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Noțiune

 Răspunderea părintească constă în 
drepturile și îndatoririle care le revin 
părinților față de copiii lor. 

 Răspunderea părintească se exercită 
asupra copiilor până când aceștia 
ating vârsta majoratului sau până la 
emancipare. 

 Vârsta majoratului este de 18 ani. 
Minorii care au împlinit vârsta de 16 Minorii care au împlinit vârsta de 16 
ani pot deveni emancipați prin 
căsătorie.



Drepturile și obligațiile titularului răspunderii părintești

Răspunderea părintească include următoarele drepturi 
şi îndatoriri ale părinților față de copiii lor (Articolele şi îndatoriri ale părinților față de copiii lor (Articolele 
1877 – 1920-C din Codul civil):

 de a-i educa pe copii prin oferirea de formare 
generală și profesională, mai ales pentru copiii cu 
deficiențe fizice și mentale;

 de a sprijini dezvoltarea fizică și mentală a copiilor, în 
funcție de mijloacele de care dispun părinții;

 de a-i întreține pe copii și de a suporta cheltuielile 
legate de siguranța, sănătatea și educația lor;

 de a-i reprezenta pe copii;

 de a acționa ca administrator al bunurilor copiilor cu 
aceeași grijă cu care își administrează propriile 
bunuri;



 de a le fi încredințați copiii și de a stabili  de a le fi încredințați copiii și de a stabili 
reședința acestora;

 de a obține înapoierea copiilor, prin recurgerea la 
o autoritate publică, dacă este necesar, în cazul 
în care aceștia părăsesc casa părintească sau 
sunt mutați din aceasta;

 de a decide cu privire la educația religioasă a 
copiilor cu vârsta sub 16 ani;

 în funcție de gradul de maturitate al copiilor, de a 
ține seama de opinia lor cu privire la aspecte ține seama de opinia lor cu privire la aspecte 
importante legate de familie și de a recunoaște 
autonomia acestora în organizarea propriei lor 
vieți.



Îndatoririle copiilor și părinților

 copiii au o îndatorire de respect față de părinții lor;

 copiii nu pot părăsi casa părintească sau casa stabilită de părinți pentru ei și nici nu pot fi mutați din aceasta;

 părinții nu sunt obligați să își întrețină copiii sau să suporte costurile aferente siguranței, sănătății și educației 
acestora în măsura în care copiii pot acoperi astfel de costuri din veniturile provenite din munca lor sau din alte 
venituri;

 părinții pot utiliza veniturile din bunurile copilului pentru a acoperi cheltuielile privind întreținerea, siguranța, 
sănătatea și educația acestuia, precum și, în limite rezonabile, alte nevoi ale vieții de familie;

 părinții nu sunt obligați să garanteze ca administratori pentru bunurile copiilor lor, cu excepția cazului în care este 
vorba despre valori mobiliare, iar instanța, având în vedere valoarea bunurilor, consideră acest lucru necesar.



Circumstanțe excepționale:Circumstanțe excepționale:

 actele de administrare sau de înstrăinare a bunurilor pe care un copil în vârstă de peste 
16 ani le-a dobândit prin munca sa;

 actele juridice specifice vieții de zi cu zi a minorului care, fiind în același timp în sfera 
capacității lor naturale, implică doar cheltuieli sau vânzări de bunuri de importanță 
minoră;

 actele juridice care au legătură cu profesia, arta sau meseria pe care minorul a fost 
autorizat să o practice sau cele practicate în exercitarea unei astfel de profesii, arte sau 
meserii.



Bunurile deținute de părinți:

 părinții au drept de proprietate 
asupra bunurilor pe care minorul care 
locuiește cu aceștia le acumulează locuiește cu aceștia le acumulează 
prin activitatea desfășurată pentru 
părinții săi și cu utilizarea de mijloace 
sau capital aparținând părinților;

 părinții trebuie să acorde copilului o 
parte din bunurile acumulate sau, în 
caz contrar, să îi ofere compensație 
pentru munca sa; îndeplinirea acestei 
obligații nu poate fi însă solicitată în 
instanță.



Venituri din bunurile copilului:Venituri din bunurile copilului:

 părinții pot utiliza veniturile din bunurile copilului pentru a acoperi cheltuielile privind întreținerea, 
siguranța, sănătatea și educația acestuia, precum și, în limite rezonabile, alte nevoi ale vieții de familie;

 în cazul în care doar unul dintre părinți exercită răspunderea părintească, utilizarea veniturilor copilului îi 
revine părintelui respectiv, în condițiile prevăzute de lege;

 utilizarea veniturilor din bunurile pe care copilul le poate dobândi în mod legitim prin succesiune 
(rezerva succesorală) nu poate fi exclusă de donator sau de testator.



Limitări ale răspunderii părintești

Părinții nu administrează:

 bunurile copilului care provin dintr-o succesiune de la care părinții au fost excluși din cauza nedemnității 
succesorale sau a dezmoștenirii acestora;

 bunurile obținute de copil prin donație sau succesiune împotriva voinței părinților;

 bunurile care au fost lăsate sau donate copilului, cu excluderea administrării acestora de către părinți;

 bunurile achiziționate de către un copil în vârstă de peste 16 ani de pe urma muncii sale.



În calitate de reprezentanți ai copilului, părinții nu pot, fără autorizarea instanței:În calitate de reprezentanți ai copilului, părinții nu pot, fără autorizarea instanței:

 să înstrăineze sau să greveze bunuri, cu excepția cazurilor de înstrăinare cu titlu oneros a unor bunuri 
perisabile sau supuse degradării (această restricție nu include utilizarea fondurilor sau a capitalului 
minorului pentru achiziționarea de bunuri);

 să voteze la adunările generale ale societății în cadrul dezbaterilor privind dizolvarea societății respective;

 să achiziționeze o unitate industrială sau comercială sau să continue să folosească ceea ce copilul a primit 
prin moștenire sau donație;

 să investească într-o societate sub forma unei societăți în comandită simplă sau în comandită pe acțiuni;

 să își asume obligații în monedă străină sau obligații care rezultă din orice titlu transferabil prin avizare; să își asume obligații în monedă străină sau obligații care rezultă din orice titlu transferabil prin avizare;

 să garanteze sau să preia datoriile altora;

 să se implice în facilități de credit;



 să își asume obligații a căror executare trebuie 
să aibă loc după vârsta majoratului;

 să cesioneze drepturi de creanță; să cesioneze drepturi de creanță;

 să renunțe la moștenirea legală sau 
testamentară;

 să accepte moștenirea legală, donații sau 
moștenirea testamentară cu sarcină sau să fie 
de acord cu partajul extrajudiciar;

 să închirieze bunuri pentru o perioadă mai 
mare de șase ani;

 să convină sau să solicite în instanță partajul  să convină sau să solicite în instanță partajul 
bunurilor aflate în coproprietate indivizibilă sau 
lichidarea și distribuirea activelor societății;

 să negocieze o tranzacție sau să încheie 
convenții de arbitraj în temeiul actelor 
menționate în alineatele precedente sau să 
negocieze un acord cu creditorii.



Părinții nu pot, fără autorizarea 
instanței:

 să încheie un contract de 
leasing sau să dobândească, leasing sau să dobândească, 
în mod direct sau printr-un 
intermediar, chiar și în 
cadrul unei licitații publice, 
bunuri sau drepturi ale 
copilului care fac obiectul 
răspunderii părintești;

 să devină cesionari de 
creanțe sau de alte drepturi 
în legătură cu copiii, cu 
excepția cazurilor de excepția cazurilor de 
subrogație legală, achiziție în 
procesul de inventariere sau 
partaj aprobat de instanță.



Încetarea administrăriiÎncetarea administrării

 părinții trebuie să transmită copilului, de îndată ce acesta atinge vârsta majoratului sau devine 
emancipat, toate bunurile care îi aparțin acestuia.

 atunci când răspunderea părintească sau administrarea încetează din alte motive, bunurile trebuie să fie 
transmise reprezentantului legal al copilului.

 bunurile mobile trebuie să fie înapoiate în aceeași stare în care s-au găsit. În cazul în care acestea nu mai 
există, părinții trebuie să plătească contravaloarea acestora, cu excepția cazului în care au fost consumate 
prin utilizarea lor curentă de către copii sau au dispărut din motive neimputabile părinților.



Răspunderea părintească în cadrul căsătoriei

 în cadrul căsătoriei, ambii părinți exercită răspunderea părintească;

 părinții exercită răspunderea părintească de comun acord. În cazul în care nu se ajunge la un acord cu 
privire la chestiuni de importanță deosebită, fiecare dintre părinți se poate adresa unei instanțe 
judecătorești, care va încerca concilierea;

 dacă procedura de conciliere menționată la alineatul anterior nu este posibilă, instanța ascultă copilul 
înainte de a decide, cu excepția cazurilor în care circumstanțe grave nu recomandă acest lucru.



Actele îndeplinite de către unul dintre părinți

 dacă unul dintre părinți îndeplinește un act care face parte din exercitarea răspunderii părintești, se  dacă unul dintre părinți îndeplinește un act care face parte din exercitarea răspunderii părintești, se 
presupune că acesta acționează de comun acord cu celălalt părinte, cu excepția cazului în care legea 
impune în mod expres consimțământul ambilor părinți sau în cazul în care este vorba despre un act de 
importanță deosebită;

 lipsa unui acord nu este opozabilă unui terț care acționează cu bună credință;

 partea terță trebuie să refuze să intervină într-un act îndeplinit de către unul dintre părinți în cazurile în 
care acordul nu poate fi prezumat sau atunci când unul dintre părinți este conștient de opoziția celuilalt.



Exercitarea în comun a răspunderii părintești de către singurul părinte al copilului și 
soțul sau partenerul declarat al părintelui respectiv

 în cazul în care filiația este stabilită numai față de unul dintre părinți, răspunderea părintească se poate 
atribui, prin hotărâre judecătorească, soțului sau partenerului declarat al acestuia, cei doi exercitând-o în 
comun;

 exercitarea în comun a răspunderii părintești în acest caz depinde de cererea depusă de către părinte și 
de soțul sau partenerul declarat al acestuia.de soțul sau partenerul declarat al acestuia.

 Instanța trebuie, ori de câte ori este posibil, să asculte minorul.



În cazul în care unul dintre părinți sau ambii părinți nu sunt în măsură să exercite 
răspunderea părintească

 În cazul în care unul dintre părinți nu este capabil să exercite răspunderea părintească din cauza absenței, 
a incapacității sau a unui alt impediment stabilite de către o instanță judecătorească, celălalt părinte 
trebuie să exercite răspunderea părintească. 

 În cazul în care celălalt părinte este împiedicat să exercite răspunderea părintească printr-o hotărâre 
judecătorească, răspunderea trebuie exercitată de persoanele următoare în ordinea preferințelor 
(articolul 1903 din Codul civil):

 soțul sau partenerul declarat al unuia dintre părinți;

 o persoană din familia unuia dintre părinți.

 Aceste norme se aplică, de asemenea, mutatis mutandis, atunci când filiația este stabilită numai față de  Aceste norme se aplică, de asemenea, mutatis mutandis, atunci când filiația este stabilită numai față de 
unul dintre părinți.



Decesul unuia dintre părinți

 În caz de deces al unuia dintre părinți, exercitarea răspunderii părintești revine părintelui supraviețuitor. În caz de deces al unuia dintre părinți, exercitarea răspunderii părintești revine părintelui supraviețuitor.

 Cazurile în care minorul este supus instituirii obligatorii a tutelei: (articolul 1921 din Codul civil):

 în cazul în care părinții au murit;

 în cazul în care părinții nu au dreptul să-și exercite răspunderea părintească în ceea ce privește 
supravegherea, creșterea și educarea copilului;

 în cazul în care părinții au fost decăzuți din exercițiul autorității părintești pentru o perioadă mai mare de 
șase luni;

 în cazul în care părinții nu sunt cunoscuți. în cazul în care părinții nu sunt cunoscuți.

 Decăderea din exercițiul răspunderii părintești se poate referi numai la tutela copilului sau numai la 

administrarea bunurilor acestuia sau poate cuprinde ambele aspecte.



 Cazuri în care este instituit sistemul de 

administrare a bunurilor copilului (articolul 
1921 din Codul civil):

 în cazul în care părinților li s-a exclus, interzis 
sau suspendat exercițiul administrării tuturor sau suspendat exercițiul administrării tuturor 
bunurilor minorului sau a unora dintre acestea 
printr-un alt titlu sau în cazul în care 
administratorul nu a fost desemnat;

 atunci când autoritatea competentă pentru 
desemnarea tutorelui încredințează, în tot sau 
în parte, administrarea bunurilor copilului unei 
alte persoane.



Tutela și administrarea bunurilor la inițiativa instanței judecătorești:Tutela și administrarea bunurilor la inițiativa instanței judecătorești:

 ori de câte ori una dintre situațiile indicate mai sus, care constituie un motiv de instituire a tutelei sau de 
administrare a bunurilor, se aplică unui minor, instanța trebuie, din oficiu, să instituie tutela sau 
administrarea bunurilor;

 orice autoritate administrativă sau judiciară sau ofițer de stare civilă care ia cunoștință, în exercitarea 
atribuțiilor sale, de existența unor astfel de situații trebuie să înștiințeze instanța competentă cu privire la 
acestea.



Modul în care se exercită tutela și administrarea bunurilor copiluluiModul în care se exercită tutela și administrarea bunurilor copilului

 Tutela este exercitată de către un tutore și consiliul de familie. Tutorele are aceleași drepturi și obligații ca 
părinții, însă cu modificările și restricțiile stabilite prin lege (Articolele 1927 – 1950 din Codul civil).

 Administrarea bunurilor este exercitată de unul sau mai mulți administratori și, dacă este instituită tutela, 
de către consiliul de familie.

 Tutela și administrarea bunurilor sunt exercitate sub supravegherea instanței.

 Este de datoria instanței să confirme sau să desemneze tutorii, administratorii de bunuri și membrii 
consiliului de familie.



Cine poate fi tutoreCine poate fi tutore

 Părinții pot desemna un tutore pentru copiii lor. Numirea trebuie confirmată de către instanță. În cazul în 
care părinții nu au desemnat un tutore sau numirea nu a fost confirmată, sarcina de a numi un tutore 
revine instanței, după ce aceasta a audiat consiliul de familie.

 Înainte de numirea tutorelui, instanța trebuie să audieze minorul.

 Instanța trebuie să aleagă tutorele din rândul:

 rudelor sau membrilor de familie ai minorului;

 persoanelor care au grijă în fapt de minor sau care îngrijesc copilul minor;

 persoanelor care au dat dovadă de afecțiune față de copil.



Cine nu poate fi tutore

 Următoarele persoane nu pot fi tutore (articolul 1933 din Codul civil):

 minorii care nu au devenit emancipați; minorii care nu au devenit emancipați;

 persoanele care au fost declarate ca lipsite de discernământ, chiar dacă acestea nu sunt sub tutelă care 
implică limitări în exercitarea drepturilor personale;

 persoane cu conduită proastă sau care nu au o sursă cunoscută de venituri;

 cele cărora li s-a interzis sau suspendat, pe deplin sau în parte, exercițiul răspunderii părintești;

 cele care au fost eliberate sau suspendate din funcția de tutore sau din poziția de membru al consiliului 
de familie din cauza neîndeplinirii obligațiilor care le revin;

 cele divorțate sau separate juridic de persoane și de bunuri din vina lor;

 cele care au o acțiune care se află pe rol împotriva minorului sau părinților acestuia sau care au avut o 
astfel de acțiune în ultimii cinci ani;



 cele ale căror părinți, copii sau soți (soții) au o acțiune împotriva minorului sau părinților acestuia sau 
care au avut o astfel de acțiune în ultimii cinci ani;

 cele care sunt dușmani personali ai minorului sau ai părinților acestuia;

 cele care au fost refuzate de către tatăl sau mama minorului în aceleași condiții ca în cazul în care ar numi  cele care au fost refuzate de către tatăl sau mama minorului în aceleași condiții ca în cazul în care ar numi 
un tutore;

 reprezentanți ai instanței judecătorești sau ai Ministerului Public (Ministério Público) care îndeplinesc 
funcții în circumscripția unde copilul își are adresa înregistrată sau în care sunt situate bunurile acestuia;

 adulții aflați sub tutelă, persoanele insolvente sau cărora li s-a interzis ori suspendat exercițiul răspunderii 
părintești sau au fost eliberate din funcția de tutore în ceea ce privește administrarea bunurilor pot fi 
desemnate în calitate de tutore, cu condiția să fie responsabile numai cu privire la încredințarea și 
supravegherea, creșterea și educarea minorului ca persoană sau dacă măsurile legate de tutelă permit 
acest lucru.



Cine poate fi administrator

 Următoarele persoane nu pot fi administratori (articolul 1970 din Codul civil):

 persoanele insolvente și cele cărora li s-a interzis sau suspendat exercițiul răspunderii părintești sau care  persoanele insolvente și cele cărora li s-a interzis sau suspendat exercițiul răspunderii părintești sau care 
au fost eliberate din funcția de tutore în ceea ce privește administrarea bunurilor;

 cele condamnate în calitate de autori sau complici la infracțiunile de furt, tâlhărie, fraudă, abuz de 
încredere, faliment sau insolvență frauduloasă și, în general, infracțiunile contra patrimoniului.



Atribuirea răspunderii părintești din cauza incapacității de fapt a părinților de a o 
exercita

 În cazul în care părinții se află în incapacitate de fapt de a-și exercita răspunderea părintească, Ministerul 
Public trebuie să ia măsurile necesare pentru a proteja minorul și poate, în acest scop, să numească o 


Public trebuie să ia măsurile necesare pentru a proteja minorul și poate, în acest scop, să numească o 
persoană care, în numele minorului, poate să încheie acte juridice care sunt urgente sau care aduc 
beneficii clare pentru minorul respectiv.



Limitarea exercițiului răspunderii părintești în situații de pericol pentru minor care nu 
implică interzicerea exercitării răspunderii părintești

 Atunci când siguranța, sănătatea, învățătura morală sau educația unui minor sunt în pericol, dar nu este 
necesar să se interzică exercițiul răspunderii părintești, instanța poate, la cererea Ministerului Public sau 


necesar să se interzică exercițiul răspunderii părintești, instanța poate, la cererea Ministerului Public sau 
a oricărei alte persoane, să ia măsuri adecvate pentru a proteja minorul (articolul 1918 din Codul civil).

 Articolul 35 din Legea privind protecția copiilor și a tinerilor expuși riscului, aprobată prin Legea nr. 147 
din 1 septembrie 1999, stabilește următoarele măsuri de promovare și de protecție a minorilor aflați în 
situații de risc:

 sprijin comun acordat părinților;

 sprijin comun acordat unui alt membru al familiei;

 încredințarea minorului unei persoane cu reputație bună;

 sprijin pentru o viață independentă;

 asistență maternală;

 îngrijire de tip rezidențial;

 încredințarea minorului unei persoane alese în vederea adopției, unei familii substitutive sau unei 
instituții în vederea adopției.



 Atunci când există consimțământul părinților și minorul nu se opune, comisiile de protecție a copilului și 
a tinerilor sunt competente să aplice măsurile de protecție și asistență pentru minori menționate 
anterior, fără intervenția instanței, cu excepția măsurii definitive indicate (încredințarea în vederea 
adopției), pe care o pot dispune numai instanțele judecătorești.

 Comisiile de protecție a copilului și a tinerilor sunt instituții oficiale nejudiciare, autonome din punct de 
vedere financiar, care urmăresc să promoveze drepturile copiilor și tinerilor și să prevină sau să pună 
capăt situațiilor care le pot afecta siguranța, sănătatea, învățătura, educația sau dezvoltarea în ansamblu.

 În cazul în care minorul a fost încredințat unui terț sau unei instituții de învățământ ori de îngrijire, se va 
stabili un sistem de vizite parentale, cu excepția cazului în care, în circumstanțe excepționale, aceasta ar 
contraveni interesului superior al copilului.



Limitarea exercițiului răspunderii părintești în situații periculoase pentru bunurile 
minorului, dar care nu implică interzicerea exercitării răspunderii părintești

 Atunci când administrarea defectuoasă de către părinți pune în pericol bunurile copilului, dar nu este 
cazul interzicerii exercitării răspunderii părintești, instanța judecătorească poate, la cererea Ministerului 


cazul interzicerii exercitării răspunderii părintești, instanța judecătorească poate, la cererea Ministerului 
Public sau a oricărei rude, să dispună măsurile pe care le consideră adecvate.

 Ținând seama de valoarea bunurilor, instanța poate să solicite părinților, în special, următoarele:

 furnizarea conturilor;

 informații cu privire la administrarea și la starea bunurilor copilului

 și, în cazul în care aceste măsuri nu sunt suficiente:

 furnizarea de garanții.



Exercitarea răspunderii părintești în caz de divorț, de separare de drept, de declarare a nulității sau de 
anulare a căsătoriei este reglementată în conformitate cu următoarele principii (articolul 1906 din Codul 
civil):

 răspunderea părintească cu privire la aspectele de importanță deosebită pentru viața copilului este  răspunderea părintească cu privire la aspectele de importanță deosebită pentru viața copilului este 
exercitată în comun de către ambii părinți, în conformitate cu termenii căsătoriei, cu excepția cazurilor de 
urgență vădită, când oricare dintre părinți poate acționa singur, informând celălalt părinte de îndată ce 
este posibil;

 în cazul în care exercitarea în comun a răspunderii părintești cu privire la aspectele de importanță 
deosebită pentru viața copilului se dovedește a fi contrară intereselor copilului, instanța judecătorească 
hotărăște, prin decizie motivată, ca aspectele respective ale răspunderii părintești să fie exercitate de 
către unul dintre părinți;

 exercitarea răspunderii părintești cu privire la activitățile de zi cu zi ale copilului revine părintelui cu care 
acesta locuiește în mod obișnuit sau părintelui cu care acesta locuiește temporar; cu toate acestea, cel acesta locuiește în mod obișnuit sau părintelui cu care acesta locuiește temporar; cu toate acestea, cel 
din urmă, în exercitarea responsabilităților sale, nu ar trebui să acționeze contrar celor mai relevante 
orientări educaționale, astfel cum sunt definite de către părintele cu care copilul locuiește în mod 
obișnuit;



 părintele care este responsabil cu exercitarea răspunderii părintești referitoare la activitățile de zi cu zi 
poate exercita el însuși această răspundere sau poate delega exercițiul acesteia;

 instanța va stabili reședința copilului și dreptul de vizită, în conformitate cu interesul superior al copilului, 
luând în considerare toate circumstanțele relevante, și anume orice înțelegere a părinților și dorința luând în considerare toate circumstanțele relevante, și anume orice înțelegere a părinților și dorința 
exprimată de fiecare dintre aceștia pentru dezvoltarea unei relații normale între copil și celălalt părinte;

 părintele care nu mai exercită răspunderea părintească, fie în totalitate, fie în parte, are dreptul de a fi 
informat cu privire la modul în care este exercitată această răspundere, în special în ceea ce privește 
educația și condițiile de trai ale copilului;

 instanța va decide întotdeauna în conformitate cu interesul superior al copilului, inclusiv menținerea unei 
relații strânse cu ambii părinți, promovarea și acceptarea înțelegerilor sau luarea deciziilor care 
favorizează numeroase posibilități pentru contactul cu ambii părinți și împărțirea responsabilităților între 
aceștia.



Aprobarea obligatorie a acordului de audiere

 Odată ce s-a ajuns la un acord ca urmare a medierii, pentru ca acesta să fie obligatoriu și executoriu, 
părțile trebuie să solicite aprobarea sa de către instanța judecătorească sau de ofițerul de stare civilă, 
după caz.după caz.

 Acțiunile în materie de dreptul familiei care intră în sfera de competență a ofițerului de stare civilă 
necesită acordul prealabil al părților, în caz contrar acestea intrând în sfera de competență a instanțelor.

 Serviciile de stare civilă sunt competente să aprobe acordul cu privire la răspunderea părintească numai 
atunci când acesta este anexat la un acord privind divorțul sau separarea de drept încheiat de comun 
acord. Înainte de aprobarea de către ofițer, Ministerul Public emite un aviz cu privire la acord, în măsura 
în care acesta se referă la răspunderea părintească privind copilul minor.

 În cazul în care medierea familială are loc înainte de înaintarea acțiunii și se limitează exclusiv la 
soluționarea aspectelor referitoare la răspunderea părintească privind copilul minor (fără ca acordul să 
fie anexat la acordul de divorț sau de separare de drept), aprobarea acordului respectiv trebuie să fie 
soluționarea aspectelor referitoare la răspunderea părintească privind copilul minor (fără ca acordul să 
fie anexat la acordul de divorț sau de separare de drept), aprobarea acordului respectiv trebuie să fie 
solicitată de către părți instanței competente.



Medierea privată

 În cazul în care părțile recurg la medierea privată, acestea vor trebui să plătească onorariul mediatorului. 
Cuantumul acestui onorariu, regulile și calendarul medierii sunt stabilite în acordul de mediere semnat de 
părți și mediator la începutul medierii. Ministerul Justiției pune la dispoziția părților care doresc să aleagă 
un mediator privat o listă a mediatorilor.



 Medierea și audierile tehnice specializate în cadrul procedurilor judiciare Medierea și audierile tehnice specializate în cadrul procedurilor judiciare

 Dacă părțile sesizează instanța, vor fi inițiate proceduri civile pentru reglementarea exercitării răspunderii părintești, în
cadrul cărora judecătorul începe prin a stabili o întrevedere cu părinții.

 În cazul în care părinții nu pot ajunge la un acord în cursul întrevederii, judecătorul o va suspenda pentru o perioadă 
maximă de două până la trei luni, în funcție de caz, și îndrumă părinții să recurgă la mediere (dacă aceștia sunt de acord să
folosească această metodă) sau la o audiere tehnică specializată (care poate fi impusă părinților ca obligatorie).

 La sfârșitul perioadei respective, judecătorul este informat cu privire la rezultatele medierii sau ale audierii tehnice 
specializate și va stabili o dată pentru continuarea întâlnirii în vederea încheierii și/sau aprobării acordului.

 În cazul în care, la sfârșitul acestei etape, părinții nu pot ajunge la un acord, urmează etapă contencioasă a procedurii - În cazul în care, la sfârșitul acestei etape, părinții nu pot ajunge la un acord, urmează etapă contencioasă a procedurii -
părinții sunt înștiințați să își depună memoriile și să prezinte dovezi, urmate de o anchetă și de o hotărâre judecătorească.



Instanța poate decide cu privire la următoarele aspecte:Instanța poate decide cu privire la următoarele aspecte:

 instituirea tutelei și administrarea de bunuri;

 numirea unei persoane care să gestioneze afacerile în numele minorului și, în plus, desemnarea unui mandatar care să 
reprezinte, în afara instanței, copilul asupra căruia se exercită răspunderea părintească;

 reglementarea exercitării răspunderii părintești și cunoașterea chestiunilor care au legătură cu aceasta;

 stabilirea obligației de întreținere datorate minorilor și copiilor în vârstă de peste 18 ani sau emancipați care își continuă 
educația academică sau profesională;

 pregătirea și judecarea executării obligației de întreținere; pregătirea și judecarea executării obligației de întreținere;

 dispunerea predării judiciare a unui copil;



Instanța poate decide cu privire la următoarele aspecte:Instanța poate decide cu privire la următoarele aspecte:

 instituirea tutelei și administrarea de bunuri;

 numirea unei persoane care să gestioneze afacerile în numele minorului și, în plus, desemnarea unui mandatar care să 
reprezinte, în afara instanței, copilul asupra căruia se exercită răspunderea părintească;

 reglementarea exercitării răspunderii părintești și cunoașterea chestiunilor care au legătură cu aceasta;

 stabilirea obligației de întreținere datorate minorilor și copiilor în vârstă de peste 18 ani sau emancipați care își continuă 
educația academică sau profesională;

 pregătirea și judecarea executării obligației de întreținere; pregătirea și judecarea executării obligației de întreținere;

 dispunerea predării judiciare a unui copil;



 autorizarea reprezentantului legal al minorului pentru a îndeplini anumite acte, confirmarea actelor care au fost  autorizarea reprezentantului legal al minorului pentru a îndeplini anumite acte, confirmarea actelor care au fost 
efectuate fără autorizare și luarea de măsuri pentru acceptarea de cadouri;

 stabilirea protecției pe care părinții trebuie să le-o ofere copiilor care sunt încă minori;

 dispunerea interzicerii totale sau parțiale a exercitării răspunderii părintești, precum și stabilirea unor limite în 
acest sens;

 efectuarea din oficiu a unei verificări a maternității și a paternității;

 luarea unei decizii referitoare la numele și prenumele copilului minor, în cazul unui dezacord între părinți;

 stabilirea relației de încredințare civilă și ordonarea revocării unei astfel de decizii; stabilirea relației de încredințare civilă și ordonarea revocării unei astfel de decizii;



 reglementarea interacțiunilor copilului cu frații/surorile și ascendenții săi;

 în cazul în care nu este instituită tutela sau administrarea de bunuri, stabilirea remunerației tutorelui sau a 
administratorului, luarea la cunoștință a unei situații de dispensă, exonerare sau de înlăturare a tutorelui, a administratorului, luarea la cunoștință a unei situații de dispensă, exonerare sau de înlăturare a tutorelui, a 
administratorului sau a unui membru al consiliului de familie, solicitarea și evaluarea conturilor, autorizarea 
înlocuirii ipotecii legale și stabilirea consolidării și înlocuirii garanției furnizate, precum și numirea unui tutore ad-
hoc pentru a reprezenta copilul minor în afara instanței;

 numirea unui tutore ad-hoc care să reprezinte minorul în toate procedurile de tutelă;

 luarea unei decizii cu privire la consolidarea și înlocuirea garanției oferite copiilor minori;

 solicitarea și evaluarea conturilor pe care părinții trebuie să le prezinte.



 Modalitățile procedurale de introducere a unei  Modalitățile procedurale de introducere a unei 
acțiuni referitoare la răspunderea părintească

Procedurile privind îngrijirea și 
protecția

 În cazul în care minorul se află într-o situație 
care ar putea pune în pericol securitatea, 
sănătatea, învățătura morală sau educația 
acestuia, iar dacă exercitarea răspunderii 
părintești a fost limitată prin aplicarea uneia 
dintre măsurile de îngrijire și protecție 
menționate în răspunsul la întrebarea 3, vor fi 
inițiate proceduri privind îngrijirea și protecția inițiate proceduri privind îngrijirea și protecția 
care intră în sfera de competență a comisiilor 
pentru protecția copiilor și a tinerilor sau a 
instanțelor, după caz.



Procedurile civile privind tutelaProcedurile civile privind tutela

 În celelalte cazuri menționate în răspunsul la întrebarea 7 privind reglementarea exercițiului răspunderii 
părintești, se va iniția o procedură civilă privind tutela, care intră în sfera de competență a instanțelor.

Proceduri din sfera de competență a serviciilor de stare civilă

 În cazul în care există un acord privind reglementarea exercițiului răspunderii părintești, chiar dacă acesta este 
anexat sau nu la acordul de separare de drept sau de divorț, se depune un dosar la serviciul de stare civilă. 
Ofițerului de stare civilă îi revine obligația de a aproba acordul privind răspunderea părintească, după primirea 
avizului Ministerului Public.



Procedură privind îngrijirea și protecția inițiată de comisia pentru protecția copiilor și a 
tinerilor

 procedura începe la data primirii comunicării scrise sau la înregistrarea rapoartelor orale sau a faptelor de care  procedura începe la data primirii comunicării scrise sau la înregistrarea rapoartelor orale sau a faptelor de care 
comisia are cunoștință;

 situațiile de risc ridicat pot fi raportate de către orice persoană, de entitățile care dețin competența în chestiuni 
ce țin de copii și tineri, de către minori înșiși, de către părinți, de reprezentantul legal ori de persoana căreia îi 
este încredințat în fapt copilul:

 procedura comisiei pentru protecție include colectarea de informații, cercetările și analizele necesare și adecvate 
pentru stabilirea situației, motivele care stau la baza deciziei, aplicarea măsurii respective și punerea sa în 
aplicare;

 procedura este organizată într-o manieră simplificată, în cadrul căreia măsurile și anchetele efectuate sau 
solicitate de comisia pentru protecție, constituind baza pentru punerea în aplicare a măsurilor menționate la 

 procedura este organizată într-o manieră simplificată, în cadrul căreia măsurile și anchetele efectuate sau 
solicitate de comisia pentru protecție, constituind baza pentru punerea în aplicare a măsurilor menționate la 
alineatul anterior, sunt înregistrate în ordine cronologică;

 în ceea ce privește fiecare procedură, procesul decizional este transcris sub formă de rezumat, împreună cu 
expunerea sa de motive.



Procedura în instanță privind îngrijirea și protecția

 procedura începe la primirea unei cereri inițiale depuse de ministerul public, de către părinți, de reprezentant 
legal, de tutorii de fapt sau de copiii cu vârsta de peste 12 ani;legal, de tutorii de fapt sau de copiii cu vârsta de peste 12 ani;

 procedura constă în anchetă, proceduri judiciare, hotărâre și etapele de executare a măsurii;

 nu este obligatoriu pentru niciuna dintre părți să numească, în primă instanță, un avocat, cu excepția situațiilor 
următoare, în cazul în care instanța trebuie să desemneze în mod obligatoriu un avocat pentru minor: în cazul în 
care interesul superior al minorului și cele ale părinților săi, ale reprezentantului legal sau ale tutorelui sunt 
divergente; în cazul în care minorul solicită acest lucru; în cadrul procedurilor judiciare în care minorul trebuie să 
fie reprezentat întotdeauna de un avocat sau de un reprezentant desemnat.



Procedura civilă privind tutela

 procedura începe la inițiativa Ministerului Public, a copilului în vârstă de peste 12 ani, a ascendenților, a  procedura începe la inițiativa Ministerului Public, a copilului în vârstă de peste 12 ani, a ascendenților, a 
fraților/surorilor sau a reprezentantului legal al minorului;

 este responsabilitatea Ministerului Public să reprezinte minorul în instanță, să acționeze în numele acestuia, să 
solicite reglementarea răspunderii părintești, precum și să apere interesul superior al copilului;

 aceasta este o procedură de jurisdicție voluntară care începe cu o cerere depusă la instanță și atunci când există o 
contestație;

 în cazul în care legea nu prevede altfel, în cerere și în contestație părțile trebuie să ofere o listă a martorilor și să 
solicite toate dovezile;

 instanța este consiliată de echipe tehnice multidisciplinare; instanța este consiliată de echipe tehnice multidisciplinare;

 copilul are dreptul de a fi audiat. În acest scop, judecătorul evaluează, prin ordonanță, capacitatea copilului de a 
înțelege problemele, putându-se baza pe consiliere tehnică;



 în cursul audierii, judecătorul ascultă copilul, părțile, membrii de familie și alte persoane pe care le consideră 
relevante;

 decizii provizorii și asigurătorii pot fi pronunțate în orice stadiu al procedurii;

 în orice etapă a procedurii, judecătorul poate dispune intervenția serviciilor publice sau private de mediere, dacă 
părțile sunt de acord să recurgă la mediere;

 în special, în procedurile care reglementează răspunderea părintească se organizează o întrevedere cu părinți, 
iar dacă aceștia nu ajung la un acord în cursul întrevederii, instanța îi îndrumă să recurgă la mediere (dacă 
părinții acceptă acest lucru) sau la o audiere tehnică specializată. Numai în cazul în care nu este posibilă 
încheierea unui acord prin niciunul dintre aceste mijloace, urmează expunerea faptelor, ancheta, audierea și 
hotărârea judecătorească;

 părțile au dreptul de a cunoaște informațiile oferite în cadrul consilierii tehnice și alte dovezi și avize incluse în 
procedură; părțile pot solicita clarificări, pot adăuga alte elemente de probă sau pot cere să se solicite informații. procedură; părțile pot solicita clarificări, pot adăuga alte elemente de probă sau pot cere să se solicite informații. 
Judecătorul poate să respingă astfel de cereri printr-o ordonanță definitivă, dacă acesta consideră ca ele sunt 
inutile, imposibile sau dilatorii;

 atunci când are loc audierea, aceasta este întotdeauna înregistrată;

 se furnizează motivele care au stat la baza deciziei instanței;



 este obligatoriu să se numească un avocat numai în faza căilor de atac. Cu toate acestea, în primă instanță, 
numirea unui avocat pentru copil este obligatorie în următoarele cazuri: în cazul în care interesul superior al 
minorului și cele ale părinților săi, ale reprezentantului legal sau ale tutorelui sunt divergente; atunci când un minorului și cele ale părinților săi, ale reprezentantului legal sau ale tutorelui sunt divergente; atunci când un 
copil cu un nivelul corespunzător de maturitate solicită acest lucru instanței;

 cu excepția cazului în care se prevede expres altfel, căile de atac pot fi formulate împotriva deciziilor pronunțate, 
definitive sau provizorii, referitoare la punerea în aplicare, modificarea sau încetarea măsurilor civile privind 
tutela;

 Ministerul Public și părțile, părinții, reprezentantul legal și persoana căreia îi este încredințat în fapt copilul pot 
formula o cale de atac;

 căile de atac sunt tratate și judecate precum în materie civilă, cu un termen de 15 zile pentru formularea cererilor 
și a răspunsului;

 căile de atac au doar un efect devolutiv, cu excepția cazului în care instanța decide altfel.



Proceduri din sfera de competență a serviciilor de stare civilă

 În cazurile în care acordul cu privire la răspunderea părintească este anexat la acordul de divorț sau de separare 
de drept, trebuie depuse următoarele documente:de drept, trebuie depuse următoarele documente:

 procesul de separare de drept sau de divorț prin acord comun este inițiat printr-o cerere semnată de către soți 
sau de către reprezentanții lor legali la serviciul de stare civilă;

 cererea este examinată în ceea ce privește bunurile comune, acordul de divorț, obligația de întreținere între soți 
și desemnarea locuinței familiei, în plus față de acordul cu privire la exercitarea răspunderii părintești, atunci când 
există copii minori și nu există nicio reglementare judiciară anterioară;

 în urma cererii, baza de date a serviciului de stare civilă este consultată imediat și în mod automat, iar 
documentele necesare sunt incluse în baza de date, pentru a se putea corobora certificatul de căsătorie al 
părților interesate cu încheierea oricărei convenții matrimoniale declarată în fața ofițerului de stare civilă, cu părților interesate cu încheierea oricărei convenții matrimoniale declarată în fața ofițerului de stare civilă, cu 
excepția cazurilor în care regimul de proprietate este indicat în certificatul de căsătorie;

 după primirea cererii, ofițerul de stare civilă informează soții despre existența serviciilor de mediere familială;



 atunci când se ajunge la un acord cu privire la exercitarea răspunderii părintești față de copiii minori, cazul este  atunci când se ajunge la un acord cu privire la exercitarea răspunderii părintești față de copiii minori, cazul este 
trimis la parchetul de pe lângă instanța regională (judicial de primeira instância), competentă să soluționeze 
această chestiune în jurisdicția în care se află serviciul de stare civilă, astfel încât să poată pronunța o decizie cu 
privire la acord în termen de 30 de zile;

 în cazul în care parchetul consideră că acordul nu protejează în mod adecvat interesele minorilor, solicitanții pot 
modifica acordul în consecință sau pot prezenta un nou acord, caz în care un astfel de acord va fi reexaminat de 
către parchet;

 în cazul în care parchetul consideră că acordul garantează în mod corespunzător interesele minorilor sau în cazul 
în care soții au modificat acordul în conformitate cu instrucțiunile parchetului, ofițerul de stare civilă verifică 
îndeplinirea cerințelor legale și, în acest scop, poate să stabilească îndeplinirea unor acte și prezentarea oricăror îndeplinirea cerințelor legale și, în acest scop, poate să stabilească îndeplinirea unor acte și prezentarea oricăror 
dovezi necesare, iar ulterior, norme cu privire la fondul cererii;

 în cazurile în care solicitanții nu se conformează modificărilor cerute de parchet, având în continuare intenția de a 
divorța, dosarul este trimis instanței din districtul în care se află serviciul de stare civilă.



 În cazul în care părinții, căsătoriți sau nu, doresc să stabilească exercitarea răspunderii părintești asupra copiilor 
minori de către amândoi sau să modifice un acord deja aprobat, aceștia pot să solicite acest lucru în orice 
moment, de la orice serviciu de stare civilă. În acest scop, părinții trebuie să includă următoarele documente:moment, de la orice serviciu de stare civilă. În acest scop, părinții trebuie să includă următoarele documente:

 cererea de reglementare a exercițiului răspunderii părintești;

 acordul privind exercitarea răspunderii părintești și privind răspunderea pentru copii minori, semnat de ambii 
părinți sau de către reprezentanții acestora;

 ofițerul de stare civilă examinează acordul și invită părinții să îl modifice, atunci când acesta nu protejează 
interesele minorului;

 acordul este trimis ulterior la parchetul de pe lângă tribunalul regional competent în materie în zona de reședință 
a minorului, pentru a se putea pronunța în termen de 30 de zile;

 dacă nu există obiecții din partea parchetului, dosarul este trimis la serviciul de stare civilă, iar ofițerul de stare  dacă nu există obiecții din partea parchetului, dosarul este trimis la serviciul de stare civilă, iar ofițerul de stare 
civilă aprobă acordul;

 deciziile de aprobare au aceleași efecte ca hotărârile judecătorești.



Vă multumim!
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