
Cuprins  

Abrevieri ................................................................................................. VII 

Partea I. Exercitarea autorității părintești – fundamente  
teoretice și rațiuni practice ..................................................................... 1 

Interesul superior al copilului în exercitarea autorității  
părintești exclusiv de către unul dintre părinți  
(Cristiana-Mihaela Crăciunescu) ...................................................... 3 

Delegarea voluntară a exercitării autorității părintești  
(Emese Florian) ............................................................................... 26 

Aspecte teoretice şi practice vizând exerciţiul autorităţii  
părinteşti (Gabriela Cristina Frențiu) ............................................. 44 

Relaţiile personale dintre copil şi părintele la care acesta  
nu locuieşte (Gabriela Cristina Frențiu) ......................................... 67 

Dreptul de a avea legături personale cu minorul în cazul  
părintelui transsexual (Cristina Nicolescu) ..................................... 88 

Exercitarea autorității părintești în cazul copiilor ai căror  
părinți lucrează în străinătate (Anca Stamin) ................................. 105 

Exercitarea autorității părintești în cazuri speciale (Lavinia Tec) ...... 117 
O analiză privind fundamentarea răspunderii părinților pentru  

faptele prejudiciabile ale copiilor în dreptul civil român  
(Alexandru Radu Togan) ............................................................... 147 

Autoritatea părintească în contextul litigiilor privind răpirile  
internaționale de minori (Anca Magda Voiculescu) ...................... 178 

Partea a II-a. Tipologia juridică și psihologică a conflictelor  
privind exercitarea autorității părintești ........................................... 209 

Obligația legală de întreținere – cea dintâi îndatorire a părinților  
în raport cu copilul lor (Alin-Ioan Axente) .................................... 211 

Exercitarea autorității părintești și problema locuinței obișnuite  
a copilului în dreptul intern, în dreptul comparat și în dreptul 
internațional privat (Marius Floare) .............................................. 240 

Ordinul de protecţie solicitat de un soţ împotriva celuilalt soţ  
(Gabriela Cristina Frențiu) ........................................................... 258 



Autoritatea părintească VI 

Duo conjugal versus duo parental (Andrei Ionel Mocanu)................. 302 
Alienarea parentală sau cum să crești un copil nefericit  

(Adina Renate Motica)................................................................... 313 
Asumarea rolurilor parentale. Implicații asupra dezvoltării  

copiilor (Claudia Rusu) ................................................................. 364 
Elemente de psihologie a copilului în contextul disputelor  

parentale (Marius Rusu) ................................................................ 382 
Infracțiunea de nerespectarea măsurilor privind încredinţarea  

minorului (Andra-Roxana Trandafir) ............................................ 395 
Autoritatea părintească: un recurs la morală, o iminentă  

reformare (Maria-Cristina Vaida) ................................................. 410 

Partea a III-a. Proceduri judiciare și extrajudiciare  
în legătură cu exercitarea autorității părintești ................................ 421 

Considerații privind autoritatea părintească în spațiul european  
din perspectiva Regulamentului Bruxelles II bis  
(Laura Andrei) ............................................................................... 423 

Măreție și decădere din exercițiul drepturilor părintești:  
analiza unor soluții din jurisprudență (Marieta Avram) ................ 433 

Interesul superior al copilului în procedura medierii  
(Mihaela Docan) ........................................................................... 469 

Aspecte privind autoritatea părintească reflectată în activitatea  
notarială (Gabriela-Rodica Ghile-Buzan) ..................................... 479 

Aspecte de drept procesual civil privind obligația de întreținere  
(Eduard Gabriel Levai) ................................................................. 493 

Penalitățile de întârziere ca mijloc de constrângere la  
executarea hotărârilor judecătorești privind legăturile  
personale cu minorul (Mihail Vladimir Poenaru) ......................... 511 

Scurte considerații asupra dispozițiilor Codului de procedură  
civilă referitoare la executarea hotărârilor judecătorești  
referitoare la minori (Roxana Stanciu) .......................................... 538 

Gestionarea litigiilor privind relaţiile dintre părinţi și copii  
sub aspectul asigurării standardului de celeritate impus de  
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Rolul judecătorului  
naţional (Stela Stoicescu) ............................................................... 552 


