce o nemulţumesc din această
sentinţă. Apelul se judecă de instanţa superioară celei ce a
pronunţat hotărârea, respectiv de Tribunal. Şi calea de atac a
apelului este supusă aceluiaşi regim de urgenţă ce
caracterizează judecata în faţa primei instanţe. Cererea de
apel se introduce în termen de cel mult 5 zile de la
pronunţarea hotărârii. Hotărârea pronunţată de instanţa de
apel este definitivă.
Este important de reţinut faptul că dacă niciunul dintre
participanţii la acest proces nu va introduce calea de atac
hotărârea primei instanţe va rămâne definitivă.

| 52 |

3. Divorţul
3.1 Divorţul prin acordul părţilor
Conform dispoziţiilor legale în materie, divorţul prin
acordul soţilor îmbracă următoarele forme:
3.1.1. Divorţul prin acord pe cale judiciară
3.1.2. Divorţul prin acord pe cale administrativă
3.1.3. Divorţul prin acord pe cale notarială
Indiferent de formă de desfacere a căsătoriei prin acord,
aleasă de soţi, respectiv judiciară, administrativă şi notarială
cea mai importată condiţie pentru admisibilitate, este
existenţa consimţământului liber şi neviciat al soţilor.
3.1.1. Divorţ prin acord pe cale judiciară
Spre deosebire de reglementarea din Codul familiei, care
permitea desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, în faţa
instanţelor de judecată, doar dacă trecea cel puţin un an de la
încheierea căsătoriei şi doar dacă nu existau copii minori
rezultaţi în urma acesteia, noua reglementare permite soţilor
desfacerea căsătoriei prin acord, în faţa instanţelor de
judecată, indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă
există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie.
În baza dispoziţiilor legale în vigoare15 la acest
moment, observăm două modalităţi de desfacere a căsătoriei
prin acordul părţilor, în faţa instanţelor de judecată:
1. Divorţul la cererea ambilor soţi;
2. Divorţul la cererea unuia dintre soţi, acceptată
de către celălalt soţ.
15

art. 373 lit. a) Noul Cod Civil
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Instanţa competentă să
căsătoriei prin acordul soţilor.

pronunţe

desfacerea

În cazul acţiunilor de desfacere a căsătoriei prin acord,
instanţa competentă să se pronunţe asupra cererii de desfacere
a căsătoriei este judecătoria în circumscripţia căreia se află
ultimul domiciliu comun al soţilor, dacă cel puţin unul dintre
soţi mai locuieşte la ultimul domiciliu comun.16
În cazul în care soţii nu au avut niciodată domiciliu comun
sau dacă nici unul dintre soţi nu mai locuieşte la ultimul
domiciliu comun, instanţa competentă să se pronunţe asupra
cererii de desfacere a căsătoriei este judecătoria de la
domiciliul soţului chemat în judecată.17
Întrucât în astfel de cauze nici unul dintre soţi nu poate
deţine în adevăratul sens al cuvântului calitatea de persoană
chemată în judecată, reiese că avem o competenţă teritorială
alternativă, în lipsa unei locuinţe comune, între instanţele de
judecată de la domiciliile soţilor.
Condiţiile generale pentru pronunţarea de către
instanţele de judecată a desfacerii căsătoriei prin
acordul părţilor.
Pentru a pronunţa o hotărâre judecătorească de desfacere
a căsătoriei prin acordul soţilor, indiferent dacă la cererea
ambilor soţi sau la cererea unuia dintre soţi, acceptată de către
celălalt soţ, instanţele de judecată trebuie să verifice
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
- căsătoria să fie valabil încheiată;
- existenţa capacităţii depline de exerciţiu a soţilor;

16
17

art. 914 alin. (1) Noul Cod de Procedură Civilă
art. 914 alin. (2) Noul Cod de Procedură Civilă
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- existenţa consimţământului liber şi neviciat al soţilor cu

privire la desfacerea căsătoriei;18
- achitarea unei taxe de timbru în cuantum de 200 lei,
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
În cazul în care soţii nu au posibilitatea de a achita taxa
de timbru în cuantum de 200 lei, aceştia pot solicita instanţei,
printr-o cerere separată, fie scutirea de la plata taxei de
timbru, fie eşalonarea acesteia.19
În continuare, pentru ca instanţele de judecată să
pronunţe desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor,
interesează acordul efectiv al soţilor cu privire la desfacerea
căsătoriei.
Astfel, există posibilitatea ca acordul părţilor să se
limiteze strict la desfacerea căsătoriei şi nu şi la cererile
accesorii.
În ceea ce priveşte cererile accesorii, soţii fie se înţeleg, fie
nu se înţeleg, sens în care vor solicita instanţei de judecată să
hotărască cu privire la acestea.
Cererile accesorii se referă la numele pe care fiecare dintre
soţi îl va purta în urma desfacerii căsătoriei, exercitarea
autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei copilului/copiilor
minori în urma desfacerii căsătoriei, stabilirea contribuţiei
fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură
şi pregătire profesională a copilului/copiilor rezultaţi din
căsătorie, precum şi orice alte astfel de cereri.

Lupaşcu, D., Crăciunescu, C. M., „Dreptul Familiei în Noul Cod Civil”,
Editura Universul Juridic, 2012, pag. 217-218
19 art. 33 şi art. 42 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele de timbru
18
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Procedura în faţa instanţelor de judecată, în cazul
desfacerii căsătoriei prin acordul părţilor.
Divorţul la cererea ambilor soţi
Cererea de divorţ se semnează de către ambii soţi sau de
către un mandatar comun, cu procură specială autentică.
În cazul în care mandatarul este avocat, acesta va certifica
semnătura soţilor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.20
În urma formulării şi înregistrării cererii de desfacere a
căsătoriei, instanţa de judecată va verifica dacă există
consimţământul soţilor cu privire la desfacerea căsătoriei,
după care va fixa termen pentru soluţionarea cererii în camera
de consiliu.
La termenul de judecată fixat pentru soluţionarea cererii
de desfacere a căsătoriei, instanţa de judecată verifică dacă
soţii stăruie sau nu în desfacerea căsătoriei.
În cazul în care într-adevăr soţii stăruie în desfacerea
căsătoriei, instanţa de judecată va pronunţa desfacerea
căsătoriei, fără a administra alte probe în susţinerea cererii
acestora.21
Prin aceeaşi hotărâre, instanţa de judecată se va pronunţa
şi cu privire la eventualele cereri accesorii, în cazul în care soţii
se înţeleg asupra acestora.
În cazul în care soţii nu se înţeleg asupra cererilor
accesorii, instanţa de judecată va dispune administrarea de
probe cu privire la aceste cereri.22
În urma administrării probelor necesare soluţionării
cererilor accesorii şi când instanţa de judecată se consideră
întru totul lămurită, aceasta pronunţă o hotărâre prin care
dispune desfacerea căsătoriei, soluţionând totodată şi cererile
accesorii ale soţilor.
art. 928 Noul Cod de Procedură Civilă
art. 930 alin. (1) Noul Cod de Procedură Civilă
22 art. 930 alin. (2) Noul Cod de Procedura Civilă
20
21
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Hotărârea judecătorească cu privire la desfacerea unei
căsătorii este definitivă, ceea ce înseamnă că nu poate fi
atacată la instanţa superioară celei căreia s-a pronunţat prima
dată, pe când hotărârea judecătorească cu privire la cererile
accesorii poate fi atacată de către oricare dintre soţi la instanţa
superioară.23
Divorţul pe baza cererii unuia dintre soţi acceptată de
celălalt soţ
Pentru că instanţa de judecată să pronunţe desfacerea
căsătoriei în acest caz, vor trebui îndeplinite o serie de condiţii,
după cum urmează:
- recunoaşterea de către soţul chemat în judecată a
faptelor care au dus la destrămarea căsătoriei;
- soţul care a formulat şi înregistrat cererea de divorţ să
fie de acord cu desfacerea căsătoriei pe baza acordului soţilor.24
În acest caz, dacă soţul care a formulat şi înregistrat
cererea de divorţ nu este de acord cu desfacerea căsătoriei pe
baza acordului soţilor, recunoaşterea faptelor care au dus la
destrămarea căsătoriei de către soţul chemat în judecată
constituie doar mijloc de probă, pe baza căruia instanţa de
judecată va admite cererea de divorţ şi pe baza căruia aceasta
va stabili culpa exclusivă a soţului care şi-a recunoscut faptele
care au dus la destrămarea căsătoriei.25
3.1.2. Divorţul prin acord pe cale administrativă
Definiţia divorţului pe cale administrativă este
reglementată de dispoziţiile articolului 375 alineat 1 Cod civil.

art. 930 alin. (4) Noul Cod Civil
Avram M., „Drept Civil. Familia”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013,
pag. 120
25 Avram, M., „Drept Civil. Familia”, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2013, pag. 120
23
24
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Astfel, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au
copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei
sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă de la locul
încheierii căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a
soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin
acordul soţilor, eliberându-le un certificate de divorţ,
potrivit legii.
Din dispoziţiile legale redate, rezultă că pentru a se
realiza divorţul pe cale administrativă este necesar ca soţii să
nu aibă copii minori, indiferent dacă aceştia sunt născuţi din
căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi. Este important de
avut în vedere faptul că referitor la copiii din afara căsătoriei
textul de lege nu se referă la situaţia în care un soţ său fiecare
soţ are copii dintr-o căsătorie anterioară ci la ipoteza în care
soţii ce doresc divorţul au copii născuţi şi concepuţi înainte de
încheierea căsătoriei iar aceştia au fost recunoscuţi de către
ambii.
Cererea de divorţ pe cale administrativă, trebuie
formulată în scris, semnată personal de către ambii soţi şi se
depune de către aceştia împreună, la ofiţerul de stare civilă din
cadrul primăriei unde s-a încheiat căsătoria sau pe raza căreia
se află ultima locuinţă comună a soţilor.
În cuprinsul cererii de divorţ, fiecare dintre soţi trebuie să
declare pe proprie răspundere următoarele:
1. Este de acord cu desfacerea căsătoriei,
2. Nu are copii minori cu celălalt soţ, din căsătorie, din
afara căsătoriei sau adoptaţi de către ambii,
3. Nu este pus sub interdicţie,
4. Nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei,
5. Trebuie menţionată ultima adresă a locuinţei comune a
soţilor,
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6. Numele de familie pe care soţii doresc să-l poarte după
desfacerea căsătoriei;
La cererea astfel formulată, soţii trebuie să anexeze
următoarele documente:
1. Certificatele de naştere şi de căsătorie ale soţilor, în
original şi în copie,
2. Cartea de identitate în original şi în copie,
3. Declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în
situaţia în care ultima locuinţă comună nu este aceeaşi cu
domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi menţionată pe actele de
identitate;
După depunerea cererii şi a actelor arătate mai sus,
ofiţerul de stare civilă înregistrează dosarul şi acordă soţilor
un termen de gândire cu privire la desfacerea căsătoriei, de 30
de zile.
După ce a expirat termenul de 30 de zile, este necesar ca
soţii să se prezinte personal, împreună, iar ofiţerul de stare
civilă verifică dacă soţii stăruie în desfacerea căsătoriei. În caz
afirmativ, ofiţerul de stare civilă, constată desfacerea
căsătoriei prin acordul soţilor urmând a elibera certificatul de
divorţ în termen de aproximativ 5 zile lucrătoare.
Certificatul de divorţ se întocmeşte în 3 exemplare
originale, din care două urmează a fi înmânate soţilor iar un
exemplar rămâne la dosarul de divorţ.
În cadrul procedurii desfacerii căsătoriei pe cale
administrativă, în cuprinsul certificatului de divorţ nu apare
înscrisă nicio menţiune cu privire la motivele ce au stat la baza
divorţului sau culpa soţilor. 26

26

Lupaşcu, D., Crăciunescu C. M., „Dreptul Familiei în noul Cod civil”,
Ed. A II-a, Universul Juridic Bucureşti, 2012, pag 236
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3.1.3. Divorţ prin acord pe cale notarială
În baza dispoziţiilor legale, notarul public este abilitat să
constate divorţul prin acordul soţilor şi să elibereze certificatul
de divorţ.
Divorţul prin acordul soţilor în faţa notarului public se
poate efectua inclusiv dacă există minori născuţi din căsătorie,
din afara căsătoriei sau adoptaţi.
Divorţul în faţa notarului public – fără copii minori.

1. Competenţa teritorială a notarului public

Notarul public competent pentru desfacerea căsătoriei
este notarul public de la locul căsătoriei sau cel de la ultimul
domiciliu comun al soţilor.27
Astfel, competenţa teritorială a notarului public este
alternativă, sens în care soţii se pot adresa fie notarului public
din localitatea unde aceştia au încheiat căsătoria, fie notarului
public din localitatea unde se află domiciliul comun la
momentul formulării cererii de divorţ.
Dovada ultimului domiciliu comun se poate face, după caz:
printr-o declaraţie pe propria răspundere dată de către
fiecare soţ, autentificată în faţa notarului public, din care să
rezulte care a fost ultimul domiciliu comun al soţilor, chiar
dacă în cartea de identitate figurează un alt domiciliu;
cu actele de identitate ale soţilor, din care rezultă
domiciliul sau reşedinţa comună a soţilor.28

2. Procedura divorţului în faţa notarului public

Această procedură se realizează în două etape:
Depunerea cererii de divorţ
Cererea de divorţ se depune la notarul public competent,
potrivit explicaţiilor din rândurile de mai sus, de către ambii
27
28

art. 375 alin. (1) Noul Cod Civil
http://notariat-tineretului.net/divort/divortul-la-notar
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soţi sau de către un reprezentant împuternicit cu procură
notarială autentică.
O dată cu cererea de divorţ se depun certificatele de
naştere ale celor doi soţi, actele de identitate ale celor doi soţi
şi certificatul de căsătorie.
Eliberarea certificatului de divorţ.
De la momentul înregistrării cererii de divorţ şi până la
momentul eliberării certificatului de divorţ, notarul public va
acorda un termen de 30 de zile pentru o eventuală retragere a
cererii de divorţ de către soţi.
La termenul fixat de către notarul public şi în cazul în
care în decursul celor 30 de zile soţii nu şi-au retras cererea de
divorţ, notarul public se va asigura de îndeplinirea
următoarelor cerinţe:
prezenţa personală a ambilor soţi;
După cum am arătat şi în rândurile de mai sus, la
momentul depunerii cererii de divorţ în faţa notarului public,
soţii pot fi reprezentaţi de către o persoană împuternicită
printr-o procură notarială autentică.
La momentul eliberării certificatului de divorţ însă, soţii
trebuie să fie prezenţi personal în faţa notarului public, sens în
care procura notarială autentică nu va putea produce nici un
efect în această a doua etapă a divorţului în faţa notarului
public.
nici unul dintre soţi nu este pus sub interdicţie;
ambii soţi stăruie în desfacerea căsătoriei;
ambii soţi sunt de acord în privinţa numelui pe care
fiecare îl va purta în urma desfacerii căsătoriei.29
În cazul în care sunt îndeplinite toate aceste cerinţe,
notarul public va constata desfacerea căsătoriei prin acordul
29

http://notariat-tineretului.net/divort/divortul-la-notar
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soţilor, sens în care va redacta încheierea de admitere a cererii
de divorţ şi va elibera certificatului de divorţ.30
Încheierea de admitere a cererii de divorţ se semnează de
către ambii soţi şi de către notarul public.
Fiecare dintre soţi va primi câte un exemplar al
certificatului de divorţ, care nu va conţine însă nici o menţiune
cu privire la culpa vreunuia dintre soţi.31
Totodată, notarul public va comunica un exemplar original
al certificatului de divorţ la primăria localităţii unde s-a
încheiat căsătoria şi un alt exemplar la Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a Persoanelor sau, după caz, la Direcţia Generală de
Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti în a cărei
circumscripţie se află localitatea unde s-a oficiat căsătoria.
În cazul în care notarul public constată că nu sunt
îndeplinite una sau mai multe dintre cerinţele enunţate în
rândurile de mai sus, cererea de divorţ va fi respinsă prin
eliberarea unei încheieri de respingere a cererii de desfacere a
căsătoriei.32
Divorţul în faţa notarului public – cu copii minori.
După cum am arătat în rândurile de mai sus, divorţul prin
acordul soţilor se poate efectua în faţa notarului public şi în
cazul în care există minori născuţi din căsătorie, din afara
căsătoriei sau adoptaţi.
Totuşi, soţii trebuie să aibă în vedere faptul că, inevitabil,
situaţia se complică în cazul în care din căsătorie a/au rezultat
un copil/copii minori.
Astfel, în cazul etapei formulării cererii de divorţ în faţa
notarului public, soţii trebuie să depună, pe lângă actele
enumerate în cazul divorţului fără copii minori, şi
art. 376 alin. (4) Noul Cod Civil
art. 376 alin. (4) Noul Cod Civil
32 art. 378 alin. (1) Noul Cod Civil
30
31
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certificatul/certificatele de naştere ale minorului/minorilor
reieşit/reieşiţi din căsătorie.33
În continuare, soţii trebuie să convină, pe lângă
chestiunile enumerate în cazul divorţului fără copii minori, şi
asupra:
exercitării autorităţii părinteşti de către ambii părinţi;
stabilirea locuinţei copilului/copiilor minor/minori după
divorţ. În acest caz, legislaţia în vigoare prevede expres faptul
că locuinţa copilului/copiilor minor/minori se va stabili doar la
unul dintre părinţi;
modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre
părintele separat şi fiecare dintre copiii minori;
stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de
creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a
copilului/copiilor minor/minori.34
Totodată, notarul public este obligat să stabilească
cuantumul contribuţiei de întreţinere.35
Astfel, când întreţinerea este datorată de către părinte,
aceasta se va stabili până la 1/4 din venitul lunar net al
părintelui pentru un copil, 1/3 pentru 2 copii şi 1/2 pentru 3
sau mai mulţi copii.
Obligaţia de întreţinere se va executa în natură, prin
asigurarea celor necesare traiului şi, după caz, a cheltuielilor
pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională.
Cuantumul obligaţiei de întreţinere, astfel cum a fost
stabilit în faţa notarului public, va putea fi ulterior modificat
în baza acordului foştilor soţi.

http://notariat-tineretului.net/divort/divort-copii-minori-notar
art. 375 alin. (2) Noul Cod Civil
35 http://notariat-tineretului.net/divort/divort-copii-minori-notar
33
34
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În acest sens, va trebui întocmit un nou raport de anchetă
psiho-socială, iar notarul public va audia din nou
minorul/minorii.
Singura persoană competentă să instrumenteze acordul
prin care se modifică acordul foştilor soţi este notarul public
care a autentificat acordul iniţial.
În continuare, ca şi în cazul procedurii de divorţ fără copii
minori, notarul public va acorda soţilor un termen de reflecţie
de 30 de zile pentru o eventuală împăcare.
Pe parcursul celor 30 de zile de reflecţie, notarul public va
dispune:
efectuarea unei anchete psiho-sociale care se va realiza
în mod obligatoriu şi gratuit prin serviciul de autoritate
tutelară al primăriei, indiferent de vârsta minorului/minorilor,
la adresa unde soţii au stabilit de comun acord că va/vor locui
copilul/copiii;
audierea minorului/minorilor care a/au împlinit vârsta
de 10 ani.36
În acest caz, minorul/minorii va/vor fi însoţit/însoţiţi de
către ambii părinţi; va/vor fi audiat/audiaţi în prezenţa
ambilor părinţi şi va/vor semna declaraţia/declaraţiile
consemnată/consemnate de către notarul public alături de
ambii părinţi.37
În urma scurgerii celor 30 de zile de reflecţie, soţii se
prezintă personal la notarul public.
Dacă aceştia stăruie în cererea de divorţ şi îndeplinesc
cumulativ condiţiile enumerate în rândurile de mai sus,
notarul public emite certificatul de divorţ fără să facă, nici în
acest caz, menţiune cu privire la culpa vreunuia dintre soţi.

36
37

http://notariat-tineretului.net/divort/divort-copii-minori-notar
http://notariat-tineretului.net/divort/divort-copii-minori-notar
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Dacă până la termenul fixat nu s-a comunicat biroului
notarial raportul de anchetă psiho-socială şi, din motive
întemeiate, nu s-a putut audia minorul/minorii, soţii pot
solicita acordarea unuia sau mai multor termene pentru
îndeplinirea acestor două condiţii. 38
Practic, acordarea unui alt termen poate fi motivată doar
prin lipsa anchetei psiho-sociale şi/sau imposibilitatea audierii
minorului/minorilor.
Ca şi concluzie, desfacerea căsătoriei în faţa notarului
public se finalizează într-un timp mai scurt decât în faţa
instanţei de judecată, asigurând totodată o mai bună protecţie
a vieţii private a viitorilor foşti soţi, dar şi a copilului/copiilor
minor/minori.

3.2. Divorţul pe cale judiciară – prin
intermediul instanţei de judecată
Conform dispoziţiilor legale în materie, divorţul pe
cale judiciară îmbracă următoarele forme:
3.2.1 Divorţul din culpă
3.2.2 Divorţul pentru separarea în fapt de cel puţin 2 ani
3.2.3 Divorţul din cauza stării de sănătate a unuia dintre
soţi
Indiferent de motivul ce stă la baza desfacerii căsătoriei
dintre soţi (culpă, separare în fapt de cel puţin 2 ani, starea de
sănătate a unuia dintre soţi), instanţa competentă să
soluţioneze cererea de chemare în judecată este judecătoria în
circumscripţia căreia se află ultimul domiciliul comun al
soţilor.
În situaţia în care soţii nu au avut locuinţă comună, sau
dacă niciunul dintre soţi nu mai locuieşte în circumscripţia
judecătoriei în care se află cea din urmă locuinţă comună,
38

http://notariat-tineretului.net/divort/divort-copii-minori-notar
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judecătoria competentă este aceea în circumscripţia căreia îşi
are locuinţa pârâtul, iar când pârâtul nu are locuinţa în ţară şi
instanţele române sunt competente internaţional, este
competentă judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are
locuinţa reclamantul.
Cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă în
primul rând, elementele prevăzute în mod expres de
dispoziţiile art. 112 Cod procedură civilă, respectiv:
numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor. Dacă
reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales
în România, unde urmează să i se facă toate comunicările
privind procesul;
numele şi calitatea celui care reprezintă partea în
proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia
şi sediul profesional;
obiectul cererii;
arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se
întemeiază cererea;
arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de
cerere;
Pe lângă aceste elemente cererea de divorţ trebuie să
cuprindă şi numele copiilor minori.
Soţul care solicita desfacerea căsătoriei are
posibilitatea să solicite şi soluţionarea următoarelor
chestiuni:
stabilirea numelui de familie al soţilor după divorţ,
exercitarea autorităţii părinteşti cu privire la minori
(aceasta poate fi exclusivă sau comună),
stabilirea domiciliului minorului după divorţ,
stabilirea unui program de vizită pentru părintele cu
care minorul nu locuieşte,
stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de
creştere şi educare a copiilor;
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În situaţia în care prin cererea de chemare în judecată nu
se solicită expres pe lângă divorţ şi cele arătate mai sus,
instanţa se pronunţă din oficiu cu privire la:
numele de familie pe care îl vor purta soţii după divorţ,
exercitarea autorităţii părinteşti cu privire la minori,
contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere şi
educare a copiilor.
La cererea de divorţ trebuie anexate copie de pe
certificatul de căsătorie, certificatul de naştere al minorilor
precum şi orice alte înscrisuri din care rezultă că relaţia dintre
soţi este distrusă iremediabil iar căsnicia nu mai poate
continua (de ex. certificat medico-legal, plângeri penale,
documente medicale etc.)
Soţul pârât are posibilitatea de a formula întâmpinare la
cererea de chemare în judecată, prin care să învedereze
instanţei toate apărările sale la chestiunile ce i se impută de
către reclamant şi să propună probe în acest sens. Cu toate
acestea, în procedura divorţului, întâmpinarea nu este
obligatorie.
Totodată, pe lângă întâmpinare, soţul pârât are
posibilitatea de a formula şi cerere reconvenţională în cazul în
care consideră că soţul reclamant sau şi acesta se face vinovat
de destrămarea căsătoriei.
Părţile sunt obligate să se prezinte în faţa instanţei de
judecată pe tot parcursul procesului indiferent dacă acestea
sunt sau nu asistate de un avocat. Dacă la primul termen de
judecată în primă instanţă, reclamantul lipseşte nejustificat şi
se prezintă numai pârâtul cererea de desfacere a căsătoriei va
fi respinsă ca nesusţinută. În cazul în care lipsesc ambii soţi,
cauza se suspendă.
La cererea de divorţ, înregistrată pe rolul instanţei de
judecată trebui să fie anexată o taxă judiciară de timbru în
cuantum de 100 lei.
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Totodată prin cererea de divorţ reclamantul trebuie să
propună şi probele în baza cărora îşi întemeiază cererea, pe
lângă înscrisuri acestea pot consta în următoarele:
martori (în cazul divorţului se pot propune în calitate
de martori şi rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv),
interogatoriul pârâtului,
anchetă psihosocială,
ascultarea minorilor care au împlinit vârsta de 10 ani
(instanţa poate asculta şi copilul ce nu a împlinit vârsta de 10
ani atunci când consideră că audierea lui este necesară pentru
soluţionarea cauzei),
solicitarea că instanţa să efectueze diverse adrese (ex.
la secţia de poliţie pentru a se depune dovada existenţei unui
dosar penal, la locul de muncă al pârâtului pentru că
angajatorul să comunice salariul acestuia şi la diverse
instituţii publice de a căror răspuns depind susţinerile
părţilor).
3.2.1. Divorţul din culpa unuia din soţi
În acest caz, divorţul se poate pronunţa fie din culpa
ambilor soţi fie din culpa exclusivă a unuia dintre soţi.
Pentru că instanţa să pronunţe divorţul din culpă,
indiferent dacă acesta este din culpă comună sau culpă
exclusive, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
1. Existenţa unor motive temeinice,
2. Vătămarea gravă a relaţiilor dintre soţi ca urmare a
existenţei unor motive temeinice,
3. Imposibilitatea continuării căsătoriei,
4. Existenţa culpei unuia sau ambilor soţi în destrămarea
căsătoriei;
Dispoziţiile legale în materie nu reglementează în mod
expres motivele temeinice ce pot sta la destrămarea căsătoriei
dintre soţi, însă cele mai frecvente în practica judecătorească
sunt:
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Părăsirea nejustificată a locuinţei comune sau refuzul
unuia dintre soţi de a locui împreună cu celălalt,
Infidelitatea unuia dintre soţi,
Diferenţele de concepţii, de educaţie sau de obiective,
Lipsa de comunicare,
Violenţă fizică şi verbală,
Consumul excesiv de alcool,
Dispariţia afecţiunii dintre soţi,
Intervenţia nejustificată a părinţilor, socrilor etc.39
Prin urmare, atunci când există motive temeinice care fac
imposibilă continuarea căsătoriei, divorţul se poate pronunţa
dacă instanţa stabileşte culpa unuia dintre soţi în destrămarea
căsătoriei. Cu toate acestea, dacă din probele administrate
rezultă culpa ambilor soţi, instanţa de judecată poate pronunţa
divorţul din culpă lor comună, chiar dacă numai unul dintre ei
a formulat cererea de divorţ.
Mai exact, în funcţie de probele administrate în faţa
instanţei de judecată, divorţul poate fi pronunţat din culpa
exclusivă a soţului pârât sau din culpa ambilor soţi.
Instanţa de judecată nu poate pronunţa divorţul dacă în
urma probelor administrate în dosar, s-a stabilit doar culpa
soţului reclamant, iar pârâtul nu a cerut la rândul său divorţul
printr-o cerere reconvenţională.
Cu alte cuvinte, divorţul din culpă exclusivă a soţului
reclamant se poate dispune de instanţa de judecată doar
atunci când pârâtul a solicitat acest lucru în mod expres prin
formularea
unei
cereri
reconvenţionale.
Cererea
reconvenţională este o veritabilă cerere de chemare în
judecată, în baza căreia pârâtul dobândeşte calitatea de
reclamant-pârât iar reclamantul calitatea de pârât-reclamant.
40

Lupaşcu, D., Crăciunescu C. M., „Dreptul Familiei în noul Cod civil”,
Ed. A II-a, Universul Juridic Bucureşti, 2012
40 Avram, M., „Drept Civil Familia”, Editura Hamangiu 2013, pag. 123
39
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Fiind o veritabilă cerere de chemare în judecată şi cererea
reconvenţională la fel ca şi cererea de divorţ, trebuie timbrată
cu o taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 lei.
Practic, atunci când se formulează o cerere
reconvenţională, instanţa de judecată este sesizată cu două
cereri de divorţ, în care soţii au o dublă calitate fiind atât
reclamanţi cât şi pârâţi.
Într-o astfel de situaţie, instanţa de judecată poate
dispune desfacerea căsătoriei din culpă exclusivă a soţului
reclamant, însemnând astfel că instanţa urmează a admite
cererea reconvenţională de divorţ formulată de soţul pârât şi
să respingă cererea de divorţ formulată de soţul reclamant.
Pentru ca instanţa de judecată să dispună desfacerea
căsătoriei din culpă comună a ambilor soţi, nu este necesar ca
pârâtul să formuleze o cerere reconvenţională, invocarea culpei
soţului reclamant putându-se face pe cale de apărare (prin
întâmpinare).
Cheltuielile de judecată pot să fie solicitate doar în cazul
desfacerii căsătoriei din culpă exclusivă a unuia dintre soţi nu
şi atunci când este vorba despre o culpă comună a soţilor în
destrămarea căsătoriei.
3.2.2. Divorţul pentru separarea în fapt de cel puţin
2 ani
Printre formele divorţului pe cale judiciară se regăseşte şi
divorţul pentru separarea îndelungată a soţilor.
Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare,41 când soţii sunt
separaţi în fapt de cel puţin doi ani de zile, oricare dintre
aceştia va putea cere instanţei de judecată desfacerea
căsătoriei, asumându-şi responsabilitatea pentru eşecul
căsătoriei.

41

art. 373 lit. c) Noul Cod Civil
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Instanţa competentă să pronunţe
căsătoriei pentru separarea îndelungată.

desfacerea

În cazul acţiunilor de desfacere a căsătoriei pentru
separarea îndelungată, instanţa competentă să se pronunţe
asupra cererii de desfacere a căsătoriei este judecătoria în
circumscripţia căreia se află ultimul domiciliu comun al soţilor,
dacă cel puţin unul dintre soţi mai locuieşte la ultimul
domiciliu comun.42
În cazul în care soţii nu au avut niciodată domiciliu comun
sau dacă nici unul dintre soţi nu mai locuieşte la ultimul
domiciliu comun, instanţa competentă să se pronunţe asupra
cererii de desfacere a căsătoriei este judecătoria de la
domiciliul soţului chemat în judecată.43
Dacă soţul chemat în judecată nu are domiciliul în ţară,
instanţa competentă să pronunţe desfacerea căsătoriei pentru
separarea îndelungată este judecătoria în circumscripţia căreia
se află ultimul domiciliu a soţului care formulează şi
înregistrează cererea de desfacere a căsătoriei.44
Dacă nici unul dintre soţi nu mai are domiciliul în ţară,
aceştia pot conveni să introducă cererea de desfacere a
căsătoriei pentru separarea îndelungată la orice judecătorie
din România.45
Condiţiile generale pentru pronunţarea de către
instanţele de judecată a desfacerii căsătoriei pentru
separarea îndelungată.
Pentru a pronunţa o hotărâre judecătorească de desfacere
a căsătoriei pentru separarea îndelungată, instanţele de
judecată verifică o serie de condiţii, după cum urmează:
art. 914 alin. (1) Noul Cod de Procedură Civilă
art. 914 alin. (2) teza I Noul Cod de Procedură Civilă
44 art. 914 alin. (2) teza a II-a Noul Cod de Procedură Civilă
45 art. 914 alin. (3) Noul Cod de Procedura Civilă
42
43
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căsătoria să fie valabil încheiată;
despărţirea dintre soţi să existe de cel puţin doi ani de
zile;
Practic, din punctul de vedere al legiuitorului, perioada de
despărţire de doi ani de zile denotă faptul că soţii au intenţia
de a se separa;
unul dintre soţi să îşi asume responsabilitatea pentru
eşecul căsătoriei, materializată în cererea de divorţ adresată
instanţei de judecată;46
achitarea unei taxe de timbru în cuantum de 100 lei,
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
În cazul în care soţul care formulează şi înregistrează
cererea de desfacere a căsătoriei nu are posibilitatea de a
achita taxa de timbru în cuantum de 100 lei, acesta poate
solicita instanţei de judecată, printr-o cerere separată, fie
scutirea de la plata taxei de timbru, fie eşalonarea taxei de
timbru.47
Procedura în faţa instanţelor de judecată, în cazul
desfacerii căsătoriei pentru separarea îndelungată.
Dispoziţiile legale incidente în cauză prevăd faptul că, în
urma separării în fapt de cel puţin doi ani de zile, oricare
dintre soţi va putea solicita instanţei de judecată desfacerea
căsătoriei.
Totodată, dispoziţiile legale în vigoare prevăd şi faptul că
soţul care solicită desfacerea căsătoriei îşi va asuma şi întreaga
responsabilitate pentru eşecul căsătoriei.

Avram M., „Drept Civil. Familia”, Editura Hamangiu, Bucureşti, pag.
127
47 art. 33 şi art. 42 din O.U.G. 80/2013 privind taxele de timbru
46
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După cum reiese din rândurile de mai sus, cererea de
desfacere a căsătoriei poate fi formulată şi înregistrată pe rolul
instanţelor de judecată competente de către oricare dintre soţi.
În urma înregistrării cererii de desfacere a căsătoriei
bazată pe separarea îndelungată a soţilor, instanţa de judecată
va verifica conţinutul cererii, iar dacă soţul care a formulat şi
înregistrat cererea de desfacere a căsătoriei nu trebuie să
completeze cererea, instanţa de judecată va proceda la fixarea
primului termen de judecată. La termenul de judecată fixat de
către instanţa de judecată şi în cazul în care condiţiile
enumerate în rândurile de mai sus sunt îndeplinite, instanţa
de judecată pronunţă divorţul din culpă exclusivă a soţului
care a formulat şi înregistrat cererea de desfacere a căsătoriei.
48

Cu toate acestea, dacă soţul chemat în judecată declară în
faţa instanţei de judecată că este de acord cu desfacerea
căsătoriei, în speţă se vor aplica dispoziţiile de la desfacerea
căsătoriei pe baza acordului lor, fără a se face menţiune în
hotărârea judecătorească despre culpa soţilor.49
În continuare, există posibilitatea ca soţii să se înţeleagă
doar cu privire la desfacerea căsătoriei, dar totuşi să nu se
înţeleagă asupra cererilor accesorii cererii de divorţ.
În acest caz, instanţa de judecată va trece la
administrarea probele prevăzute de lege pentru soluţionarea
cererilor accesorii cererii de desfacere a căsătoriei. Chiar şi în
această situaţie, instanţă de judecată, la cererea părţilor, va
pronunţa o hotărâre cu privire la cererea de desfacere a
căsătoriei, pe baza acordului părţilor.
În ceea ce priveşte cererile accesorii cererii de desfacere a
căsătoriei, instanţa de judecată va administra probele

48
49

art. 934 alin. (1) Noul Cod de Procedură Civilă
art. 934 alin. (2) Noul Cod de Procedură Civilă
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necesare, iar când se va considera întru totul lămurită, va
soluţiona şi cererile accesorii cererii de divorţ.50
3.2.3. Divorţul din cauza stării de sănătate a unuia
dintre soţi
Potrivit dispoziţiilor articolului 373 litera d din Codul civil,
divorţul poate avea loc la cererea aceluia dintre soţi a cărui
stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.
Pentru a se solicita desfacerea căsătoriei din acest motiv,
este necesar ca boala menţionată de textul de lege citat ce face
imposibilă continuarea căsătoriei să intervină în timpul
acesteia.
Instanţa de judecată ce pronunţă divorţul din cauza stării
de sănătate a unuia dintre soţi, nu mai face nicio menţiune
despre culpa soţilor.
Atunci când se solicită desfacerea căsătoriei pentru că
starea de sănătate a unuia dintre soţi face imposibilă
continuarea acesteia, instanţa de judecată urmează să
administreze probe privind existenţa bolii şi starea sănătăţii
soţului bolnav.
Cu alte cuvinte, instanţa de judecată trebuie să aprecieze
de la caz la caz dacă şi în ce măsură starea de sănătate a unuia
dintre soţi face imposibilă continuarea căsătoriei.

50

art. 930 alin. (2) Noul Cod de Procedură Civilă

| 74 |

3.3. Efectele desfacerii căsătoriei
3.3.1. Efectele desfacerii căsătoriei cu privire la
relaţiile personale dintre soţi
3.3.1.1. Calitatea de soţ
Calitatea de soţ încetează, în momentul rămânerii
definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a admis acţiunea
de divorţ.
3.3.1.2. Numele
Referitor la numele de familie purtat de soţi după
desfacerea căsătoriei, articolul 383 din Codul civil prevede în
mod expres:
La desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii pot conveni să
păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. Instanţa ia act de
această înţelegere prin hotărârea de divorţ.
Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia
dintre soţi sau de interesul superior al copilului, instanţa poate
să încuviinţeze ca soţii să păstreze numele purtat în timpul
căsătoriei, chiar în lipsa unor înţelegeri între ei.
Dacă nu a intervenit o înţelegere sau dacă instanţa nu a
dat încuviinţarea, fiecare dintre foştii soţi poartă numele
dinaintea căsătoriei.
Cu alte cuvinte, chiar dacă soţii nu se înţeleg asupra
numelui ce urmează a fi purtat după desfacerea căsătoriei,
instanţa poate să încuviinţeze pentru motive temeinice
păstrarea numelui purtat în timpul căsătoriei. De exemplu, în
situaţia în care soţul reclamant prin acţiunea introductivă
solicită păstrarea numelui purtat în timpul căsătoriei iar soţul
pârât prin întâmpinarea formulată se opune, instanţa de
judecată, cu toate acestea, poate dispune păstrarea numelui
purtat în timpul căsătoriei atunci când există motive temeinice
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justificate de interesul unuia dintre soţi sau de interesul
copilului.
Cu titlu exemplificativ, arătăm că astfel de motive
temeinice pot fi considerate: faptul că un soţ este recunoscut în
viaţa profesională, ştiinţifică, literară sau artistică sub acel
nume, existenţa unei identităţi de nume între copil şi cel al
părinţilor etc.51
3.3.1.3. Obligaţia de sprijin moral, obligaţia de
fidelitate, obligaţia de coabitare şi obligaţia conjugală
a soţilor
Obligaţiile de sprijin moral, de fidelitate, de coabitare şi
conjugală a soţilor sunt obligaţii ce privesc viaţa de familie,
astfel încetează la momentul desfacerii căsătoriei.
3.3.2. Efectele desfacerii căsătoriei privind relaţiile
patrimoniale dintre soţi
3.3.2.1. Încetarea regimului matrimonial
Potrivit dispoziţiilor art. 385 din Codul civil: În cazul
divorţului regimul matrimonial încetează între soţi la data
introducerii cererii de divorţ.
Cu toate acestea, oricare dintre soţi sau amândoi,
împreună în cazul divorţului prin acordul lor, pot cerere
instanţei de divorţ să constate că regimul matrimonial a încetat
de la data separaţiei în fapt.
Practic suntem în prezenţa unei derogări de la regula
potrivit căreia, divorţul produce efecte doar pentru viitor, de la
data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, sau după
caz de la data certificatului de divorţ, legea instituind un efect
retroactiv al divorţului în ceea ce priveşte regimul
matrimonial, respectiv de la data introducerii cererii de divorţ,
sau de la data separaţiei în fapt.
51
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3.3.2.2. Locuinţa familiei
În cadrul procesului de divorţ, instanţa soluţionează şi
cererea privind atribuirea folosinţei locuinţei comune a soţilor.
În cazul în care, ulterior divorţului, locuinţa comună nu se
poate folosi de către ambii soţi, aceştia se pot înţelege care
dintre ei să o folosească până la partaj.
În cazul în care soţii nu se înţeleg, instanţa de judecată
urmează să atribuie unuia dintre ei, beneficiul folosirii
locuinţei până la partaj, sau după caz beneficiul contractului
de închiriere până la aceeaşi dată.
Atribuirea beneficiului contractului de închiriere unuia
dintre soţi se face cu citarea locatorului şi produce efecte faţă
de acesta de la data când hotărârea judecătorească rămâne
definitivă.
Instanţa de judecată va avea în vedere următoarele
criterii la atribuirea beneficiului contractului de închiriere sau
a folosinţei imobilului bun comun:
- interesul superior al copiilor minori
- culpa în desfacerea căsătoriei
- posibilităţile locative proprii ale foştilor soţi52
Soţului căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de
închiriere este dator să plătească celuilalt soţ o indemnizaţie
pentru acoperirea cheltuielilor de instalare, într-o altă
locuinţă, cu excepţia situaţiei în care divorţul a fost pronunţat
din culpa exclusivă a acestuia din urmă.
3.3.2.3. Obligaţia de a suporta cheltuielile căsătoriei
şi obligaţia de sprijin material
La momentul desfacerii căsătoriei, obligaţia de a suporta
cheltuielile căsătoriei şi obligaţia de sprijin material, încetează.
În cazul în care soţii se separă în fapt înainte de desfacerea
52

Lupaşcu, D., Crăciunescu, C. M., „Dreptul Familiei în noul Cod civil”,
Ed. A II-a, Universul Juridic Bucureşti, 2012, pag 246
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căsătoriei, aceştia nu mai trebuie să contribuie la cheltuielile
căsătoriei chiar anterior divorţului, având însă obligaţia de a
contribui la cheltuielile privind creşterea, şi educarea copiilor
minori, din momentul separării.
În ceea ce priveşte obligaţia de sprijin material a soţilor
unul faţă de celălalt, aceasta se menţine pe toată durata
căsătoriei, indiferent dacă soţii sunt sau nu despărţiţi în fapt.53
Cu alte cuvinte, obligaţia de sprijin material încetează doar la
desfacerea căsătoriei.
3.3.2.4. Dreptul la despăgubiri
Pronunţarea desfacerii căsătoriei din culpa exclusivă a
unuia dintre soţi poate produce celuilalt soţ importante
prejudicii de ordin moral, profesional sau material.
Odată cu formularea şi înregistrarea cererii de desfacere a
căsătoriei din culpa exclusivă a celuilalt soţ, soţul care se
consideră prejudiciat moral, profesional sau material poate
solicita despăgubiri care să acopere prejudiciul suferit.
Despăgubirile pentru prejudiciul suferit se vor acorda atât
în cazul în care culpa aparţine în totalitate soţului care a
formulat cererea de desfacere a căsătoriei, cât şi în cazul în
care culpa aparţine în totalitate soţului chemat în judecată.54
În cazul în care instanţa de judecată competentă va reţine
culpa ambilor soţi în desfacerea căsătoriei, aceste despăgubiri
nu vor putea fi acordate.
Totodată, cererea de despăgubire va fi inadmisibilă în
cazul în care va fi introdusă ulterior hotărârii de desfacere a
căsătoriei.55

53
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3.3.2.5. Prestaţia compensatorie
În cazul în care desfacerea unei căsătorii se pronunţă din
culpă exclusivă a soţului chemat în judecată, iar durata
căsătoriei a fost de cel puţin 20 de ani de zile, soţul care a
formulat cererea de desfacere a căsătoriei va putea beneficia de
o compensaţie a dezechilibrului suferit.56
Astfel, există situaţii în care, după desfacerea căsătoriei,
se produce un dezechilibru important în ceea ce priveşte
nivelul de viaţă al foştilor soţi, în sensul în care unul dintre
aceştia va avea un nivel de trai mult inferior celui de care a
beneficiat în timpul căsătoriei.57
Procedura de acordare a prestaţiei compensatorii.
La cererea soţului nevinovat de desfacerea căsătoriei,
prestaţia compensatorie poate fi stabilită de instanţa de
judecată, o dată cu cererea de divorţ.
Prestaţia compensatorie nu va putea fi acordată împreună
cu pensia de întreţinere între foştii soţi.58
Criterii de acordare a prestaţiei compensatorii.
Instanţa de judecată competentă să judece asupra cererii
de acordare a prestaţiei compensatorie dintre soţi va avea în
vedere o serie de condiţii, după cum urmează:
- resursele soţului care solicită prestaţia;
- mijloacele soţului care ar urma să plătească prestaţia;
- efectele pe care le va avea lichidarea regimului
matrimonial existent;
- orice alte împrejurări.59
art. 390 alin. (1) şi (2) din Noul Cod Civil
Lupaşcu, D., Crăciunescu, C. M., Dreptul Familiei în Noul Cod Civil”,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pag. 247
58 art. 390 alin. (3) Noul Cod Civil
56
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Forma prestaţiei compensatorii.
Prestaţia compensatorie poate fi stabilită în bani, sub
forma unei sume globale sau a unei rente viagere.
De asemenea, prestaţia compensatorie poate fi stabilită în
natură, sub forma uzufructului unor bunuri mobile sau imobile
ce aparţin soţului care plătesc prestaţia.60
Încetarea prestaţiei compensatorii.
Această încetare va avea loc în următoarele cazuri:
- prin decesul unuia dintre foştii soţi;
- prin recăsătoria soţului care beneficiază de prestaţia
compensatorie;
- prin obţinerea de către soţul care beneficiază de
prestaţia compensatorie a unor resurse de natură să îi asigure
condiţii de viaţă asemănătoare celor avute în timpul
căsătoriei.61
3.3.2.6. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi
În timpul căsătoriei, soţii îşi datorează întreţinere. Odată
cu desfacerea căsătoriei, obligaţia de întreţinere încetează.
Cu toate acestea, există situaţii în care foştii soţi îşi
datorează întreţinerea şi în urma desfacerii căsătoriei.
Astfel, fostul soţ are dreptul la întreţinere din partea
celuilalt soţ, în condiţiile în care primul soţ se află în nevoie
din cauza incapacităţii de muncă intervenite înainte de
căsătorie sau în timpul căsătoriei.62
Lupaşcu, D., Crăciunescu, C. M., Dreptul Familiei în Noul Cod Civil”,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pag. 247
60 Lupaşcu, D., Crăciunescu, C. M., Dreptul Familiei în Noul Cod Civil”,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pag. 247
61 art. 395 Noul Cod Civil
62 Lupaşcu, D., Crăciunescu, C. M., Dreptul Familiei în Noul Cod Civil”,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pag. 248
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Soţul are acelaşi drept şi atunci când incapacitatea s-a ivit
în decurs de un an de zile de la desfacerea căsătoriei, însă este
legată de o împrejurare legată de căsătorie.63
Dacă divorţul este pronunţat din culpă exclusivă a unuia
dintre soţi, acesta nu va putea beneficia de întreţinere decât
timp de un an de zile de la desfacerea căsătoriei. 64
Cuantumul pensiei de întreţinere nu va putea depăşi o
pătrime din venitul net al soţului obligat la întreţinerea
celuilalt soţ.
Totodată, cuantumul pensiei de întreţinere nu va putea
depăşi, cumulativ, jumătate din venitul net al soţului obligat la
întreţinere, când în speţă se adaugă şi obligaţia de întreţinere
a copilului/copiilor minor/minori rezultat/rezultaţi din
căsătorie.

3.4. Efectele divorţului cu privire la relaţiile
dintre părinţi şi copii
Pentru instanţa de judecată ce soluţionează acţiunea de
divorţ, protecţia copilului minor este extrem de importantă.
Astfel, instanţa de judecată are obligaţia de a stabili prin
hotărârea de divorţ, modul în care se vor desfăşura raporturile
dintre părinţi şi copii cu privire la:
Exercitarea autorităţii părinteşti
Locuinţa copilului după divorţ
Drepturile părintelui separat de copil
Contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere,
educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor
Pentru stabilirea măsurilor ce îi privesc pe minori,
instanţa de judecată ţine cont de interesul superior al
copilului, de concluziile raportului de anchetă psihosocială şi
63
64

art. 389 alin. (2) Noul Cod Civil
art. 389 lin. (4) Noul Cod Civil
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de învoiala părinţilor. În cazul în care minorul a împlinit
vârsta de 10 ani acesta urmează să fie ascultat de instanţa de
judecată, existând posibilitatea ca acesta să fie ascultat şi dacă
nu a împlinit vârsta de 10 ani, atunci când judecătorul
consideră că este necesar pentru soluţionarea cauzei. 65
3.4.1. Exercitarea autorităţii părinteşti după divorţ
Autoritatea părintească presupune existenţa unui cumul
de drepturi şi obligaţii, pentru părinţi, în creşterea şi educarea
copilului precum şi cu privire la bunurile acestuia.
Astfel, potrivit dispoziţiilor articolului 483 din Codul civil,
ambii părinţi au atât drepturi cât şi obligaţii cu privire la copiii
lor. De fapt, acest ansamblu de drepturi şi obligaţii presupune
că, părinţii trebuie să ia decizii împreună cu privire la
îngrijirea, educaţia şi protecţia copilului, supunerea la
tratamente medicale precum şi administrarea bunurilor sale.
Părinţii trebuie să asigure protecţia, educaţia, găzduirea,
supravegherea minorilor.
Un alt aspect extrem de important, este cel referitor la
măsurile disciplinare ce pot fi luate de părinţi asupra copiilor.
Astfel, articolul 489 din Codul civil prevede în mod
expres faptul că, măsurile disciplinare nu pot fi luate de
părinţi decât cu respectarea demnităţii copilului. Sunt
interzise luarea unor măsuri precum şi aplicarea unor
pedepse fizice de natură a afecta dezvoltarea fizică,
psihică sau starea emoţională a copilului.
Cu alte cuvinte, textul de lege citat, reglementează în mod
expres faptul că părinţii atunci când exercită educaţia,
supravegherea, protecţia, găzduirea copiilor, nu au voie să ia
nicio măsură agresivă fizic şi verbal faţă de aceştia sau să
aplice anumite măsuri de corecţie care ar afecta dezvoltarea
fizică, psihică sau starea emoţională a minorului.
65
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În toate deciziile lor, părinţii trebuie să aibă permanent în
vedere interesul superior al copilului. Mai mult, fie că deciziile
se iau de părinţi fie de către instanţă în cadrul procedurii
judiciare, este extrem de important ca întotdeauna la luarea
acestora, să fie avut în vedere interesul superior al copilului.
În determinarea interesului superior al copilului, se ţine
cont de cel puţin următoarele:
nevoile de dezvoltare fizice, psihologice, de educaţie şi
sănătate, de securitate, stabilitate şi apartenenţă la o familie;
opinia copilului în funcţie de vârstă şi gradul de
maturitate;
istoricul copilului, în mod special traumele suferite de
copil în trecut sau care pot interveni în viitor;
capacitatea părinţilor sau persoanelor care urmează să
se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului de a răspunde
nevoilor concrete ale acestuia;
Totodată, instanţa de judecată, pe parcursul procesului
pentru a asigura respectarea interesului superior al minorului
ia o serie de măsuri precum:
1. Raportul de anchetă psihosocială
2. Ascultarea părinţilor şi a minorului
Ancheta psihosocială se efectuează de către autoritatea
tutelară, la locuinţa comună a soţilor, iar atunci când aceştia
nu locuiesc împreună, la locuinţa fiecăruia dintre ei. Raportul
de anchetă socială trebuie să ofere instanţei de judecată
informaţii cu privire la condiţiile de trai a soţilor, raportul
dintre părinţi şi copii şi modul în care părinţii îşi îngrijesc
copilul şi îi asigură o dezvoltare, creştere şi educaţie
armonioasă. Prin concluziile raportului de anchetă socială,
autoritatea tutelară are posibilitatea să-şi exprime punctul de
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vedere şi să propună măsurile ce pot fi luate faţă de minor în
funcţie de interesul superior al acestuia.66
Cu toate acestea, concluziile raportului de anchetă sociala
nu sunt obligatorii de avut în vedere de către instanţa de
judecată, aceasta având posibilitatea de a le aprecia şi a le
corobora cu celelalte probe administrate în dosar.
Ascultarea părinţilor şi a copiilor.
Ascultarea părinţilor este obligatorie potrivit dispoziţiilor
legale în vigoare.
În ceea ce priveşte ascultarea copiilor, în principiu aceasta
este obligatorie doar faţă de minorul care a împlinit vârsta de
10 ani. Cu toate acestea, poate fi ascultat şi minorul ce nu a
împlinit vârsta de 10 ani dacă judecătorul consideră necesar,
însă opinia minorului va fi apreciată prin raportare la vârsta
fragedă a acestuia şi gradul de maturitate. Minorii sunt
ascultaţi în camera de consiliul, doar în prezenţa judecătorului
şi/sau a psihologului instanţei.
Regula este aceea că autoritatea părintească se
exercită în comun de către cei doi părinţi cu privire la
copii.
Mai exact, după divorţ autoritatea părintească asupra
minorilor revine în comun ambilor părinţi, cu excepţia situaţiei
în care instanţa de judecată dispune exercitarea autorităţii
părinteşti exclusiv de către un părinte. Acest lucru înseamnă
că, ambii părinţi care urmează să exercite drepturi părinteşti,
să aibă aceleaşi obligaţii părinteşti faţă de minori, chiar şi
după desfacerea căsătoriei ca şi în cazul părinţilor nedivorţaţi.
Părinţii trebuie să ia toate deciziile cu privire la copiii lor
în comun, după ce s-au consultat, iar în situaţia în care unul
dintre părinţi îndeplineşte singur un act privind exercitarea
drepturilor şi obligaţiilor părinteşti se prezumă că are şi
consimţământul celuilalt părinte.67
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În cazul în care între părinţi apar neînţelegeri cu privire la
exercitarea autorităţii părinteşti faţă de copiii lor minori,
aceştia se pot adresa instanţei de judecată ce urmează să
decidă în funcţie de interesul superior al minorului.
De la această regulă, legea instituie două excepţii:
1. Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur
părinte
2. Exercitarea autorităţii părinteşti de către alte
persoane
Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur
părinte.
Dacă există motive întemeiate, având în vedere
interesul superior al minorului, instanţa hotărăşte ca
autoritatea părintească să fie exercitată numai de către
unul dintre părinţi.
Aşadar, în materia divorţului, regula este că
autoritatea părintească se exercită în comun de către
ambii părinţi şi doar în situaţii excepţionale, pentru
motive întemeiate, după ce instanţa de judecată a
ascultat părinţii, minorul şi a dispus efectuarea unui
raport de anchetă psihosocială, ţinând cont de
interesele copiilor va putea dispune exercitarea
autorităţii părinteşti doar de către unul dintre părinţi.
Având în vedere conţinutul noţiunii de autoritate
părintească, împrejurarea că exercitarea acesteia presupune
de fapt exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
referitoare la copil, iar regula consacrată de lege este cea a
exercitării autorităţii părinteşti în comun instanţa de
judecată nu poate accepta în mod automat convenţia
părţilor în această privinţă, interesul superior al copilului
fiind acela de a fi crescut de către ambii părinţi.
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În stabilirea autorităţii părinteşti de către un singur
părinte trebuie avute în vedere doar fapte concrete care
trebuie dovedite.
Astfel, pentru a acorda autoritatea părintească
exclusiva,instanţa va solicita:
dovada făcută de către soţul solicitant, a suferinţei
copilului care se află sub autoritatea ambilor părinţi;
stabilirea unei legături între suferinţa copilului şi
exercitarea în comun a autorităţii părinteşti;
demonstrarea faptului că soluţia constă în exercitarea
autorităţii părinteşti exclusiv de către unul dintre părinţi.
Astfel, cum am arătat în rândurile de mai sus, pentru a
putea fi justificată exercitarea autorităţii părinteşti doar de
către un singur părinte este necesară existenţa unor motive
întemeiate.
Dispoziţiile legale în vigoare enumeră, care ar
putea fi considerate motive întemeiate de care instanţa
de judecată atunci când decide exercitarea autorităţii
părinteşti de către un singur părinte, după cum
urmează:
alcoolismul;
boala psihică;
dependenţa de droguri a celuilalt părinte;
violenţă faţă de copil sau faţă de celălalt părinte;
condamnări pentru infracţiuni de trafic de persoane,
trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală,
infracţiuni de violenţă, precum orice alt motiv legat de riscurile
pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel
părinte a autorităţii părinteşti.
În plus, arătăm faptul că, potrivit doctrinei şi
practicii judiciare în materie, au fost indicate şi alte
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criterii pentru exercitarea autorităţii părinteşti
exclusive, respectiv atunci când unul dintre părinţi:
este o fire violentă, agresivă, fizic şi în limbaj, nu
obligatoriu faţă de copil sau faţă de celălalt părinte, ci de
exemplu în anturajul avut, faţă de bunici, noul soţ sau copiii
acestuia;
este instabil psihic, manifestând tendinţe suicidale ori
face parte dintr-o sectă;
are un nivel scăzut de maturitate şi înţelegere;
este delăsător şi dezinteresat faţă de copii;
Pentru a putea fi reţinut dezinteresul de către instanţa de
judecată este necesară dovedirea următoarelor elemente:
părintele manifestă o stare de pasivitate faţă de
obligaţiile legate de creşterea, educarea, supraveghere şi
întreţinere, constând în actul propriu-zis de neglijare (lipsa de
interes şi de implicare a părintelui în creşterea şi educarea
minorului, părăsirea domiciliului comun, refuzul de a lua
legătura cu minorul, de a se implica material şi moral în
creşterea şi educarea lui);
are o influenţă dăunătoare pentru viaţa, dezvoltarea,
integritatea şi sănătatea copilului, ce poate consta fie într-un
rezultat nefast, fie numai într-o periclitare;
existenţa unei legături între starea de pasivitate şi
urmarea dăunătoare;
În practică, instanţele de judecată din România, au reţinut
lipsa de interes a unuia dintre soţi, ca motiv întemeiat pentru
acordarea autorităţii părinteşti exclusive unuia dintre soţi.
Astfel, prin Decizia Civilă nr. 119/A/2013 pronunţată de
Tribunalul Hunedoara, în ds. nr. 3658/221/2010, a fost admis
apelul declarat de către R.A. şi a fost modificată Sentinţa
Civilă nr. 2088/2012 în sensul că s-a dispus ca
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autoritatea părintească asupra minorului C.G.N. să fie
exercitată în exclusivitate de către mamă.68
Pentru a decide astfel, Tribunalul Hunedoara a reţinut că:
“Din probele administrate atât în faţa primei instanţe, cât şi în
apel, se conturează dezinteresul pârâtului C.A. faţă de minor şi
existenţa unor relaţii conflictuale între acesta şi reclamantă.(…)
care afectează comunicarea dintre ei, aspect esenţial în
realizarea interesului superior al minorului. Astfel, pârâtul a
dat dovadă de dezinteres faţă de copil, nu a luat parte în mod
direct şi constant la creşterea şi educarea lui.(…) În pus, a
refuzat să coopereze cu mama în luarea deciziilor importante
ce-l privesc pe minor.”
Prin Sentinţa Civilă nr. 3307 pronunţată în şedinţa
din data de 22.12.2011, Judecătoria Mediaş, instanţa a
reţinut următoarele: „la scurt timp după naşterea minorei,
pârâtul a părăsit locuinţa comună, nu a revenit alături de
familie, nu sprijină în niciun fel familia, deşi dificultăţile
materiale reclamă imperios acest lucru şi nu dă niciun semn că
ar intenţiona să se intereseze măcar de soarta copilului său.69
Având în vedere starea de fapt actuală, concluziile
referatului de anchetă socială, şi interesul minorei în vârstă de
1 an, instanţa apreciază că există motive suficiente pentru ca
exercitarea autorităţii părinteşti să fie acordată exclusiv
mamei, conform art. 398 al 1 Cod Civil, pârâtul făcând
dovada, inclusiv prin neprezentarea la interogatoriu, a totalei
lipse de interes faţă de creşterea şi educarea minorei.”
În concluzie, rezultă că instanţa de tutelă poate
stabili ca exercitarea autorităţii părinteşti să se facă în
mod exclusiv de către mamă în situaţia în care tatăl nu
îşi dă concursul în mod constant şi direct la creşterea şi

68
69

Decizia Civilă nr. 119/A/2013 pronunţată de Tribunalului Hunedoara,
în ds. nr. 3658/221/2010
Sentinţa Civilă nr. 3307 pronunţată în şedinţa din data de 22.12.2011,
Judecătoria Mediaş
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educarea minorului şi refuză să coopereze cu mama în
luarea deciziilor importante cu privire la minor.
Lista acestor motive întemeiate nu este strict limitativă,
instanţa de judecată poate reţine şi altele atunci când în
vederea ocrotirii interesului superior al minorului se impune
exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte.
Prin urmare, judecătorul chemat să judece o astfel de
cerere va fi nevoit să analizeze fiecare situaţie în parte, pentru
a vedea dacă exercitarea autorităţii părinteşti trebuie să se
facă de către ambii părinţi sau doar de către unul dintre
aceştia.
În situaţia în care doar unul dintre părinţi se implică activ
şi îi asigură minorului garanţiile morale, materiale şi afective
necesare pentru creşterea şi educarea sa, dar este împiedicat
în demersul său de către celălalt părinte care, fie că manifestă
un dezinteres total şi o neglijenţă gravă cu privire la minor, fie
desfăşoară activităţi de natură să pună în pericol interesul
superior al minorului, se impune ca exercitarea autorităţii
părinteşti să se facă de către acel părinte care este implicat.
Exercitarea autorităţii părinteşti de către alte
persoane.
Instanţa de judecată poate decide, în situaţii excepţionale,
plasamentul copilului la o rudă sau la o altă persoană, cu
consimţământul prealabil al acestora, sau într-o instituţie de
ocrotire.
Fiind o măsură cu totul excepţională, aceasta se dispune
atunci când instanţa după administrarea probatoriului,
consideră că aceasta este în interesul superior al minorului,
raportat la comportamentul părinţilor, neglijenţa manifestată
de aceştia faţă de copii, violenţă fizică şi verbală şi conduita
imorală.70
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Avram, M., „Drept Civil. Familia”, Editura Hamangiu, 2013, pag 159
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Cu alte cuvinte, pentru ca instanţa de judecată să dispună
ca autoritatea părintească să fie exercitată de alte persoane
decât de părinţii copilului trebuie să rezulte din probele
administrate faptul că nu este în interesul superior al copilului
să fie supravegheat, educat, găzduit, etc. de părinţii lui, nefiind
astfel suficient doar ataşamentul copilului faţă de alte
persoane precum şi ataşamentul acestora faţă de minor.
3.4.2. Locuinţa copilului după divorţ
Stabilirea locuinţei copilului/copiilor minor/minori este un
efect al desfacerii căsătoriei dintre soţii/părinţi şi copil/copii
sau un efect al desfacerii relaţiilor personale dintre părinţi.
Soţii/părinţii se pot înţelege cu privire la locuinţa
copilului/copiilor, însă această înţelegere poate produce efecte
doar în cazul în care înţelegerea este încuviinţată de către
instanţa de judecată, cu excepţia cazului în care desfacerea
căsătoriei cu copil/copii minor/minori se constată pe cale
notarială.
Pe cale de consecinţă, instanţa de judecată va trebui să
verifice, pe baza probelor pe care le administrează în cauză,
dacă înţelegerea soţilor/părinţilor corespunde sau nu
interesului superior al minorului/minorilor.71
În ceea ce priveşte probele pe care instanţa de judecată le
administrează într-o cauză, având ca şi obiect stabilirea
locuinţei copilului/copiilor, s-a stabilit că referatul de anchetă
socială este obligatoriu. Astfel, ancheta socială va avea în
vedere vârsta şi sexul copilului/copiilor, ataşamentul faţă de
fiecare dintre soţi/părinţi, conduita morală a soţilor/părinţilor,
posibilităţile materiale şi de locuit ale acestora, etc.
La momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti cu
privire la stabilirea locuinţei copilului/copiilor, instanţa de
judecată va avea în vedere rezultatul raportului de anchetă
socială.
71

art. 263 Noul Cod Civil
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Pe lângă rezultatul raportului de anchetă socială, instanţa
de judecată va lua în considerare înscrisurile depuse de către
soţi/părinţi la dosarul cauzei, interogatoriile administrate,
martorii audiaţi în cauză şi orice alte probe care sunt necesare
în vederea soluţionării juste a cererii de stabilire a locuinţei
copilului/copiilor.
Totodată, instanţa de judecată se va ghida după principiul
potrivit căruia fraţii rămân împreună, prin stabilirea locuinţei
acestora la acelaşi părinte.
Separarea fraţilor va fi posibilă doar în situaţii de excepţie
şi numai sub condiţia ca separarea acestora să fie în interesul
copiilor.
Ulterior administrării întregului probatoriu şi atunci când
instanţa de judecată se consideră întru totul lămurită, aceasta
va pronunţa hotărârea cu privire la stabilirea locuinţei
copilului/copiilor la unul dintre soţi/părinţi.
Modificarea ulterioară a hotărârii instanţei de judecată
privind locuinţa copilului/copiilor poate avea loc numai atunci
când interesele acestuia/acestora o cer, respectiv când
soţul/părintele la care i-a fost stabilită locuinţa nu îi/le mai
poate asigura condiţiile necesare pentru dezvoltarea
corespunzătoare.
Rezultă, fără îndoială, faptul că împrejurările avute în
vedere la pronunţarea hotărârii pot suferi schimbări, ceea ce
duce la posibilitatea stabiliri locuinţei copilului/copiilor la
celălalt părinte ori la alte persoane sau instituţii de ocrotire,
după caz.
Cu toate acestea, soţul/părintele la care copilul/copiii nu
mai locuieşte/locuiesc îşi menţine dreptul de a avea legături
personale cu copilul/copiii şi de a veghea în continuare la
creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui/lor
profesională, precum şi de a consimţi la adopţia
acestuia/acestora, dacă este cazul.
În practica instanţelor de judecată, acest drept a fost
recunoscut şi bunicilor. În concret, dreptul despre care am
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făcut vorbire se va exercita în condiţiile prevăzute prin
hotărârea judecătorească prin care se stabileşte programul de
vizitare al minorului/minorilor.
3.4.3. Drepturile părintelui separat de copil
Stabilirea unui program care să permită o relaţie reală şi
efectivă între copil/copii şi părinte este necesar pentru a nu
afecta procesul de dezvoltare şi maturizare a copilului/copiilor
minor/minori.
Instanţele de judecată competente vor putea stabili un
program de vizitare şi în cazul în care cei doi părinţi nu au fost
niciodată căsătoriţi, dar tatăl a recunoscut copilul/copiii
minori, fiind trecut/trecuţi ca atare în rubrica aferentă din
certificatul/certificatele de naştere ale copilului/copiilor.
De asemenea, instanţele de judecată vor putea stabili un
program de vizitare şi pe calea procedurii speciale şi urgente a
ordonanţei preşedinţiale, atunci când minorul/minorii
este/sunt împiedicat/împiedicaţi să aibă relaţii personale cu
unul dintre părinţi şi când lipsa acestora ar duce în mod
inevitabil la degradarea relaţiei dintre părinte-copil/copii.
Totodată, instanţele de judecată vor stabili în mod
obligatoriu un program de vizitare precis o dată cu
pronunţarea desfacerii căsătoriei dintre soţii-părinţi, program
care să permită părintelui să îşi vadă copilul/copiii încredinţaţi
celuilalt soţ-părinte.
După cum am arătat în rândurile de mai sus, dreptul de
vizitare este un drept al părintelui de a se implica în creşterea
şi dezvoltarea copilului/copiilor rezultaţi din relaţia cu celălalt
părinte.
Practic, dreptul de vizitare permite deplasarea periodică a
părintelui la locuinţa stabilită pentru copilul/copiii
minor/minori şi petrecerea unui interval bine determinat,
împreună cu copilul/copiii; deplasarea copilului/copiilor la
domiciliul părintelui şi petrecerea împreună a unui interval
bine determinat în acel loc.
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Dreptul de vizitare poate fi stabilit şi sub forma unor
weekend-uri periodice, sub forma preluării copilul/copiilor, sub
forma deplasării părintelui cu acesta/aceştia în vacanţe,
precum şi alte modalităţi stabilite de către instanţa de
judecată.72
Părinţii vor putea stabili programul de vizitare al
copilului/copiilor de comun acord, sens în care instanţa de
judecată va consfinţi acordul părinţilor.
În situaţia în care cei doi părinţi nu se înţeleg cu privire la
stabilirea programului de vizitare, instanţa de judecată este
cea care va decide, pe baza:
propunerilor celor doi părinţi;
rezultatelor anchetelor sociale;
altor dovezi aduse de către părinţi.73
Întotdeauna instanţele de judecată vor avea în vedere
interesul superior al minorului/minorilor în cauzele având ca şi
obiect exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei
minorului/minorilor şi stabilirea programului de vizitare a
minorului/minorilor.
În mod ideal, programul de vizitare urmează să-şi producă
efectele mult timp în viitor, de regulă până la majoratul
copilului/copiilor.
De aceea, programul de vizitare trebuie atent formulat şi
susţinut în faţa instanţei de judecată, în aşa fel încât să
anticipeze evoluţia copilului, nevoile sale, cât şi posibilităţile
efective de dezvoltare ale acestora.

72
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http://www.avocat-divort.ro/divort/program_vizitare_minor.php
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3.4.4. Stabilirea contribuţiei părinţilor la
cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire
profesională a copiilor
Instanţa de judecată, prin hotărârea de divorţ urmează să
stabilească şi contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de
creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională ale
copiilor.
Un element de noutate introdus de Codul Civil este
reprezentat de stabilirea obligaţiei de întreţinere pentru ambii
părinţi, indiferent cu cine va locui copilul după divorţ sau în
urma separării unor părinţi necăsătoriţi.
Părinţii se pot înţelege cu privire la contribuţia lor la
cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire
profesională a copiilor. Această înţelegere va fi prezentată
instanţei de tutelă care o va transpune în hotărârea de divorţ,
sau notarului, în cazul divorţului notarial. În situaţia
neînţelegerii dintre părinţi în legătură cu acest aspect,
instanţa de tutelă va stabili contribuţia fiecărui părinte la
cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire
profesională a copiilor.
Regula privind obligaţia de întreţinere o reprezintă
executarea în natură şi numai dacă nu se realizează de
bunăvoie aceasta, se va dispune executarea prin plata unei
pensii de întreţinere, stabilită în bani. Prin urmare, stabilirea
contribuţiei în bani reprezintă o situaţie de excepţie care
intervine în cazul în care unul dintre părinţi nu se achită de
această obligaţie sau solicită expres să îşi îndeplinească
obligaţia de întreţinere prin plata unei pensii de întreţinere
(alimentare) în bani.
Această situaţie este fundamental diferită faţă de cea
existentă sub imperiul fostului Cod al familiei, unde
executarea în natură se situa pe aceeaşi treaptă cu plata unei
pensii în bani, dând posibilitatea instanţei să aleagă oricare
dintre aceste variante.
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În principiu, sub imperiul noului Cod Civil, executarea în
natură a obligaţiei de întreţinere ar trebui să fie relativ simplă,
în sensul că părinţii obligaţi la întreţinere ar trebui să pună la
dispoziţia copilului minor cele necesare traiului şi să suporte
cheltuielile de educaţie, învăţătură şi pregătire profesională.
Cu toate acestea, situaţia este puţin diferită în cazul
părintelui la care copilul are locuinţa sau nu.
Astfel, în cazul părintelui la care copilul va avea locuinţa,
este dincolo de orice dubiu că executarea obligaţiei de
întreţinere se va realiza numai în natură. În cazul celuilalt
părinte, este deschisă, fără îndoială, posibilitatea ca acesta
să-şi execute obligaţia de întreţinere atât în natură cât şi în
bani. Mai mult, având în vedere că aceasta este regulă,
posibilitatea executării în natură va fi prima care va trebui
luată în considerare în cazul unui eventual litigiu.
De obicei în practică părinţii ce doresc ca locuinţa copiilor
să fie stabilită la ei, formulează cereri de obligare a celuilalt
părinte la plata unei pensii de întreţinere în bani, neluând în
seamă posibilitatea executării obligaţiei de întreţinere în
natură.
Din diverse motive, părintele pârât nu reacţionează la o
asemenea cerere prin încercarea de a o paraliza, invocând
regula executării în natură, ci îşi concentrează eforturile pe a
diminua cuantumul pensiei de întreţinere în bani. În astfel de
situaţii atâta timp cât părintele pârât nu va invoca regula
executării în natură, instanţa nu va putea să o invoce din
oficiu. Instanţa este sesizată numai cu o cerere de stabilire a
pensiei de întreţinere în bani şi numai pe aceasta o va
soluţiona.
Un alt aspect important este legat de faptul că pensia de
întreţinere poate fi sub forma unei sume fixe sau a unei cote
procentuale din venitul net lunar al celui care datorează
întreţinere şi se plăteşte în rate periodice, la termenele
convenite. Dacă nu există o înţelegere în acest sens, pensia de
întreţinere se va plăti la termenele prevăzute în hotărârea
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judecătorească. Pensia de întreţinere stabilită într-o sumă fixă
se indexează de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei.
Întreţinerea datorată de părinte se stabileşte până
la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o
treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai
mulţi copii. Cuantumul întreţinerii datorate copiilor,
împreună cu întreţinerea datorată altor persoane,
potrivit legii, nu poate depăşi jumătate din venitul net
lunar al celui obligat.74
Părinţii pot conveni sau, dacă există motive temeinice,
instanţa de tutelă poate hotărî ca întreţinerea să fie achitată
prin plata anticipată a unei sume globale care să acopere
nevoile de întreţinere ale copilului pe o perioadă mai
îndelungată sau pe întreaga perioadă în care se datorează
întreţinerea, în măsura în care părintele care datorează
întreţinerea are mijloacele necesare acoperirii acestei obligaţii.
În cazul în care apare o schimbare în ceea ce priveşte
posibilităţile financiare ale părintelui care plăteşte
întreţinerea şi nevoia copilului care o primeşte, instanţa de
tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia
de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.
Părinţii au obligaţia de a contribui la întreţinerea copiilor
lor şi atunci când au împlinit vârsta de 18 ani, dacă se află în
continuarea studiilor sub forma învăţământului liceal,
universitar sau profesional, organizat în condiţiile legii, până
la terminarea cursurilor, dar fără a depăşi vârsta de 26 de
ani.75
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Articolul 529 din Codul civil
http://dindragoste.unica.ro/0/sfaturi-juridice/
indemnizatia-de-intretinere-dupa-divort
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3.5. Modificarea măsurilor luate
cu privire la copil
Potrivit dispoziţiilor articolului 403 din Codul Civil, în
cazul schimbării împrejurărilor, instanţa de tutelă poate
modifica, măsurile cu privire la drepturile şi îndatoririle
părinţilor divorţaţi faţă de copii lor minori, la cererea oricăruia
dintre părinţi sau a unui membru de familie, a copilului, a
instituţiei de ocrotire, a instituţiei publice specializate pentru
protecţia copilului sau a procurorului.
Din textul de lege citat, rezultă că hotărârile judecătoreşti
dispuse în această materie, au o putere de lucru judecat
provizorie, în sensul că acestea pot să fie modificate atunci
când s-au schimbat împrejurările ce au fost avute în vedere de
către instanţa de judecată în momentul în care le-a dispus.
Aceste modificări pot să fie cu privire la:
Exercitarea autorităţii părinteşti
Locuinţa copilului
Modul în care a fost stabilită contribuţia fiecărui
părinte la suportarea cheltuielilor pentru creşterea şi educarea
minorilor
Exercitarea dreptului părintelui de a avea legături
personale cu copilul
Aceste măsuri se pot modifica doar la solicitarea
persoanelor menţionate în textul de lege citat, respectiv:
oricare dintre părinţi sau a unui membru de familie, a
copilului, a instituţiei de ocrotire, a instituţiei publice
specializate pentru protecţia copilului sau a procurorului.
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4. Medierea în cauzele violenţei
domestice
Motto:
„Să ai curajul să spui da
Să ai curajul să spui nu
Şi-n fiecare clipă grea
Să fii mereu, acelaşi Tu!
Să ştii să crezi
Când unii te înşeală,
Să te ridici
Când alţii te doboară,
Să poţi păstra
Când alţii vor s-alunge,
Să ştii să râzi
Când sufletul îţi plânge,
Şi cald tu să rămâi,
Chiar dac-afară ninge.
Aceasta-i arta
De-a învinge.”
Rudyard Kipling

4.1. Realitatea violenţei domestice
Nimic nu se poate compara cu sentimentul de neputinţă şi
suferinţă a unei mame faţă de copiii săi, atunci când se vede în
situaţia de a fi bătută, abuzată ori alungată în stradă sub ochii
lor, fără să poată face nimic pentru a-i linişti că totul se va
sfârşi cu bine şi că acele clipe nu se vor mai repeta. Nimic nu
poate compensa lacrimile maturizate prea devreme ale unor
fetiţe şi băieţi, speriaţi cel mai probabil de paşii împleticiţi şi
de aerul îmbibat cu alcool ai bărbatului pe care trebuie să-l
asculte orbeşte, indiferent ce le cere şi care spune că e tata.
Speră doar în sufletele lor prea mici pentru aşa o povară grea,
că este pentru ultima dată când trebuie să plece de la teme,
din faţă furiei demente ale farfuriilor şi scaunelor zburătoare
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din casă. Îşi iau în fugă ce apucă, cel mai important – geanta
de şcoală şi cărţile din ziua următoare. Mâine vor vedea, e o
altă zi. Încă nu ştiu exact unde vor merge, cel mai probabil la
mătuşa sau vecina care i-a primit şi acum o săptămână,
pentru o noapte-două. Dacă nu se poate, în parc. Noroc că e
vară!
La o primă vedere, o asemenea scenă – întâlnită la 80%
din cazurile ce au accesat serviciile sociale şi de protecţie a
victimelor împotriva violenţei domestice – nu poate avea nimic
în comun cu medierea, cu acordul parţilor sau cu înţelegerea
dintre parteneri. Şi totuşi...
Trebuie plecat din start de la premisa că litigiile ce privesc
violenţă domestică sunt speciale, cel puţin din câteva puncte
de vedere:
- În primul rând, natura relaţiei diurne dintre părţi este
una de cuplu, care „la bine şi la greu” trebuie să „îşi ducă
crucea”, fără ca vreo instanţă morală să fi spus vreodată care
este minimul şi maximul acestor preţioase formule; ba din
contră, încurajându-se doborârea record după record de
rezistenţă în faţa pumnilor, înjurăturilor şi hărţuielilor, viaţa
în doi se transformă în aceste cazuri, într-o cursă de
supravieţuire de dragul copiilor, fără a pune în contra-balanţă
tocmai abuzul emoţional enorm la care sunt supuşi minorii,
sub pretextul că părinţii le vor binele;
- Situaţia este cu atât mai specială, cu cât în această
dramă, sunt personaje – fără voia lor, tocmai aceşti copii
nedumeriţi de cutremurele şi furtunile izbucnite violent şi
repetat în casă, sunt prinşi la mijlocul reproşurilor şi
ameninţărilor dintre părinţi, care orbiţi de resentimente nu îşi
imaginează măcar, ce pot declanşa şi dezvolta în mintea şi
inima copiilor lor.
- „Celula de bază a societăţii” – dacă mă refer strict la
cea românească – este cu siguranţă cea mai mare şi mai
complexă inventată vreodată, pentru că pe lângă mama, tata
şi copiii, multe alte elemente vin să o înnobileze; aşa că, o
| 99 |

eventuală atitudine, încercare de a sancţiona sau – mai grav –
de a schimba ceva în viaţa de cuplu, obligatoriu trece prin sita
înţelepciunii presărată cu mult folclor a tuturor rudelor – de la
cel care a crescut sau nu nepoţii, până la finul verilor de gradul
trei; la aceste ultime rânduri, cu siguranţă ironia amară
inserată a vrut doar să sublinieze caracterul încă profund
patriarhal a familiei autohtone a secolului XI.
- Natura conflictelor dintre subiecţi este una particulară,
aceştia nefiind doi necunoscuţi între ei sau cunoscuţi
conjunctural; de cele mai multe ori, conflictele izbucnesc şi se
repetă tocmai pe fondul conexiunilor speciale dintre părţi şi a
poveştii lor proprii; astfel – acest fond, pe cât de uşor pot
izbucni violentele domestice, pe atât de greu sau imposibil este
să se rescrie sau să fie şterse cu buretele pasaje atât de triste
din viaţa victimelor acestor tipuri de abuzuri.
Realitatea este că violenţa domestică se exercită deseori,
nu doar asupra femeilor din cuplu, ci şi asupra copiilor,
bunicilor şi chiar asupra partenerului masculin, toate acestea
într-un context general de violenţă socială, cele două cadre
influenţându-se permanent şi reciproc, în sensul că
întotdeauna violenţa domestică va crea premisele dezvoltării
unor caractere violente şi în cadrul public şi invers, când
vorbim de categorii sociale violente în spaţiul public, vom
regăsi acest comportament şi în intimitatea lor familială.
Psihologul Constantin Păunescu făcea o completă
apreciere în lucrarea sa „Agresivitatea şi condiţia umană” –
spunând că „Relaţiile de familie ascund un paradox.
Considerată spaţiul celor mai profunde relaţii afective, refugiul
din calea *adversităţilor*, familia este şi cel mai activ centru
de agresivitate, poate şi pentru faptul că, în familie, fiecare îşi
poate dezveli adevărata faţă a personalităţii sale. Se pare că
aici agresivitatea este extrem de puternică, mai puternică
decât în oricare altă comunitate. Dar, spre deosebire de alte
situaţii, violenţa intrafamilială constituie un secret de grup,
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foarte bine păzit şi, de foarte multe ori mistificat din cauza
solidarităţii în păstrarea unei imagini sacrosante a instituţiei.”
În mod eronat se apreciază uneori că fenomenul violenţei
domestice a prins contur doar în ultimii ani şi asta pentru că
doar acum, de câţiva ani încoace, se întocmesc statistici cu
privire la agresiunile din spaţiul familial.

4.2 Scurtă istorie a medierii în sfera violenţei
domestice
O succintă incursiune în istoria familiei, ne relevă ca rolul
femeii a fost mereu unul de anexă şi mai puţin de partener.
Astfel, în societatea romană şi în cea greacă, rolul femeii era în
strânsă legătură şi dependenţă de tată în prima etapă a vieţii,
după moartea acestuia de autoritatea rudelor acestuia, iar
când se căsătorea intra sub tutela soţului, a cărui moarte
nicidecum nu îi aducea libertate, ci îi schimba doar stăpânii. În
acea perioadă, soţul avea o atât de puternică autoritate asupra
femeii, încât era îndreptăţit să îi caute singur viitorii tutori ori
chiar să îi aleagă un nou soţ. Tot atunci, femeia nu putea
apărea în justiţie nici măcar în calitate de martor, darămite să
revendice ceva. Pentru soţie şi fiică, actul de justiţie era unul
evident formal şi fals, în primul rând pentru că nu era public,
şedinţele de judecată desfăşurându-se într-un cadru format
doar din judecător care era pater familias. Aşadar în mod cu
totul subiectiv şi fără a putea fi în vreun fel contestat, şeful
familiei putea cu multă uşurinţă să condamne la moarte sau
să emită pedepse după cutume extrem de rigide privitor la
femeie. Cato cel Bătrân consemna: „Soţul este judecătorul
soţiei sale; puterea lui nu are limite; poate să face tot ceea ce
doreşte să facă. Dacă aceasta a săvârşit vreo greşală, el o
pedepseşte; dacă a băut vin o condamnă, dacă a avut legături
cu vreun alt bărbat, o omoară.”
Istoria identifică – începând cu secolul I î. Ch. – o
schimbare demnă de remarcat în ceea ce o priveşte pe femeia
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romană, care spre deosebire de cea din societatea greacă putea
ieşi la cumpărături şi în vizite neînsoţită obligatoriu, în plus
putea chiar să îl însoţească pe soţul ei la ospeţe. Sfârşitul
Republicii aduce şi respectul egal al mamei şi tatălui în faţa
copiilor, iar Hadrian consacra dreptul femeii de a nu mai avea
tutore şi chiar de a refuza căsătoriile impuse. Efectele nu s-au
lăsat prea mult aşteptate. „Epigramele” lui Marţial amendează
adulterul şi comportamentul feminin considerat deplasat după
milenii de încătuşare, fapt ce a condus la o amplificare a
violenţei în cadrul familial.
În Evul Mediu, soţul administra averea femeii pe care
„avea dreptul” să o bată cu „oricâtă vrăjmăşie”, păstrându-şi
autoritatea de viaţă şi de moarte asupra acesteia. Nu se punea
problema recunoaşterii dreptului la vot sau la educaţie a
femeilor. Într-un context profund patriarhal, femeia era „un
lucru slab” şi din această pricină necesită controlul sever şi
permanent al soţului, cum altfel decât prin bătaie. Creşterea
copiilor şi rolul strict casnic erau singurele arii de exercitare a
rolului femeii.
Etapa istorică următoare – cea medieval-statală, aduce
desigur unele modificări în cum se punea problema relaţiei şi
autorităţii bărbat-femeie, în sensul că factorul preventiv era
cel invocat când se vorbea de violenţa domestică. Astfel, în
secolul XVII este consemnată puterea acordată soţului de „a-şi
corecta soţia”, raţiunea fiind că de vreme ce soţul răspunde
pentru „comportamentul greşit” al soţiei, este firesc ca el să
aibă prioritatea prevenţiei sau corecţiei şi în acest sens,
aplicându-i o „pedeapsă domestică” de aceeaşi intensitate cu
care bărbatul avea dreptul să îşi corecteze servitorii. Urmarea
acestor „privilegii” acordate soţului, e de înţeles că numărul şi
gravitatea actelor de violenţa domestică au fost însemnate.
Poate cea mai veche statistică privind violenţa domestică este
din perioada 1870-1890 şi evocă un număr de aproximativ
1500 de cazuri anuale, făcute publice. În Franţa feudală,
stăpânul căminului avea îndatorirea de a supraveghea,
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pedepsi şi ucide la nevoie în numele onoarei proprii, atât pe
soţie cât şi pe rudele de sex feminin ale acesteia. În Toscana,
spre exemplu cutuma era: „nevasta trebuie bătută, fie ea
harnică sau puturoasă”, iar copiilor „bătăile să nu fie prea
zdravene, dar dese”.
Această scurtă incursiune în istoria veche a violenţei
domestice, ne evocă faptul că agresiunile din cadrul familial
există de când lumea, ele fiind nu doar tolerate, ci chiar
impuse şi încurajate de sisteme politice preponderent
religioase şi închistate în norme ce pretindeau că apără
moralitatea familiei, lucru ce desigur nu s-a întâmplat. În
schimb, s-a întâmplat ca agresiunile asupra mamelor şi
copiilor să fie universal acceptate sute de ani de atunci, până
în zilele noastre.
În tot acest răstimp, singurul „mediator” al situaţiilor de
criză familială era tot şeful casei, fiind uşor să ne închipuim că
nu se punea problema în mod real şi corect de vreo stingere pe
cale amiabilă şi cu acordul părţilor, a conflictelor domestice.
Studiind omul ca fiinţă socială, Aristotel considera
„violenţa ca fiind lipsa educaţiei şi cunoaşterii”, în schimb
Hobbes considera că „violenţa ca fiind lipsa educaţiei şi
cunoaşterii”.

4.3. Cadrul legislativ al medierii conflictelor
izvorâte din violenţa domestică
În România anul 1995 este anul în care s-a vorbit
responsabil şi cu efecte publice despre necesitatea existenţei
unei atitudini privitoare la violenţa domestică. Societatea
românească în tranziţie a scos la iveală problemele copiilor
abandonaţi, ale familiilor considerate cazuri sociale, iar în
acest context s-a vorbit pentru prima dată răspicat despre
violenţa domestică ca şi comportament antisocial şi privită ca o
cauză a multor agresiuni casnice.
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Legislaţia autohtonă care reglementează situaţiile,
modalităţile şi persoanele ce pot media situaţiile beligerante în
cazul violentelor domestice sunt, în principal:
Legea 192/2006 privind medierea şi exercitarea profesiei
de mediator, cu toate modificările ulterioare;
Legislaţia Europeană în domeniul medierii;
Legea 115/2012 de modificare a Legii 192/2006;
Codul European de Conduită pentru Mediatori;
Statutul Mediatorului;
Codul de Etică şi Deontologie Profesională a
Mediatorilor;
Legea 272/2004 privind Protecţia şi Promovarea
Drepturilor Copilului;
precum şi alte norme ce privesc minorul şi relaţiile
dintre acesta şi părinţi.

4.4. Rolul mediatorului
Într-o situaţie de violenţă domestică, rolul mediatorului
este unul destul de complicat. Partea bună a lucrurilor – în
aceste situaţii – este că soţii, dacă au ajuns în faţa
mediatorului, sunt totuşi dispuşi să încheie un capitol din
viaţa lor comună, în termeni amiabili. Cu toate acestea,
mediatorul va fi acela care va înlesni comunicarea dintre părţi,
fiind practic transmiţătorul doleanţelor fiecăreia dintre ele. De
modul în care mediatorul va şti să faciliteze dialogul dintre
victimă şi agresor, invitaţi la şedinţa de mediere în calitate de
părţi, depinde succesul medierii în sine şi rezolvarea
conflictelor dintre parteneri. Respectând principiile evocate de
normele ce trebuie să guverneze munca unui mediator, munca
acestuia înseamnă mult mai mult decât un terţ participant la
discuţii şi dezbateri, rolul său fiind mai ales de a canaliza
dialogul spre arii favorabile ambelor părţi, aşa încât concluziile
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scrise în acordul de mediere să fie expresia ideală a acordului
de voinţă a părţilor.
Noţiunea de „conflict” are la origine verbul latinesc
„confligo ere” – a se lupta, a se război. Atunci când conflictul
este unul între membrii familiei sau între partenerii unor
relaţii personale, situaţia necesită cu atât mai multă atenţie.
În opinia mea, mediatorul care abordează plaja nisipurilor
mişcătoare ale violenţei domestice, trebuie să fie un bun
cunoscător şi cercetător al situaţiilor conflictuale, nu neapărat
fiind victimă sau agresor într-un asemenea scenariu, dar
obligatoriu fiind un atent observator al problemelor victimelor
violenţei domestice, un fin cercetător al comportamentelor
agresorilor dar şi un bun evaluator al fenomenului violenţei în
cadrul familial.
Chiar dacă poate fi dureros, rolul mediatorului este şi
acela de a analiza în urma detalierii faptelor şi evenimentelor
de către părţi, situaţii ce pot conduce la concluzii amiabile şi de
comun acord acceptate atât de către victima, cât şi de către
agresor. În situaţia delicată în care minorii devin armele de
luptă ale părinţilor, mediatorul trebuie să fie apărătorul
intereselor lor superioare, amintindu-le părinţilor că cei care
suferă cel mai mult în acest război, sunt ei-copiii.

4.5. Şedinţa de informare a părţilor aflate în
conflict
Conform Legii nr. 192/2006, medierea se bazează pe
încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană
aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru
soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc
convenabile, eficiente şi durabile”. Aşadar, din start se iterează
noţiunea şi principiul încrederii în aptitudinile mediatorului.
De altfel, şedinţa de informare este un preambul obligatoriu şi
foarte bine-venit al procesului de mediere care teoretic
urmează. Şedinţa de informare asupra medierii poate fi
| 105 |

iniţiată de către ambele părţi ori de una din părţi, caz în care
mediatorul trimite o invitaţie la mediere celeilalte. Important
este ca uneori – contrar derulării evenimentelor – iniţierea
soluţionării conflictului pe cale amiabilă, îi aparţine
agresorului, semn că acesta conştientizează situaţia gravă în
care s-a ajuns şi posibilitatea de a păstra cât de cât relaţiile
civilizate în raport cu victima, recurgând la masa rotundă a
medierii. Însă, de cele mai multe ori, victimele violenţei
domestice sunt cele care apelează la mediator, în dorinţa de a
întrerupe şirul conflictelor cu agresorul, dar mai cu seamă cu
dorinţa de a-şi feri copiii de un proces poate lung şi
traumatizant. În această primă etapă, părţile şi persoana
autorizată se familiarizează cu natura conflictului, cu
poziţionarea de la care se porneşte în procesul medierii, dar
mai ales fac cunoştinţă – dacă nu sunt deja informaţi – cu
avantajele procesului de mediere: rapiditatea, libera alegere a
soluţiilor celor mai convenabile de către ambele părţi,
stabilirea locului şi datelor de desfăşurare a şedinţelor de
mediere atunci când şi unde părţile convin, în funcţie de
programul fiecăruia, posibilitatea soluţionării conflictului
astfel încât ambele părţi să identifice „câştiguri”,
confidenţialitatea şedinţelor de mediere, practic întregul
control al soluţionării situaţiei beligerante, o au părţile.
Este foarte important de precizat că unele cauze prezintă
o complexitate crescută, intensitatea resentimentelor fiind
foarte mare, iar în aceste situaţii mediatorul poate recomanda
prezenta avocaţilor părţilor, întrucât conflictele aproape
deschise tind să minimizeze şansele de rezolvare pe cale
amiabilă a „războiului”. Condiţiile esenţiale ale întregului
proces de mediere sunt de „neutralitate, imparţialitate,
confidenţialitate şi de liber consimţământ a părţilor”.
La fel de important de menţionat este faptul că medierea
conflictelor provenite din violenţa domestică, poate fi accesată
şi după declanşarea procedurii de soluţionare în justiţie, ceea
ce părţile vor afla în şedinţa de informare. Nu de puţine ori, cel
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puţin una din părţi refuză prezenţa la şedinţa de informare
sau chiar ideea de rezolvare pe cale amiabilă a conflictelor
familiale. Tocmai de aceea, mediatorul încurajează prezenţa
avocaţilor părţilor, pentru obiectivitatea poziţiilor şi mai ales
pentru a găsi soluţii avantajoase ambelor părţi, iar atunci când
la mijlocul conflictului sunt şi minori, trebuie avut în vedere în
primul rând interesul lor superior.
Informarea părţilor poate fi făcută şi de avocaţii părţilor,
de judecătorul cauzei sau de notar, situaţii în care părţile iau
la cunoştinţa noţiuni despre avantajele medierii, înainte de a
veni în şedinţele de mediere propriu-zise. Tot în şedinţa de
mediere, părţile conflictuale pot cere explicaţii cu privire la
activitatea de mediere, pentru a înţelege scopul, limitele şi
efectele medierii, în special asupra conflictului ce constituie
obiectul medierii. În general, în medierea privind violenţa
domestică, obiectul medierii îl constituie desfacerea căsătoriei,
încredinţarea minorilor şi partajul bunurilor comune.
Medierea conflictelor provenite din violente domestice, ca
de altfel toate tipurile de medieri, trebuie să se facă fără
deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limba,
religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine
socială. Astfel, deşi vin de pe poziţii de victimă şi agresor,
mediatorul trebuie să creeze şi să inspire o atmosferă de
egalitate din toate aceste puncte de vedere între părţi şi între
el şi părţi.
Există şi situaţia în care partea invitată la mediere refuză
să se prezinte la şedinţa de informare sau la şedinţa de
mediere, caz în care medierea se consideră neacceptată.

4.6. Şedinţa de mediere a conflictelor
provenite din violenţa domestică
Asupra conţinutului înţelegerii părţile sunt singurele care
pot conveni, mediatorul fiind doar acea persoană care constată
înţelegerea dintre ele. Şedinţele de mediere pot fi realizate de
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către unul sau mai mulţi mediatori. Modalitatea de
desfăşurare a şedinţelor de mediere se face la înţelegere dintre
mediator şi părţi, în general ţinându-se cont de programul
fiecăruia şi mai ales de intensitatea conflictului. În cazul în
care mediatorul consideră că – din cauza unor eventuale
afinităţi sau legături de rudenie cu una sau cu ambele părţi –
nu poate fi neutru şi imparţial, trebuie să refuze desfăşurarea
şedinţelor de mediere şi poate recomanda un alt mediator. La
fel trebuie să procedeze şi în cazul în care părţile doresc şi aduc
în discuţie ca obiect al medierii, drepturi ce nu pot face obiectul
medierii (drepturile strict personale şi cele privitoare la
statutul persoanei).
În sfera dialogului din cadrul şedinţelor de mediere,
părţile aflate în conflict provenit din violenţa domestică
(verbală, psihică, fizică, economică), mediatorul va avea acces
la informaţii strict personale ale părţilor. Legiuitorul prevede
foarte limpede că este obligatorie păstrarea confidenţialităţii
informaţiilor de care ia cunoştinţă în cursul activităţii sale de
mediere, precum şi cu privire la documentele întocmite sau
care i-au fost predate de către părţi pe parcursul medierii,
chiar şi după încetarea funcţiei sale.
Desfăşurarea şedinţelor de mediere se bazează pe
cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor
tehnici şi metode specifice, bazate pe comunicare şi negociere,
menite să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor
urmărite de părţile aflate în conflict.
O situaţie specială se identifică atunci când există
dificultăţi sau controverse de natură juridică sau din alt
domeniu, mediatorul, cu acordul părţilor, poate să solicite
punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv.
Fac referire aici cu preponderenţă cazurile în care minorii,
datorită convulsiilor comportamentale ale părinţilor lor, au
nevoie de şedinţe sau de evaluări psihologice de specialitate
sau când se impune prezenţa instituţiilor statului specializate
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precum cele ale autorităţii tutelare sau cele de protecţie a
copilului.
Când părţile aflate în conflict – victimă şi agresor – ajung
la o înţelegere, se redactează un acord scris, care va cuprinde
toate clauzele consimţite de acestea privitoare la:
desfacerea căsătoriei
păstrarea sau reluarea numelui de către părţi, în urma
divorţului
autoritatea părintească în ceea ce priveşte copiii minori
domiciliul minorilor
modalitatea de păstrare a legăturilor dintre părintele
separat şi minori (program de vizite şi alte modalităţi de
petrecere a timpului în comun), mediatorul încurajând ca
aceste întâlniri să fie chiar între ambii părinţi şi miori, tocmai
pentru a păstra pe cât posibil în viaţa copiilor, cadrul familial
atât de necesar
responsabilităţile atât a mamei (de regulă victima
conflictului conjugal) şi tata (de cele mai multe ori agresorul)
în ceea ce priveşte creşterea şi educarea minorilor,
responsabilităţile privind viaţa lor de zi, precum şi pregătirea
lor şcolară şi profesională, pe de o parte, dar şi
responsabilităţile financiare ale celuilalt părinte, care în lipsa
prezentei permanente în viaţa copiilor, are obligaţia şi doreşte
să participe printr-o contribuţie bănească la satisfacerea
nevoilor şi rezolvarea necesitaţilor lor
Cel mai important aspect al acordului de mediere dintre
două părţi aflate într-un conflict conjugal şi care au prins în
războiul lor şi copii, este că acest document semnat şi acceptat
de ambele părţi sa nu conţină clauze ce aduc atingere liniştii şi
ordinii publice şi să aibă în vedere cu prioritate interesele
minorilor, aşa cum este prevăzut în Legea 263/2004.
Vreau să subliniez normalitatea şi chiar necesitatea
creării unei colaborări strânse dintre mediator, avocaţi,
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psihologi şi eventuale alte categorii de specialişti care pot
concura la încheierea cu succes a medierii dintre părţile unui
conflict domestic, părţi cunoscute sub denumirile de victimă şi
agresor. Succesul colaborării dintre factorii enumeraţi, se
regăseşte într-un acord de mediere cât mai clar şi mai ales care
să fie în perfectă concordanţă cu interesele minorilor. În
procesul verbal de încheiere a medierii trebuie consemnate
acele documente sau instituţii care şi-au dat concursul la
aducerea la un numitor comun a rezolvării problemelor dintre
părţi.

4.7. Încheierea medierii conflictelor violenţei
domestice
Ca în orice altă speţa de mediere, şi în cazul medierii
conflictelor născute din violenţa domestică, procedura de
încheiere a medierii poate consta în:
soluţionarea conflictului părţilor printr-un acord de
mediere, privitor la toate aspectele ce au constituit obiectul
medierii; în acest caz, considerat de dorit şi ideal, părţile sunt
în total acord una cu cealaltă privitor la toate punctele
dezbătute, astfel încât procesul verbal emis de către mediator,
va consemna acces lucru; de asemenea, încheierea medierii
înseamnă şi încunoştiinţarea părţilor că acordul lor
cuprinzând înţelegerea făcută, poate fi supus autentificării
notarului public sau, după caz, adus în faţa instanţei de
judecată care, în camera de consiliu, consfinţeşte înţelegerea
dintre părţi;
soluţionarea parţială a conflictului dintre victimă şi
agresor, caz în care se procedează la consfinţirea acelor aspecte
asupra cărora părţile au căzut de acord şi apelarea la instanţa
de judecată, pentru acele puncte care au rămas problematice şi
nerezolvate;
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nesoluţionarea niciunui punct din cele dezbătute în
şedinţele de mediere, mediatorului revenindu-i sarcina de a
constata eşuarea medierii;
depunerea contractului de mediere de una sau de
ambele părţi, caz în care medierea va înceta.
În cazul în care părţile au fost asistate de avocaţi, acest
lucru va fi consemnat. La fel se procedează şi în cazul în care
la şedinţele de mediere au participat – cu acordul părţilor –
aparţinători ai victimei sau ai agresorului. De reţinut că
prezenţa persoanelor care pot fi catalogate ca apropiaţi ai unei
sau alteia dintre părţi, trebuie obligatoriu acceptată de
cealaltă.
De asemenea, este de menţionat faptul că, pe parcursul
desfăşurării medierii, de la prima şedinţă de informare şi până
la semnarea procesului verbal de încheiere a medierii, în cazul
în care mediatorul identifică posibile semne sau are concret
demonstraţia unor abuzuri săvârşite asupra minorilor,
mediatorul este obligat să anunţe instituţiile în drept să
intervină în asemenea situaţii. Tocmai de aceea, aş accentua
din nou rolul avocaţilor şi psihologilor în speţele de mediere a
conflictelor provenite din violenţa domestică, pentru ac acestea
au particularităţi greu de identificat uneori, aspecte care sunt
ascunse poate fie de una, fie de ambele părţi, iar colaborarea
dintre aceste trei entităţi, poate conduce la rezolvarea unor
probleme la prima vedere nebănuite.

4.8. Speţe de conflicte provenite din violenţa
domestică, soluţionate pe cale amiabilă
A. Victima, în vârstă de 25 de ani, împreuna cu fetiţa de 4
ani şi cu mama ei de 60 de ani, au apelat la serviciile
specializate ale Asociaţiei Atena Delphi pentru a fi găzduite şi
consiliate juridic, întrucât agresorul – tata, soţ şi ginere făcea
prăpăd în calea lui de fiecare dată când consuma alcool.
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Jocurile de noroc şi viaţa total lipsită de responsabilităţi pe
care a dus-o agresorul, l-au condus – atât pe el cât şi pe cei din
jurul său – la conflicte conjugale în care au fost prinse şi
victime colaterale – fetiţa minoră şi respectiv bunica sa
maternă. Într-o situaţie de o asemenea intensitate a
conflictului, când din faţa agresorului trebuie să te adăposteşti
într-un centru de recuperare, prezenţa unui mediator nu pare
a avea vreun sens. La tot ce am expus aici, mai adăugăm şi
faptul că – chiar şi după ce victimele violentei domestice şi-au
găsit liniştea în altă locaţie, agresorul continua să o caute pe
victima la locul de muncă, să o ameninţe chiar cu moartea şi să
prezinte în permanenţă un pericol pentru ea. Au urmat apeluri
la 112, furt de telefon mobil, reţineri şi o cerere de acordare a
unui ordin de protecţie, în favoarea victimei. După această
perioadă de câteva săptămâni în care părea că războiul este
unul lung şi fără sorţi de dialog, intervenţia concertată a
avocaţilor părţilor a fost soluţia identificării variantei celei mai
bune pentru minora care îşi iubeşte enorm ambii părinţi. Acest
copil şi interesul lui superior de a-şi vedea atât mama cât şi pe
tatăl în libertate şi dialog, i-a determinat pe adulţi – avocaţi,
mediator şi părinţi – să caute şi să găsească formula cea mai
potrivită pentru toţi trei, de a încheia căsătoria dar de a păstra
legăturile fireşti părinţi-copil, peste orice neînţelegeri dintre
adulţi. Acordul de mediere încheiat îi responsabilizează pe
ambii părinţi şi îi oferă minorului dreptul de a avea legături
naturale cu ei.
B. Victima – în vârstă de 23 de ani, traumatizată de
desele agresiuni fizice şi torturi psihice din partea soţului
consumator de substanţe interzise, apelează la Asociaţia Atena
Delphi, disperată că nu reuşeşte să găsească nici un loc în care
să se adăpostească împreuna cu fiul ei de 5 ani. Şi în acest
conflict au fost implicate victime colaterale – tatăl şi mama
apelantei-ambii agresaţi şi ei de ginere. Certificatele
medico-legale şi plângerile frecvente la poliţie, au condus
destul de repede la ordonanţa preşedinţială în favoarea mamei
| 112 |

şi la emiterea unui ordin de restricţie clar în ceea ce-l priveşte
pe agresor, astfel încât acesta nu mai putea sub nicio formă să
fie în imediata apropiere a victimei. Liniştea şi confortul
adăpostului oferit de asociaţie tinerei mane şi fiului ei, i-au dat
acesteia încredere şi luciditate în a vedea, cu ajutorul
avocatului şi psihologului, că ceea ce trebuie să primeze este
interesul superior al băieţelului ei, acela de a avea şi păstra o
relaţie bună şi caldă şi cu tatăl său. Mediatorul a fost acela
care a aşezat într-un acord de mediere înţelegerea dintre părţi
şi anume, faptul că – peste conflictele deschise ce s-au
consumat – părinţii copilului doresc să desfacă în mod amiabil
căsătoria, că mama se obliga să aibă grijă de minor şi că tatăl
se angajează la sprijin în favoarea acestuia. Acordul de
mediere a fost consfinţit de instanţa de judecată.
C. Victima – o doamnă în vastă de aproximativ 45 de ani,
care din cauza violenţelor fizice şi verbale din partea soţului,
solicita în regim de urgenţă sprijinul asociaţiei, atât pentru
suport psihologic, cât şi pentru consiliere juridică, fiind într-o
situaţie de degradare a relaţiilor extrem de avansată. Deşi nu
are copii, problemele nu par a fi uşor de soluţionat, întrucât la
o primă abordare, agresorul nici nu vrea să ia în calcul
desfacerea căsătoriei. După câteva întâlniri şi contacte
telefonice, atât victima cât şi agresorul, au ajuns la concluzia
că soluţionarea pe cale amiabilă este opţiunea cea mai
înţeleaptă, sfârşindu-se astfel violentele domestice de atâţia
ani.
Desigur, există şi situaţii în care orgoliile sunt atât de
puternice, resentimentele acumulate atât de profunde, încât
mediatorul nu poate să îşi desfăşoare munca, strădaniile lui
conducând doar la concluzia că părţile nu se înţeleg. În această
situaţie, tot instanţa de judecată va emite o sentinţă, după un
proces.
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5. Plângerea penală
Violenţa domestică reprezintă un fenomen universal care
se manifestă în toate ţările lumii, indiferent de gradul lor de
dezvoltare, fiind prezent la nivelul tuturor segmentelor
societăţii.
Violenţa domestică cuprinde abuzuri de natură fizică,
psihologică, sexuală, economică şi socială. Conform studiilor,
violenţa domestică este cea mai răspândită formă de violenţă
interpersonală de pe glob asupra femeilor, motiv pentru care
este necesar ca statele să se implice activ în combaterea
acestui fenomen prin adoptarea unor măsuri eficiente.
În România, prevenirea şi combaterea violenţei în familie
constituie un obiectiv de interes naţional şi reprezintă o
importantă problemă de sănătate publică. Pe plan naţional,
cele mai importante legi din domeniul combaterii violenţei în
familie sunt:
Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie republicată
Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului republicată
Codul penal
Codul de procedură penală
Codul civil
Codul de procedură civilă

5.1. Prevederi ale Codului Penal cu privire la
prevenirea şi combaterea violenţei în familie
O mare parte a formelor violenţei domestice intră sub
incidenţa legii penale, constituind infracţiuni. În Codul Penal,
în Capitolul III sunt reglementate infracţiunile săvârşite
asupra unui membru de familie. Ceea ce diferenţiază aceste
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infracţiuni de celelalte este natura relaţiei dintre
autor(agresor) şi victimă, şi anume aceea de membru de
familie.
Noţiunea de ”membru de familie” este prevăzută în
Codul penal la art. 177 şi cuprinde:
a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii
acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit
legii, astfel de rude;
b) soţul;
c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare
acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care
convieţuiesc.
Prin ”persoane care au stabilit relaţii asemănătoare
acelora dintre soţi” se înţeleg concubinii. Prin urmare, atunci
când victima violenţei are o relaţie de concubinaj cu autorul,
aceasta va beneficia de protecţia sporită oferită de dispoziţiile
legii penale membrilor de familie.
Datorită naturii relaţiei dintre agresor şi victimă,
legiuitorul a ales să sancţioneze mai drastic formele de
violenţă fizică comise între membrii de familie, oferind astfel
o protecţie sporită valorilor sociale precum viaţa, integritatea
sau sănătatea unui membru de familie, deoarece în cazul
acestor persoane există o obligaţie legală sau morală de a se
sprijini şi susţine reciproc.
Articolul 199 din Codul penal enumeră infracţiunile care,
comise între membrii de familie constituie violenţă în familie
şi care atrag o majorare a pedepsei(în cazul acestora,
maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează
cu o pătrime). Astfel în cazul în care autorul, membru de
familie cu victima, o agresează pe aceasta, săvârşind
infracţiunea de lovire sau alte violenţe, acesta va putea primi
o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 3 luni şi 2 ani şi 6
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luni, mai mare decât în situaţia în care nu ar avea o legătură
de rudenie cu victima.
Infracţiunile care atunci când sunt comise asupra unui
membru de familie constituie violenţă în familie sunt:
omorul, omorul calificat, lovirea sau alte violenţe, vătămarea
corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte.
Majoritatea agresiunilor fizice comise între membrii de
familie intră în sfera infracţiunilor de lovire sau alte violenţe
şi vătămare corporală, delimitarea dintre cele două
făcându-se în funcţie de gravitatea urmărilor produse.
Infracţiunea de loviri sau alte violenţe presupune
existenţa unei loviri sau a unui act de violenţă cauzator de
suferinţe fizice şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la
2 ani sau amendă. În cazul în care, în urma agresiunilor
suferite, victima are nevoie de îngrijiri medicale de până la 90
de zile, fapta autorului va fi încadrată în forma agravată a
infracţiunii de lovire sau alte violenţe pedepsită cu închisoare
de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.
În situaţia în care, lovirile sau actele de violenţă îi produc
victimei o infirmitate, leziuni traumatice care necesită pentru
vindecare mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, un
prejudiciu estetic grav şi permanent, avortul sau îi pun în
primejdie viaţa, autorul acestora va putea fi pedepsit cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.
Cele mai întâlnite forme ale violenţei în familie care pot
fi încadrate la infracţiunile de lovire sau alte violenţe şi
vătămare corporală sunt: împingere, îmbrâncire, trântire de
pereţi, podea, pălmuire, lovire cu pumnul, piciorul, ardere,
strangulare, rănire cu obiecte ascuţite sau tăioase.
De asemenea, există infracţiuni în cazul cărora
săvârşirea acestora asupra unui membru de familie
reprezintă o formă agravată, fiind pedepsite mai aspru.
Astfel, infracţiunile de viol, agresiune sexuală, act sexual cu
un minor, corupere sexuală a minorilor sunt reţinute în
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formă agravată atunci când sunt comise asupra unei victime
care este rudă în linie directă, frate sau soră cu autorul.
Este important de reţinut faptul că violul se poate comite
şi între soţi. Violul marital sau conjugal se comite în
împrejurarea în care unul dintre soţi îl obligă pe celălalt, prin
constrângere sau prin punere în imposibilitate de a se apăra
sau de a-şi exprima voinţa să întreţină raporturi sexuale.
Astfel, în situaţia în care unul dintre soţi îl constrânge pe
celălalt să întreţină raporturi sexuale fără a avea
consimţământul acestuia, fapta sa intră sub incidenţa
infracţiunii de viol, fiind pedepsită cu închisoarea de la 3 la
10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. În cazul
infracţiunii de viol, pentru ca autorul să fie tras la
răspundere, este necesar ca victima să depună plângere
prealabilă împotriva acestuia.
O altă infracţiune des întâlnită în sfera violenţei
domestice este cea de rele tratamente aplicate minorului,
prevăzută în Codul Penal la articolul 197 şi care sancţionează
comportamentul părinţilor sau a persoanei în grija căreia se
află minorul prin care se pune în primejdie gravă, prin
măsuri sau tratamente de orice fel, dezvoltarea fizică,
intelectuală sau morală a minorului. În practica judiciară s-a
reţinut că pot constitui infracţiuni de rele tratamente aplicate
minorului conduite ale părinţilor sau a persoanei în grija
căreia se află minorul constând în alungarea minorului din
locuinţa familiei, exercitarea de violenţe fizice asupra
acestuia, întrebuinţarea unui limbaj vulgar sau violent faţă
de acesta. De asemenea, neglijarea, nespălarea sau
îmbrăcarea minorului neadecvat condiţiilor meteo precum şi
supunerea acestuia la muncă excesivă reprezintă forme de
abuzuri care intră sub incidenţa infracţiunii mai sus
menţionate. Pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea de rele
tratamente aplicate minorului este închisoarea de la 3 la 7
ani şi interzicerea unor dreptului.
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În afara infracţiunilor menţionate anterior, pot fi
incidente în sfera violenţei în familie şi alte infracţiuni
prevăzute de Codul penal precum: ameninţarea, lipsirea de
libertate etc.

5.2. Prevederi ale Codului de Procedură
Penală cu privire la prevenirea şi combaterea
violenţei în familie
Plângerea penală în cazul infracţiunilor de
violenţă în familie
Codul de procedură penală nu conţine prevederi speciale
cu privire la efectuarea urmăririi penale sau a cercetării
judecătoreşti în cazurile de violenţă în familie. Cu toate
acestea, infracţiunile de violenţă în familie pot fi împărţite în
două categorii, în funcţie de modul în care sunt sesizate
instituţiile abilitate să efectueze ancheta penală:

1) infracţiuni pentru care este necesară plângerea

prealabilă a persoanei vătămate
- art. 193 CP-lovirea sau alte violenţe, atât în formă de
bază (atunci când nu este incidentă una dintre formele sale
agravate) cât şi în forma agravată;
- art. 196 CP-vătămarea corporală din culpă;
- art. 206 CP-ameninţarea;
- art. 218 CP-violul, în formă de bază;
- art. 219 CP-agresiunea sexuală, în formă de bază;

2)
-

infracţiuni care se cercetează din oficiu
art. 188 CP-omorul;
art. 189 CP-omorul calificat;
art. 194 CP-vătămarea corporală;
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- art. 195 CP-lovirile sau vătămările cauzatoare de

moarte;
- art. 205 CP-lipsirea de libertate în mod ilegal;
- art. 218 CP-violul în forma agravată;
- art. 219 CP-agresiunea sexuală în forma agravată;

În cazul infracţiunilor de loviri sau alte violenţe şi
vătămare corporală din culpă săvârşite asupra unui membru
de familie, plângerea prealabilă nu este obligatorie, acţiunea
penală punându-se în mişcare şi din oficiu.
Plângerea penală prealabilă
Plângerea penală prealabilă reprezintă acel act al
persoanei vătămate care condiţionează punerea în mişcare a
acţiunii penale în cazul anumitor infracţiuni şi prin urmare şi
tragerea la răspundere penală a autorului infracţiunii.
Practic, plângerea prealabilă constituie o manifestare de
voinţă a persoanei vătămate prin care aceasta
încunoştinţează organele judiciare despre comiterea
infracţiunii şi prin care îşi exprimă intenţia ca fapta să fie
urmărită penal.
Plângerea prealabilă se introduce la organul competent
şi anume la Poliţie sau direct la Parchet. Plângerea
prealabilă trebuie făcută personal de persoana vătămată, ea
având dreptul exclusiv de a decide dacă solicită sau nu
tragerea la răspundere penală a autorului infracţiunii.
Persoana vătămată poate formula plângerea penală şi
prin mandatar, însă în mod obligatoriu mandatul dat trebuie
să fie special, iar procura trebuie ataşată plângerii. În
procură trebuie să se precizeze împotriva cui se face
plângerea prealabilă şi pentru ce faptă. O procură cu caracter
general nu va fi considerată valabilă pentru introducerea
plângerii prealabile. În cazul în care persoana vătămată este
un minor sau un incapabil, plângerea prealabilă va fi
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formulată de reprezentanţii săi legali şi anume: părinţi,
tutore, curator.
În situaţia în care plângerea prealabilă este introdusă de
o altă persoană decât persoana vătămată, mandatarul
acesteia sau reprezentantul său legal se va considera că
aceasta nu produce efecte echivalând cu lipsa plângerii
prealabile. De asemenea, nu sunt valide plângerile penale
prealabile formulate de către părinţi pentru copiii majori sau
invers, de fraţi sau surori. În aceste cazuri însă, persoana
vătămată poate da o declaraţie în faţa organelor judiciare
(Poliţie, Parchet) în termen de 3 luni de la săvârşirea faptei
prin care îşi însuşeşte plângerea prealabilă.
Pentru a produce efecte, plângerea prealabilă trebuie să
fie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana
vătămată a aflat despre săvârşirea faptei. Dacă persoana
vătămată este un minor sau un incapabil, termenul de 3 luni
curge de la data când reprezentantul său legal (părinte,
tutore, curator) a aflat despre săvârşirea faptei. Introducerea
plângerii prealabile după termenul de 3 luni este lipsită de
efecte, fiind asimilată situaţiei în care aceasta lipseşte. În
cazul în care, în acest termen de 3 luni, plângerea este
introdusă în mod greşit la o altă instituţie decât Poliţia sau
Parchetul, aceasta este considerată valabilă şi va fi trimisă la
organul competent.
Plângerea prealabilă trebuie să conţină următoarele
elemente:

1) numele, prenumele, codul numeric personal şi
domiciliul persoanei care formulează plângerea;
2) indicarea reprezentantului legal – dacă este cazul;
3) descrierea faptei pentru care se formulează plângerea;
4) indicarea făptuitorului – dacă este cunoscut;
5) indicarea mijloacelor de probă-dacă sunt cunoscute;
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Retragerea plângerii penale prealabile
În materia infracţiunilor pentru care punerea în mişcare
a acţiunii penale este condiţionată de plângerea prealabilă,
persoana vătămată are posibilitatea să-şi retragă plângerea.
Aceasta trebuie să fie conştientă de consecinţele generate
de retragerea plângerii prealabile şi anume înlăturarea
răspunderii penale a persoanei împotriva căreia s-a formulat
plângerea. Practic, în momentul retragerii plângerii
prealabile procesul penal încetează, iar în funcţie de etapa în
care se află cauza, respectiv urmărire penală sau judecată, se
va dispune soluţia clasării de către procuror sau a încetării
procesului penal de către judecător.
Retragerea plângerii se poate face oral în faţa organelor
de urmărire penală sau în faţa instanţei de judecată de către
persoana vătămată sau printr-un înscris autentificat de un
notar public ori printr-un înscris certificat de avocat pentru
identitatea şi autenticitatea semnăturii autorului.
Atunci când persoana vătămată este un minor sub 14 ani
sau un incapabil, retragerea plângerii prealabile se face
numai de către reprezentantul său legal. În cazul în care
persoana vătămată este un minor cu vârsta peste 14 ani,
retragerea se face cu încuviinţarea reprezentanţilor săi legali.
Persoana vătămată poate să-şi retragă plângerea
prealabilă în tot cursul procesului penal, până la momentul la
care judecătorul va pronunţa o hotărâre definitivă.
Plângerea penală
În cazul infracţiunilor pentru care nu este necesară
plângerea prealabilă, organele judiciare pot fi sesizate cu
plângere penală, denunţ sau pot acţiona din oficiu.
Spre deosebire de plângerea penală prealabilă care este o
manifestare expresă de voinţă a persoanei vătămate,
plângerea penală reprezintă un mod general de sesizare a
organelor judiciare despre săvârşirea unei infracţiuni.
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Persoana vătămată va formula plângerea penală
personal sau printr-un mandatar cu procură specială pe care
o va ataşa plângerii penale. Spre deosebire de plângerea
prealabilă, în cazul plângerii penale nu este prevăzut un
termen în care aceasta trebuie formulată. Astfel, în cazul
infracţiunilor pentru care nu este necesară plângerea
prealabilă, persoana vătămată va putea să sesizeze organele
judiciare despre comiterea infracţiunii şi după trecerea
termenului de 3 luni de la data săvârşirii faptei penale.
Sub aspectul organelor în faţa cărora trebuie introdusă
plângerea cât şi în ceea ce priveşte conţinutul său, plângerea
penală este similară cu cea prealabilă.
Împăcarea părţilor
Împăcarea părţilor este actul prin care partea vătămată
şi inculpatul înţeleg să pună capăt procesului, înlăturând
astfel consecinţele penale şi civile rezultate în urma săvârşirii
infracţiunii.
Părţile pot apela la instituţia împăcării în cazul
infracţiunilor pentru care nu este necesară plângerea
prealabilă şi pentru care legea prevede în mod expres
posibilitatea împăcării.
Spre deosebire de retragerea plângerii prealabile, care
exprimă voinţa unei singure persoane, şi anume cea a
victimei, împăcarea presupune o manifestare de voinţă atât
din partea victimei cât şi din partea inculpatului.
Împăcarea operează doar în cazul infracţiunilor expres
prevăzute de lege. Infracţiunile din materia violenţei în
familie în cazul cărora poate interveni împăcarea părţilor
sunt: lovirea sau alte violenţe şi vătămarea corporală din
culpă.
În cazul în care victima este un minor sub 14 ani sau un
incapabil, împăcarea se poate face numai de reprezentanţii
săi legali: părinţi, tutore, curator. Minorul peste 14 ani se
poate împăca numai cu încuviinţarea reprezentanţilor legali.
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Pentru a produce efecte, împăcarea părţilor trebuie să
îndeplinească anumite condiţii:
1) trebuie să fie neechivocă, ceea ce presupune că din
cuprinsul actului de împăcare să rezulte în mod clar intenţia
părţilor de a se împăca;
2) trebuie să fie totală, adică în urma împăcării procesul
va înceta atât sub aspectul acţiunii penale cât şi al acţiunii
civile. Părţile nu se pot împăca doar în ceea ce priveşte latura
penală, solicitând continuarea procesului pentru soluţionarea
acţiunii civile;
3) trebuie să fie necondiţionată în sensul că împăcarea
nu poate avea loc sub condiţia îndeplinirii în viitor a unei
obligaţii de a da, de a face, sau a nu face ceva;
4) trebuie să intervină până la citirea actului de sesizare
a instanţei. Astfel, spre deosebire de retragerea plângerii
prealabile care poate interveni până la pronunţarea unei
hotărâri definitive de condamnare, împăcarea se poate face
pe tot parcursul urmăririi penale, iar în ceea ce priveşte
judecata, doar până la termenul la care instanţa va da citire
rechizitoriului.
5) trebuie să fie definitivă – ceea ce înseamnă că după ce
a intervenit împăcarea într-o cauză, părţile nu mai pot reveni
asupra acesteia şi nu se mai poate exercita o nouă acţiune
penală pentru aceeaşi faptă.
Medierea Penală
Pe lângă retragerea plângerii şi împăcare, părţile pot să
stingă conflictul şi prin încheierea unui acord de mediere.
Acordul de mediere este un contract ce conţine o înţelegere a
părţilor din conflictul penal care are ca efect încetarea
procesului. Înţelegerea părţilor poate lua forme diferite şi
poate fi condiţionată.
Procedura medierii este asemănătoare cu cea a
împăcării, distincţia dintre cele două constând în faptul că
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acordul de mediere se desfăşoară în faţa mediatorilor în baza
unor proceduri prevăzute în Legea Medierii nr. 192/2006.
Medierea poate interveni atât în cazul infracţiunilor care
se urmăresc la plângere prealabilă cât şi în cazul celor pentru
care este prevăzută împăcarea în mod expres.
Având în vede că nici în Legea medierii şi nici în Codul
penal nu se prevede un anumit moment procesual până la
care poate fi depus acordul de mediere, acesta poate interveni
până la rămânerea definitivă a hotărârii penale pronunţată
în cauză.
Mijloacele de probă
În momentul în care victima violenţei în familie se decide
să formuleze o plângere penală, este important ca aceasta să
deţină şi mijloace de probă cu care să dovedească cele
susţinute în plângere.
Conform Codului de procedură penală, mijloacele de
probă care pot fi folosite în procesul penal sunt:
a) declaraţiile suspectului sau ale inculpatului;
b) declaraţiile persoanei vătămate;
c) declaraţiile părţii civile sau ale părţii responsabile
civilmente;
d) declaraţiile martorilor;
e) înscrisuri, rapoarte de expertiză sau constatare,
procese verbale, fotografii, mijloace materiale de probă;
f) orice alt mijloc de probă care nu este interzis de lege;
De cele mai multe ori, victimele violenţei în familie iau
decizia formulării unei plângeri penale împotriva agresorului
după repetate episoade de violenţă. Este recomandat ca în
momentul în care victima ia o astfel de hotărâre, să-şi
îndrepte atenţia către mijloacele de probă pe care le-ar putea
folosi în dovedirea plângerii sale.
În cazul infracţiunilor de violenţă în familie, un mijloc de
probă important este certificatul medico-legal. Pentru
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obţinerea acestuia, victima trebuie să se prezinte în scurt
timp după producerea actelor de violenţă la serviciul de
medicină legală. Pe baza certificatului medico-legal se va
determina natura şi provenienţa leziunilor şi numărul de
îngrijiri medicale. În funcţie de numărul de îngrijiri medicale
din cuprinsul certificatului medico-legal se va stabili
încadrarea juridică a infracţiunii de care va fi răspunzător
agresorul.
Certificatul medico-legal poate fi folosit ca şi mijloc de
probă nu doar în cauzele penale, ci şi în cele civile. Astfel,
dacă victima violenţei domestice intenţionează să divorţeze
de agresor, certificatul medico-legal poate fi depus în
probaţiune pentru a dovedi agresiunile la care a fost supusă,
violenţa constituind un motiv de desfacere a căsătoriei.
Un alt mijloc de probă de care poate uza victima în
dovedirea plângerii sale îl reprezintă declaraţiile martorilor.
De cele mai multe ori violenţa domestică are loc în incinta
domiciliului conjugal sau într-un cadru retras, ferit de
prezenţa altor persoane, iar victimele, de teama ruşinii,
preferă să nu dezvăluie şi celorlalţi agresiunile la care sunt
supuse.
În vederea strângerii de dovezi, mai ales în situaţia în
care nu există un certificat medico-legal, victimei care este
supusă în mod repetat violenţei domestice i se recomandă să
găsească modalităţi prin care să aducă la cunoştinţă actele de
violenţă şi altor persoane, care pot deveni ulterior martori.
Acestea ar putea fi: rude apropiate, vecini, prieteni etc.
Alte mijloace de probă pe care victima care s-a hotărât să
depună plângere trebuie să le aibă în vedere sunt: fotografii,
înregistrări audio sau video, mesaje, conversaţii pe reţele de
socializare din care să rezulte comportamentul violent al
agresorului.
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Măsuri preventive
Prin luarea unei măsuri preventive se urmăreşte
asigurarea unor condiţii corespunzătoare pentru judecată sau
împiedicarea inculpatului de a se sustrage judecăţii sau de a
executa pedeapsa.
În funcţie de împrejurările concrete în care s-a comis
infracţiunea de violenţă în familie, împotriva agresorului se
pot lua următoarele măsuri preventive:
a) reţinerea
b) controlul judiciar
c) controlul judiciar pe cauţiune
d) arestarea preventivă
În scopul prevenirii şi combaterii violenţei în familie,
legiuitorul a introdus în Codul de procedură penală măsuri
menite să protejeze victimele violenţei în familie.
Astfel, pentru a nu expune victimele unor viitoare
abuzuri, legea penală prevede expres faptul că măsura
arestului la domiciliu nu se poate lua în cazul inculpatului
faţă de care există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit o
infracţiune asupra unui membru de familie.
Tot în scopul ocrotirii victimelor, s-a introdus
posibilitatea ca, faţă de inculpatul pentru care a început
urmărirea penală pentru o infracţiune de violenţă domestică,
procurorul sau judecătorul să poată lua măsura preventivă a
controlului judiciar, impunându-i acestuia obligaţia de a nu
reveni în locuinţa familiei, da nu se apropia de persoana
vătămată sau de membrii familiei acesteia, de alţi
participanţi la comiterea infracţiunii, de martori, experţi sau
de alte persoane anume desemnate de organul judiciar şi să
nu comunice cu acestea direct sau indirect, pe nicio cale.
Măsura controlului judiciar poate fi luată pe o durată de
60 de zile cu posibilitatea prelungirii acestei perioade.
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În cazul în care inculpatul îşi încalcă această obligaţie, se
poate dispune înlocuirea controlului judiciar cu măsura
arestării preventive.
O altă măsură care poate fi luată faţă de agresor, în
scopul înlăturării unei stări de pericol pentru victima
violenţei domestice, este ordinul de protecţie prevăzut în
Legea 217/2003 republicată. Prin ordinul de protecţie victima
poate solicita instanţei dispunerea unor obligaţii sau
interdicţii în sarcina agresorului.
Încălcarea de către agresor a măsurilor dispuse prin
ordinul de protecţie, constituie infracţiunea de nerespectare a
hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte cu închisoare de la o
lună la un an. În cazul acestei infracţiuni, legea prevede
posibilitatea părţilor de a se împăca.
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6. Concluzii
Având în vedere amploarea violenţei în familie şi
consecinţele sale, este important ca victima să nu rămână
pasivă şi să uzeze de procedurile pe care dreptul penal şi civil i
le pune la dispoziţie, rupând astfel cercul vicios al violenţei
domestice şi depăşindu-şi totodată condiţia de victimă.
Aceştia sunt primii paşi pentru o viaţă lipsită de violenţă.
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ANEXĂ: CERERE PRIVIND EMITEREA
ORDINULUI DE PROTECŢIE
I. Date privind autoritatea sau organismul care
formulează cererea (dacă este cazul)
Denumirea:
Adresa:
Telefon;
Fax:
E-mail;
Persoana desemnată cu formularea cererii:
II. Asistenţa Juridică
Victima are un avocat?
DA/NU
În caz negativ, doreşte să i se acorde asistenţă juridică
prin avocat?
DA/NU
III. Date privind victima violenţei în familie
Numele:
Prenumele:
Locul şi data naşterii:
Cetăţenia:
Sexul: F/M
Prenumele tatălui:
Prenumele mamei:
Act de identitate: CI/BI/Paşaport, Serie......... nr..............,
CNP …………………..
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Adresa: Doreşte să rămână secretă?76
DA/NU
Telefon: Doreşte ca numărul să rămână secret?77
DA/NU
IV. Reprezentantul legal al victimei (dacă este
cazul)
Numele:
Prenumele:
Locul şi data naşterii:
Cetăţenia:
Sexul F/M
Prenumele tatălui:
Prenumele mamei:
Adresa:
Telefon:
V. Relaţia dintre victima violenţei în familie şi
persoana împotriva căreia se solicită emiterea
ordinului de protecţie (pârât)
1. Victima a mai formulat anterior vreo cerere, plângere,
reclamaţie etc. împotriva aceleiaşi persoane?
DA/NU
În caz afirmativ, se va indica numărul acestora.
2. Ştiţi dacă pârâtul este parte în vreun proces cu privire
la vreo infracţiune sau contravenţie?
DA/NU

76

77

Dacă victima declară că doreşte să abandoneze domiciliul familial, nu
este necesar să se indice noua adresă la care se mută, ci doar adresa
unde locuieşte în prezent. Adresa indicată trebuie să fie una la care
partea poate primi citaţiile şi celelalte acte de procedură.
Poate fi indicat orice număr la care reclamantul are garanţia că va
putea primi citaţiile şi celelalte acte de procedură.
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În caz afirmativ, indicaţi, dacă ştiţi, instanţa la care se
află dosarul şi numărul acestuia.
3. Există o legătură de rudenie sau de altă natură cu
pârâtul?
4. Situaţia familială – persoane care convieţuiesc în
locuinţă
Numele şi prenumele:
Data naşterii:
Gradul de rudenie:
VI. Descrierea faptelor pentru care se solicită
emiterea ordinului de protecţie
1. Relatarea faptelor şi locul desfăşurării lor
2. Ce alte acte de violenţă s-au produs anterior împotriva
persoanelor (victimă, membri ai familiei, minori sau alte
persoane) sau asupra bunurilor?
3. A avut loc vreun act de violenţă în prezenţa minorilor?
4. Există vreo situaţie de risc pentru minori, inclusiv
posibilitate de a fi luaţi fără drept de pârât?
5. Pârâtul deţine arme sau are acces la arme prin natura
muncii sale ori din alte motive?
6. Există martori la faptele descrise?
7. Ce alte probe pot susţine declaraţiile? (de exemplu, linii
telefonice tăiate/rupte, telefoane mobile sparte, alte obiecte
distruse, mesaje telefonice înregistrate, inclusiv sms, scrisori,
fotografii, documente etc.)
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VII. Asistenţa medicală a victimei
1. Victima a suferit leziuni fizice sau a fost maltratată
psihologic?
DA/NU
2. A primit îngrijiri în vreun centru medical?
DA/NU
3. Deţine certificat medico-legal, medical sau alte
documente medicale?
DA/NU
În caz afirmativ, acestea se vor anexa în copie.
În caz negativ, se vor indica centrul medical şi data
consultului medical.
VIII. Măsurile care se solicită a fi dispuse prin
ordinul de protecţie
a) evacuarea temporară a pârâtului din locuinţă,
indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
DA/NU
b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa
familiei;
DA/NU
c) limitarea dreptului de folosinţă al pârâtului, dacă este
posibil, doar asupra unei părţi a locuinţei comune, astfel încât
pârâtul să nu vină în contact cu victima;
DA/NU
d.1) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime
determinate faţă de victimă;
DA/NU
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d.2) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime
determinate faţă de copiii victimei sau faţă de alte rude ale
acesteia;
DA/NU
d.3) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime
determinate faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de
învăţământ a persoanei protejate;
DA/NU
În caz afirmativ, se vor menţiona datele de identificare a
acestor locuri.
e) interdicţia pentru pârât de a se deplasa în anumite
localităţi sau zone determinate pe care victima le frecventează
ori le vizitează periodic;
În caz afirmativ, se vor identifica aceste localităţi şi zone.
DA/NU
f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin
corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;
DA/NU
g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele
deţinute;
DA/NU
h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei
acestora;
DA/NU
În caz afirmativ, se vor indica numele, prenumele şi data
naşterii copiilor, persoană către care se propune încredinţarea.
i) suportarea de către pârât a chiriei şi/sau a întreţinerii
pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi
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membri ai familiei locuiesc ori urmează să locuiască din cauza
imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.
DA/NU
În caz afirmativ, care este suma considerată necesară şi ce
reprezintă?
IX. Alte măsuri
1. Victima are o activitate remunerată?
DA/NU
În caz afirmativ, se va indica, cu aproximaţie, suma pe
care o primeşte.
2. Pârâtul are loc de muncă sau desfăşoară o activitate
remunerată?
DA/NU
În caz afirmativ, se indică suma lunară aproximativă pe
care pârâtul o primeşte, dacă se cunoaşte.
3. Există alte surse de venituri ale familiei?
DA/NU
În caz afirmativ, să se indice suma aproximativă, dacă se
cunoaşte.
X. Alte precizări considerate ca relevante
Data.................
Semnătura…………..
Domnului preşedinte al Judecătoriei.....................
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ANEXĂ: CERERE PRIVIND AJUTORUL
PUBLIC JUDICIAR
Către Tribunalul / Judecătoria ___________________
Stimate domnule preşedinte,
Subsemnatul…, CNP…, domiciliat în …, Telefon/e-mail…,
în calitate de …, în dosarul nr….al …,având ca obiect …, cu
termen de judecată la data de… vă solicit să-mi încuviinţaţi
ajutorul public judiciar prevăzut de O.U.G. nr. 51/
2008, în sumă de … lei, pentru:78
-  Asistenţă prin avocat
-  Plata onorariului de expert, traducător sau interpret;
-  Plata onorariului executorului judecătoresc;
-  Scutirea, reducerea, eşalonarea ori amânarea plăţii
taxei judiciare de timbru;
-  Asistenţă extrajudiciară prin avocat
Ajutorul public judiciar solicitat îmi este necesar deoarece
….
Precizez că familia mea, în sensul O.U.G. nr. 51/2008 se
compune din:….
Media veniturilor nete lunare, pe ultimele două luni
anterioare formulării prezentei cereri a fost de … lei pe lună,
fiind compuse din79: ….
78
79

Se va bifa căsuţa corespunzătoare.
Se vor menţiona orice venituri periodice cum ar fi salarii, onorarii,
rente, indemnizaţii, chirii, profit din activităţi comerciale sau activităţi
independente
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Cheltuieli lunare ale familiei mele (impozite, contribuţii
la asigurările sociale, taxe locale, cheltuieli ipotecare, chirii şi
costuri pentru întreţinere, cheltuieli pentru educaţie, rate, alte
cheltuieli – ale solicitantului, soţului, persoanelor aflate în
întreţinere, etc.) sunt: ….
În drept invoc dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr.
51/2008, privind ajutorul public judiciar în materie civilă,
comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.
(După caz – dispoziţiile art. 68, din Legea nr. 51/1995,
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.)
În dovedirea cererii, anexez următoarele înscrisuri:80
….
Declar pe propria răspundere că, informaţiile oferite sunt
adevărate şi complete şi îmi asum obligaţia de a declara de
îndată, autorităţii competente să soluţioneze cererea, orice
schimbări survenite în situaţia mea financiară.
Declar pe propria răspundere că în ultimele 12 luni am
mai beneficiat de ajutor public judiciar, sub formă de …, în
cuantum total de ….
Am luat la cunoştinţă despre împrejurarea că, în cazul
pierderii procesului, cheltuielile de judecată ale părţii adverse
vor fi puse în sarcina mea, precum şi despre posibilitatea de a
fi obligat la restituirea sumelor de care voi beneficia cu titlu de
80

Se vor ataşa: – copii de pe actele de identitate ale tuturor membrilor
familiei, copii de pe certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14
ani, adeverinţele privind veniturile membrilor familiei – pe ultimele
două luni, eventual dovada lipsei oricăror venituri, adeverinţe privind
continuarea studiilor pentru copiii aflaţi în întreţinere care au împlinit
18 ani, înscrisuri privind cheltuielile lunare – chitanţe, facturi, ordine
de plată
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ajutor public judiciar, în cazul în care se va constatata ulterior
că am formulat prezenta cerere cu rea-credinţă, prin
ascunderea adevărului cu privire la situaţia materială reală a
familiei mele.
Locul şi data întocmirii
…
Semnătura…
Notă:
Includerea unor informaţii false sau incomplete poate avea
consecinţe legale, iar cererea pentru asistenţă judiciară gratuită
poate fi respinsă.
Această cerere nu are efect asupra termenului de
introducere a unei acţiuni în justiţie.
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