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PROGRAMA ANALITICĂ – FORMARE AN II I.N.P.P.A. 
 

• Căsătoria:  

• nulitatea căsătoriei  

• drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților 

• desfacerea căsătoriei  

• Filiația (firească) 

• Adopția  

• Autoritatea părintească  

• Obligația de întreținere 

• NULITATEA CĂSĂTORIEI 
 

• A se căsătorește cu B în scopul de a obține drept de ședere și, ulterior, cetățenia română. În 
primele luni după încheierea căsătoriei, soții nu locuiesc împreună, însă ulterior aceștia se mută 
împreună, B rămâne însărcinată și pierde sarcina datorită unei probleme medicale. După 
pierderea sarcinii, pe fondul neînțelegerilor între soți, B cere constatarea nulității absolute a 
căsătoriei pentru fictivitate: 

 a. Se acoperă nulitatea absolută a căsătoriei pentru fictivitate în cazul unei sarcini pierdute 
înainte de soluționarea definitivă a cauzei? 
 b. În ce termen trebuie cerută nulitatea absolută a căsătoriei pentru fictivitate? Se poate cere 
la trei ani după încheierea căsătoriei? 
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• Întrebări teoretice: 
 

a) Cum funcţionează impedimentul rudeniei în cazul unui copil adoptat sau conceput prin 
reproducere umană asistată medical cu terţ donator? 
b) Care este statutul juridic al căsătoriilor între persoane de același sex în România? 
c) În ce situaţii se poate concluziona că lipsește caracterul public al oficierii căsătoriei? 
d) Care este sfera de aplicare a art. 303 alin. (3) NCC? 
e) Ce este căsătoria putativă? 
f) Care sunt efectele nulităţii căsătoriilor în privinţa copiilor? 
 
 

• DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PATRIMONIALE ALE SOȚILOR 
 

• A și B au fost căsătoriți sub imperiul regimului comunității legale. În timpul căsătoriei, A a 
înființat, în calitate de asociat și administrator unic, un S.R.L., cu un capital inițial de 200 de lei, 
care a desfășurat o activitate intensă de investiții imobiliare. La data desfacerii căsătoriei, S.R.L.
ul avea capitalul social tot de 200 de lei, avea profit nerepartizat din anii anteriori de 200.000 lei 
și fusese creditat de asociatul unic cu 50.000 lei. După separarea în fapt a soților, la data de 1 
martie 2019, A a încheiat o promisiune de cumpărare a unui imobil, în valoare de 100.000 de lei, 
pentru care a plătit prețul integral, termenul de încheiere a contractului translativ de proprietate 
fiind de un an. Cererea de divorț a fost introdusă la 1 iunie 2019 și procedura a fost finalizată la 1 
august 2019, prin acordul soților, fără niciun fel de mențiune privind soarta regimului 
matrimonial. Sunteți avocatul soției B, alcătuiți argumentat lista bunurilor comune ale soților, 
dintre cele menționate în speță. 
 
 

• Întrebări teoretice: 
 

a) Care sunt opţiunile soţilor în alegerea regimului matrimonial? 
b) Care sunt avantajele și dezavantajele fiecărui regim matrimonial? 
c) Care sunt datoriile comune ale soţilor în cazul regimului separaţiei de bunuri/regimului 
comunităţii legale? 
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• DESFACEREA CĂSĂTORIEI 
 

• A introduce o cerere de divorț pentru culpa exclusivă a lui B. B arată prin întâmpinare că este de 
acord cu desfacerea căsătoriei prin acord. La primul termen de judecată, A nu se prezintă, cererea 
sa urmând a fi respinsă ca nesusținută. Sunteți avocatul lui B, arătați ce soluție are acesta pentru 
finalizarea divorțului în acest dosar. 

• Întrebări teoretice: 
a) În ce situaţii se poate admite un divorţ din culpa exclusivă a reclamantului? 
b) Se pot cumula despăgubirile la divorţ și prestaţia compensatorie? Dar despăgubirile și pensia de 
întreţinere? 
c) Se pot acorda despăgubiri conform art. 388 NCC în cazul divorţului pentru separaţie de fapt care 
a durat mai mult de 2 ani? 
d) Identificaţi motive temeinice de divorţ prin raportare la obligaţiile nepatrimoniale decurgând din 
căsătorie.  

• FILIAȚIA FIREASCĂ 
 

• Prin cererea înregistrată la judecătorie la data de 1 iulie 2019, minorul A prin reprezentantul său 
legal B, mama acestuia, la chemat în judecată pe C pentru a se constata că el este tatăl minorului 
și al obliga la plata pensiei de întreținere în favoarea sa de la data nașterii, 1 iunie 2016. 
Reclamantul a arătat că B și C au avut o relație de conviețuire de lungă durată, publică, pârâtul 
organizând chiar o petrecere cu prilejul nașterii minorului. Pârâtul a refuzat însă să facă o 
recunoaștere a paternității în formele prevăzute de lege, rupând relațiile cu reclamantul și mama 
acestuia cu 6 luni în urmă. Pârâtul nu a depus întâmpinare, nu sa prezentat la interogatoriu și 
nici la efectuarea expertizei serologice ADN încuviințate de instanță. Care va fi soluția instanței?  

 

• Întrebări teoretice: 
 
a) Se poate contesta recunoașterea voluntară de paternitate chiar de către bărbatul care a făcuto?  
b) În ce situaţii se poate înlătura prezumţia de paternitate a soţului mamei, chiar fără administrarea 
unei expertize medicolegale ADN? 
c) Cum se rezolvă concursul între mai multe prezumţii legale de paternitate când acestea operează 
în privinţa aceluiași copil?  
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• ADOPȚIA 
 

• A a solicitat constatarea nulității absolute a adopției majorului B de către soții C și D, C fiind 
unchiul lui A, iar D fiind mătușa adoptatului B. A arată că B nu a fost crescut în timpul minorității 
de către cei doi adoptatori, aceștia ocupânduse doar sporadic de acesta, când mama sa firească 
E, sora adoptatoarei D, era plecată în interes de serviciu, sau luândul de câteva ori în vacanțe în 
străinătate: 

• Care este instanța competentă și cine trebuie citat la judecarea cauzei, conform Legii nr. 
273/2004? 

• Care sunt condițiile ce trebuiau îndeplinite pentru legala adopție a majorului? 

• În ce condiții se poate vorbi de o adopție fictivă? 

• Cum interpretați aplicabilitatea art. 481 C.civ. în prezenta cauză?  

• Întrebări teoretice: 
 

a) Care sunt condiţiile pentru încuviinţarea unei adopţii internaţionale a unui copil cu reședinţa 
obișnuită în România? 
b) În cazul căror adopţii lipsește atât etapa deschiderii procedurii, cât și etapa încredinţării în 
vederea adopţiei?  
c) Care sunt condiţiile de legalitate a adopţiei majorului? 
d) În ce situaţii se justifică deschiderea procedurii adopţiei în locul altor măsuri de protecţie a 
minorului? 
e) Care sunt pașii de urmat de către un cuplu sau o persoană care dorește să adopte un copil? 
 
 
 
 
 
 

• AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ 
 

• A și B divorțează, având un copil minor C, în vârstă de 9 ani, înscris la școală în clasa a IIIa. 
Având în vedere faptul că locuința tatălui, după divorț, se afla la o distanță de aproximativ 500 de 
metri de școala frecventată de copil, că mama era cea care se ocupase predominant, dar nu 
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exclusiv, de creșterea copilului până la divorț și că aceasta urma să se mute întrun sat aflat la 25 
de kilometri de orașul în care se afla școala copilului, răspundeți următoarelor întrebări: 

• Ce criterii se utilizează pentru a stabili cine exercită autoritatea părintească după divorț? Ce 
elemente de fapt ar fi relevante în această privință? 

• Cum se stabilește locuința copilului după divorț? Detaliați criteriile relevante și sursa lor. 

• Cum se stabilește în concret pensia de întreținere pentru copil, presupunând că fiecare dintre 
părinți câștigă echivalentul salariului mediu pe economie? Dar dacă părinteledebitor nu are 
venituri regulate? 

 
 
Întrebări teoretice: 
 

• Care ar fi motivele întemeiate ce justifică exercitarea autorităţii părintești de un singur 
părinte după divorţ? 

• În ce situaţii se poate dispune decăderea din exerciţiul drepturilor părintești? 
c) Identificaţi asemănări și deosebiri între decăderea din exerciţiul drepturilor părintești și 
exercitarea autorităţii părintești de un singur părinte consecutiv divorţului. 
 
 
 
 

• OBLIGAȚIA DE ÎNTREȚINERE 
 

• A, persoană majoră în vârstă de 19 ani, solicită o pensie de întreținere de la tatăl său B, fiind elev 
în clasa terminală de liceu. Acesta avea un venit lunar net de 14.000 lei, dar avea și un alt copil 
dintro căsătorie anterioară și un credit ipotecar cu o rată lunară de 5.000 de lei.  

a) Care sunt criteriile generale de stabilire a cuantumului pensiei de întreținere? Aplicațile în cauza 
dată. 
b) Care sunt limitele temporale pentru acordarea pensiei de întreținere a copilului major? Discutați 
variantele posibile. 
 
 

 


