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CUViNT iNAINTE 

Codul familiei va împlini în curînd 40 de ani de aplicare. 
Reeditarea lui poate surprinde. A vem în faţă o lege adoptată în 

timpul regimului totalitar care, mai devreme sau mai tîrziu, va fi desigur 
înlocuită. 

Raţiunile reeditării sînt totuşi însemnate. 
in primul rînd, reforma dreptului familiei, care după părerea 

noastră trebuie să fie foarte cuprinzătoare, nu va potea fi realizată atît de 
curînd. Codul familiei se va mai aplica un timp. Desigur, în condiţiile în 
care dreptul românesc a părăsit "marele sistem de drept socialist" 
reluându-şi locul firesc în cel romano-germanic, sensul interpretării 
dispoziţiilor legale s-a schimbat. O nouă optică, o nouă mentalitate a 
juri~tilor a început să prindă viaţă, ~i unul din cîmpurile sale de acţiune 
predilecte este dreptul familiei. Noua noastră Constituţie, care a 
consacrat principiilor relaţiilor de familie art. 44, aderarea ţării noastre 
la o serie de convenţii internaţionale privind drepturiJe omului ~i 
îndeosebi la Convenţia privind drepturile copilului vor influenţa, din ce 
în ce mai puternic, jurisprudenţa noastră. 

Aplicarea prevederilor constituţionale potrivit cărora stipulaţiile 
din tratatele internaţionale privitoare la drepturile omului au prioritate 
faţă de legislaţia naţională va oferi desigur jurisprudenţei prilejul unor 
dezvoltări spectaculoase În materie. Codul familiei se prezintă astfel ca 
un act normativ de maxim interes pentru drepturile omului, În condiţiile 
unei societăţi ce se dore~te autentic democratică. 

Cea de-a doua raţiune a reeditării este necesitatea unei aduceri la zi 
a reglementării. După Revoluţie, materia relaţiilor de familie a suferit 
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Însemnate modificări, fie exprese, cum ar fi În cazul adopţiei, fie 
implicite, ca urmare a intrării În vigoare a Constituţiei României din 
1991 care a abrogat toate prevederile contrare, printre care sînt vizate ~i 
unele texte din Codul familiei. Aceasta impune existenţa unui 
instrument de lucru adus la zi cu toate aceste modificări, util, desigur, 
tuturor categoriilor de juri~ti, cu atît mai mult cu cît Codul nu a mai fost 
reedit3t din 1980. 

În sfârşit, O a treia raţiune ~i nu cea mai pUţin importantă, este cea 
didactică. Studenţii din numeroasele facultăţi de drept ce au apărut În 
ultimii ani În ţara noastră studiază dreptul familiei fără a a vea la 
dispoziţie legea. Am fost Întotdeauna ostili practicii de a se Învăţa 
disciplinele juridice numai din manuale sau cursuri, fără ca studenţii să 
aibă În faţă ~i textul de lege care prive~te materia. 

Toate a~estea ne-au făcut să luăm iniţiativa prezentei republicări. 

În literatura de specialitate, Încă din anii prerevoluţionari, s-a 
răspândit teza că dreptul familiei nu ar reprezenta o ramură de drept 
distinctă de dreptul civil. Nu putem dezvolta aici argumentele pro ~i 
contra ce s-au adus cu privire la această teză. Am împărtă~it În alt cadru 
ideile care ne-au făcut să SUSţinem că teza existenţei unei ramuri de 
drept distincte este falsă, că dreptul familiei - indiferent de 
reglementarea sa separată - rămâne una din materiile dreptului civil, 
astfel cum este În toate statele din marele sistem romano-germanic '. 
Codificarea din 1954 nu a avut decît semnificaţia unei devansări a 
intervenţiei legiuitorului totalitar În reglementarea relaţiilor civile. 
Deoarece elaborarea unui nou Cod civil reprezenta o sarcină peste 
puterile regimului, acesta s-a manifestat doar în două domenii ce i s-au 
părut că prezintă urgenţă ~i anume relaţiile de familie ~i materia 
persoanelor fizice ~i juridice, care a făcut obiectul Decretului nr. 
31/1954. Această reglement3re - extrinsecă Codului Civil - nu are Însă 
semnificaţia teoretică a autonomizării unei ramuri de drept. in multe 
ţări europene - ~i nu vom cita aici deCÎt exemplul Franţei - evoluţia 
reglementării relaţiilor de familie s-a făcut în afara Codului civil fără să 
se pună problema existenţei unei ramuri distincte. 

I Vezi V. D. Zllltescu, Irina Moroianu Zlltescu, Propuneri de lege Ferenda privind 
reglementarea relaţiilor de Familie fntr-un stat de drept, în .Dreptul", nr. 9-12/1990, p. 75; 
V. D. Zliltescu, Convenfia privitoare la drepturile copilului ii legislafia românS, în 
.Drepturile omului-, nr. 1-4/1991, p. 29. 
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Iată de ce considerăm că viitoarea reglementare a relaţiilor de 
familie va trebui să fie reprezentată nu de un nou Cod al familiei ci de 
reintroducerea materiei în Codul civil, acolo de unde a fost exclusă. 

Se pune În aceste condifii problema care din dispozifiile Codului 
familiei vor trebui păstrate şi la care va trebui să se renunfe. Desigur, 
iniţiatorii proiectului şi apoi cele două Camere se vor opri În detaliu 
asupra fiecărui text. Credem însă că anumite aspecte se impun de pe 
acum de la sine, astfel că vom Încerca să ne oprim asupra lor. 

Partea cea mai valoroasă a Codului, după părerea noastră, este cea 
de principiu. Meritul de necontestat al reglementării constă în 
proclamarea şi reglementarea consecventă a egalităfii sub cele trei 
aspecte: 

a) egalitatea dintre sOf şi sOfie; 
b) egalitatea dintre părinfi; 
c) egalitatea dintre copiii născufi din căsătorie (legitimi) şi cei din 

afara acesteia (nelegitimi). 
La acestea se adaugă principiul - în acord total cu prevederile 

Convenfiei internafionale privind drepturile copilului - potrivit căruia 
drepturile părinteşti se exercită numai În interesul copilului. 

Toate aceste principii au situat dreptul nostru de familie în fruntea 
legislafiilor europene. Multe state cu mare tradifie democratică nu au 
realizat în legislafia de familie o egalitate atît de perfectă. Să ne amintim 
apoi dipsozifiile Codului nostru civil de la 1864 - inspirate din Codul 
napoleonian - În care sOful era "capul asociafiunii conjugale", iar SOfia 
"eterna minoră" era lipsită de capacitate de exercifiu, ea fiind 
reprezentată de sOful său. 

Să ne amintim, de asemenea, drepturile exorbitante acordate 
părinfilor fafă de copii, cum ar fi uzufructul legal asupra averii copiilor 
sau "dreptul de corecfie" care putea duce la privarea copiilor de 
libertate. 

Iată de ce considerăm că acest cadru de principiu trebuie păstrat, 
nefiind de conceput să se revină la o formulă care să asigure într-o mai 
mică măsură drepturile omului. 

Există însă şi o serie de aspecte sub care prevederile actualului Cod 
al familiei sînt inacceptabile. 

Ne vom opri mai întîi la obligativitatea regimului matrimonial al 
comunităfii de bunuri. Trebuie precizat, nu regimul de comunitate este 
contestabil. El există în multe legislafii moderne (communaute reduite 
aux acquets, în dreptul francez, comunidad de gananfiales, în dreptul 
spaniol etc.). 
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Critica bilă, chiar în mod vehement, este obligativitatea acestui 
regim consacrată de art. 30 alin. 2 din Codul în vigoare care dispune că 
orice convenfie contrară regimului matrimonial legal este nulă. 

Am căutat să demonstrăm, la o importantă sesiune de comunicări 
ştiinţifice organizată de Institutul Român pentru Dreptur{le Omuluf că 
această obligaţie încalcă principiu! libertăţii convenţiilor. In orice sistem 
juridic este reglementat, desigur, un regim matrimonial. Paleta 
regimurilor cunoscute merge de la cel al separaţiei patrimoniale care era 
regimul matrimonial legal în ţara noastră înainte de adoptatea Codului 
familiei pînă la cel (mai mult ipotetic) al comunităţii totale de bunuri. 
De remarcat că regimul reglementat de Codul în vigoare este doar 
parţial comunitar, deoarece nu extinde această comunitate decât asupra 
bunurilor dobîndite în timpul căsătoriei - şi aceasta cu unele însemnate 
excePfii -, lăsând întregi cele două mase patrimoniale care reprezintă 
bunurile proprii ale sOţilor dobîndite înainte de căsătorie sau care se 
încadr:ează în excePfiile prevăzute în art. 31. 

In doctrina românească prerevoluţionară întîlnim chiar o teorie, 
datorată ilustrului profesor care a fost Mihail Eliescu, potrivit căreia 
numai convenţiile tinzînd la suprimarea sau reducerea comunităţii ar fi 
prohibite de lege, în timp ce convenţiile potrivit cărora comunitatea ar fi 
sporită - evident în detrimentul bunurilor proprii - ar fi permisăJ • 

Principiul de la care pornesc acele reglementări din alte ţări la care 
ne referim este însă cel al libertăţii convenţiilor matrimoniale. Regimul 
legal, în această optică, este un simplu model propus soţilor. Dacă 
aceştia nu recurg la o convenţie matrimonială, el se va aplica tale quale ; 
dar dacă ele, în virtutea libertăţii de care aminteam, aleg un alt regim sau 
stipulează un regim ad-hoc, convenţia lor se va aplica cu putere de lege. 

Nimic n-ar împiedica viitorul legiuitor să menţină comunitatea ca 
regim legal - să nu uităm că, după aproape 50 de ani de aplicare ea a 
intrat în moravuri - precizînd Însă că pe cale de convenţie matrimonială 
soţii pot deroga de la acest regim în orice sens doresc. 

O privire comparativă ne arată că regimul comunităţii de bunuri 
<:;.ste adoptat, în general, de persoanele cu posibilităţi materiale reduse. 
In condiţiile societăţii comunizante, aşa-numita "proprietate personală" 
era adesea redusă la foarte puţin. Problema principală era cea a 
supravieţuirii, a traiului de azi pe mâine, a asigurării unor posibilităţi 

2 Vezi revista .Drepturile omului", nr. 4/1992. 
J Mihail Eliescu, Efectele cJsiftoriei cu privire III nporturi/e patrimoniale dintre 

soţi, În .Clsltoria în dreptul R.P.R.", Editura Academiei, Bucure~ti, 1964, p.l77. 
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de trai soţiei - care era presupusiI a aduce mai puţin În comunitate - ~i 
copiilor. Şi mai este un argument - recunoa~tem ciI de ordin subiectiv -
pentru care avem rezerve asupra comunitiIţii de bunuri. PiIstrăm 
convingerea ciI legiuitorul comunist a reglementat comunitatea 
obligatorie deoarece ea exprimă o formiI de colectivism, introdusă cu 
forţa În sînul familiei. Intr-o asemenea optică, lupta împotriva 
obligapvirăţii reprezintă o luptă Împotriva unei mentalităţi retrograde. 

In condiţiile unei societăţi Îndestulate, spre cace sperăm să ne 
Îndreptăm, În care soţii - fiecare În parte - pot avea averi considerabile, 
regimul comunităţii este pur si simplu periculos. 

În aceste societăţi, gara~ţia eficientă a trăiniciei căsătoriei e adesea 
reprezentată de separaţia de bunuri, în care fiecare soţ Î~i administrează 
şi dispune singur de bunurile sale. ~ 

O menţiune specială trebuie făcută pentru regimul dotal. In Codul 
familiei un astfel de regim nu şi-a găsit locul, pentru consideraţiuni 
dogmatice care nici nu merită a fi amintite. Credem Însă că legiuitorul 
nostru va trebui să reflecteze la introducerea acestui regim, cunoscut 
Încă din antichitate. 

Sociologii apreciază că regimul dotal a reprezentat la noi - şi 
reprezintă Încă în ţările care ÎI cunosc - o pîrghie de Întărire a familiei. 
EI este un puternic factor inhibitor pentru sOful care beneficiază de dotă 
şi care ar vrea să rupă legătura conjuga/ă. Este motivul pentru care, de 
altfel, În armata noastră din trecut, În care căsătoria ofiferilor nu era 
permisă fără o foaie de dotă, rata divorţialităţii era inferioară celei din 
rîndul populaţiei civile. 

O altă direcţie în care credem că ar trebui intervenit este cea a 
dezadministrativizării relaţiilor de familie. Totalitarismul a marcat o 
intrus!une a elementului administrativ În relaţiile civile. 

In dreptul civil propriu-zis este cunoscută metoda condiţionării 
anumitor raporturi juridice de obţinerea unei <1utorizaţii administrative. 

Administrativizarea a pătruns şi În dreptul familiei. 
Ea s-a manifestat prin condiţionarea căsătoriilor românilor cu 

străinii de autorizarea Consiliului de Stat, măsură abrogată după 
Revoluţie, dar a rămas să se manifeste prin activitatea autorităţii 
tutelare. in regimul Codului civil, supravegherea exercitării tutelei era 
Încredinţată organelor judecătoreşti prin instanţele specializate. Codul 
familiei a introdus În locul acesteia instituţia autorităţii tutelare. 

FunCţia de supraveghere a crefterii fi educării minorilor este 
realizată de primării care, În localităţile mai mari, au servicii specializate 
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de autoritate tutelară. În localităţile mici atribuţiile de autoritate tutelară 
sunt exercitate, de regulă, de secretarii primăriilor. 

Potrivit Codului, autoritatea tutelară are Însemnate atribuţii de 
decizie asupra cărora nu este locul să insistăm aici. 

Decizii importante privind soarta minorului şi a patrimoniului său 
se iau, acum, nu de către instanţa judecătorească, ci de către organul 
administrativ. A ceas ta este administrativizarea. 

Se pun aici desigur, pe de o parte, probleme teoretice dar şi 
probleme de eficienţă. 

Este aproape indiscutabil că sub raport teoretic soluţia Codului 
civil este superioară. a decizie luată pe cale administrativă, lipsită de 
transparenţă, fără respectarea unor principii de publicitate şi de 
contradictorialitate, şi fără, de regulă, posibilitatea unei căi de atac În 
justiţie, riscă să nesocotească interesele cele mai Însemnate ale 
minorului. 

Sub raportul eficienţei, problema este Încă de discutat. Critici la 
adresa sistemului organizat de Codul civil au existat destule si pc timpul 
când el era aplicat. Critici numeroase se pot aduce şi actualului sistem. 
Când autoritatea tutelară avea la dispoziţie - şi acolo unde avea - un 
corp de asistente sociale care, răspândindu-se În teritoriu, aveau 
posibilitatea să ia cunoştinţă direct de modul În care sînt crescuţi şi 
educaţi minorii, rezultatele erau foarte bune. Desfiinrarea, În practică, a 
acestui corp a lipsit autoritatea tutelară de cea mai puternică pârghie. 
"Comitetele de sprijin ", voluntare, care au rămas există adesea numai pe 
hârtie şi sînt aproape lipsite de eficienţă. 

Carenţele activităţii autorităţii tutelare sînt binecunoscute. Lipsa 
unor posibilităţi de informare promptă şi exactă se reflectă În calitatea 
anchetelor sociale care sunt adesea făcute din birou şi uneori au un 
caracter subiectiv. Din lipsă de cadre calificate, autoritatea tutelară nu se 
prezintă practic niciodată În faţa instanţelor judecătoreşti, atunci CÎnd 
este citată În procese vizînd interesele minorilor. 

a altă carenţă - de astă dată a legiuitorului - derivă din dualitatea 
organelor de ocrotire. Alături de autoritatea tu telară, Însărcinată, 
potrivit Codului familiei, să exercite supravegherea, Legea nr. 3/1970, 
privind regimul ocrotirii unor categorii de minori, a introdus acele 
"comisii pentru ocrotirea minorilor" ale căror atribuţii se interferează 
deseori cu cele ale autorităţii tutelare - Împrejurare care, evident, este În 
detrimentul eficienfei sistemului. 

NI! este locu să facem aici propuneri de Îmbunătăţiri ale acestui 
sistem. In esenţă, soluţia ar fi una de mijloc, constând În trecerea unora 
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din cele mai Însemnate atribuţii de decizie asupra instanţei judecătoreiti, 
dar lăsând autorităţii tutelare - sprijinită de un puternic corp de medici 
pediatri, profesori, educatori, psihologi ii asistente de ocrotire - sarcinile 
operative ii de avizare, precum ii adoptarea unor decizii de mai mică 
importanfă, În condifiile unificării organelor de ocrotire'. 

Un alt aspect asupra căruia trebuie să ne oprim este cel al 
divorfului. Reglementarea, Încă nemodificată, cu privire la desfacerea 
căsătoriei este tributară acelei concePfii nefericite il re~imului totalitar 
privitoare la "Întărirea familiei". Să fim bine Înfeleii. [ntărirea familiei 
este un deziderat social de cel mai mare interes, corespunzînd 
principiilor de moralitate ale oricărei societăţi democratice ii care 
coincide principiilor fundamentale stabilite de Constituţie ii de Codul 
familiei. Reproiabile sistemului amintit sînt mijloacele de fOIŢă prin care 
a vrut să asigure acest lucru, lipsa de suplefe, incapacitatea de a Înfelege 
psihologia căsătoriei. În concepţia aceasta căsătoria se Încheie pe viafă. E 
ceea ce proclamă art. 37 alin. 1 din Codul familiei: "Căsătoria încetează 
prin moartea unuia dintre sOfi sau prin declararea judecătorească a 
mOIŢii uIluia dintre ei". Această stipulafie - care, În mod amuzant, se 
identifică cu concepţia bisericii catolice - nu este atenuată decît parţial 
prin prevederile alineatului secund din acelaşi articol, potrivit cărora 
doar În cazuri excepţionale, căsătoria se poate desface prin divorţ. 
Această referire la "cazurile excepfionale" este fundamentul procedurii 
de divolŢ introduse prin Decretul nr. 779/1966, care a făcut din divoIŢ un 
proces Îndelungat, dificil şi costisitor, În care există nenumărate piedici 
În calea celor ce doresc să divolŢeze. 

Cum aspectele procesuale ale divorţu/ui sînt reglementate de 
Codul de procedură civilă, iar nu de Codul familiei, nu vom intra aici în 
amănunte5• 

Codul familiei a suferit, În decursul timpului, unele modificări, dar 
mai ales a fost interferat de unele legi, care, fără a modifica expres texte 
din Cod, au reglementat în chip diferit anumite aspecte, ajungîndu-se 
astfel, deseori, la modificări implicite. 

• Vezi V. D. Zlltescu, Convenfi~ privitoare I~ drepturile copilului tn legi$/~fi~ 
rominl, op. cit. . 

• Un proiect de modifiure a Codului de proceduri civili, incluzind fi procedura 
divortuluI, aflat pe ordinea de zi a celor doul Camere ale Parlamentului, va putea aduce 
modlflclrllmportaftte In acest lenl. 
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Cea mai veche dintre ele este Legea nr. 3/1970 privind ocrotirea 
unor categorii de minori, la care am avut ocazia să ne referim mai sus şi 
care este încă în vigoare. 

După revolufie, două legi însemnate au intervenit, modificînd 
materia înfierii. 

Prima dintre ele este Legea nr. 1111990, cea de a doua, Legea nr. 
48/1991 care a completat-o şi modificat-o pe cea dintâi. 

Dintre cele mai însemnate modificări aduse de acestea sunt: 
- schimbarea denumirii institufiei din "înfiere" În "adopfie"; 
- trecerea competenfei încuviinfării adopfiei de la autoritatea 

tutelară la instanp judecătorească; 
- înfiinprea unui organ specializat în scopul supravegherii şi 

sprijinirii aCfiunilor de ocrotire a minorilor prin adopţie şi al reilJizării 
cooperării internafionale în acestă materie - Comitetu/.Român pentru 
Adopţii. 

Ne vom opri dintre acestea asupra trecerii competenfei la 
instanfele judecătore~ti. O astfel de măsură are semnificafia unyipas 
important pe calea dezadministrativizării reglementării reia fiilor de 
familie. Una din cele mai însemnate atribufii ale autorităfii tutelare a 
fost astfel preluată de instanfa judecătorească, în intenfia de a se asigura 
o soluţie principială, cu serioase garanfii de temeinicie şi impaIŢialitate. 

Desigur, aceste modificări sînt departe de a epuiza neccsităfilc de 
modificare pe care le reclamă reglementarea relafiilor de familie. Ele 
exprimă însă numai un Început, care, sperăm, va fi fructuos continuat. 

Prof. dr. Victor Dan ZLĂ TESCU 
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J::i.JJJi;. 
Proiectul de lege adoptat de Senat tn ledinfa din 12 mai 1993, cu respectarea 

prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia Rom.iniei,stipu/eazJ: 
.Art. VIII. - Codul familiei se modifici dupl cum urme azi: 
1. Art. 37 alin. 2 va avea urmltorul cuprins: 
• C1s1toria se poate desface yrin divorf . 
2. Art. 38 va avea urrru.toru cuprins: 
.Art. 38. - Instanta judec1toreascl poate desface c1sltoria prin divort atunci când, 

datoritl unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vltlmate ~i continuarea 
c1sltoriei nu mai este posibili. 

Divortul poate fi pronuntat ~i numai pe baza acordului ambilor soti, dad. sunt 
îndeplinite urmltoarele conditii: 

a) pânlla data cererii de divort au trecut cel putin doi ani de la încheierea c1sltoriei 
~i 

b) nu existll. copii minori rezultati din clsltorie. 
La solutionarea cererilor accesorii divortului, referitoare la încredintarea copiilor 

minori, obligatia de întretinere ~i folosirea locuintei, instanta va tine seama ~i de interesele 
minori lor" . 

3. Art. 39 alin. 1 va avea urmltorul cuprins: 
.C1sll.toria este desflcuU din ziua când hotlrîrea prin care s-a pronuntat divortul a 

rlmas irevocabil1". 



CODUL FAMILIEI 

Art. 1. În România statul ocrote~te căsătoria ~i familia; el sprijină, 
prin măsuri economice ~i sociale, dezvoltarea ~i consolidarea familiei. 

Statul apără interesele mamei ~i copilului ~i manifestă deosebită 
grijă pentru cre~terea ~i educarea tinerei generatii. 

Familia are la bază căsătoria liber consimtită între soti. 
În relatiile dintre soti, precum ~i în exercitiul drepturilor fată de 

copii, bărbatul ~i femeia au drepturi egale. 
Drepturile părinte~ti se exercită numai în interesul copiilor. 
Art. 2. Relatiile de familie se bazează pe prietenie ~i afeqiune 

reciprocă între membrii ei, care sînt datori să-~i acorde unul altuia 
sprijin moral ~i material. 

TITLUL I 

Căsătoria 

CAPITOLUL 1 

încheierea cllslltoriei 

Art. 3. Numai căslltoria încheiatll în faţa delegatului de stare civilă 
dă naştere drepturilor ~i obligaţiilor de soţi prevăzute în prezentul cod. 

Art. 4. Biirbatul se poate căsători numai dacă a împlinit vîrsta de 
optsprezece ani, iar femeia numai dacii a împlinit şaisprezece ani. 
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Cu toate acestea, pentru motive temeinice,/ se poat~ încuviinţa 
căsătoria femeii care a împlinit cincisprezece ani. Incuviintarea se poate 
da de Prefectura Muncipiului Bucure~ti ~i a Sectorului agricol Ilfov sau 
de prefectura judeţului în cuprinsul căruia îşi are domiciliul femeia ~i 
numai în temeiul unui aviz dat de un medic oficial. 

Art. 5. Este oprit să se căsătorească bărbatul care este căsătorit sau 
femeia care este căsătorită. 

Art. 6. Este oprită căsătoria între rudele în linie dreaptă, precum şi 
între cele în linie colaterală pînă la al patrulea grad inclusiv . 

Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de 
gradul al patrulea, poate fi încuviin~ată de Prefectura municipiului 
Bucure~ti ~i sectorului agricol Ilfov sau de prefectura jude~ului în 
cuprinsul căruia cel care cere această încuviin~are î~i are domiciliul. 

Art. 7. Este oprită căsătoria: 
a) între cel care adoptă sau ascenden~ii lui, de o parte, şi cel adoptat 

ori descendenţii acestuia, de alta; 
b) între copii celui care adoptă, de o parte, şi cel adoptat sau copii 

acestuia, de alta; 
c) între cei adopta~i de aceeaşi persoană. 
Pentru motive temeinice, căsătoria între persoanele prevăzute la lit. · 

b şi c de mai sus poate fi încuviin~ată potrivit dispozi~iilor art. 6 alin. 2. 
Art . 8. în timpul tutelei, căsătoria este oprită între tutore şi 

persoana minoră ce se află sub tutela sa. 
Art. 9. Este oprit să se căsătorească alienatul mintal, debilul 

mintal, precum şi cel care este lipsit vremelnic de facultăţile mintale, cât 
timp nu are discernămîntul faptelor sale. 

Art. 10. Căsătoria nu se va încheia dacă viitorii soţi nu declară că 
şi-au comunicat reciproc starea sănătă~ii lor. în cazul în care, prin lege 
specială, este oprită căsătoria celor suferinzi de anumite boli, se vor 
aplica dispozi~iile acelei legi. 

Art. 11. Căsătoria se încheie în faţa delegatului de stare civilă al 
primăriei, comunei, oraşului, municipiului, sau sectorului municipiului 
Bucureşti în cuprinsul căruia se află domiciliul sau re~edinp oricăruia 
dintre viitori soţi. 

Art. 12. Cei care vor să se căsătorească vor face, personal, declaraţia 
de căsătorie la serviciul de stare civilă la care urmează a se încheia 
căsătoria. 

Dacli unul dintre viitorii sOţi nu se află în localitatea unde urmează 
a se încheia cădtoria, el va putea face declara~ia de căsătorie în 
localitatea unde se află, la serviciul de stare civilă, care o va transmite, 
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din oficiu şi fără întîrziere, serviciului de stare civilă competent pentru 
încheierea căsătoriei. 

Art. 13. în declaratia de căsătorie, viitori soti vor arăta că nu există 
nici o piedică legală la căsătorie. Odată cu declaratia de căsătorie, ei vor 
prezenta dovezile cerute de lege. 

Art. 14. Orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă 
există o piedică legală ori alte cerinte ale legii nu sînt îndeplinite. 

Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea 
dovezilor pe care ea se întemeiază. 

Art. 15. Delegatul de stare civilă va refuza să constate încheierea 
căsătoriei dacă, în temeiul verificărilor ce este dator să facă, al opunerilor 
primite sau al informatiilor ce are, găseşte că cerintele legii nu sînt 
îndeplinite. 

Art. 16. Căsătoria se încheie prin consimtămîntul viitorilor soţi. 
Aceştia sînt obligati să fie prezenti, împreună, în fata delegatului de stare 
civilă, la sediul serviciului de stare civilă, pentru a-şi da consimtămîntul 
personal şi în mod public. 

Cu toate acestea, în cazurile arătate de legea specială, delegatul de 
stare civilă va putea încheia căsătoria şi în afara sediului serviciului de 
stare civilă, cu respectarea condiţiilor prevăzute în alineatul precedent. 

Art. 17. Delgatul de stare civilă, luînd consimtămîntul viitorilor 
soţi, va întocmi de îndată în registrul actelor de stare civilă actul de 
căsătorie, care se semnează de soţi şi de delegat. 

Art. 18. Căsătoria nu poate fi dovedită decît prin certificatul de 
căsătorie, eliberat pe baza actului întocmit în registrul actelor de stare 
civilă. 

CAPITOLUL II 

Nulitatea căsătoriei 

Art. 19. Este nulă căsătoria încheiată cu călcarea dispozitiilor 
prevăzute în art. 4, 5, 6, 7lit. a, 9 şi 16. 

Art. 20. Căsătoria încheiată împotriva dispozitiilor privitoare la 
vîrsta legală nu va declarată nulă dacă, între timp, acela dintre soti care 
nu avea vîrsta cerută pentru căsătorie a împlinit-o ori dacă sotia a dat 
naştere unui copil sau a rămas însărcinată. 

Art. 21. Căsătoria poate fi anulată la cererea sotului al cărui 
consimtămînt a fost viciat prin eroare cu privire la identitatea fizică a 
celuilalt sot, prin viclenie sau prin violentă. 
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Anularea căsătoriei din aceste cauze poate fi cerută de cel al cărui 
consimtămÎnt a fost viciat, În termen de şase luni de la încetarea violentei 
ori de la descoperirea erorii sau a vicleniei. 

An. 22. In cazul În care sotul unei persoane declarată moartă s-a 
recăsătorit şi~ după aceasta, hotărîrea declarativă de moane este anulată, 
căsătoria cea nouă rămâne valabilă. 

Prima căsătorie este desfăcută pe data încheierii noi căsătorii. 
An. 23. Sotul care a fost de bună-credintă la încheierea căsătoriei 

declarată nulă sau anulată păstrează, pînă la data cînd hotărîrea instantei 
judecătoreşti rămîne definitivă, situatia unui sot dintr-o căsătorie 
valabilă. 

Declaratia nulitătii căsătoriei nu are nici o urmare în privinta 
copiilor~ care î~i păstrează situatia de copii din căsătorie. 

An. 24. ln cazul prevăzut în an. 23 alin. 1, cererea de întretinere a 
sotului de bună-credintă şi raporturile patrimoniale dintre bărbat şi 
femeie sînt supuse, prin asemănare~ dispozitiilor privitoare la divort. 

Tot astfel~ în cazul prevăzut în art. 23 alin. 2, se vor aplica, prin 
asemănare, dispozitiile prevăzute la divort, în ce priveşte drepturile şi 
obligatiile dintre părinti şi copii. 

CAPITOLUL III 

Efectele căsătoriei 

Seqiunea 1 

Drepturile ti obligaţiile personale ale soţilor 

Art. 25. Bărbatul şi femeia au drepturi şi obligatii în căsătorie. 
An. 26. Sotii hotărăsc de comun acord în .tot ce prive~te căsătoria 
An. 27. La încheierea căsătoriei, viitorii soti vor declara, în fap 

delegatului de stare civilă, numele pe care s-au învoit să-I poarte în 
căsătorie. 

Sotii pot să-şi păstreze numele lor dinaintea căsătoriei, să ia numele 
unuia sau altuia dintre ei sau numele lor reuni te. 

An. 28. Sotii sunt obligati să poarte în timpul căsătoriei numele 
comun declarat. .'0 

Dacă sotii s-au învoit să poarte în timpul căsătoriei un nume · 
comun şi l-au declarat la încheierea căsătoriei potrivit dispozitiilor an. 
27 din codul de fată, fiecare dintre soţi nu va putea cere schimbarea 
acestui nume, pe cale administrativă, decît cu consimtămîntul celui
lalt sot. 
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Seqiunea a II-a 

Drepturile ~i obligaţiile patrimoniale ale soţilor 

An. 29. Soţii sînt obligaţi să contribuie, în raport cu mijloacele 
fiecăruia, la cheltuielile căsniciei. . 

An. 30. Bunurile dobîndite în timpul căsătoriei, de oricare dintre 
soţi, sînt, de la data dobîndirii lor, bunuri comune ale soţilor. 

Orice convenţie contrară este nulă. 
Calitatea de bun comun nu trebuie să fie dovedită. 
Art. 31. Nu sînt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soţ : 
a) bunurile dobîndite înainte de încheierea căsătoriei; 
b) bunurile dobîndite în timpul căsătoriei prin moştenire, legat sau 

donaţie, afară numai dacă dispunătorul a prevăzut că ele vor fi comune; 
c) bunurile de uz personal şi cele destinate exercitării profesiei 

unuia dintre soţi; 
d) bunurile dobîndite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele 

ştiinţif i ce sau literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de 
invenţii şi inovaţii, precum şi alte asemenea bunuri; 

e) indemnitatea de asigurare sau despăgubirea pentru pagube 
pricinuite persoanei; 

f) valoarea care reprezintă şi înlocuieşte un bun propriu sau bunul 
în care a trecut această valoare. 

Art. 32. Soţii răspund cu bunurile comune pentru: 
a) cheltuielile făcute cu administrarea oricăruia dintre bunurile lor 

comune; 
b) obligaţiile ce au contractat împreună; 
c) obligaţiile contractate de fiecare dintre soţi pentru împlinirea 

nevoilor obisnuite ale căsniciei; 
d) rep;rarea prejudiciului cauzat prin însuşirea de către unul dintre 

soţi a unor bunuri proprietate socialistă, dacă prin acestea au sporit 
bunurile comune ale soţilor.'f . 

Art. 3. Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali 
ai unuia dintre soţi. 

Cu toate acestea, după urmărirea bunurilor proprii ale soţului 
debitor, creditorul său personal poate cere împărţirea bunurilor 
com~ne, însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale. 

In acest din urmă caz, bunurile atribuite prin împărţire fiecărui soţ 
devin proprii . 

• Considerllm ci referirea la proprietatea socialistll nu mai poate privi, dupll apari{ia 
Constitu{iei României, decît bunurile ce formeazll obiectul exclusiv al proprietll.{ii publice. 
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Art. 34. Creditorii comuni vor putea urmări şi bunurile proprii ale 
soţilor, însă numai după urmărirea bunurilor comune. 

Art. 35. SOţii administrează şi folosesc împreună bunurile comune 
şi dispun tot astfel de ele. 

Oricare dintre soţi, exercitând singur aceste drepturi, este socotit că 
are şi consimţămîntul celuilalt soţ. Cu toate acestea, nici unul dintre sOli 
nu poate înstrăina şi nici nu poate greva un teren sau o construqie ce 
face parte din bunurile comune, dacă nu are consim\ămîntul expres al 
celuilalt SOl. 

Art. 36. La desfacerea căsătoriei, bunurile comune se împart între 
soţi, potrivit învoielii acestora. Dacă sOţii nu se învoiesc asupra 
împărţirii bunurilor comune, va hotărî instanţa judecătorească . 

Pentru motive temeinice, bunurile comune, în întregime sau numai 
o parte din ele, se pot împărţi prin hotărâre judecătorească şi în timpul 
căsătoriei. Bunurile astfel împăqite devin bunuri proprii. Bunurile 
neîmpărţite, precum şi cele ce se vor dobîndi ulterior, sunt bunuri 
comune. 

CAPITOLUL IV 

Desfacerea căsătoriei 

Art . 37. Căsătoria încetează prin moartea unuia dintre sOli sau 
prin dechrarea judecătorească a morţii unuia dintre soţi. 

Căsătoria se poate desface, în cazuri excepţionale, prin divorţ . 
Art. 38. Instanţa judecătorească nu poate desface căsătoria prin 

divorţ decât atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile 
dintre soţi sînt atât de grav şi iremediabil vătămate încît continuarea 
căsătoriei este vădit imposibilă pentru cel care cere desfacerea ei. 

Instanp va aprecia, cu deosebită grijă, temeiurile cererii de divorţ şi 
imposibilitatea continuării căsătoriei, ţinînd seama şi de durata acesteia, 
precum şi de interesele copiilor minori. 

Art. 39. Căsătoria este desfăcută din ziua cînd hotărârea prin care 
s-a pronunpt divorţul a rămas definitivă . 

Faţă de cei de-al treilea, efectele patrimoniale ale căsătoriei 
încetează de la data cînd s-a făcut menţiune despre hotărârea de divorţ 
pe marginea actului de căsătorie sau de la data cînd ei au cunoscut 
divorţul pe altă cale. 

Art. 40. La desfacerea căsătoriei prin divorf, soţii se pot învoi ca 
soţul care, potrivit art. 27, a purtat în timpul căsătoriei numele de familie 
al celuilalt so~ să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei. 
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Instanta judecătorească va lua act de această învoială prin hotărîrea 
de div0'1. Instanta, pentru motive temeinice, poate să încuviinţeze acest 
drept, chiar în lipsa unei învoieli între soţi. 

Dacă nu a intervenit o învoială sau dacă instanţa nu a dat 
încuviintarea, fiecare dintre foştii soţi va purta numele ce avea înainte de 
căsătorie. 

An. 41. Pînă la desfacerea căsătoriei în condiţiile prevăzute de art. 
39, soţii îşi datorează întreţinere. 

Soţul divorţat are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din 
pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie, ori în 
timpul căsătoriei; el are drept la întreţinere şi atunci cînd incapacitatea se 
iveşte în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei, însă numai dacă 
incap,acitatea se datorează unei împrejurări în legătură cu căsătoria . 

Intreţinerea datorată potrivit dispoziţiilor alin . 2 poate fi stabilită 
pînă la o treime din venitul net din muncă al soţului obligat la plata ei, 
potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o 
plăti. Această întreţinere, împreună cu întreţinerea datorată copiilor, nu 
va putea depăşi jumătate din venitul net din muncă al soţului obligat la 
plată. 

Cînd divorţul este pronuntat numai din v}na unuia dintre soţi, 
acesta nu va beneficia de prevederile alineatelor 2 şi 3, decît timp de un 
an de la desfacerea căsătoriei. 

În toate cazurile, dreptul la întreţinere încetează prin recăsătorirea 
soţului îndreptăţit să o primească. 

Art. 42. Instanta judecătorească va hotărî, odată cu pron~np~a 
divorţului, .căruia dintre părinţi vor fi încredinţaţi copiii minori . In acest 
scop, instanţa va asculta părinţii şi autoritatea tutelară şi, ţinînd seama de 
interesele copiilor, pe care de asemenea îi va asculta, dacă au împlinit 
vîrsta de zece ani, va hotărî, pentru fiecare dintre copii, dacă va fi 
încredinţat tatălui sau mamei. 

Pentru motive temeinice, copiii pot fi încredinţaţi unor rude, ori 
unor alte persoane, cu consimţămîntul acestora, sau unor instituţii de 
ocrotire. 

Totodată, instanţa judecătorească va stabili contribuţia fiecărui 
părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire 
profesională a copiilor. 

învoiala părinţilor privitoare la încredinţarea copiilor şi la 
contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, 
învăţătură şi pregătire profesională a acestora va produce efecte numai 
dacă a fost încuviinţată de instanţa judecătorească. 
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An. 43. P1irintele divorţat, c1iruia· i s-a încredinţat copilul, exercit1i 
cu privire la acesta drepturile p1irinteşti. 

Cînd copilul a fost încredinţat unei alte persoane sau unei instituţii 
de ocrotire, instanţa judec1itoreasc1i va stabili care dintre p1irinţi va 
exercita dreptul de a-i administra bunurile şi de a-l reprezenta sau de a-i 
Încuviinp actele . Persoana sau instituţia de ocrotire c1ireia 1 s-a 
î~credinţat copilul va avea faţ1i de acesta numai drepturile şi Îndatoririle 
ce revin părinţilor privitor la persoana copilului. Dispoziţiile art. 108 se 
aplică prin asem1inare. . 

P1irintele divorţat, druia nu i s-a Încredinţat copilul, p1istreaz1i 
dreptul de a avea legături personale cu acesta, precum şi de a veghea la 
creşterea, educ~rea, înv1iţ1itura şi pregătirea lui profesională. 

Art. 44. In cazul schimbării împrejurărilor, la cererea oricăruia 
dintre părinţi sau a copilului, dac1i acesta a Împlinit vîrsta de paisprezece 
ani, a autorităţii tutelare sau a vreunei instituţii de ocrotire, instanţa 
judedtorească va putea modifica măsurile privitoare la drepturile ş i 
obligaţiile personale sau patrimoniale Între părinţii divorţaţi şi copii. 

Modificarea măsurilor luate potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. 1 şi 2 
se va face cu paza cerinţelor prevăzute de acele dispoziţii . 

TITLUL II 

Rudenia 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

Art. 45. Rudenia este legătura bazat1i pe descendenp unei 
persoane dintr-o alt1i persoan1i sau pe faptul că mai multe persoane au 
un ascendent comun. 

În primul caz rudenia este în linie dreaptă, iar în al doilea în linie 
colaterală. 

Rudenia în linie dreapt1i poate fi ascendent1i sau descendent1i. 
An. 46. Gradul de rudenie se stabileşte astfel: 
a) În linie dreapt~ dup1i num1irul naşterilor; astfel, fiul şi tat1i1 sunt 

rude În gradul întîi, nepotul de fiu şi bunicul sînt rude de gradul al 
doilea; 

b) în linie colaterală, după num1irul naşterilor, urcînd de la una 
dintre rude pînă la ascendentul comun şi coborînd de la acesta pînă la 
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cealaltă rudă; astfel, fraţii sunt rude în gradul al doilea, unchiul şi 
nepotul în gradul al treilea, verii primari în gradul al patrulea. 

CAPITOLUL II 

Filiaţia 

Seqiunea 1 

Filiaţia faţă de mamă 

Art. 47. Filiaţia faţă de mamă rezultă din faptul naşterii. 
Ea se dovedeşte prin certificatul constatator al naşterii. 
Art. 48. Dacă naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare 

civilă ori dacă copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut 
din părinţi necunoscuţi, mama poate recunoaşte pe copil. 

Recunoaşterea se poate face fie prin decl araţie la serviciul de stare 
civilă, fie printr-un înscris autentic, fie prin testament . 

Recunoaşte rea, chiar făcută prin testament, nu se poate revoca . 
Art. 49 . R ecunoaşterea care nu corespunde adevărului poate fi 

contestată de orice persoană interesată. 
An. 50. În cazul în care , din orice împrejurări, dovada filiaţiei faţă 

de mamă nu se poate face prin certificatul con stata tor al naşterii , ori în 
cazul în care se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul 
constatator al naş terii, dovada fili a ţiei faţă de mamă se poate face, în fap 
instanţei judecătoreşti, prin orice mijloc de probă. 

Art. 51. Copilul nu poate reclama o stare civilă contrară aceleia 
care rezultă din certificatul de naştere şi folosirea stării civile conforme 
cu acest certificat. 

De asemenea, nimeni nu poate contesta starea civilă a copilului care 
are folosirea unei s tări civile conforme cu certificatul său de nastere . , 

Art. 52. Acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă aparţine 
numai copilului; ea poate fi pornită de reprezentantul legal, în cazul în 
care copilul este minor sau pus sub interdicţie. 

Dreptul de a porni acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă 
nu trece asupra moştenitorilor copilului; ei pot continu .· acţiunea 
pornită de acesta . 

Acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă poate fi pornită şi 
împotriva moştenitorilor pretinsei mame. 

Acţiunea nu se prescrie în timpul vieţii copilului. 
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Secţiunea a II-a 

filia\ia fa\il de tată 

Art. 53 . Copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe so~ul 
mamei. 

Copilul născut după desfacerea, declararea nulită~ii sau anularea 
căsătoriei are ca tată pe fostul so~ al mamei, dacă a fost conceput în 
timpul căsătoriei si nasterea sa a avut loc înainte ca mama să fi intrat , , 
într-o nouă căsătorie. 

Dispozi~iile art. 51 sunt aplicabile şi situa~iilor prevăzute în 
prezentul articol. 

Art. 54. Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputin~ă ca 
so~ul mamei să fie tatăl copilului. 

Acţiunea în tăgăduirea paternită~ii poate fi pornită numai de so~; 
mo~tenitorii acestuia pot continua acţiunea pornită de el. 

Dacă so ~ul este pus sub interdicţie, acţiunea va putea fi pornită de 
tutor~, Însă numai cu încuviinţarea autorităţii tutelare. 

In toate cazurile, mama copilului va fi citată . 
Art. 55 . Acţiunea în tăgăduirea paternităţii se prescrie în termen 

de sase luni de la data cînd tatăl a cunoscut nasterea copilului. 
, În cazul în care, mai Înainte de împlinirea acestui termen, tatăl a 

fost pus sub interdicţie, un nou termen curge pentru tutore de la data 
cînd acesta a aflat despre naşterea copilului. 

Dacă aCţiunea nu a fost pornită de acesta, ea poate fi pornită de tată 
după ce i s-a ridicat interdicţia, înăuntrul unui nou termen de şase luni. 

An. 56 . Filiaţia faţă de tată se stabileşte, în afară de cazurile 
prevăzute în art. 53, prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească. 

Art. 57. Copilul conceput şi născut în afară de căsătorie poate fi 
recunoscut de către tatăl său; după moartea copilului, acesta poate fi 
recunoscut numai dacă a lăsat descendenţi fireşti. 

Recunoaşterea se face prin declaraţie făcută la serviciul de stare 
civilă, fie odată cu înregistrarea naşterii, fie după această dată; recunoaşterea 
poate fi făcută şi prin înscris autentic sau prin testament. 

Recunoaşterea, chiar făcută prin testament, nu se poate revoca. 
Art. 58 . Recunoaşterea care nu corespunde adevărului poate fi 

contestată de orice persoană interesată. 
Dacă recunoaşterea este contestată de mamă, de cel recunoscut sau 

de descendenţii acestuia, dovada paternităţii este în sarcina autorului 
recunoaşterii sau a moştenitorilor săi. 
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Art. 59. Aqiunea În stabilirea paternită~ii din afara căsătoriei 
apa~ine copilului şi se porneşte În numele său de către mamă, chiar dacă 
este minoră, ori de reprezentantul lui legal. 

Dreptul de a porni aCţiunea în stabilirea paternită~ii nu trece asupra 
moştenitorilor copilului; ei pot continua acţiunea pornită de acesta. 

Acţiunea în stabilirea paternităţii poate fi făcută şi împotriva 
moştenitorilor pretinsului tată. 

Art. 60. Acţiunea În stabilirea paternităţii din afara căsătoriei 
poate fi pom ită În termen de un an de la naşterea copilulu i. 

Dacă, în cazul prevăzut În art. 54 alin . 1, un copil a pierdut 
calitatea de copil din căsătorie, prin efectul unei hotărîri judecătoreşti, 
termenul de un an, pentru pornirea acţiunii În stabilirea paternită~ii din 
afara ,căsătoriei, va curge de la data cînd acea hotărîre a rămas definitivă . 

In cazul În care mama a convieţuit cu pretinsul tată ori dacă acesta 
din urmă a prestat copilului Întreţinere, termenul de un an curge de la 
Încetarea convieţuirii ori a Întreţinerii. 

A rt. 61. Timpu l cupri ns Între a trei. suta şi a o sută optzecea zi 
dinaintea naşterii copilului este timpul legal al concepţiunii. EI se 
socoteşte de la zi 1<1 zi. 

Secţiunea IIl -a 

Situa~ia legală a copilului 

Art. 62. Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al 
părinţilor. 

Dacă părinţii nu au un nume de familie comun, copilul va lua 
numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. In acest caz, 
numele copilului se va stabili prin Învoiala părinţilor şi s,e va declara, 
odată cu naşterea copilului, la serviciul de stare civilă. In lipsa unei 
asemenea Învoieli, autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va 
hotărî, ascultînd pe părinţi, dacă copilul va purta numele unuia dintre ei 
sau numele lor reunite. 

Art. 63. Copilul din afara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită 
prin recur:lOaştere sau prin hotărîre judecătorească are faţă de părinte şi 
rudele acestuia, aceeaşi situaţie ca şi situaţia legală a unui copil din 
căsătorie. 

Art. 64. Copilul din afara căsătoriei dobîndeşte numele de familie 
al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întîi stabilită. 

In cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt 
părinte, instanp judecătorească va putea da încuviinpre copilului să 
poarte numele acestuia din urmă. 
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În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii 
părinţi, se aplică dispoziţiile art. 62 alin. 2. 

Art. 65. Dacă filiaţia copilului din afara căsătoriei este stabilită faţă 
de ambii părinţi, încredinţarea lui, precum şi contribuţia părinţilor la 
cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională se 
vor hotărî potrivit dispoziţiilor art. 42-44 inclusiv, care se aplică prin 
asemănare . 

CAPITOLUL III 

AdoPţia'} 

Art. 66. Adopţia se face numai în interesul celui adoptat. 
An. 67. Numai minorii pot fi adoptaţi. Cu toate acestea, va putea 

fi adoptată şi persoana majoră care, în timpul minorităţii, a fost crescută 
de cel care voieşte s-o adopte. Adopţia între fraţi este oprită. 

Art. 68. Nu pot adopta decît persoanele majore care îndeplinesc 
condiţiile cerute pentru a fi tutori si care sunt cu cel puţin 18 ani mai în 
vîrstă decît cei pe care voiesc să-i adopte. 

Pentru motive temeinice, instanţa judecătoreasc ă va putea 
încuviinţa adopţia chiar dacă diferenţa de vîrstă prevăzută în alineatul 
precedent este mai mică. 

Art. 69. Este oprită adoptarea unui copil de către mai multe 
persoane, afară de cazul în care ea se face de către soţ şi soţie, deodată 
sau succesiv. 

Dacă persoana ce voieşte să adopte este căsătorită, va fi necesar si 
consimţămîntul celuilalt sOţ, afară numai dacă acesta este pus sub 
interdicţie, decăzut din drepturile părinteşti sau, din orice împrejurare, 
în neputinţă de a-~i manifesta voinţa. 

Art. 70. Pentru încheierea adopţiei, se cerc consimţămîntul celui 
care adoptă, consimţămîntul părinţilor celui adoptat dacă aces ta este 
minor, precum şi consimţămîntul celui adoptat, dacă a împlinit vîrsta de 
10 ani. . 

Dacă unul dintre părinţi este mort, pus sub interdicţie, decăzut din 
drepturil ,,' păr i n t eşti sau, din orice împrejurare, în neputinţă de a-şi 
manifesta voinţa, consimţămîntul celuilalt părinte este îndestulător. 

» O parte din dispozitiile din acest capitol au fost modificate prin aparitia Legii 
nr. 1 III 990 ~i nr. 48/1991 pe care o publicăm în acest volum. 

îns~i denumirea institutiei a fost modificati!. din Jnfiere" în .Adoptie". 
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Dacă cel ce urmează a fi adoptat este pus sub tutelă, va consimţi 
tutorele, iar dacă se află Într-o situaţie În care este necesară punerea sub 
tutelă, dar aceasta nu a fost Încă instituită, autoritatea tutclară va putea 
Încuviinţa adopţia fără a mai fi necesară instituirea tutelei. 

Art. 71. Consimţămîntul la adopţie se dă fie prin declaraţie făcută 
direct în faţa autorităţii tutelare care Încuviinţează adopţia, fie prin 
înscris autentic. 

An. 72. Autoritatea tutelară va putea Încuviinţa adopţia numai 
dacă va constata că cel care adoptă poate asigura înfiatului o normală 
dezvoltare fizică şi morală, precum şi că adopţia nu se face în scopul de 
a-l exploata sau În alte scopuri potrivnice legii ori regulilor de 
convieţuire socială. 

Art. 73 . Abrogat potrivit Legii nr. 11/1990. 
An. 74. Abrogat potrivit Legii nr. 11/1990. 
Art . 75. Adopţia îşi produce efectele de la data încuviinţării ei. 
De la această dat3, adoptatul are faţă de cel care adoptă drepturile şi 

obligaţiile pe care le are copilul din C3sătorie faţ3 de părinţii săi, iar 
descendenţii adoptatului au faţă de cel care adoptă drepturile si 
obligaţiile pe care descendenţii copilului din căsătorie le au faţă de 
ascendentul acestuia. 

Adoptatul şi des cendenţii să i păstrează to ate drepturile şi. obligaţiile 
izvo rîte din filiatie fat ;î de părinţii firesti si rudele acestora. 

Art. 76. o'rept~1 ile şi îndatoririle părinteşti trec asupra celui care 
adoptă. 

În cazul în care cel care adoptă este soţul părintelui firesc al 
adoptatului, drepturil (~ ş i îndatoririle părinteşti aparţin celui care adoptă 
şi părintelui firesc căsatorit cu acesta. 

Dacă cel care adc' ptă va fi decăzut din drepturile părinteşti, instanţa 
judecătorească , ţinâ '1 d seama de interesele minorului adoptat şi 
ascultându-l pe acesta, dacă a împlinit vîrsta: de 10 ani, va putea fie să 
redea părinţilor firesti exerciţiul drepturilor părintesti, fie să 
încredinţeze pe minor u'nei alte persoane, cu consimţămîntul ~cesteia. În 
acest din urmă caz, S( aplică dispoziţiile an. 104 alin. 3, iar instanp va 
hotari şi priVitor la r'-j' : ezentarea minorului sau încuviinprea actelor 
sale, precum şi la administrarea bunurilor acestuia. 

A rt. 77. Adopţia nu dă naştere rudeniei între cel adoptat ~i rudele 
celui care adoptă În afară de cazul arătat în an. 79. 

An. 78. Adoptatul dobînde~te, prin adopţie, numele celui care 
adoptă. 
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În cazul în care adopţia se face de către doi soţi ori de către sOţul 
care adoptă pe copilul celuilalt sOţ, iar soţii au un nume de familie 
comun, adoptatul va purta acest nume; dacă soţii nu au un nume de 
familie comun, ei sunt obligaţi ca, la încuviinţarea adopţiei, să declare, 
potrivit dispoziţiilor art. 62 alin. 2 care se aplică prin asemănare, numele 
de familie pe care adoptatul urmează să-I poarte. 

Autoritatea tutelară va putea încuviinţa ca adoptatul să continue a 
purta vechiul său nume, adăugîndu-1 la cel dobândit prin adoptare. 

În toate cazurile hotărârea de încuviinţarc a adopţiei va arăta 
numele p e care adoptatul urmează să-I poarte. I 

Art. 79. La cererea comună a tuturor celor îndreptăţiţi să consimtă 
la adopţie, autoritatea tutelară poate încuviinţa adopţia cu toate efectele 
unei filiaţii fjre~ti. 

De la data cînd această adopţie î~i produce efectele, adoptatul 
devine rudă cu rudele celor care adoptă, ca un copil firesc al acestora din 
urmă, iar drepturile ~i îndatoririle izvorâte din filiaţie între ccl adoptat şi 
părinţii săi fireşti şi rudele acestora încetează. Cu toate acestea, se aplică 
între cel adoptat ~i rudele sale fire~ti dispoziţi i le an. 6. 

Dispoziţiile art. 78 alin. 1, 2 şi 4 sunt aplicabile şi situaţiilor 
prevăzute în alineatele precedente. 

Serviciul de stare civilă va întocmi în registru un nou act de n aştere 
al celui adoptat, în care cei care adoptă vQr fi trecuţi ca păr inţii săi fire .~ti. 
Vechiul act de naştere se va păstra, făcîndu-se pe ci menţiune despre 
întocmirea cclui nou. 

Art. 80. Adopţia, încheiată fără con si mţămîntul părinţilor 
adoptatului, poate fi desfăcu tă de ins t anţa judee3torească, la cererea 
oricăruia dintre părinţi, dacă este în interesul copilului ca el să se 
întoarcă la acestia. 

În cazul rn care adoptatul a împlinit vîrsta de 10 ani, se va cere şi 
consimţământul acestuia. 

Art. 81. Adoptatul, părinţii fireşti ai acestuia, instituţiile de 
ocrotire, autoritatea tutelară ~i orice organe ale administraţiei de stat vor 
putea cere instituţiei judecătoreşti desfacerea adopţiei, dacă aceasta este 
în interesul adoptatului. > 

Art. 82 . Desfacerea adopţiei poate fi pronunţată numai după 
ascultarea delegatului autorităţii tutelare. 

Adopţia se desface pe data cînd hotărârea judecătorească a rămas 
definitivă. 

Art. 83. La desfacerea adopţiei, adoptatul redobândeşte vechiul 
său nume de familie; instanţa judecătorească, pentru motive temeinice, 
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va putea, însă, încuviinţa ca adoptatul să păstreze numele de familie 
dobândit prin adop~ie. 

An. 84. Odată cu desfacerea adop~iei, instanţa judecătorească va 
putea obliga pe cel care adoptă să plătească adoptatului pensie de 
între~inere, cît timp acesta va fi minor. 

Art. 85 . La desfacerea adop~ iei, dacă fostul adoptat este minor, 
părin~ii fireşti redobîndesc drepturile părinteşti, afară numai dacă 
instanţa judecătorească, în interesul minorului, hotărăşte instituirea unei 
tutele , 

CAPITOLUL IV 

Obligaţia de întreţinere 

Art. 86. Obliga~ia de întreţinere există între soţ şi soţie, părinţi şi 
copii, cel care adoptă şi adoptat, bunici şi nepoţi, străbunici şi strănepo~i, 
fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de 
lege. 

Are drept la întreţinere numai acela care se află în nevoie, neavînd 
putinţa unui cîştig din muncă, din cauza incapacităţii de a munci . 

Descendentul, cît timp este minor, arc dreptul la întreţinere oricare 
ar fi pricina nevoii în care el se află. 

An. 87. Soţul care a contribuit la întreţinerea copilului celuilalt 
soţ este obligat să continue a da întreţinere copilului, cît timp acesta este 
minor, Însă numai dacă părinţii săi fireşti au murit, sunt dispăruţi ori 
sunt În nevoie. 

Copilul va putea fi ob ligat să dea întreţinere celui care l-a întreţinut 
timp de 10 ani, astfel cum se arată În alineatul precedent. 

Art. 88 . Cel care a luat un copil pentru a-I creşte, fără a Întocmi 
formele cerute pentru adopţie, arc obligaţia să- I întreţină, cît timp 
copi lul este minor, Însă numai dacă părinţii fireşti au murit, sînt 
dispăruţi ori sî!-lt În nevoie. 

Art. 89. Intrcţinerea se datorează În ordinea următoare: 
a) soţii îşi datorează întreţinere Înaintea celorlalţi obligaţi; 
b) descendentul este obligat la întreţinere înaintea ascendentului, 

iar, dacă sînt mai mulţi descendenţi sau mai mulţi ascendenţi, cel în grad 
mai apropiat înaintea celui mai îndepărtat; 

c) cel ca re adoptă este obligat la întreţinere înaintea părinţilor 
fire~ti; 

d) fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere după părinţi, însă 
înaintea bunicilor. 
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Art. 90. În cazul în care mai multe dintre persoanele prevăzute în 
art. 89 sînt obligate să întreţină aceeaşi persoană, ele vor contribui la 
plata Între~inerii, propor~ional cu mijloacele ce au. 

Dacă părintele are drept la întreţinere de la mai mulţi copii, el 
poate, în caz de urgenţă, să pornească aqiunea numai împotriva unuia 
dintre ci. Cel care a plătit întreţinerea se poate Întoarce împotriva 
celorlalţi obligHi pentru partea fiecăruia. 

Art. 91. In cazul în care cel obligat în primul rînd la întreţinere nu 
arc mijloace îndestulătoare pentru a acoperi nevoile celui ce o cere, 
instanp judecătorească va putea obliga pe celelalte persoane îndatorate 
la între~inere să o completeze, în ordinea stab i lită în art. 89. 

Art. 92. Când cel obligat nu poate presta, în acelaşi timp, 
întreţinere tuturor celor care sînt î n drept s ă i-o ceară, instanţa 
judecătorească, ţinînd seama de nevoile fiecăreia dintre aceste persoane, 
poate hotărî fie ca întreţinerea să se plătea scă numai uneia dintre ele, fie 
ca întreţinerea să se Îr:npartă între ma i multe sau toate persoanele 
îndreptăţite să o ceară . In acest caz, instanţa va hotărî, totodată, modul 
în care se va împărţi întreţinerea între persoanele care urmează a o primi. 

An. 93. Obligaţia de întreţinere se execută în natură sau prin plata 
unei pensii în bani . 

Instanp judecătorească va stabili fe iul şi mod a lităţile executării, 
ţinînd seama d~ împrejurări . 

An. 94. Intrcţinerea este datorată p otrivit cu nevoia celui care o 
cerc şi cu mijloacele celui ce urmează a o p i'l ti. 

Instanţa judecătorească va putea mări sau micşora obligaţia de 
î ntreţinere sau hotărî încetarea ei, după cu m se s chimbă mijloacele celui 
care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte. 

Cînd întreţinerea este datorată de părinte sau de cel care înfiaz?' ea 
se stabileşte pînă la o pătrime din cîştigul s;iu din muncă pentru un copil, 
o treime pentru doi copii şi o jumătate prntru trei sau mai mulţi copii. 

Art. 95. Obligaţia de întreţinere ~ e.. st in ge, în afa ră de cazul 
prevăzut în an. 96, prin moartea debitor1llui sau a celui îndreptăţit la 
pensia de întreţinere . 

A rt. 96. Moştenitorul persoanei care a fost ob~igată la întreţinerea 
unui minor sau care i-a dat întreţinerea fă ră a avea obligaţia legală, este 
ţinut, în măsura valorii bunurilor moştenite, să continue întreţinerea, 
dacă păriIlVi 111. llO rului au murit, sînt dispăruţi sau sînt în nevoie, însă 
numa) cît timp cel Întreţinut este minor. 

In cazul în care sînt mai mulţi moştenitori, obligaţia este solidară, 
fiecare dintre ei contribuind proporţional cu valoarea bunurilor 
moştenite. 
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TITLUL III 

Ocrotirea celor lipsiţi de capacitate, 
a celor cu capacitate restrânsă ~i a altor persoane 

CAPITOLUL I 
Ocrotirea minorului 

Sec~iunea 1 

Drepturile ~i îndatoririle părinţilor faţă de copiii minori 

Art. 97. Ambii părinti au aceleaşi drepturi şi îndatoriri fată de 
copiii lor minori, fără a deosebi după cum aceştia sînt din căsătorie, din 
afara căsătoriei, ori adoptati. 

Ei exercită drepturile lor părint e şti numai în interesul copiilor. 
Art. 98. Măsurile privitoare la persoana şi bunurile copiilor se iau 

de către părinti, de comun acord . 
Dacă unul dintre părinti este mort, decăz ut din drepturile 

părinteşti, pus sub interdicţie sau, din orice împrejurare, se afl ă în 
neputinţă de a-şi manifesta voinţa, cel ă lalt părinte exercită sin gur 
drepturile părinteşti. 

Art. 99. De cîte ori se iveşte neînţelegere între părinţi cu privire la 
exerciţiul drepturilo r sau la îndeplinirea îndato ririlor p ă rinteşti, 
autoritatea tutelară , după ce ascultă pe părinţi, hotărăşte potrivit cu 
interesul copilului. 

Art. 100. Copilul minor locuieşte la părinţii să i. 
Dacă părinţii nu locuiesc împreună, aceştia vor decide, de comun 

acord, la care dintre ei va locui copilul. 
În caz de neînţelegere între părinţi, instanţa judecătorească, 

ascultînd autoritatea tutelară, precum şi pe ţopil, dacă acesta a împlinit 
vîrsta de 10 ani, va decide, ţinînd seama de interesele copilului. 

An. 101. Părinţii sînt datori să îngrijească de persoana copilului. 
Ei sînt obligati să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi 

dezvoltarea lui fizică, de educarea, învătătura şi pregătirea profesională a 
acestuia, potrivit cu însuşirile lui, în conformitate cu ţelurile statului 
român, spre a-l face folositor colectivităţii. 

An. 102. Autoritatea tutelară, poate da încuviinţare copilului, la 
cererea acestuia, după împlinirea vîrstei de 14 ani, să-şi schimbe felul 
învăţăturii ori pregătirii profesionale stabilită de părinţi sau să aibă 
locuinţa pe care o cere desăvîrşirea învăţăturii ori pregătirii profesionale. 
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Art. 103. Părinţii au dreptul să ceară înapoierea copilului de la 
orice persoană care îl ţine fără drept. 

1 nstanţa judecătorească va respinge cererea, dacă înapoierea este 
contrară intereselor copilului. Acesta va fi ascultat, dacă a împlinit vîrsta 
de 10 ani. 

Art. 104. Abrogat prin Legea nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii 
unor categorii de minori. 

An . 105. Părinţii au dreptul şi îndatorirea de a administra 
bunurile copilului lor minor si de a-I reprezenta în actele civile, pînă la 
data cînd el împlineşte vîrsta de 14 ani. 

După împlinirea vîrstei de 14 ani, minorul îşi exercită singur 
drepturile şi îşi execută tot astfel obligaţiile, însă numai cu încuviinţarea 
prealabilă a părinţilor spre a-I apăra împotriva abuzurilor din partea 
celor de-al treilea. 

Dispoziţiile secţiunii a II-a din prezentul capitol vor fi aplicabile 
prin asemănare. Cu toate acestea, nu se va întocmi inventarul prevăzut 
în art. 126, în cazul în care copilul nu are alte bunuri decît cele de uz 
personal. 

Art. 106. Părintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului 
şi nici copilul asupra bunurilor părintelUi, în afară de dreptul la 
mostenire si la întreţinere. 

, Art. i07. Copilul minor este întreţinut de părinţii săi. 
. Dacă minorul are un venit propriu, care nu este îndestulător, 

părinţii au îndatorirea să asigure condiţiile necesare pentru creşterea, 
educ~rea, învăţătura şi pregătirea sa profesională. 

In caz de neânţelegere, întinderea obligaţiei de întreţinere datorată 
de părinţi minorului, felul şi modalităţile executării, precum şi 
contribuţia fiecăruia dintre părinţi se vor stabili de instanp 
judecătorească cu ascultarea autorităţii tutelare. 

Art. 108. Autoritatea tutelară este obligată să exercite un control 
efectiv şi continuu asupra felului în care părinţii îşi îndeplinesc 
îndatoririle privitoare la persoana şi bunurile copilulUi. 

Delegaţii autorităţii tutelare au dreptul să viziteze copiii la locuinţa 
lor şi să se informeze pe orice cale despre felul cum aceştia sînt îngrijiţi, 
în ceea ce priveşte sănătatea şi dezvoltarea lor fizică, educarea, învăţătura 
şi pregătirea lor profesională, în conformitate cu ţelurile statului român, 
pentru o activitate folositoare colectivităţii; la nevoie, ei vor da 
îndrumările necesare. 

Art. 109. Dacă sănătatea sau dezvoltarea fizică a copilului este 
primejduită prin felul de exercitare a drepturilor părinteşti, prin purtare 
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abuzivă sau prin neglijenţă gravă în îndeplinirea îndatoririlor de părinte 
ori dacă educarea, învăţătura sau pregătirea profesională a copilului nu 
se face în spirit de devotament faţă de România, instanţa judecătorească, 
la cererea autorităţii tutelare, va pronunţa decăderea părintelui din 
d reptu riie părinteşti. 

Citarea părinţilor si a autorităţii tutelare este obligatorie. 
Art. 110. Decăderea din drepturile părinteşti nu scuteşte pc 

pă(inte de îndatorirea de a da întreţinere copilului . 
Art. 111. Autoritatea tutelară va îngădui părintelui decăzut din 

drepturile părinteşti să păstreze legături personale cu copilul, afară 
numai dacă, prin asemenea legături, creşterea, educarea, învăţătura sau 
pregătirea profesională a copilului ar fi în primejdie. 

Art. 112. Instanţa judecătorească va reda părintelui decăzut din 
drepturile părinteşti exerciţiul acestor drepturi, dacă au încetat 
împrejurările care au dus la decădere, astfel încît, prin redarea acestor 
drepturi , creşterea, educarea, învăţătura, pregă tirea profesională şi 
interesele patrimoniale ale copilului nu mai sînt primejdui te. 

SeCţiunea a Il -a 

Tutela minorului 

Art. 113. În cazul în care ambii pă'rinţi fiind morţi, necunoscuţi, 
dccăz uţi din drepturile părinteşti, puşi sub interdicţie, dispărUţi ori 
decla raţi morţi, copilul este lipsit de îngrijirea ambilor părinţi, precum şi 
În cazul prevăzut în art. 85, copilul va fi pus sub tutelă. 

An. 114. Tutela se exercită numai în interesul minorului. 
Art. 115. Au obligaţia ca în termen de cel mult cinci zile de la data 

când află de existenţa unui minor lipsit de îngrijire părintească, în 
cazurile prevăzute în art. 113, să înştiinţeze autoritatea tute];uă: 

a) persoanele apropiate minorului, precum şi administratorii şi 
locatarii casei în care locuieşte minorul; 

b) serviciul de stare civilă, cu prilejul înregistrării morţii unei 
persoane, precum şi biroul notarial de stat, cu prilejul deschiderii unei 
mosteniri; 

, c) instanţele judecătoreşti, procuratura şi miliţia, cu prilejul 
pronunţării, luării sau executării unor măsuri privative de libertate; 

d) organele administraţiei de stat, organizaţiile obşteşti, instituţiile 
de ocrotire, precum şi orice altă persoană . 

Art. 116. Numirea tutorclui se face de autoritatea tutelară, din 
oficiu sau la încunoştiinţarea acesteia, de către cei arătaţi în art. 115. 
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Art. 117. Nu poate fi tutore: 
a) minorul sau cel pus sub interdicţie; 
b) cel decăzut din drepturile părinteşti sau declarat incapabil de a fi 

tutore; 
c) cel căruia i s-a restrîns exerciţiul unor drepturi politice sau 

civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum şi cel 
cu rele purtări; 

d) cel lipsit, potrivit legii speciale, de dreptul de a alege şi de a fi 
ales deputat; 

e) cel care, exercitând o altă tutelă, a fost îndepărtat din aceasta; 
f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului, nu ar 

putea îndeplini sarcina tutelei. 
Cînd vreuna dintre împrejurările arătate în prezentul articol se 

iveşte·în timpul tutelei, tutorele va fi îndepărtat. 
Art. 118. Cel numit tptore nu poate refuza această sarcină. 
Cu toate acestea, poate refuza sarcina tutelei: 
a) cel care are vîrsta de 60 de ani împliniţi; 
b) femeia însărcinată sau mama unui copil mai mic de opt ani; 
c) cel care creşte şi educă doi sau mai mulţi copii; 
d) cel care exercită o altă tutelă sau o curatelă; 
e) cel care din cauza bolii, a infirmităţii, a felului îndeletnicirii, a 

depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile mi norului sau din 
alte motive întemeiate, nu ar putea să îndeplinească această sarcină. 

Dacă vreuna dintre împrejurările arătate în prezentul articol se 
iveşte în timpul tutelei, tutorele poate cere să fie înlocuit. 

Art. 119. Autoritatea tutelară va comunica în scris tutorelui 
numirea sa si va afisa decizia de numire la primăria de la domiciliul 
minorului. ' , 

prepturile şi îndatoririle tutorelui încep de la primirea comunicării. 
Intre timp, autoritatea tutelară poate lua măsurile provizorii cerute 

de interesele minorului. 
Art. 120. Tutorele care, fiind în exerciţiul atribuţiilor sale, a cerut 

înlocuirea, este obligat să-şi exercite aceste atribuţii pînă la rezolvarea 
cererii sale de înlocuire. 

Art. 121. Tutela este o sarcină gratuită. 
Cu toate acestea, autoritatea tutelară, ţinînd seama de munca 

depusă în administrarea averii şi de starea materială a minorului şi a 
tutorelui, va putea acorda acestuia din urmă O remuneraţie, care nu va 
depăşi zece la sută din veniturile bunurilor minorului. Autoritatea 
tutelară, potrivit împrejurărilor, va putea modifica sau suprima această 
remuneraţie. 
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Art. 122. Minorul pus sub tutelă locuieşte la tutore. Numai cu 
încuviinţarea autorităţii tutelare, minorul poate avea o altă locuinţă. 

Art. 123. Tutorele are obligaţia de a îngriji de persoana minorului. 
El este obligat să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi 

dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a 
acestuia, potrivit cu însu~irile lui, în con(ormitate cu ţelurile statului 
român, spre a-l face folositor colectivităţii. 

Art. 124. Tutorele are obligaţia de a administra bunurile 
minorului şi de a-l reprezenta în actele civile, însă numai pînă la data 
cînd acesta împline~te vîrsta de paisprezece ani. 

După împlinirea vîrstei de paisprezece ani, minorul îşi exercită 
singur drepturile şi î~i execută tot astfel obligaţiile, însă numai cu 
încuviinţarea prealabilă a tutorelui, spre a-l apăra împotriva abuzurilor 
din partea celor de-al treilea. 

Art. 125. Dispoziţiile art. 102, 103 ~i 106 se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul tutelei. 

Art. 126. După numirea tutorelui, şi în prezenta acestuia, un 
delegat al autorităţii tutelare va verifica la faţa locului toate bunurile 
minorului, întocmind, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, 
un inventar, care va fi supus aprobării autorităţii tutelare. 

Creanţele pe care le au faţă de minor tutorele, soţul, o rudă în linie 
dreaptă ori fraţii sau surorile tutorelui, pot fi plătite numai cu apobarea 
autorităţii tutelare. 

Art. 127. Autoritatea tutelară va stabili suma anuală necesară 
pentru întreţinerea minorului şi administrarea bunurilor sale. Ea va 
putea modifica, potrivit împrejurărilor, această sumă. 

Cheltuielile necesare pentru întreţinerea minorului şi administrarea 
bunurilor sale se acoperă din veniturile acestuia. în cazul în care 
veniturile minorului nu sînt îndestulătoare, autoritatea tutelară va 
dispune vînzarea bunurilor minorului. 

Dacă minorul este lipsit de bunuri şi nu are părinţi sau alte rude 
care sînt obligaţie de lege să-i dea întreţinere, autoritatea tutelară va cere 
să contribuie la întreţinerea lui'~. 

Art. 128. Este oprit să se încheie acte juridice între tutore, soţul, o 
rudă în linie dreaptă ori fraţii sau surorile tutorelui, de o parte, şi minor, 
de alta. 

Art. 129. Tutorele nu poate, în numele minorului, să facă donaţii 
şi nici să garanteze obligaţia altuia . 

.. A se vedea şi dispozi{iile Legii nr. 3/1970 privind regimul ocrotlrii unor categorii 
de minori. 
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Tutorele nu poate, fără prealabila încuviinţare a autorităţii tutelare, 
să facă valabil înstrăinarea ori gajarea bunurilor minorului, renunţarea la 
drepturile patrimoniale ale acestuia, precum şi să încheie orice alte acte 
care depăşesc dreptul de a administra. 

Actele făcute cu călcarea dispoziţiilor de mai sus sunt anula bile. 
Cu toate acestea, tutorele poate înstrăina, fără prealabila 

încuvijnţare a autorităţii tutelare, bunurile supuse pieirii ori stricăciunii, 
precurp şi bunurile devenite nefolositoare pentru minor, dacă valoarea 
acestora din urmă nu depăşeşte suma de două sute cincizeci lei. 

ArL 130. Autoritatea tutelară va acorda încuviinţarea, numai dacă 
actul răspunde unei nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru 
minor. 

!ncuviinţarea se va da pentru fiecare act în parte. 
In caz de vînzare, încuviinţarea va arăta dacă vînzarea se va face 

prin ~ună învoială sau în alt mod. 
In toa te cazurile, autoritatea tutelară poate indica tutorelui modul 

în care se mtrebuinţează sumele de bani obţinute. 
Art. 131. Sumele de bani care întrec nevoile întreţinerii minorului 

şi ale administrării bunurilor, precum şi hîrtiile de valoare, vor fi depuse, 
pe numele minorului, la o casă de păstrare de stat, de unde nu vor putea 
fi ridicate decît cu încuviinţarea autorităţii tutelare. 

Tutorele poate depune şi sumele necesare întreţinerii, tot pe 
numele minorului. Acestea se vor trece într-un cont separat si vor putea 
fi ridicate de tutore fără încuviinţarea prevăzută în alineatuÎ precedent. 

An. 132 . Ori de cîte ori se ivesc între tutore si minor interese 
contrare, care nu sînt dintre cele care trebuie să d~că la înlocuirea 
tutorelui, autoritatea tutelară va numi un curator. 

Art. 133. Minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani încheie actele 
juridice cu încuviinţarea prealabilă a tutorelui, iar în cazurile prevăzute 
în art. 132 şi 152 lit. c, cu încuv i inţarea prealabilă a curatorului. 

Dacă actul pe care minorul urmează să-I încheie face parte dintre 
acelea pe care tutorele nu le poate încheia decît cu încuviinţarea 
autorităţii tutelare, va fi necesară şi prealabila încuviinţare a acesteia. 

Minorul nu poate să facă, nici chiar cu încuviinţa re, donaţii şi nici 
să garanteze obligaţia altuia. 

Actele făcute cu călcarea dispoziţiilor de mai sus sunt anulabile. 
Art. 134. Tutorele este dator să prezinte anual autorităţii tutelare 

o dare de seamă despre modul cum a îngrijit de persoana minorului, 
precum ~i despre administrarea bunurilor acestuia. 
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Darea de seamă se va prezenta autorită~ii tutelare în termen de 30 
zile de la sfîrşitul anului calendaristic. 

în afară de darea de seamă anuală, tutorele este obligat, la cererea 
autorită~ii tutelare, să dea oricînd dări de seamă despre felul cum a 
îngrijit de persoana minorului, precum şi despre administrarea bunurilor 
acestuia. 

Art . 135. Autoritatea tutelară va verifica socotelile privitoare la 
veniturile minorului si la cheltuielile făcute cu întreţinerea acestuia si cu 
administrarea bunurilor sale şi, dacă sînt regulat întocmite şi corespund 
realităţii, va da descărcare tutorelui. 

Art. 136. Autoritatea tutelară va exercita un control efectiv şi 
continuu asupra modului în care tutorele îşi îndeplineşte îndatoririle sale 
cu privire la persoana şi bunurile minorului, dispoziţiile art. 108 alin . 2 
fiind aplicabile. 

Pentru înlesnirea controlului, autoritatea tutelară va putea cere 
colaborarea organelor administraţiei de stat şi instituţiilor de ocrotire. 

Art. 137. Felul învăţăturii sau pregătirii profesionale, ce minorul 
primea la data numirii tutorelui, nu poate fi schimbat de acesta, decît cu 
încuviinţarea autorită~ii tutelare. 

Art. 138. Minorul, precum şi toţi cei prevăzuţi în art. 115, pot face 
plîngere autorităţii tutelare cu privire la actele sau faptele tutorelui 
păgubitoare pentru minor. 

Tutorele va fi îndepărtat dacă săvîrşeşte un abuz, o neglijenţă gravă 
sau fapte care îl fac nevrednic de a fi tutore, precum şi dacă nu îşi 
îndeplineşte mulţumitor sarcina. 

Art . 139. Pînă la intrarea în funcţiune a noului tutore, autoritatea 
tutelară va numi un curator. 

Art. 140. La încetarea tutelei, tutorele este dator ca, în termen de 
cel mult 30 de zile, să prezinte auturităţii tutelare o dare de seamă 
generală. EI are aceeaşi îndatorire şi în caz de îndepărtare din tutelă. 

Bunurile care au fost în administrarea tutorelui vor fi predate, după 
caz, fostului minor, moştenitorilor acestuia sau noului tutore. 

An. 141. După predarea bunurilor, verificarea socotelilor şi 
aprobarea lor, autoritatea tutelară va da tutorelui descărcare de gestiunea 
sa. 

Chiar dacă autoritatea tutelară a dat tutorelui descărcare de 
gestiune, acesta răspunde pentru paguba pricinuită prin culpa sa. 

Tutorele care înlocuie~te pe un alt tutore are obligaţia să ceară 
fostului tutore repararea pagubelor ce acesta a pricinuit minorului prin 
culpa sa. 
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CAPITOLUL II 
Interdicţia 

Art. 142. Cel care nu are discernămînt pentru a se îngriji de 
interesele sale, din cauza alienaţiei mintale ori debiiităţii mintale, va fi 
pus sub interdicţie. 

Pot fi puşi sub interdicţie şi minorii. 
Art. 143. Interdicţ~ poate fi cerută de autoritatea tutelară, precum 

şi de toţi cei prevăzuţi în art. 115. 
Art . 144. Interdicţia se pronunţă de instanp judecătorească cu 

concluziile procurorului şi îşi produce efectele de la data cînd hotărîrea a 
rămas definitivă. 

După ce a rămas definitivă, hotărârea se va comunica, fără 
întârziere, de către instanţa judecătorească ce a pronunţat-o, instanţei 
locului unde actul de naştere al celui pus sub interdicţie a fost 
înregistrat, spre a fi transcrisă în registrul anume destinat. 

Cînd sentinţa judecătoriei prin care s-a pronunţat interdicţia a fost 
atacată cu recurs şi acesta a fost respins, instanp de recurs va face ea 
însăşi comunicarea prevăzută de acest articol trimiţînd, în copie, 
d ts.pozitivu I deciz iei. 

Incapacitatea celui pus sub interdicţie nu v:l putea fi opusă unui al 
treilea deCÎt de la data transcri(1rii hotărârii, afară numai dacă cel de-al 
treilea a cunoscut interdicţia pe altă cale. 

Art. 145. Hotărârea de punere sub interdicţie rămasă definitivă va 
fi comunicată de instanţa judecătorească autorităţii tutelare, care va 
de~mna un tutore. 

De asemenea, hotărârea de punere sub interdicţie rămasă definitivă 
va fi comunicată medicului şef al comunei, oraşului, municipiului sau al 
sectbrului municipiului Bucureşti, pentru ca aceasta să instituie asupra 
celui interzis, potrivit instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii, o 
supraveghere m~dicală permanentă. 

Art. 146. In caz de nevoie şi pînă la rezolvarea cererii de punere 
sub interdicţie, autoritatea tutelară va putea numi un curator pentru 
îngrijirea persoanei şi reprezentarea celui a cărui interdicţie a fost cerută, 
precum şi pentru administrarea bunurilor. 

Art. 147. Regulile privitoare la tutela minorului care nu a împlinit 
vîrsta de paisprezece ani se aplică şi în cazul tutelei celui pus sub 
interdicţie, în măsura în care legea nu dispune altfel. 

Art. 148. Tutorele celui pus sub interdicţie este în drept să ceară 
înlocuirea sa după trei ani de la numire. 
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Art. 149. Tutorele este dator să îngrijească de persoana celui pus 
sub interdic~ie, spre a-i grăbi vindecarea şi a-i îmbunătă~i cond i~iile de 
via~ă; în acest scop, se vor întrebuinp veniturile şi, la nevoie, toate 
bunurile celui pus sub interdic~ie. 

Autoritatea tutelară, de acord cu serviciul sanitar competent ~i 
~inînd seama de împrejurări, va hotărî dacă cel pus sub interdic~ie va fi 
îngrijit la locuinţa lui ori într-o institu~ie sanitară. 

Art. 150. Minorul care, la epoca punerii sub interdic~ie, se afla sub 
ocrotirea părinţilor, va rămîne sub această ocrotire pînă la data cînd 
devine major, fără a i se numi un tutore. Dispozi~iile art. 149 sînt 
aplicabile şi situa~iei prevăzute în prezentul alineat. 

Dacă la data cînd minorul devine major el se află încă sub 
inter~ic~ie, autoritatea tutelară va numi un tutore . 

In cazul în care la epoca punerii sub interdicţie minorul se afla sub 
tutelă, autoritatea tutelară va hotărî dacă fostul tutore al minorului 
păstrează sarcina tutelei sau va numi un nou tutare. 

Art. 151. Dacă au încetat cauzele care au provocat interdicţia, 
instanţa judecătorească va pronunţa, ascultînd concluziile procurorului, 
ridicarea ei. 

Cererea se va putea face de cel pus sub interdicţie, de tutore, 
precum şi de to~i cei prevăzu~i în art. 115. 

Hotărârea care pronun~ă ridicarea interdic~iei îşi produce efectele 
de la data cînd a rămas definitivă. Ea se va comunica, de către instanţa 
judecătorească care a pronunţat-o, instan~ei locului unde s-a transcris 
hotărârea de punere sub in terdicţie, spre a fi de asemenea transcrisă în 
registrul prevăzut de art. 144 şi totodată spre a se face în acelaşi registru 
men~iune despre ridicarea interdicţiei, pe marginea hotărârii care a 
pron\}nţat interdicţia. 

Incetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu va putea fi opusă 
unui al treilea decît de la data cînd, potrivit dispoziţiilor alineatului 
precedent, a fost făcută men~iune despre ridicarea interdicţiei, afară 
numai dacă cel de-al treilea a cunoscut ridicarea interdic~iei pe altă cale. 

CAPITOLUL III 

Curatela 

Art. 152. in afară de alte cazuri prevăzute de lege, autoritatea 
tute!ară va putea institui curate la: 

a) da~, din cauza bătrîneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, o 
persoană, deşi capabilă, nu poate, persona~ să-ti administreze bunurile 
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sau să-şi apere interesele în condi\ii mulţumitoare şi, din motive 
temeinice, nu-şi poate numi un reprezentant; 

b) dacă, din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deşi 
capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia măsurile 
necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amînare; 

c) dacă, din cauza bolii sau din alte motive, părintele sau tutorele 
este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele persoanei ce 
reprezintă sau ale cărui acte le încuviinţează; 

d) dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de 
la domiciliu, nu a lăsat un mandatar general; 

e) dacă o persoană a dispărut fără a se avea ştiri despre ea şi nu a 
lăsat un mandatar general. 

Art. 153. În cazurile prevăzute în art. 152, instituirea curatelei nu 
aduce nici o atingere capacităţii celui pe care curatorul îl reprezintă. 

Art. 154. Curatela se poate institui la cererea celui care urmează a 
fi reprezentat, a soţulUi său, a rudelor, a celor arătaţi în art. 115, precum 
şi a tutorelui, în cazul prevăzut în art. 152 lit. c. Autoritatea tutelară 
poate institui curatela şi din oficiu. 

Curatela nu se po::tte institui decît cu consimţămîntul celui 
reprezentat, în ~fară de cazurile în care consimţămîntul nu poate fi dat. 

Art. 155. In cazurile în care se instituie curatela, se aplică regulile 
de la mandat. 

Autoritatea tutelară poate da instrucţiuni curatorului, în locul celui 
reprezentat, în toate cazurile în care acesta din urmă nu este în măsură să 
o facă. 

Art. '156. Curatorul este în drept să ceară înlocuirea sa după trei 
ani de la numite. 

Art. 157. Dacă au încetat cauzele care au provocat instituirea 
curatelei, aceasta va fi ridicată de autoritatea tutelară la cererea curatorului, 
a celui reprezentat, a oricăruia dintre cei prevăzuţi în art. 115 ori din 
oficiu. 

CAPITOLUL IV 

Autoritatea tutelară 

Art. 158. Atribuţiile de autoritate tutelară aparţin organelor 
executive şi de dispoziţie ale oraşelor, municipiilor sau sectoare lor 
municipiului Bucureşti. 

Art. 159. Autoritatea tutelară competentă este: 
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a) pentru ocrotirea părintească şi tutela minorului, cea de la 
domiciliul minorului; 

b) pentru tutela persoanei pusă sub interdicţie, cea de la domiciliul 
acestuia; 

c) pentru curatela prevăzută în art. 152 lit. a sau c, cea de la 
domiciliul persoanei reprezentate sau al minorului de paisprezece ani; 

d) în cazul prevăzut în art. 152 lit. b, fie autoritatea tutelară de la 
domiciliul persoanei reprezentate, fie autoritatea tutelară de la locul 
unde trebuie luate măsurile urgente; 

e) pentru curatela prevăzută în art. 152 lit. d sau e, cea de la ultimul 
domiciliu din pră al celui lipsă ori al celui dispărut . 

Art. 160. Deciziile autorităţii tutelare pot fi atacate la autoritatea 
ierarhic superioară care, potrivit legii, exercită atribuţiile de îndrumare şi 
control. 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 161. Prezentul cod intră În vigoare la data de 1 februarie 
1954. 





LEGEA Nr. 48::' 
din 16 iulie 1991 

pentru completarea şi modificarea unor dispoziţii legale 
privind înfierea 

Publicată în M. Of. nr. 147 din 17 iulie 1991 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. I. - Legea nr. 1111990 privind încuviinţarea înfierii se 
modifică şi se completează astfel: 

1. La articolul 1 se introduce un alineat nou, final, cu următorul 
cuprins: 

"În cazul în care cel ce urmează a fi adoptat este cetăţean român cu 
domiciliul sau reşedinţa în străinătate, cererea adresată instanţei române 
este de competenţa Tribunalului municipiului Bucureşti". 

2. După articolul 1 se introduc articolele 11 şi 1 \ cu următorul 
cuprins: 

"Art. 11. - În scopul supravegherii şi sprijinirii acţiunilor de 
ocrotire a minorilor prin adopţie şi al realizării cooperării internaţionale 
în această materie, se înfiinţează, ca organ guvernamental, Comitetul 
Român pentru AdopţiL 

.. Legea nr. 48 a fost adoptatl de Senat ~i Adunarea Deputalilor în şedinlele din 
3 iulie şi, respectiv, 10 iulie 1991. 
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Comitetul Român pentru Adop~ii colaborează cu autorită~i 
centrale care au atribu~ii în domeniul protec~iei copiilor şi al adop~ilor 
interna~ionale, precum şi cu organiza~ii autorizate de acestea, în orice 
probleme de interes reciproc în domeniul adop~iei. 

Art. 12
• - Străinii sau cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa 

în străinătate pot adopta numai copii aflaţi în eviden~a Comitetului 
Român pentru Adopţii şi care nu au putut fi încredinţaţi sau adoptaţi în 
ţară, în intervalul de cel puţin şase luni de la luarea în evidenţă. 

De la prevederile alineatului precedent sînt exceptaţi soţul care 
adoptă copilul celuilalt soţ, adoptatorii care sînt rude pînă la gradul al 
patrulea inclusiv cu unuf dintre părinţii minorului sau care adoptă 
persoane majore în condiţiile art. 67 din Codul familiei". 

3. Articolul 2 litera a) se modifică, avînd următorul cuprins: 
"a) Acte privind adoptatul: 
- certificatul de naştere, în copie legalizată; 
- certificatele de naştere şi, după caz, de căsătorie sau deces, ala 

părinţilor fireşti ai minorului, în copie legalizată; 
- declaraţie autentificată de c.onsimţămînt la adopţie, dată de 

părintele sau părinţii fireşti, tutorele sau .ocrotitorii legali, ori, după caz, 
avizul aut.orităţii tutelare; 

- certificatul ~edical privind starea de sănătate a min.orului, 
eliberat, după caz, de P.oliclinica judeţeană, municipală sau de sector; 

- c.onfirmarea Comitetului R.omân pentru Adopţii că minorul nu a 
putut fi încredinţat sau ad.optat în ţară, în intervalul de cel pUţin şase 
luni dela luarea în eVidenţă." 

4. Articolul 5 va avea următ.orul cuprins: 
"Art. 5. - În cazul în care adopţia priveşte un C.opil pentru care 

este necesară punerea sub tutelă, dar aceasta nu a f.ost încă instituită, 
instanţa judecăt.orească va încuviinţa ad.oPţia cu avizul autorităţii 
tutelare competente a înt.ocmi ancheta s.ociaIă.'-

În situaţiile prevăzute de art. 109 din Codul famhiei, cînd C.opilulse 
află într-.o instituţie de .ocr.otire sau într-.o unitate medic.o-sanitară, 
cererea de decădere a părintelui din drepturile părinteşti P.oate fi făcută 
şi de ~.onducerea institUţiei sau unităţii. 

In cazul C.opilului aflat într-.o instituţie de .ocrotire sau, după caz, 
într-.o unitate medico-sanitară, părinţii P.ot declara în scris, în f.ormă 
autentică, că sînt de ac.ord ca, după trecerea a şase luni de la data 
declaraţiei, acesta să fie ad.optat de persoana aleasă de C.omitetul R.omân 
pentru Adopţii, fără a mai fi necesar un nou consimţămînt al lor la 
adopţie." 
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5. Alineatul 1 al articolului 7 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

"Instanţa se va pronunţa asupra cererii de Încuviinţare a adopţiei 
prin hotărâre, avînd în vedere ca minorul să poată beneficia În ţara 
străină de garanţiile şi normele echivalente acelora existente În cazul unei 
adopţii naţionale." 

6. La articolul 7 se introduc două alineate finale, cu următorul 
cuprins: 

"În cazurile prevăzute de art. 1 alin. 4, Întocmirea noului act de 
naştere al copilului adoptat, cu toate efectele filiaţiei fireşti, se va face de 
către primăria pe raza căreia Îşi are domiciliul sau reşedinţa adoptatul, 
iar În cazurile prevăzute de art. 1 alin. 5, de către Primăria sectorului 1 
din municipiul Bucureşti. 

Cetăţenia adoptatului este supusă legii cetăţeniei române." 
7. După articolul 7 se introduc articolele 7' şi 7\ cu următorul 

cuprins: 
"Art.7'. - Comitetul Român pentru Adopţii, cu sprijinul 

reprezentanţelor diplomatice şi consulare române si pe alte căi admise de 
normele internaţionale, va depune diligenţele necesare pe lîngă 
autorităţile sau organizaţiile statului al cărui cetăţean a adoptat un copil 
român, pentru ca acesta să beneficieze de garanţiile şi normele 
echivalente acelora existente În cazul unei adopţii naţionale. 

Art.72
• - Fapta părintelui, tutorelui sau ocrotitorului legal care 

pretinde sau primeşte, pentru sine sau pentru altul, bani ori alte foloase 
materiale În scopul adopţiei unui copil se pedepseşte cu închisoare de la 
unu la cinci ani. 

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta persoanei care, în 
vederea obţinerii unui folos material necuvenit, intermediază sau 
Înlesneşte adoptarea unui copil. 

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confiscă, iar dacă 
acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor 
în banL" 

Art. II. - Cererile pentru Încuviinţarea adopţiei, aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti, vor fi soluţionate potrivit reglementării în 
vigoare la data introducerii cererii. 

Art. III. - Termenul de "Înfiere" din Codul familiei şi din orice 
alte acte normative se Înlocuieşte cu termenul de "adopţie". 

Art. IV.- Articolul 20 din Decretul nr. 278/1960 cu privire la 
actele de stare civilă se completează după alineatul 3, cu un alineat nou, 
având următorul cuprins: 
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"Dispozi~iile alin. 3 referitoare la înscrierea, în actul de naştere 
întocmit ca urmare a încuviin~ării adoPIiei cu toate efectele filia~iei 
fireşti, ca loc de naştere, a localită~ii în care domiciliază cei care au 
adoptat, nu se aplică în cazul adop~iei unui copil cetăţean român de către 
un străin sau de ditre un cetă~ean român cu domiciliul sau reşedin~a în 
străinătate. U 

Art. V. - Legea nr. 11/1990, cu modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, se va republica, dîndu-se textelor o nouă 
numeroatare. 



LEGEA Nr. 11/1990 
privind încuviinţarea adopţiei 

Publicat~ în M. Of. nr. 95 din 1 august 1990 
Republicat~ în M. Of. nr. 159 din 26 iulie 1991 ~ 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. 1. - Încuviinţarea adopţiei este de competenţa instanţelor 
judecătoreşti. 

Cererea pentru încuviinţarea adopţiei se introduce la judecătoria în 
raza căreia domiciliază cel care adoptă. 

Cererea pentru încuviinţarea adopţiei unui copil părăsit, din părinţi 
necunoscuţi sau care, din orice alte cauze, se află în îngrijirea unei 
instituţii de ocrotire, se introduce la instanţa în raza căreia se află sediul 
instituţiei de ocrotire. 

Cererea pentru încuviinţarea adopţiei făcută de un străin sau de un 
cetăţean român cu domiciliuf ori reşedinţa în străinătate se introduce la 
tribu~alul în raza căruia domiciliază cel ce urmează a fi adoptat. 

In cazul în care cel ce urmează a fi adoptat este cetăţean român cu 
domiciliul sau reşedinţa în străinătate, cererea adresată instanţei române 
este de compet~nţa Tribunalului municipiului Bucureşti. 

Art. 2. - In scopul supravegherii şi sprijinirii acţiunilor de ocrotire 
a minorilor prin adopţie şi al realizării cooperării internaţionale în 
această materie, se înfiinţează, ca organ guvernamental, Comitetul 
Român pentru Adopţii. 

.. Republicatl în temeiul art. V din Legea nr. 48 din 16 iulie 1991, dîndu-se 
articolelor o noul numerotare. 
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Comitetul Român pentru Adoptii colaborează cu autoriUti 
centrale din străinătate care au atributii în domeniul protectiei copiilor şi 
al adoptiilor internationale, precum ~i cu organizatii autorizate de 
acestea, în orice probleme de interes reciproc în domeniul adoptiei. 

Art. 3. - Străinii sau cetăIenii români cu domiciliul sau reşedinp 
în străinătate pot adopta numai copii afla~i în eviden~a Comitetului 
Român pentru AdoPIii ~i care nu au putut fi încredinpIi sau adoptaIi în 
pră, în intervalul de cel pUIin şase luni de la luarea în eVidenIă. 

De la prevederile alineatului precedent sunt excepta~i so~ul care 
adoptă copilul celuilalt soţ, adoptatorii care sunt rude pînă la gradul al 
patrulea inclusiv cu unul dintre părinţi minorului sau care adoptă 
persoane majore în condiIiile art. 67 din Codul familiei. 

Art . 4. - La cererea pentru încuvinIarea adop~iei se vor ataşa 
următoarele acte: 

a) Acte privind adoptatul: 
- certificat de na~tere, în copie legalizată; 
- certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie sau deces ale 

părin~ilor fireşti ai minorului, în copie legalizată; 
- declaraţie autentificată de consimţămînt la adopţie, dată de 

părintele sau părinţii fireşti, tutore sau ocrotitorii legali, ori, după caz, 
avizul autorităţii tutelare; 

- certificat medical privind starea de sănătate a minorului, eliberat, 
după caz, de policlinica judeţeană, municipală sau de sector; 

- confirmarea Comitetului Român pentru Adop~ii că minorul nu a 
putut fi încredinpt sau adoptat în pră, în intervalul de cel pu~in şase 
luni de la luarea în evidenţă. 

b) Acte privind adoptatorii: 
- declaraţie autentificată în care adoptatorii să precizeze dacă 

adopţia se face cu efecte depline sau cu efecte restrînse; 
- certificatele de naştere şi de căsătorie, în copie legalizată; 
- certificate privind antecedentele penale; 
- certificate privind starea de sănătate; 
- un act, eliberat de autorităIile străine competente, din care să 

rezulte că pot să adopte, potrivit legislaţiei tării respective; 
- ancheta socială efectuată de autorităIile străine competente de la 

domiciliul adoptatorilor, în care să se arate opinia acestora cu privire la 
adoPIie. 

Art. 5. - Instanţa soluţionează cererea pentru încuviinprea 
adoPIiei în camera de consiliu, în complet constituit din 2 judecători, cu 
respectarea condiţiilor de fond prevăzute de lege. 
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Judecarea cererii se face cu citarea celor prevăzu~i la art. 70 din 
Codul familiei şi a autorită~ii tutelare, precum şi cu participarea 
p rocu rorului. 

Instanţa poate administra ori<;.e probă admisă de lege. Efectuarea 
anchetei sociale este obligatorie . In cazul prevăzut de art. 1 alin . 4, 
ancheta socială se face de către organele jude~ene sau al municipiului 
Bucureşti. • 

Art. 6. - In cazul în care adoptatorul sau cel ce urmează a fi 
adoptat este străin, fiecare este supus, în ceea ce priveşte condiţiile de 
fond pentru încheierea adop~iei, legii sale naţionale, dacă legea străină nu 
încalcă ordinea publică de drept internţional privat român. 

Art. 7. - In cazul în care adopţia priveşte un copil pentru care este 
necesară punerea sub tutelă, dar aceasta nu a fost încă instituită, instanţa 
judecătorească va încuviin~a adopţia cu avizul autorităţii tutelare 
comp.etente a întocmi ancheta socială. 

In situa~iile prevăzute de art . 109 din Codul familiei, când copilul 
se află Într-o instituţie de ocrotire sau într-o unitate medico-sanitară , 
cererea de decădere a părintelui d in drepturile părinteşti poate fi făcută 
şi de ~onducerea institu~iei sau unită~ii. 

In cazul copilului aflat într-o instituţie de ocrotire sau, după caz, 
Într-o unitate medico-sanitară, părinţii pot declara În scris, în formă 
autentică, că sunt de acord ca, după trecerea a sase luni de la data 
declaraţiei, acesta să fie adoptat de persoana aleasă de Comitetul Român 
pentru Adopţii, fără a mai fi necesar un nou consimţămînt al lor la 
adopţie. • 

An. 8. - In condiţiile legii, cei care justifică un interes legitim pot 
interveni în procesul privind Încuviinţarea adopţiei . 

Art. 9. - Instanţa se va pronunţa asupra cererii de Încuviinţare a 
adopţiei prin hotărâre, având în vedere ca minorul să poată beneficia în 
ţară străină de garanţiile şi normele echivalente acelora existente în cazul 
unei adop~ii naţionale . 

Hotărârea prevăzută la alin . 1 este supusă căilor de atac În 
cond~ţiile şi în termenele prevăzute de Codul de procedură civilă. 

In cazurile prevăzute de art. 1 alin . 4, Întocmirea noului act de 
naştere al copilului adoptat, cu toate efectele fi1ia~iei fireşti, se va face de 
către primăria pe raza căreia Îşi are domiciliul sau reşedinţa adoptatul, 
iar în cazurile prevăzute de art. 1 alin. 5, de către Primăria sectorului 1 
din municipiul Bucureşti. 

Cetăţenia adoptatului este supusă legii cetăţeniei române. 
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Art. 10. - Comitetul Român pentru Adopţii, cu sprijinul 
reprezentanţelor diplomatice şi consulare române ii pe alte căi admise de 
normele internaţionale, va depune diligenţe e necesare pe lîngă 
autorităţile sau organizaţiile statului al cărui cetăţean a adoptat un copil 
român, pentru ca acesta să beneficieze de garanţiile şi normele 
echivalente acelora existente în cazul unei adopţii naţionale. 

Art. 11. - Fapta părintelui, tutorelui sau ocrotitorului legal, care 
pretinde sau primeşte, pentru sine sau pentru altul, bani ori foloase 
materiale în scopul adopţiei unui copil se pedepseşte cu închisoare de la 
unu la cinci ani. 

Cu aceeaşi pedeapsă se sanqionează şi fapta persoanei care, în 
vederea obţinerii unui folos material necuvenit, intermediază sau 
înlesneşte adoptarea unui copil. 

Banii, valorile sau orice alte bunuri primite se confiscă, iar dacă 
acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor 
în bani. 

Art . 12 . - Cererile pentru încuviinprea adopţiei, în curs de 
soluţionare la organele de autoritate tutelară, vor fi înaintate de îndată 
instanţelor competente, potrivit dispoziţiilor prezentei legi. 

Cererile de anulare sau desfacere a adopţiei urmează aceleaşi regu li 
de competenţă ca cele pentru încuviinprea acesteia. 

Art . 13 . - Dispoziţiile prevăzute în capitolul III din Codul 
familiei se modifică în mod corespunzător prevederilor din prezenta 
lege. 

Articolele 73 şi 74 din Codul familiei, Decretul nr. 137 din 23 
martie 1956, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi, se 
abrogă. 
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