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Dosar nr(...) 
R O M Â N I A 

 
CURTEA DE  A P E L   I A Ş I 

SECTIA CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE 
 

DECIZIE Nr. 463 
Şedinţa publică de la 28 Octombrie 2009  

Completul compus din: 
Preşedinte :  (...) (...) 

          Judecător   :  (...) (...) 
                          Judecător  :   (...) (...)-T. 

                                                        Grefier       :   B. I. 
 
      

 S-a luat în examinare  cererea de recurs formulată de D. J. împotriva deciziei civile 
nr. 408 din 04 mai 2009 pronunţată de  T r i b u n a l u l   I a ş i,în contradictoriu cu  intimata D. 
B. N.,autoritate tutelară Primarul comunei E.,având ca obiect divorţ.   
                        La apelul nominal făcut în şedinţa publică  se prezintă recurentul D. J. şi intimata 
D. B. N. asistată de avocat M. E.,lipsă fiind reprezentantul autorităţii tutelare Primarul comunei 
E.. 
                        Procedura legal îndeplinită. 
                        S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că recursul este la al 
doilea termen de judecată; nu se solicită judecata în lipsă. 
                        Nemaifiind alte cereri de formulat,instanţa consideră recursul în stare de judecată 
şi dă cuvântul la dezbateri. 
                        Recurentul D. J. având cuvântul,solicită admiterea recursului aşa cum a fost 
formulat. Precizează că minora D. P. – E. nu este fiica sa. 
                       Avocat M. E. pentru intimata D. B. N. având cuvântul,solicită respingerea 
recursului promovat de D. J.,cu obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată. 
                         Apărătorul apreciază că în mod corect instanţa de apel a admis apelul formulat de 
D. B. N. şi a încredinţat minora D. P. E. spre creştere şi îngrijire acesteia,reţinând că este în 
interesul fetiţei de 9 ani să fie îngrijită de mamă care îndeplineşte condiţiile materiale şi morale 
necesare unei dezvoltări armonioase. 
                       Susţine că intimata D. B. N. locuieşte în casa părinţilor săi  moştenită după decesul 
tatălui ,deţine o suprafaţă de teren cultivată care reprezintă o sursă de alimente pentru copil,a 
lucrat în străinătate unde a strâns o sumă de bani  pentru nevoile copilului şi este dispusă să îi 
ofere fiicei sale timpul necesar pentru a depăşi trauma determinată de comportamentul violent al 
recurentului D. J.. 
                       Avocat M. susţine că interesul superior al minorei impune menţinerea deciziei 
instanţei de apel . Apreciază că instanţa de fond nu a observat că recurentul D. J. nu prezintă 
garanţiile prevăzute de lege pentru creşterea şi educarea minorei,acesta locuind într-o camera 
împreună cu cele două fiice ale sale,respectiv minora rezultată din căsătorie şi o altă minoră 
rezultată dintr-o relaţie de concubinaj. 
                        Arată că minora a fost supravegheată de bunicii paterni,însă primează dreptul 
mamei de a se preocupa de creşterea şi educarea acesteia. 
                       Apărătorul susţine că nu există motive de nelegalitate a deciziei instanţei de 
apel,iar cererea recurentului D. J. de a se stabili paternitatea minorei D. P. E. nu poate fi primită 
în calea de atac a recursului. 
                       Solicită respingerea recursului,menţinerea deciziei  T r i b u n a l u l u i   I a ş i,cu 
obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată. Precizează că pe perioada verii intimata 
D. B. N. a fost monitorizată de Direcţia pentru Protecţia Copilului , care a analizat 
comportamentul mamei faţă de minoră şi care a conchis că minora este bine îngrijită de mamă. 
                      Declarându-se dezbaterile închise,după deliberare, 
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CURTEA DE APEL : 
 
 Prin sentinţa civilă nr. 68/6.01.2009 a  J u d e c ă t o r i e i   I a ş i s-a  admis  în parte 
acţiunea formulată de reclamanta – pârâtă D. B. N., cu domiciliul ales în I,  la Cabinetul de 
Avocat M. E. din(...), bloc 258 B, scara C, etaj 5, apartament 16, judeţul  I, în contradictoriu cu  
pârâtul -  reclamant  D. J., cu domiciliul  în sat  E.  comuna E., judeţul I. 
 S-a admis în parte cererea reconvenţională formulată  de pârâtul – reclamant. 
 S-a declarat desfăcută din culpa comună căsătoria  încheiată  la data de 19 august 2000 şi 
înregistrată sub nr.  29 din 19 august  2000 în registrul  de stare  civilă al Primăriei I. 
 Reclamanta – pârâtă revine la numele avut anterior căsătoriei, acela de  D.. 
 S-a încredinţat pârâtului – reclamant  spre creştere şi educare minora D.  P. – E., născută 
la data de 30 iunie 2000. 
 Reclamanta – pârâtă a fost obligată la plata către pârâtul – reclamant, în folosul minorei 
D. P. – E., născută la data de 30 iuie 2000, a sumei de  150 euro lunar cu titlu de pensie de 
întreţinere, începând cu data introducerii cererii reconvenţionale, 14.10.2008 şi până la majorat. 
 S-a stabilit  în favoarea reclamantei – pârâte  dreptul  de a avea legături  personale cu 
minora D. P. – E. , născută la data  de 30 iunie 2000, la domiciliul  reclamatei – pârâte după 
următorul program: în prima şi a treia  săptămână din fiecare lună, de sâmbătă de la orele 10,00 
până duminică la orele  18,00, în fiecare vacanţă de vară timp de o lună, în luna august, precum 
şi în vacanţele de primăvară şi iarnă, timp de o săptămână. 
 Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că reclamanta s-a căsătorit  cu  
pârâtul  la data de 19 august  2000 şi s-au separat în fapt  în anul 20078, când reclamanta – pârâtă  
a fugit în Italia. Relaţia  soţilor a fost una zbuciumată, soţul  fiind o fire agresivă şi geloasă, 
consumând alcool, provocând scandaluri. S-a mai reţinut că minora fiind ataşată de  tată, îi poate 
asigura acesteia condiţii de viaţă normale. 
 Împotriva sentinţei civile nr. 68/6.01.2009  J u d e c ă t o r i e i   I a ş i a declarat apel D. 
B. – N.. 
 Prin decizia civilă nr. 408/4 mai 2009 a  T r i b u n a l u l u i   I a ş i s-a admis apelul 
promovat de către reclamanta D. B. N. contra sentinţei civile nr. 68/6.01.2009 a  J u d e c ă t o r i 
e i   I a ş i, sentinţă pe care a schimbat-o  în parte, în sensul că: 
 S-a încredinţat  reclamantei – pârâte spre creştere  şi educare  minora D. P. E., născută la 
30.06.2000 cu obligarea pârâtului  - reclamant  să plătească  83 lei  cu titlu de pensie lunară de 
întreţinere, începând cu data pronunţării prezentei decizii şi până la majoratul copilului. 
 S-a păstrat restul dispoziţiilor sentinţei apelate ce nu contravin  prezentei decizii. 
 A obligat intimatul să plătească apelantei 1.020,15 RON cu titlu de cheltuieli de judecată. 
 Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a  reţinut că este în interesul minorei a fi 
încredinţată apelantei spre creştere şi educare. Faptul că bunica paternă se îngrijeşte  de copil 
astfel cum s-a reţinut, nu este  un motiv pentru a-l încredinţa pârâtului. 
 Cu privire la culpa părţilor în destrămarea relaţiilor de familie, s-a  reţinut că  prima 
instanţă a valorizat corect probatoriul  administrat. 
 Împotriva deciziei civile nr. 408/4 mai 2008 a  T r i b u n a l u l u i   I a ş i a declarat 
recurs  D. J.. 
 Se critică sentinţa recurată pentru următoarele  motive de recurs: 
 - au fost ascultaţi alţi martori decât cei  propuşi la instanţa de fond; 
 - nu s-a  făcut  anchetă socială la  domiciliul mamei, iar aceasta este în Italia şi nu are loc 
de muncă.; 
 - nu s-a făcut nici o dovadă că  recurentul  întreţine relaţii extraconjugale; 
 - pârâta  este cea care consumă alcool şi   care nu s-a  ocupat  de întreţinerea minorei, ci 
dimpotrivă, a neglijat-o permanent. 
 Examinând decizia recurată prin prisma criticii ce vizează încălcarea sau greşita aplicare 
a legii, în ceea ce  priveşte aplicarea principiului  interesului  superior al copilului , principiu 
fundamentat în dreptul familiei, recursul formulat  este întemeiat. 
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 Potrivit legii, copilul are dreptul să crească  alături de părinţii săi,  ambii  părinţi sunt 
responsabili pentru creşterea şi educarea copilului lor. 
 În măsura în care există neînţelegeri între  părţi cu privire la  exercitarea  drepturilor  şi 
îndeplinirea obligaţiilor părinteşti acestea vor fi soluţionate de instanţa de  judecată ce va avea în 
vedere, în  primul rând, interesul  superior al copilului, astfel încât măsura dispusă să asigure  
bunăstarea materială şi spirituală a  copilului, în special prin îngrijirea  acestuia, prin asigurarea 
creşterii,  educării şi întreţinerii sale. 
 Minora D. P. E.  este  ataşată de mamă, aşa cum rezultă  din certificatul de 
 psihodiagnostic emis de Cabinetul  de Psihologie  al Policlinicii nr. 1 I, la data de  11 
septembrie 2009 şi interpelată de psiholog face referire la situaţii privind violenţa  domestică în 
familie cauzate de  comportamentul  abuziv al tatălui faţă de copil şi  mamă. 
 Susţinerile recurentului că mama ar fi o consumatoare de alcool, că nu se  ocupă de a-i 
asigura minorei condiţii  necesare pentru o dezvoltare corespunzătoare  nu sunt susţinute de 
probele  administrate  în cauză. 
 Totodată mai reţine Curtea că s-a efectuat ancheta socială la domiciliul  minore  iar mama 
s-a  reîntors din Italia  pentru a se ocupa de creşterea minorei. 
 Prin urmare, în mod legal tribunalul ţinând cont că minora manifestă  un mai mare 
ataşament faţă de mamă, iar depărtarea de mediul ce îi conferă siguranţă şi  stabilitate i-ar putea 
crea dificultăţi de ordin  emoţional, criticile din recurs  apar ca nefondate şi nu sunt de  natură să 
atragă modificarea hotărârii  recurate. 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 312 Cod procedură civilă urmează a se  respinge 
recursul formulat. 

 
PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 
D E C I D E 

 
 

 Respinge recursul formulat de D. J. împotriva deciziei civile nr. 408 din 4.05.2009 a  T r i 
b u n a l u l u i   I a ş i pe care o menţine. 
            Obligă recurentul D. J. să plătească intimatei D. B. N. suma de 1000 lei cheltuieli de 
judecată în recurs. 
             Irevocabilă. 
             Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.10.2009. 
 
PREŞEDINTE,                      JUDECĂTOR,                     JUDECĂTOR,                  GREFIER, 
(...) (...)                   (...) (...)          (...) – T.          I. B.  
                                                                          (...)  
 
 
 
Red. O.V. 
Tehnored. M.C. 
02 ex. 
26.11.2009 
 T r i b u n a l u l   I a ş i   
Jud. B. T. 
Jud. D. E. 
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