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Dat fiind nevoia de îngrijire și ocrotire a minorului, se poate considera că 

dreptul la relații de familie cu părinții săi reprezintă principalul drept 
fundamental al acestuia. 

Fundamentul dreptului copilului de a fi crescut de părinții săi constă în 
aceea că familia reprezintă mediul natural, biologic, social și moral cel mai 
propice pentru dezvoltarea sa. Ocrotirea minorului de către părinți reprezintă și un 
element fundamental al identității copilului, datorită faptului că vârsta frageda și 
nevoia de îngrijire conturează identitatea sa socială și juridică în primul rând prin 
intermediul ascendenților săi. Dreptul acestuia de a fi crescut de către părinții săi 
reprezintă și o premiză fundamentală a tuturor celorlate drepturi ale copilului, al 
căror exercițiu este cel mai bine asigurat și garantat de familie. Corelativ dreptului 
copilului la relații de familie cu părinții săi, aceștia din urmă au dreptul și obligația 
de a crește pe copilul lor. Ca regulă generală, cele două drepturi coexistă, sunt 
legate în mod natural și minorul poate fi separat de părinți numai în cazuri 
speciale, dacă aceasta este în interesul său superior, de exemplu în cazul abuzului 
sau al neglijării, situații care pun în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea sa. 

În conformitate cu dispozițiile Convenției ONU din 1989 cu privire la 
drepturile copilului, statele părţi se obligă să respecte dreptul copilului de a-şi 
păstra identitatea, inclusiv cetăţenia, numele şi relaţiile familiale, astfel cum sunt 
recunoscute de lege, fără nici o imixtiune ilegală.  
        Este în afară de discuție că legătura dintre un părinte și copilul său intră în 
noțiunea de viață familială în sensul art. 8 din Convenția europeană a 
drepturilor omului. 
 
       Scopul acestui proiect este de a cerceta modalitățile de garantare în dreptul 
român a prevederilor articolul 8 din Convenția europeană a drepturilor 
omului. 
        Drepturile prevăzute de către Convenția europeană a drepturilor omului, între 
care și dreptul copilului la relații de familie, au aplicabilitate directă în dreptul 
intern. Dar, acestea pot fi corect înțelese numai în lumina jurisprudenței Curții 
Europene a Drepturilor Omului. De o deosebită importanță este înțelegerea 
hotărârilor împotriva României (pe care se va pune un accent special), dar, în ceea 
ce privește precizările de esență, interpretarea dată de către instanța europeană în 
litigii cu alte state este obligatoriu a fi respectată și în dreptul nostru intern, așa   
încât analiza se va extinde și asupra acestora. 
         De aceea, prezenta cercetare își propune: 

• în primul rând să delimiteze și să analizeze principalele noțiuni sintetizate 
în această materie, în conformitate cu jurisprudența CEDO (care, în 
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numeroase situații au caracter autonom), precum: separarea copilului de 
părinții săi, interesul superior al copilului, relații personale, rolul 
autorităților, etc.;  

• în al doilea rând, vor fi prezentate principalele soluții, adesea nuanțate, 
mereu evolutive (și nu întotdeauna în afară de critică) ale instanței 
europene în domeniile de cel mai mare interes în practica judiciară română, 
ca de exemplu în ceea ce privește exercitarea drepturilor părintești după 
divorț, plasamentul și decăderea din drepturile părintești; 

• în al treilea rând, va fi fi cercetat cadrul legal național în materie, în 
principal Codului familiei, Legea nr. 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului și Noul Cod civil din 2009, cu accent 
asupra instituțiilor legate direct sau indirect de conținutul dreptului la 
relații de familie, astfel cum este conturat în jurisprudența CEDO.  

            În toate situațiile, sinteza principalelor soluții jurisprudențiale și doctrinare 
este relevantă. 
          Cadrul legal aplicabil va fi cercetat și din perspectiva  principalelor 
conventii internaționale, precum și a reglementările Uniunii Europene cu incidență 
asupra temei abordate. 
    
         Protecţia interesului superior al copilului reprezintă fundamentul oricărei 
măsuri în legătură cu minorul. Principiul interesului superior al copilului produce 
şi “efecte orizontale”, respectiv statul trebuie să ia măsurile necesare pentru 
garantarea lui nu numai in ce priveşte relaţiile cu autorităţile, ci şi de către 
subiectele de drept privat, în special în raporturile cu părinţii.  Acest principiu  
trebuie să prevaleze în toate demersurile şi deciziile care privesc pe copil. 
Principiul interesului superior al copilului trebuie aplicat în raport cu 
evoluțiile recente din dreptul european, inclusiv în sensul că nu trebuie analizat 
independent de dreptul la relații de familie dintre părinți și copii. 
            Scopul principal al articolului 8 din Conventia Europeana a Dreptrilor 
Omului este de a proteja individul impotriva amestecului din partea autoritătilor. 
Dar, in plus, trebuie sa existe obligatii pozitive inerente respectarii efective a vietii 
de familie dintre părinți și copii. Deoarece granita dintre aceste obligatii nu poate 
fi definita expres, principiile aplicabile sunt identice. In ambele cazuri trebuie 
acordata o atentie speciala realizarii unui just echilibru intre interesle individului si 
ale societatii in ansamblu si statele se bucura de o importanta marja de apreciere in 
acest domeniu. De aceea, o importanță specială va fi acordată obligațiilor 
autorităților, nu numai în sensul respectării reglementărilor interne și 
internaționale aplicabile, ci și în sensul evitării unor încălcări de fapt ale 
drepturilor garantate de Conventia europeană. 
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5. DESCRIEREA ŞTIINŢIFICĂ A PROIECTULUI (maxim 12 pagini) 

 

Garantând dreptul copilului la relații de familie, art. 9 alin. (1) din 
Convenției ONU din 1989 cu privire la drepturile copilului prevede că statele părţi 
vor veghea ca nici un copil să nu fie separat de părinţii săi împotriva voinţei 
acestora, excepând situaţia în care autorităţile competente decid, sub rezerva 
revizuirii judiciare şi cu respectarea legilor şi a procedurilor aplicabile, că această 
separare este în interesul suprem al copilului. O astfel de decizie poate deveni 
necesară în cazuri particulare cum ar fi, de exemplu, în cazul copiilor maltrataţi sau 
neglijaţi de părinţi sau în cazul în care părinţii trăiesc separat şi se impune luarea 
unei hotărâri cu privire la locul de reşedinţă a copilului.  

Legătura dintre un părinte și copilul său intră în noțiunea de viață 
familială în sensul art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, iar 
situația măsurilor care implică separarea familiei prezintă aspecte specifice. 
Autoritățile naționale beneficiază de o largă marjă de apreciere în acest domeniu, 
dar deciziile adoptate trebuie să repecte standardele impuse de necesitatea 
garantării dreptului la relații de familie. Doar un comportament deosebit de 
nedemn poate determina ca o persoană să fie privată de drepturile sale părinteşti în 
interesul superior al copilului (Hotărârea Sabău împotriva României din 28 
septembrie 2004, publicată in M. Of., nr. 484 din 8 iunie 2005) 

Este de necontestat că în această materie trebuie luat în considerare interesul 
superior al copilului. Dar, în jurisprudența sa nuanțată și evolutivă în ceea ce 
privește analiza binelui minorului, Curtea a realizat importante precizări, care 
rezultă din însăși substanța dreptului garantat de art. 8 din Convenție. Astfel, 
recent, în mai 2009, chiar într-un caz împotriva României, s-a subliniat că interesul 
superior al copilului trebuie analizat dintr-o dublă perspectivă. Pe de o parte, 
garantarea evoluției copilului într-un mediu sănătos, dar, pe de altă parte, 
menținerea legăturii cu familia sa  (Cauza Amanalachioai împotriva României din 
26 mai 2009, nepublicată în M. Of.). 

Scopul acestui proiect îl reprezintă asimilarea în dreptul românesc a 
garanțiilor prevăzute de art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului în 
ceea ce privește relațiile de familie dinte părinți și copiii lor minori, în special în 
ceea ce privește: 

1. Efectele divorțului cu privire la relațiile personale dintre părinți și copiii 
lor minori 
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Deși Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu s-a pronunțat cu privire la 
convenționalitatea soluției potrivit căreia instanța este obligată să se pronunțe în 
ceea ce privește încredințarea minorului unuia dintre părinți cu ocazia divorțului, 
este de deosebit interes analiza soluției prevăzute în prezent de art. 42 din Codul 
familiei în raport cu dispozițiile Convenția ONU din 1989 cu privire la drepturile 
copilului, a dispozițiilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului și a soluțiilor legislative și jurisprudențiale din dreptul 
comparat. Codul civil din 2009 prevede ca regulă generală în această materie  
exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, dar excepția prevăzută de 
art. 398 din acest act normativ justifică importanța analizei problemei și după 
intrarea în vigoare a acestuia. 

Chiar dacă în ceea ce privește încredințarea la divorț s-a precizat că 
oportunitatea măsurii nu poate face obiectul controlului Curții, acest control se 
exercită cu privire la motivarea soluției adoptate. Astfel, argumentele invocate nu 
pot încălca dreptul la nediscriminare.  

Legat de problema executării hotărârilor judecătorești în această materie, 
natura şi anvergura obligațiilor autorităților depind de circumstanţele fiecărei 
cauze, dar înţelegerea şi cooperarea din partea tuturor persoanelor vizate constituie 
întotdeauna un factor important (Cauza Ignaccolo-Zenide împotriva României, 
Hotărâre din 25 ianuarie 2000, publicată in M. Of. nr. 6 din 8 ianuarie 2001). 
De asemenea, de o deosebită importanță este respectarea dispozițiilor Conventiei 
de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, la 
care Romania a aderat prin Legea nr. 100/1992. 

2. Dreptul copilului la relații personale cu părinții 
Chiar dacă în situații excepționale, copilul este separat de părinți sau de unul 

dintre părinții săi, trebuie luate toate măsurile necesare pentru menținerea relațiilor 
personale. Un rol fundamental în această materie îl joacă aplicarea dispozițiilor 
Convenției europene din 2003 asupra relațiilor personale care privesc copiii, 
ratificată de România prin Legea nr. 87/2007 (vezi și Cauza R.R. împotriva 
României din 10 nov. 2009, nepublicată în M. Of.) 

3. Măsurile speciale de ocrotire 
 Plasamentul  reprezintă o măsură de protecție specială a copilului lipsit 

temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în vederea 
protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora. Este de necontestat că 
în această materie trebuie luat în considerare interesul superior al copilului. Dar, 
interesul superior al copilului trebuie analizat dintr-o dublă perspectivă. Pe de o 
parte, garantarea evoluției copilului într-un mediu sănătos, dar, pe de altă parte, 
menținerea legăturii cu familia sa. Rezultă că numai circumstanțe „absolut 
excepționale” pot determina întreruperea legăturii și că trebuie luate toate măsurile 
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pentru menținerea relațiilor personale și, atunci când devine posibil, reconstituirea 
familiei. 

În plus, măsurile luate de autorități vor fi înțelese ca măsuri temporare, care 
trebuie să înceteze atunci când circumstanțele cauzei o permit, iar scopul lor final 
trebuie să fie reunificarea familiei. Aceasta implică, de exemplu, încetarea măsurii 
plasamentului atunci când situația analizată la momentul luării deciziei s-a 
îmbunătățit. 

4. Garanții procedurale 
Deși articolul 8 din Convenție nu conține prevederi exprese cu privire la 

implicarea părinților în procesul decizional cu privire la copil, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului a subliniat că aceasta reprezintă o garanției esențială a 
respectării dreptului la relații de familie. De asemenea, ascultarea minorului este 
necesară, dar decizia trebuie circumstanțiată în raport de caracteristicile cazului. 

5. Decăderea din drepturile părintești 
Decăderea din drepturile părintești trebuie analizată ca o măsură justificată 

de interesul superior al copilului și nu ca o sancțiune a părintelui. O astfel de 
decizie trebuie adoptată numai în cazuri excepționale, în cazul unui compartement 
deosebit de nedemn, când drepturile și interesele copilului sunt primejduite. 
 
 
5.1. SCOPUL PRINCIPAL URMĂRIT 
Principalul scop urmărit de acest proiect constă în asimilarea garanțiilor prevăzute 
de art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudența internă. 

 
5.2. IMPORTANŢA ŞI RELEVANŢA CONŢINUTULUI ŞTIINŢIFIC  
Se va specifica stadiul actual în domeniu, probleme rămase nerezolvate relevante pentru tema 
proiectului. Se va descrie motivaţia proiectului şi gradul de interdisciplinaritate (dacă este cazul). 
 
Deoarece dreptul la relatii de familie este inerent statutului legal al copilului,  
problemele legate de respectarea acesuia sunt studiate in cadrul publicatiilor de 
dreptul familiei, ca de exemplu: 

 M. Avram, Filiatia. Adoptia nationala si internationala, ALL Beck, 2001 
 J. Areen, Family Law. Cases and materials, University Casebook series, 

1992 
 A. Benabent, Droit civil. La famille, Paris, 1997 
 D. Fenouillet, Droit de la famille, Dalloz, 1997 
 I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, ed. Universul 

Juridic, 2006 
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 E. Florian, Protecţia drepturilor copilului, ed CH BECK, 2007 
 A. Bacaci, V.C. Dumitrache, C.C. Hageanu,  Dreptul familiei, ed. C.H. 

Beck, Buc., 2009 
 M. Tomescu, Dreptul familiei, Protecţia copilului, ed ALL BECK, 2005 

 
 

Dreptul copilului la relatii de familie ocupa un rol important in literatura dedicata 
protectiei drepturilor omului, ca de exemplu: 

 C. Birsan, Conventia Europeana a drepturilor Omului: comentariu pe 
articole, All Beck, 2005 

 F. Sudre, Droit international et europeen des droits de l’homme, ed. PUF, 
Paris, 2001 

 V. Berger, Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, IRDO, 
2001 

 Droits de l'homme et libertés fondamentales de J. Robert, J. Duffar, Droits 
de l'homme et libertés fondamentales, Montchrestien, 2009 

 La convention europeenne des droits de l’homme, Commentaire article par 
article, sous la direction de L.-E. Pettiti, Economica, Paris, 1999 

 

O data cu adoptarea actelor internationale privind drepturile copilului si 
consacrarea expresa a dreptului copilului la relatii de familie, in literatura de 
specialitate au fost publicate lucrari speciale dedicate acestui domeniu, ca de 
exemplu: 

 S. Asquith, Justice for children, Martinus Nijhoff Publishers, 1994 
 A. Bainhaim, Children, The modern law, Jordan Publishing Limited, 2005 
 D. Balahur, Protectia drepturilor copilului ca principiu al asistentei sociale, 

ALL Beck, 2001 
 C. Breen, The standard of the best interests of the child, Martinus Nijhoff 

Publishers, 2002 
 J. Doek, Commentary on the UN Convention on the rights of the child, 

Articles 8-9: the right to preservation of identity and the right not to be 
separated from his or her parents, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 

 F. Emese, Protectia drepturilor copilului, CH Beck, 2006 
 S. Fox, The law of juvenile curts in a nutshell, West Publishing, 1984 
 D. Hersman, McFarlane, Children law and practice, Jordan Publishing 

Limited, 2005 

http://www.amazon.fr/Droits-lhomme-libert%C3%A9s-fondamentales-Jacques/dp/2707616176/ref=sr_1_9?ie=UTF8&s=books&qid=1271666266&sr=1-9
http://www.amazon.fr/Droits-lhomme-libert%C3%A9s-fondamentales-Jacques/dp/2707616176/ref=sr_1_9?ie=UTF8&s=books&qid=1271666266&sr=1-9
http://www.amazon.fr/Droits-lhomme-libert%C3%A9s-fondamentales-Jacques/dp/2707616176/ref=sr_1_9?ie=UTF8&s=books&qid=1271666266&sr=1-9
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 R. Hodgkin, P. Newell, Manual pentru implenatarea Conventiei cu privire 
la drepturile copilului, Venemonde, 2004 

 G. Ohnet, Le droit de l’enfance, Paris, 1987 
 D. Premont, Terms and concepts relating to human rights, women’s rights 

and children’s rights, Geneve, 1992 
 J. C. Prest, S. Wildblood, Children law, Jordan Publishing Limited, 2005 
 T. Buck, International child law, Cavendish Publishing, 2005 
 C. Wringe, A. Colin, A. Wringe, Children’s rights: a philosophical study, 

Routlege & Kegan Paul, 1985 
 
Protectia drepturilor copilului reprezinta un domeniu nou al protectiei drepturilor 
omului pe plan international si pe plan national. 

Proiectul va contribui la dezvoltarea cercetarii teoretice si a practicii juridice intr-
un domeniu de deosebit interes, cum este acela al drepturilor omului.  

Importanta temei rezulta si din faptul ca Romania a devenit recent parte la 
conventiile internationale care au ca scop protectia drepturilor copilului. De 
asemenea, reglementarea interna care are ca scop protectia drepturilor copilului 
(Legea nr. 272/2004) este de dată relativ recentă, iar Codul civil din 2009 aduce 
noi provocări în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor sale raportat la Convenția 
europeană  a Drepturilor Omului. 

Deoarece conceptia cu privire la drepturile copilului s-a schimbat in ultimii ani, 
insăși jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in acest domeniu este in 
continua evolutie.  

 
 
5.3. OBIECTIVELE, METODOLOGIA ŞI REZULTATELE 
PRECONIZATE ALE CERCETĂRII 
Se vor detalia obiectivele proiectului, modul de îndeplinire a acestora şi rezultatele preconizate.  
Se vor specifica contribuţiile cuantificabile ale proiectului. 
  
Obiectivele proiectului constau în: 
 delimitarea și analiza principalele concepte sintetizate în această materie, 

precum: separarea copilului de părinții săi, interesul superior al copilului, 
relații personale, principiul celeretății, rolul autorităților, etc.; 

 analiza cadrului legal național în materie, în primul rând a Codului familiei, 
a Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturlor copilului și 
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a Codului civil din 2009; 
 analiza jurisprudenței relevante în materie; 
 elaborarea de propuneri de îmbunătățire a soluțiilor din dreptul intern. 

 
Metodologia cercetării: 
 Metoda deductivă 

Pornindu-se de la concepte și teorii elaborate în jurisprudența CEDO și în doctrina 
dedicată acesteia se vor formula noi concepte și teorii aplicabile în dreptul 
național. Documentarea teoretică, analiza, sinteza problemelor juridice implicate 
și formularea conceptelor sunt activități specifice acestei metode de cercetare. 
 Metoda comparativă 

Demersul științific va fi comparat. Pornindu-se de la implicațiile soluțiilor din 
jurisprudența CEDO în dreptul comparat vor fi elaborate soluții compatibile cu 
sistemul național. 
 
Rezultatele preconizate ale cercetării constau în: 
 sinteza principalelor soluții jurisprudențiale și doctrinare în materie; 
 elaborarea de propuneri de lege ferenda ; 
 îmbunătățirea calității deciziilor judiciare în domeniu 

 
 
5.4. GRADUL DE ORIGINALITATE/INOVARE ŞI IMPACTUL 
PRECONIZAT AL PROIECTULUI 
Se va specifica gradul de originalitate şi complexitate a metodelor şi soluţiilor propuse raportate 
la realizările recente în domeniu. Se va detalia impactul contribuţiilor proiectului. 
 
Elementele originale vizate se refera la: 

 asimilarea solutiilor din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturlor Omului 
in practica romaneasca; 

 studiul implicatiilor ratificarii de catre Romania a conventiilor 
internationale care au ca scop protectia relatiilor de familie ale copilului, 
astfel cum au fost acestea recent incorporate în jurisprudența CEDO. 

 

Ca rezultata al cercetării, se urmărește publicarea de rezultate care pot contribui la: 

 evitarea pronuntarii de noi hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor 
Omului prin care se constata ca statul roman a incalcat art. 8 din Conventia 
Europeana  Drepturlor Omului in ceea ce priveste respectarea dreptului la 
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relatii de familie; 
 mai buna intelegere si aplicarea conventiilor europene care au ca scop 

protectia relatiilor de familie ale copilului, in special a Conventiei de la 
Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, la 
care Romania a aderat prin Legea nr. 100/1992; 

 respectarea dreptului parintilor si a copilului la relatiile de familie in 
procesele interne in domeniul familiei; 

 
 

 
5.5. PLANUL DE LUCRU 
  
AN OBIECTIVE ACTIVITĂŢI REZULTATE 

I 1 Cercetarea garantarii 
dreptului copilului la 
viață de familie în 
jurisprudența CEDO în 
ceea ce privește efectele 
divorțului cu privire la 
relațiile dintre copii și 
părinți și a dreptului 
copilului la relații 
personale cu părinții 

1.Determinarea 
conceptelor specifice 
jurisprudenței CEDO 
în aceste materii 
2.Analiza  
jurisprudenței CEDO 
în aceste materii 
3.Sinteza 
principalelor   soluții 
în aceste materii 

- Elaborarea de 
sinteze 
- o lucrare științifică 
publicată în reviste de 
specialitate 
recunoscute pe plan 
național 
  

2 Cercetarea garantarii 
dreptului copilului la 
viață de familie în 
jurisprudența CEDO în 
ceea ce privește 
măsurile speciale de 
ocrotire dispuse de 
autorități și garanțiile 
procedurale 

1.Determinarea 
conceptelor specifice 
jurisprudenței CEDO 
în aceste materii 
2.Analiza  
jurisprudenței CEDO 
în aceste materii 
3.Sinteza 
principalelor   soluții 
în aceste materii 

- o lucrare științifică 
publicată în reviste de 
specialitate 
recunoscute pe plan 
național 
 

II 1 Cercetarea cadrului 
legislativ național în 
domeniu 

1.Cercetarea 
reglementărilor 
naționale relevante 
2. Compararea 
soluțiilor legale 

- o lucrare științifică 
publicată în reviste de 
specialitate 
recunoscute pe plan 
național 
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naționale cu cele 
sintetizate în 
jurisprudența CEDO 
și în dreptul comparat 

 

2 Cercetarea și 
sintetizarea 
jurisprudenței naționale 
semnificative în materie 

1.Cercetarea și 
sintetizarea 
jurisprudenței 
naționale relevante 
2. Compararea 
soluțiilor 
jurisprudențiale 
naționale cu cele 
sintetizate în 
jurisprudența CEDO 
și în dreptul comparat 

- o lucrare științifică 
publicată în reviste de 
specialitate 
recunoscute pe plan 
național 
 

III 1 Integrarea solutiilor 
actelor internationale in 
domeniul dreptului 
copilului la relatii de 
familie in jurisprudența 
națională 

1.Integrarea soluțiilor 
de drept comparat în 
jurisprudența 
națională 
2.Integrarea 
dispozițiilor actelor 
internaționale în 
materie la care face 
trimitere 
jurisprudența CEDO 

- o lucrarea 
prezentată la 
conferințe sau 
seminarii 
internaționale 
- o lucrare științifică 
publicată ca 
monografie 

2 Elaborarea de propuneri 
de lege ferenda 

1.Integrarea 
dispozițiilor actelor 
internaționale în 
materiile la care face 
referire jurisprudența 
CEDO în 
reglementările interne 

- o lucrare științifică 
publicată în reviste de 
specialitate 
recunoscute pe plan 
național 
 

 
6. REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT (maxim 3 pagini) 

Teza intitulata "Casatoria în dreptul international privat român" abordeaza 
un subiect de actualitate în dreptul international privat, cu numeroase implicatii 
teoretice si cu aplicabilitate practică. 

Fundamentarea teoretica a subiectului consta în necesitatea clarificarii, prin 
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prisma unei analize de drept intern, dar si de drept comparat, a numeroaselor 
aspecte juridice pe care acest subiect le ridica, ca urmare a existentei în materie a 
unei legislatii bogate si variate, precum si a unei jurisprudente complexe, care 
ofera un vast câmp de analiza si impune efectuarea unei permanente corelari si 
sistematizari.  

Importanta teoretica a tezei este întarita de faptul ca lucrarea are caracter 
monografic, în sensul ca subiectul său nu a mai făcut obiectul unei lucrari 
stiintifice speciale, acesta fiind acoperit, cel putin în dreptul român, numai prin 
unele analize de sinteza în tratate de specialitate, precum si prin diverse articole 
publicate în reviste de specialitate, care nu ating însa decât aspecte restrânse ale 
acestui subiect.  

Din punct de vedere practic, importanta subiectului este data de faptul ca 
acesta cunoate o larga aplicare in jurisprudenta si in legislatie, fiind vorba de o 
materie care priveste o institutie fundamentala a dreptului intrnational privat si a 
dreptului familiei, si anume cea a casatoriei. 

Teza de doctorat intitulată "Casatoria în dreptul international privat român" 
este împărțită în 7 capitole, pornindu-se de la structura tradițională a abordării 
acestei materii, începând cu încheierea căsătoriei și finalizând cu desfacerea 
acesteia prin divorț. Fiecare capitol include analize de drept comparat, studiul 
domeniului de aplicare al normei conflictuale, soluții personale și concluzii. 

Capitolul I  "Calificarea casatoriei în dreptul international" analizează: 
definiția căsătoriei;  natura juridică a căsătoriei; importanța determinării naturii 
juridice a căsătoriei și efectele acesteia în dreptul internațional privat; precizări 
privind specificul calificării căsătoriei în dreptul internațional privat și unele 
probleme speciale de calificare, de exemplu în cazul căsătoriei poligame. O 
importanță deosebită este acordată calificării condițiilor la încheierea căsătoriei în 
condiții de fond și de formă, problemă cu deosebite implicații practice în dreptul 
internațional privat român. 

Capitolul II  "Încheierea căsătoriei" cercetează legea aplicabilă condițiilor 
de formă la încheierea căsătoriei sub trei aspecte: 

- căsătoria încheiată de cetățenii forului în străinătate, care impune analiza 
uniunii încheiate în formă locală cu precizarea compatibilității acesteia 
cu ordinea publică de drept internațional român. O atenție specială este 
dedicată probei căsătoriei încheiate în străinătate în dreptul român; 

- căsătoria încheiată de străini în țara forului; 
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- căsătoria încheiată de străini în țară străină. 
         Secțiunea dedicată legii aplicabile condițiilor de fond ale căsătoriei îmbină 
domeniul de aplicare al acestei norme conflictuale în dreptul material român cu o 
cercetare de drept comparat și pune accentul pe efectele ordinii publice în dreptul 
internațional privat român în această materie. 

Capitolul III "Efectele căsătoriei” determină domeniul de aplicare al acestei 
instituții extrem de complexe și analizează, în principal, legătura dintre norma 
conflictuală privind efectele căsătoriei și norme conflctuale speciale, ca de 
exemplu în materia numelui sau a obligației de întreținere. Probleme specifice 
ridică în această materie conflictul mobil de legi.  

Capitolul IV "Convențiile matrimoniale” analizează norma conflictuală din 
dreptul național în comparație cu alte norme conflictuale în materie și propune 
soluții proprii privind delimitarea domeniului acestei norme de cel al normei care 
guvernează efectele căsătoriei, în condițiile în care în dreptul material român 
regimul matrimonial este un efect legal al căsătoriei.  

Capitolul V "Nulitatea căsătoriei” pune accentul pe importanța delimitării 
între nulitatea relativă și nulitatea absolută și pe domeniul de aplicare al normei 
conflcituale, inclusiv în ceea ce privește personele care o pot invoca, motivele de 
nulitate și posibilitatea acoperirii acesteia.  

Capitolul VI "Divorțul și separația de corp” analizează competența în 
această materie, structura normei conflictuale și domeniul său de aplicare, făcând 
sublinieri în ceea ce privește diferitele efecte ale desfacerii căsătoriei. O atenție 
specială este acordată repudiului. O secțiune distinctă este dedicată recunoașterii 
hotărârilor de divorț pronunțate în străinătate, care prilejuiește și o analiză a 
practicii judiciare recente în materie. 

Teza de doctorat cuprinde peste 250 de pagini, 228 de note de subsol, 
studiul lucrărilor pertinente în materie din dreptul intern, bibliografie străină și o 
sinteză de jurisprudență română și străină. 

 
 

 
7. DOMENIUL ŞI SPECIALIZAREA ACTUALĂ A CERCETĂTORULUI 
CANDIDAT 
Dreptul mediului înconjurător, Protecția drepturilor copilului, Protecția 
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consumatorilor. 
 

 
Data, 
 
 

Semnătura, 
 

 


	RECTORAT

