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Raportat la aceste considerente, Curtea a concluzionat că „inițiativa de revi-
zuire a Constituției este constituțională în raport de prevederile art. 152 alin. (2) 
din Constituție, întrucât nu suprimă dreptul la căsătorie ori garanții ale acestuia”. 

Referendumul pe acest subiect a fost organizat în zilele de 6 și 7 octombrie 
2018, în condițiile art. 151 alin. (3) din Constituție, scrutinul nefiind însă validat, 
din cauza prezenței insuficiente la vot (21,1% din numărul persoanelor înscrise 
în liste)1.  

3.2. Noțiunea de „familie” în sistemul Codului civil 

În ceea ce privește nivelul legislativ infraconstituțional, legea cadru care 
reglementează relațiile de familie este Codul civil, prin Legea nr. 71/2011 
[art. 230 lit. m)] fiind abrogat expres Codul familiei (Legea nr. 4/1953, intrată în 
vigoare la 1 februarie 1954)2.  

Codul civil reprezintă, așadar, principalul izvor de drept în materia relațiilor 
de familie, căsătoria și filiația (sursele și axele dreptului familiei3), precum și 
celelalte instituții juridice specifice (autoritatea părintească și obligația de 
întreținere) fiind reglementate în Cartea a II-a „Despre familie” (art. 258-534).  

S-a apreciat în literatura de specialitate că, deși Codul civil nu conține o defi-
niție a familiei, din ansamblul reglementării, rezultă că familia reprezintă „grupul 
de persoane între care există drepturi și obligații care se nasc din căsătorie, 
rudenie, adopție, precum și din alte raporturi asimilate de lege, sub anumite 
aspecte, raporturilor de familie”4.  

Art. 258 alin. (1) C.civ. reproduce în termeni fideli dispozițiile art. 48 alin. (1) 
din Constituție, prevăzând următoarele: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber 

                                                      
1 Cu privire la „eșecul procesului de revizuire a Constituției României, prin care se 

urmărea «rezervarea» instituției căsătoriei numai pentru cuplurile heterosexuale”, v. și 
E.S. Tănăsescu, C. Pintilie, Căsătoria între persoane de același sex din perspectiva jurispru-
denței Curții Constituționale din România, în volumul Conferinței naționale „Dreptul româ-
nesc la 100 de ani de la Marea Unire”, P. Pop, R. Rizoiu, (coord.), Ed. Hamangiu, București, 
2020, pp. 84-86. Autorii apreciază, în mod judicios, că „modificarea unei legi fundamentale a 
unui stat se realizează, de regulă, pentru a răspunde nevoilor societății actuale sau viitoare, iar 
nu pentru a crea o erată a voinței legiuitorului constituant” (p. 85). Din păcate, modificarea 
art. 48 alin. (1) din Legea fundamentală, în sensul consacrării caracterului heterosexual al 
căsătoriei, capătă accente obsesive: în Monitorul Oficial nr. 735 din 13 august 2020 a fost 
publicată o nouă inițiativă legislativă a cetățenilor, configurată pe aceleași coordonate; con-
tinuă, astfel, sarabanda revizuirii Constituției.  

2 Noul Cod civil român a fost adoptat de Parlament prin Legea nr. 287/2009 (M. Of. 
nr. 511 din 24 iulie 2009), în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Depu-
taților și a Senatului, în ședința comună din data de 22 iunie 2009. Prin Legea nr. 71/2011 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 409 din  
10 iunie 2011) s-au adus o serie de modificări, fiind stabilită, totodată, și data intrării sale în 
vigoare, respectiv 1 octombrie 2011. Noul Cod civil avea să fie republicat în M. Of. nr. 505 
din 15 iulie 2011. 

3 V., în acest sens, Florian, Dreptul familiei, p. 2. 
4 V. Avram, Familia, p. 9. 
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consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea 
părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor”. 

Având în vedere cvasiidentitatea conținutului normativ al celor două texte, 
art. 258 alin. (1) C.civ. trebuie înțeles în cheia de interpretare oferită de Curtea 
Constituțională prin Decizia nr. 580 din 20 iulie 2016: această dispoziție consacră 
și protejează dreptul la căsătorie și relațiile de familie rezultând din căsătorie, 
fiind operată, așadar, o conexiune neechivocă între familie și căsătorie. Prin 
urmare, raporturile de familie de facto (spre exemplu, cele izvorâte dintr-un 
concubinaj heterosexual) sunt excluse de plano din sfera de aplicare a textului, 
ceea ce, în opinia noastră, este regretabil. Deși în sistemul Codului civil nu este 
reglementat un statut juridic unitar dedicat concubinilor, totuși, o serie de dis-
poziții disparate atribuie concubinajului semnificație juridică [spre ex., art. 426, 
art. 441 alin. (3) sau art. 505 alin. (1) C.civ.], recunoscând astfel implicit că și 
concubinajul formează un model familial.  

Dată fiind interpretarea restrictivă a noțiunii de „familie” pe care alin. (1) al 
art. 258 C.civ. o impune, pentru asigurarea coerenței normative, același înțeles 
trebuie avut în vedere și pentru ipotezele reglementate de alin. (2) și (3) ale 
aceluiași articol. Ne întrebăm retoric: doar familia întemeiată pe căsătorie are 
dreptul la ocrotire din partea societății și a statului? Statul este obligat să sprijine, 
prin măsuri economice și sociale, exclusiv dezvoltarea și consolidarea familiei 
întemeiate pe căsătorie?  

Apreciem că, în textul de debut al Cărții a II-a „Despre familie”, legiuitorul ar 
fi trebuit să-și tempereze viziunea conservatoare, lăsând deschisă o portiță 
normativă și pentru alte modele familiale, în cazul cărora se impune, fără putință 
de tăgadă, respectul și ocrotirea vieții de familie1. 

Perspectiva clasică, tradiționalistă asupra familiei este accentuată și de norma 
de aplicație imediată conținută de art. 277 alin. (2) și (3) C.civ., potrivit căreia nu 
sunt recunoscute pe teritoriul României nici căsătoriile dintre persoane de același 
sex și nici parteneriatele civile hetero sau homosexuale încheiate ori contractate 
în străinătate, fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini. În acest context, 
trebuie amintite și numeroasele prevederi din cuprinsul Codului civil (în special 
cele plasate în cadrul Titlului I „Dispoziții generale”), care, într-o tautologie 
normativă agasantă, proclamă caracterul heterosexual al căsătoriei. Astfel, 
potrivit alin. (4) al art. 258 C.civ., „În sensul prezentului cod, prin soți se înțelege 
bărbatul și femeia uniți prin căsătorie”. De asemenea, alin. (1) al art. 259 C.civ. 
definește căsătoria ca fiind uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, 
încheiată în condițiile legii, iar alineatul (2) consacră dreptul bărbatului și al 
femeii de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.  

                                                      
1 Pentru o analiză „din exterior” a opțiunilor socio-politice ale legiuitorului român, 

v. J.-L. Renchon, Quelle définition et quelle perspective pour la famille et le mariage?, în Le 
colloque international „Le nouveau Code civil roumain: Vu de l’intérieur – Vu de l’extérieur”, 
București, 23-26 octombrie 2013, Editori Flavius Antoniu Baias, Răzvan Dincă, Ed. Universității 
din București, 2014, vol. 2, pp. 34-43. 
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2.5. Obligația de întreținere a copilului 

În conținutul autorității părintești intră și obligația de întreținere a copilului 
minor, reglementată de art. 499 C.civ.1. 

De asemenea, prin art. 47 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, se 
stabilesc unele aspecte legate de întreținerea copiilor, fiind instituit principiul 
potrivit căruia „părinților sau, după caz, reprezentanților legali, le revine respon-
sabilitatea de a asigura cele mai bune condiții de viață necesare creșterii și 
dezvoltării copiilor; părinții sunt obligați să le asigure copiilor locuință, precum și 
condițiile necesare pentru creștere, educare, învățătură, pregătire profesională, 
precum și un mediu de viață sănătos”. Iar potrivit art. 48 alin. (3) din Legea 
nr. 272/2004, republicată, „Părinții au obligația să solicite autorităților compe-
tente acordarea alocațiilor, indemnizațiilor, prestațiilor în bani sau în natură și a 
altor facilități prevăzute de lege pentru copii sau pentru familiile cu copii”. 

2.6. Dreptul de a lua anumite măsuri disciplinare față de copil 

Disciplinarea/„corecția” copilului reprezintă o componentă esențială din struc-
tura îndatoririi părinților de creștere și educare a minorului. Uneori este nevoie de 
„recuzita părintească” mai fermă care să influențeze în sensul dorit ori să corijeze/ 
modeleze comportamentul copilului în familie și în societate2.  

În sistemele normative ale multor state prinde contururi tot mai accentuate 
regula interzicerii oricărei pedepse de natură fizică3. Legiuitorul român, 
aliniindu-se acestei tendințe, nu exclude total ideea de corecție a copilului, însă 
trasează o serie de limite ale exercițiului dreptului părinților de a lua măsuri 
disciplinare, pe care judecătorul este chemat să le evalueze circumstanțial 
(nefiind posibilă și nici de dorit închistarea într-o normă juridică), ori de câte ori 
sunt indicii că aceste granițe fine au fost depășite de către părinți, ajungându-se 
pe terenul abuzului psihic/emoțional ori chiar în sfera tratamentelor inumane sau 
degradante4. 

Astfel, potrivit art. 489 C.civ., „Măsurile disciplinare nu pot fi luate de părinți 
decât cu respectarea demnității copilului. Sunt interzise luarea unor măsuri, 

                                                      
1 Pentru dezvoltări, v. infra, Titlul IX, Capitolul V. 
2 Pentru această exprimare plastică, v. Florian, Dreptul familiei, p. 547. 
3 Sunt de notorietate cazurile copiilor români separați de familiile lor de către autoritățile 

norvegiene competente în materia protecției drepturilor copilului.  
4 „Un adult care bate un copil nu face decât să pornească un ciclu inutil de violență”, 

afirmă Arun Gandhi în cartea dedicată renumitului său bunic („Darul mâniei și alte lecții de la 
bunicul meu Mahatma Gandhi”, apărută în România la Editura Humanitas, în anul 2019), 
autorul oferind și exemple de violență emoțională săvârșită de către părinți, uneori cu urmări 
tragice (un adolescent forțat să stea afară și să poarte o pancartă pe care scria „Sunt un tiran. 
Claxonează dacă urăști tiranii”; un tată care a tăiat părul fiicei sale de treisprezece ani, pentru 
a o pedepsi că a trimis niște fotografii picante unui coleg de școală. După aceea, a filmat-o în 
timp ce tremura, iar el o ironiza, videoclipul ajungând pe YouTube. La scurt timp, fetița a sărit 
de pe un pod și s-a sinucis).  
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precum și aplicarea unor pedepse fizice, de natură a afecta dezvoltarea fizică, 
psihică sau starea emoțională a copilului”. 

 Pe aceleași coordonate se plasează și art. 33 din Legea nr. 272/2004, republi-
cată, potrivit căruia „(1) Copilul are dreptul la respectarea personalității și indivi-
dualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umili-
toare ori degradante. (2) Măsurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite 
decât în acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub niciun motiv pedep-
sele fizice ori acelea care se află în legătură cu dezvoltarea fizică, psihică sau care 
afectează starea emoțională a copilului”. 

Pe un plan general, art. 95 din Legea nr. 272/2004, republicată, statuează 
următoarele: „Sunt interzise săvârșirea oricărui act de violență, precum și 
privarea copilului de drepturile sale de natură să pună în pericol viața, dezvol-
tarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, 
sănătatea fizică sau psihică a copilului, atât în familie, cât și în instituțiile care 
asigură protecția, îngrijirea și educarea copiilor, în unități sanitare, unități de 
învățământ, precum și în orice altă instituție publică sau privată care furnizează 
servicii sau desfășoară activități cu copii”. 

După modelul legislației din multe state europene, prin Legea nr. 217/2003 
pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, a fost 
configurat un instrument procedural de intervenție (ordinul de protecție 
provizoriu, respectiv ordinul de protecție) ce poate fi utilizat, în regim de urgență, 
ori de câte ori se constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori 
libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică 
(art. 221 și urm. din lege). Prin art. 3 din Legea nr. 217/2003, republicată, este 
calificată drept act de violență domestică „orice inacțiune sau acțiune intenționată 
de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau 
cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști 
soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește 
sau a locuit împreună cu victima”1. 

În cazul încălcării, de către părinți, a limitelor exercițiului dreptului de a lua 
măsuri disciplinare, sancțiunea aplicată poate merge de la decăderea din exerci-
țiul drepturilor părintești (art. 508-512 C.civ.), până la sancțiunea penală, pentru 
săvârșirea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului (art. 197 C.pen.). 

Pe terenul art. 3 Conv.EDO, o interpretare dinamică l-a determinat pe 
judecătorul european să stipuleze în sarcina statelor-părți obligația de a lua 
măsurile de natură să prevină supunerea persoanelor plasate sub jurisdicția lor la 
tratamente contrare art. 3, „chiar dacă acestea sunt administrate de către 
particulari” (A. c. Regatului Unit, hot. din 23 septembrie 1998, în cauză fiind 
vorba de violențe corporale la care este supus un copil de către tatăl vitreg). 
Aplicându-se relațiilor interindividuale, art. 3 protejează copiii împotriva relelor 

                                                      
1 Textul este reprodus, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 106/2020 (M. Of. nr. 588 

din 6 iulie 2020). 
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tratamente folosite de rude (Z. și alții c. Regatului Unit, hot. din 10 mai 2001). 
Autoritățile naționale, mai precis serviciile sociale, au obligația de a lua măsurile 
de natură să prevină asemenea acte ori să le facă să înceteze, de îndată ce sunt în 
măsură să cunoască violențele incriminate (D.P. și J.C. c. Regatului Unit, hot. 
din 10 octombrie 2002)1. 

Într-o cauză relativ recentă, D.M.D. c. României, hotărârea din 3 octombrie 
20172, CEDO a statuat următoarele: „Asigurarea unei demnități de bază copiilor 
înseamnă că nu poate exista niciun compromis în ceea ce privește condamnarea 
violenței împotriva lor, indiferent dacă aceasta este acceptată ca «tradiție» sau 
deghizată sub forma «disciplinei». (...) Astfel, este clar că respectarea demnității 
copilului nu poate fi asigurată dacă instanțele naționale ar accepta orice formă de 
justificare a actelor de rele tratamente, inclusiv a pedepselor fizice, interzise în 
temeiul art. 3. În acest context, Curtea consideră că statele membre ar trebui să 
depună eforturi pentru a proteja în mod expres și exhaustiv demnitatea copiilor, 
care, la rândul său, impune instituirea unui cadru juridic adecvat care să permită 
protejarea copiilor împotriva violenței în familie (...)” – par. 50 și 51.  

§3. Dreptul de a stabili locuința copilului 

Copilul are dreptul să crească alături de părinții săi, statuează art. 35 alin. (1) 
din Legea nr. 272/2004, republicată, din acest drept derivând regula potrivit 
căreia copilul minor locuiește la părinții săi [art. 496 alin. (1) C.civ.], indiferent 
dacă aceștia sunt sau nu căsătoriți între ei.  

Locuința copilului3 se stabilește de comun acord de către părinți (prin acțiunea 
principiului codeciziei), atât în cazul părinților separați, ipoteză la care art. 496 
alin. (2) C.civ. face referire in terminis, cât și în situația conviețuirii părinților4.  

În caz de neînțelegere, instanța de tutelă hotărăște, luând în considerare 
concluziile raportului de anchetă psihosocială și ascultându-i pe părinți și pe 
copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani [art. 496 alin. (3) C.civ.]. Având în 
vedere faptul că textul de lege stabilește necesitatea intervenției instanței doar în 
ipoteza unei disonanțe între părinți, dacă se conturează un acord, indiferent de 

                                                      
1 V. Fr. Sudre, Drept european și internațional al drepturilor omului (traducere), 

Ed. Polirom, Iași, 2006, p. 223.  
2 Traducerea în limba română a acestei hotărâri este disponibilă pe site-ul Institutului 

European din România (www.ier.ro). 
3 Locuința este o chestiune de fapt, care nu se confundă cu domiciliul, implicând atât o 

componentă obiectivă (existența materială a unui imobil de locuit), cât și un element 
subiectiv/ volițional (destinația specială imprimată acelui imobil, menit să servească interesele 
locative ale familiei). În structura regimului primar sunt configurate norme de protecție spe-
cială a locuinței familiei (art. 321-324), art. 321 alin. (1) C.civ. statuând în sensul că „locuința 
familiei este locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii”. 

4 Pentru o opinie concordantă, v. Florian, Dreptul familiei, p. 539. Aspectele privitoare la 
stabilirea locuinței copilului minor în contextul divorțului (inclusiv formula locuinței 
alternante) au fost tratate în cadrul Titlului IV, Capitolul III, Secțiunea a 4-a, pct. 4.3. 


