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Rolul patern în viziunea judec torilor europeni i impactul 
deciziilor acestora asupra jurispruden ei române 

The Paternal Role in the Vision of European Judges and the 
Impact of their Decisions on the Romanian Jurisprudence  

Ana-Maria Goldan 1 

Rezumat: Conform legisla iei europene actuale, fiecare copil are dreptul de a men ine 
o rela ie personal  cu ambii p rin i. Ca atare, în ceea ce prive te deciziile sale, instan a 
nu se va l sa influen at  de sentimentele contrare ale p rin ilor, ci va lua în 
considerare respectarea interesului superior al copilului. În cadrul acestui articol, vom 
analiza deciziile instan elor europene, care privesc pozi ia tat lui fa  de copilul s u. În 
acela i timp, vom observa faptul c , în unele studii de specialitate, rolul istoric al 
tat lui este inversat, în sensul c  mama va fi persoana care va controla via a copiilor. 
Acest lucru ne va conduce c tre urm toarea întrebare: Cât de departe pot merge 
mamele, în ceea ce prive te implicarea juridic  a ta ilor în via a copilului? Prin 
intermediul acestui studiu, vom lua în considerare impactul pe care deciziile luate de 
c tre instan ele europene l-au avut sau îl vor avea în sistemul juridic din România. 

Cuvinte-cheie: rolul patern; mam ; refuzul de a procrea; autoritate p rinteasc  

Abstract: According to the current European legislation, every child has the right to 
maintain a personal relationship with both parents. As such, regarding its decisions, 
the court will not be influenced by the contrary feelings of the parents, but will take 
into account the respect of the best interests for the child. In this article we will 
analyze the decisions of the European courts, which concern the position of the father 
towards his child. At the same time, we will notice that, in some specialized studies, 
the historical role of the father is reversed, in the sense that the mother will be the 
person who will control the life of the children. This will lead us to the following 
question: How far can mothers go in terms of the legal involvement of fathers in the 
child's life? Through this study, we will consider the impact that the decisions taken 
by the European courts have had or will have in the Romania's judicial system. 

Keywords: paternal role; mother; the refuse to procreate; parental authority 

Introducere 

În anul 1932, în lucrarea sa Minunata lume nou , Aldous Huxley descria o 
societate care priva copiii de dragostea patern , de r d cini, de tot ceea ce 
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înseamn  istoria familiei2. De i imaginar , aceast  societate era angrenat  în 
procesul de cre tere i de dezvoltare, deoarece copiii erau concepu i, chiar i în 
absen a rela iilor carnale. Gândindu-ne la progresul tiin ific din materia 
reproducerii, constat m faptul c , Aldous Huxley a anticipat o realitate viitoare. 
În prezentul marcat de evolu iile juridice i tiin ifice, remarc m faptul c , înc  
mai avem nevoie de un b rbat i de o femeie pentru a procrea. Aceast  stare 
natural  i, pân  acum, invariabil  a dat na tere unor dezbateri privind statutul i 
rolul p rin ilor, fa  de copil i fa  de comunitate.  

Potrivit unui raport redactat în cadrul celei de-a V-a sesiuni a Comitetului 
pentru Drepturile Copilului, „în principiu, institu ia fundamental  prin care se 
realizeaz  protec ia i dezvoltarea copilului este familia, în cadrul c reia tat l i 
mama copilului sunt protectorii s i naturali”3. Totodat , din preambulul 
Conven iei cu privire la drepturile copilului, desprindem ideea general  conform 
c reia, copilul necesit  un „mediu natural destinat cre terii i bun st rii” i „o 
atmosfer  de fericire, dragoste i în elegere”4. Rolul p rin ilor în dezvoltarea i 
protec ia copilului este reliefat i de alte prevederi cu caracter interna ional sau 
intern. Nu vom z bovi asupra acestui aspect, deoarece, însu i legiuitorul a 
recunoscut faptul c , este în interesul superior al copilului ca acesta s  fie crescut 
de c tre p rin ii s i5. De altfel, în prezent, legiuitorul manifest  o orientare 
protec ionist  fa  de copil. Dintr-un simplu mecanism de transmitere a 
mo tenirii, copilul devine fiin a care ocup  un loc primordial în dreptul 
contemporan al familiei, acesta fiind i motivul pentru care maestrul Jean 
Carbonnier discut  despre un pédocentrism al materiei6. 

În privin a rolurilor pe care le de in cei doi p rin i, spunem c  ambele 
sunt importante, deoarece cercet rile actuale privind interac iunile dintre mam , 
tat  i copil demonstreaz  dezvoltarea unei triade, care permite instaurarea unor 
leg turi afective. În acest sens, „cei doi p rin i, al turi de copil, vor împ rt i nu 
doar gesturi i ac iuni, ci i o realitate psihic ”7. Ne referim aici, bineîn eles, i la 

 
2  A. Huxley, Minunata lume nou , trad. Suzana i Andrei Banta , Editura Polirom, Ia i, 

2011. 
3  R. Hodkin, P. Newell, Implementation Handbook for the United Nations Convention on 

the Rights of the Child, în Journal of the Government Information, nr. 27, vol. 2, 
disponibil la adresa web: https://www.researchgate.net/publication/44830293_ 
Implementation_Handbook_for_the_United_Nations_ 
Convention_on_the_Rights_of_the_Child, accesat  online la data de 21. 11. 2020. 

4  Pentru detalii, a se consulta pagina web dedicat  Conven iei cu privire la drepturile 
copilului, la urm toarea adres : http://www.cdep.ro/pls/legis/ legis_pck.htp_ 
act_text?idt=28213, accesat  online la data de 21. 11. 2020. 

5  Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of 
Children, with special reference to Foster Placement and Adoption Nationally and 
Internationally, art 3: „The first priority for a child is to be cared for by his or her own 
parents”. 

6  V. Égéa, Droit de la famille, edi ia a 3-a, Editura LexisNexis, Paris, 2020, p. 593. 
7  S. R. Pantelie, The place and role of the father in early life, în Rom J Psychoanal, 2019, 

nr. 12, vol. 2, pp. 93-106. 
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problema conex  reprezentat  de autoritatea p rinteasc , exercitat  de c tre 
p rin i. Prin intermediul acesteia, p rin ii î i exercit  prerogativele, care presupun 
protejarea i educarea copilului8, în scopul dezvolt rii armonioase i a bun st rii 
materiale.  

Legat de prezen a mamei în via a copiilor, studiile psihologilor 
demonstreaz  faptul c , aceasta ac ioneaz  precum un stimul agreabil, iar lipsa ei 
din procesul de cre tere i de educare va conduce c tre instalarea unui sindrom 
denumit „tulburare psihopatic  a comport rii” 9. În mod concret, copilul va suferi 
de tulbur ri de limbaj, sau va fi incapabil s  dezvolte o leg tur  afectiv  cu mediul 
ambiant10.  

În ceea ce-l prive te pe tat , puterea sa a depins de parcursul politic i 
social, oscilând între prerogative nelimitate i restric ionare. În prezent, putem 
afirma faptul c , pater familias a fost dat uit rii de c tre legiuitor, prin instituirea 
prerogativelor egale ale p rin ilor, dar i prin intermediul noilor practici, care-i 
restric ioneaz  dreptul de a decide cu privire la propriul copil. Ca atare, 
autoritatea de inut  odinioar  de c tre pater familias este ast zi împ rt it  cu 
mamele, rudele ori cu institu iile statului. Totodat , din pricina evolu iei 
tiin ifice, se pare c  asist m la conturarea unei noi lumi, asem n toare celei 

descrise de Aldoux Huxley, mai precis la lumea copiilor orfani de tat , la cererea 
mamei. Acesta este i motivul pentru care reg sim, în lucr rile de specialitate, tot 
mai multe referiri la noile forme familiale, precum: copii cu p rin i divor a i, 
familii recompuse ori monoparentale, copii care nu- i cunosc p rin ii, al ii care 
nu cunosc identitatea unuia dintre p rin i, copii crescu i de bunici sau de c tre 
institu iile statului ori familii artificiale11. În ciuda tuturor eforturilor de a-l 
exclude pe tat , admitem faptul c , prezen a acestuia, înc  din perioada timpurie a 
vie ii copilului, este esen ial  deoarece îl preg te te pentru întâlnirea cu lumea 
exterioar . 

În cadrul lucr rii de fa , vom examina efectele tranzi iei de la patria 
potestas la autoritate sau responsabilitate p rinteasc  i vom efectua o analiz  
obiectiv  a rolului patern, în viziunea legiuitorului european. Totodat , vom 
insista asupra a dou  chestiuni: Cine poate decide, în actualitate, asupra procre rii 
într-o rela ie? i Cine va exercita autoritatea p rinteasc  asupra copilului? La aceste 
întreb ri, au încercat s  r spund  toate societ ile umane, în mod con tient sau 
incon tient. În acest sens, de-a lungul anilor, concep ia i rolul procreativ al 
tat lui au r mas înv luite în mister, aspect care le-a permis societ ilor s  î i 
construiasc  propriile reguli, cu privire la rolurile i puterile p rin ilor12.  

 
8  S. D. Lavenac, Le droit selon Louis Josserand, în Revue juridique de l’Ouest, nr. 2, 2015, 

pp. 39-53. 
9  D. W. Winnicott, Copilul, familia i lumea exterioar , trad. Nicoleta Dasc lu, Editura 

Trei, Bucure ti, 2013, p. 103. 
10  Ibidem. 
11  S. R. Pantelie, op.cit., pp. 93-106.  
12  A se consulta C. Lévi-Strauss, Antropologia structural , trad. I. Pecher, Editura Politic , 

Bucure ti, 1978. 
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1. Perspective diacronice cu privire la rolul patern 

A a cum se întâmpl  i în cazul majorit ii necuvânt toarelor, imediat 
dup  na tere, nou-n scu ii necesit  sprijin i apropiere fa  de unul dintre p rin i 
deoarece, în acea perioad , ei sunt extrem de fragili i de neajutora i. Este de 
notorietate faptul c , înc  din perioada primitiv , mama a r mas, de cele mai 
multe ori, al turi de copil, iar tat l s-a ocupat cu procurarea celor necesare 
traiului. Aceast  divizare a sarcinilor a avut la baz  împrejur ri reale, care 
presupun prezen a mamei al turi de nou-n scut13. Efectul direct a constat în 
crearea unei leg turi eterne între mam  i copil i, totodat , în atribuirea unui 
statut specific femeilor14. Referitor la acest aspect, Traian Herseni a afirmat faptul 
c : „prima categorie de persoane diferen iate func ional în sânul turmei au fost 
mamele”15.  

Înainte de a discuta despre pa ii care au contribuit la creionarea rolului 
actual al tat lui, trebuie s  amintim faptul c , în perioada primitiv , acesta era 
considerat a fi neimportant, din pricina faptului c , protejarea i cre terea 
copilului se realiza de c tre grup, ta ii fiind adesea necunoscu i16. Cu toate 
acestea, din punct de vedere biologic, nu poate exista un copil f r  tat . Odat  cu 
trecerea timpului, percep ia asupra tat lui s-a modificat. De pild , potrivit 
concep iei romane, b rbatul avea menirea de a-i proteja pe ceilal i membri ai 
familiei sale17. Totodat , femeia nu avea nici o putere asupra copiilor, indiferent 
de modalitatea de încheiere a c s toriei18. Potrivit principiul roman patris 
conditionem sequuntur19, copiii care rezultau dintr-o c s torie, dobândeau statutul 
legal al tat lui. În perioada veche, dup  na tere, dac  erau recunoscu i de c tre 

 
13  N. Constantinescu, Etnologia i folclorul rela iilor de rudenie, Editura Univers, 

Bucure ti, 2000, p. 55: „De exemplu, perioada al pt rii, în condi iile unei alimenta ii 
s r c cioase, se prelungea uneori peste 3-4 ani. În acest interval femeile puteau s  dea 
na tere unui alt copil, ocupându-se concomitent de cre terea lor. Separarea de mame 
i trecerea în alt  categorie de vârst  se f cea relativ târziu, în jurul vârstei de 10-12 

ani pentru fete i 14-15 ani pentru b ie i. De aici i motivul pentru care juri tii romani 
considerau ap i pentru c s torie, copiii care împlineau aceste vârste”.  

14  Ibidem, p. 56. 
15  Tr. Herseni, Forme str vechi de cultur  poporan  româneasc , Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 1977, p. 291. 
16  N. Constantinescu, op. cit., p. 57.  
17  V. M. Ciuc , Drept roman. Lec iuni, vol. I, edi ia a II-a, Editura Universit ii „Alexandru 

Ioan Cuza”, Ia i, 2014, p. 294. 
18  M. D. Bob, Manual elementar de drept privat roman, Editura Universul Juridic, 

Bucure ti, 2016, p. 102. 
19  Gaius, Institutiones, I.56, trad. A.N. Popescu, Editura Academiei, Bucure ti, 1982, p. 80: 

„Cet enii romani au sub potestas pe copiii lor dac  s-au c s torit cu femei cet ene 
romane, sau latine sau chiar peregrine, cu care au connubium: cum îns  connubium are 
efectul c  descenden ii urmeaz  condi ia tat lui, s-a ajuns nu numai la faptul c  ace tia 
devin cet eni romani, dar i c  trec sub potestas a tat lui lor”. 
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tat , copiii intrau sub puterea acestuia din urm 20. Ulterior, au fost instaurate cele 
dou  principii legate de paternitate, asfel încât s-a admis i proba contrar 21.  

Printre prerogativele de inute de c tre pater familias, amintim jus vitae 
necisque sau jus verberandi22. De asemenea, potrivit vechilor norme romane, pater 
familias de inea ultimul cuvânt, cu privire la c s toria copiilor s i23. Ulterior, 
gra ie dezvolt rii socio-economice, rolul lui pater familias, în cazul c s toriei 
tinerilor, a devenit unul pur consultativ24.  

Mergem mai departe cu analiza diacronic  i amintim faptul c , la 
conturarea rolului actual al tat lui au contribuit, în mare parte, cinci factori 
principali. Primul dintre ace tia se refer  la o con tientizare, înc  din secolul al 
XVII-lea, a importan ei copilului, descris  excelent de c tre istoricul francez 
Phillipe Ariès25. Conform scrierilor sale, în dreptul medieval nu a existat ideea de 
copil rie. Totu i, începând cu secolul al XVII-lea, sub efectul unei mi c ri 
moralizatoare, purtat  de c tre Biseric  i de c tre institu iile statului, copilul 
devine obiectul oric rei aten ii. Astfel, orientarea protec ionist  a început s  se 
manifeste prin adoptarea unor noi legi, referitoare la condi iile de munc , la 
educa ia obligatorie i la protec ia copilului26, care se bazau, totu i, pe o viziune 
marcat  de paternalism27. 

Al doilea factor, care a contribuit la creionarea rolului patern este 
reprezentat de c tre înmul irea, f r  precedent a drepturilor copiilor (începând cu 
secolul al XIX-lea i culminând cu recunoa terea drepturilor copiilor, ca fiind mai 
importante decât cele ale adul ilor). În literatura de specialitate s-a discutat despre 
aceast  orientare protec ionist , autorii oferind argumente pro i contra. 
Polemicile au pornit de la faptul c , prin retragerea statutului de mini-adult 
copilului, noile m suri legislative îi confereau acestuia drepturi specifice. Totu i, 
acordând copilului un statut special, bazat pe imaturitatea i vulnerabilitatea sa, 
conducea c tre refuzul recunoa terii unor drepturi fundamentale. De pild , 
profesorul Maurice Torelli a pus sub semnul întreb rii crearea unor drepturi 
specifice: „Drepturile copilului sunt inseparabile de drepturile omului, dup  cum 
se aminte te în preambulul Declara iei din anul 1959; libertatea omului se distruge 
sau se cucere te pas cu pas, înc  din perioada copil riei. Ca atare, de ce s  
proclam m drepturile copiilor? Prin ce se deosebe te acesta fa  de adult? Dac , 
gra ie unei sl biciuni fizice, intelectuale sau morale, copilul dobânde te dreptul la 

 
20  C. t. Tomulescu, Manual de drept privat roman, Litografia înv mântului, Bucure ti, 

1957, p. 220. 
21  C. Stoicescu, Curs elementar de drept roman, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2009, 

p. 102. 
22  Vl. Hanga, Manual de drept privat roman, Editura Cordial, Cluj-Napoca, 1994, p. 120. 
23  V. M. Ciuc , Lec ii de drept roman, Editura Polirom, Ia i, 1998, p. 202. 
24  Idem. 
25  A. Philippe, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Editura Plon, Paris, 1960.  
26  Ibidem, p. 5. 
27  C. Sheppard, Childrens Right to Equality: Protection versus Paternalism, în Annals of 

Health, vol. I, nr. 1, 1992, pp. 203-204. 
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protec ie special , în acela i timp, el va pierde accesul la alte drepturile 
fundamentale”28. 

Al treilea factor important se refer  la dezvoltarea tiin elor umaniste i la 
descoperirea rolului de tat , în procesul de integrare social  i de dezvoltare a 
copilului. De pild , potrivit psihologilor, într-o familie este bine s  existe o 
autoritate din partea tat lui, care s  nu fie alterat  din pricina unei mame 
competitive29. Din contr , am putea spune c , lipsa tat lui din procesul de 
cre tere i de instruire a copilului va conduce c tre tulbur ri de comportament30.  

Un alt factor, extrem de important pentru lucrarea de fa , se refer  la 
dezvoltarea paralel  i exponen ial  în domeniul tiin elor biomedicale. Acest 
factor a condus c tre descoperiri revolu ionare precum replicarea, manipularea i 
transmiterea materialului genetic. În acest sens, adep ii reproducerii umane 
doresc transformarea alegerii de a procrea într-un drept.  

 În cele din urm , spunem c  emanciparea femeilor i recunoa terea 
egalit ii dintre sexe reprezint  cel de-al cincilea factor, în procesul de conturare a 
rolului patern actual. La acestea se pot ad uga, în ultimele dou  decenii, 
defalcarea modelului tradi ional al familiei, bazat pe c s torie, cre terea abrupt  a 
ratei divor ului i num rul tot mai mare de persoane, care convie uiesc în afara 
c s toriei. 

2. Cine decide cu privire la procreare? 

Din analiza studiilor de specialitate desprindem faptul c , în societ ile 
patriarhale, procrea ia era privit  precum o datorie a femeii fa  de so ul ei. În 
acest sens, so ul de inea prerogativa de a- i repudia femeia steril , sau de a nu- i 
recunoa te copilul, dac  avea îndoieli cu privire la filia ie. De exemplu, în Grecia 
antic , exista concep ia potrivit c reia, o c s torie se încheie în scopul exclusiv al 
procre rii. Dac  so ul î i repudia so ia, din pricina sterilit ii, acesta nu era blamat 
de c tre societate, deoarece se considera c  î i dore te îndeplinirea datoriei 
morale i patriotice31. Repudierea era permis  i în dreptul roman, ba mai mult 
decât atât, potrivit normelor cuprinse în Legea celor XII table, b rbatul avea 
dreptul de a- i abandona copiii32. Un alt exemplu este reprezentat de normele 
cuprinse în Codul lui Hammurapi. Conform acestora, c s toria era considerat  
monogam , îns  legiuitorul îi permitea b rbatului s  aib  dou  so ii, dac  prima 

 
28  M. Torelli, La protection internationale des droits de l’enfant, în Travaux du Centre 

d’études et de recherche de droit international et de relations internationales de 
l’Académie de droit international de la Haye, Presses Universitaires de France, Paris, 
1983, pp. 7-9. 

29  S. Farca, Ce tr ie te copilul i ce simte mama lui. Repere psihanalitice pentru maternitate 
i copil rie, Editura Trei, Bucure ti, 2009, p. 257. 

30  D. W. Winnicott, Copilul, familia i lumea exterioar , trad. Nicoleta Dasc lu, Editura 
Trei, Bucure ti, 2013, p. 109. 

31  R. Flacelière, Via a de toate zilele în Grecia secolului lui Pericle, trad. Liliana Lupa , 
Editura Humanitas, Bucure ti, 2006, p. 73. 

32  V. M. Ciuc , Lec ii de drept roman, Editura Polirom, Ia i, 1998, p. 203. 
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dintre ele se afla în imposibilitatea de a procrea33. Observ m o diferen  fa  de 
alte norme, în sensul c , aici, b rbatului nu îi era permis  repudierea femeii 
sterile. De ce tat l era cel care decidea, cu privire la procreare, în societ ile 
patriarhale? R spunsul este simplu: acesta de inea o putere specific  asupra so iei 
i asupra copilului, iar metodele tradi ionale de contracep ie depindeau, în mod 

esen ial, de voin a sa. Ca atare, într-un moment în care procrea ia era supus  
capriciului naturii i al ignoran ei omului, aceast  întrebare pare irelevant . În 
prezent, într-un mod curios, tiin a i dreptul i-au unit for ele, pentru a inversa 
aceast  pozi ie. 

2.1. Dreptul de a nu procrea 

Studiind aceast  problem , am observat tendin a teoreticienilor, de a 
înlocui sintagma „alegerea de a nu oferi via  unui copil”, cu „dreptul de a nu 
oferi via ”. Ca atare, ne putem întreba, în ce m sur  devine alegerea personal  
un drept? Unii autori consider  c , motivul pentru care se dore te transformarea 
unei simple alegeri într-o prerogativ  susceptibil  de protec ie este dat de faptul 
c , discut m despre procreare, despre „puterea de a oferi via ”34. De exemplu, 
alegerea unei femei de a nu procrea, ca urmare a utiliz rii contraceptivelor, este 
considerat  un drept, susceptibil de protec ie din partea statului. Îns , aici pot 
interveni discu ii controversate, legate de integritatea so ilor.  

Potrivit deciziilor emise de c tre judec torii europeni, fiecare so  va fi 
st pân pe corpul s u35. În jurispruden a european , s-a discutat despre acest 
aspect, în pricini referitoare la avort. Judec torii au decis c  femeia poate apela la 
întreruperea voluntar  a sarcinii, f r  ca decizia ei s  poat  fi considerat  motiv 
de divor . Un exemplu, în acest sens, este reprezentat de decizia Paton v. Trustees 
of British Pregnancy Advisory Service Trustees, din anul 1988. Potrivit situa iei de 
fapt, William Paton din Marea Britanie a introdus o cerere în instan , pentru a- i 
opri so ia, pe nume Joan, s  recurg  la avort. Cererea a fost respins  deoarece, 
judec torul a statuat faptul c , femeia de ine prerogativa de a decide cu privire la 
propriul corp36. Un alt exemplu este reprezentat de cazul C. vs. S. din anul 1987, 
unde instan a britanic  luase aceea i decizie. Aici finalul a fost unul fericit, 

 
33  T. Negoi , Codul lui Hammurapi, Editura Fântâna Darurilor, Bucure ti, 1935, art. 148, 

p. 26: „dac  cineva i-a luat o so ie, care a c zut bolnav  de boala lahbu; dac  
inten ioneaz  s - i ia o a doua so ie, poate s  i-o ia. Pe so ia sa care a c zut în boala 
lahbu, nu poate s  i-o goneasc , ci o va interna într-o cas , pe care i-o va construi. 
Aici va locui ea i va fi între inut  pe tot timpul cât va tr i”. 

34  J. Hausser, Le choix de ne pas donner la vie: un droit de ne pas donner la vie?, în Ph. 
Jacques, Être parent aujoud'hui, Editura Dalloz, Paris, 2010, p. 27. 

35  B. Cox, Refocusing Abortion Jurisprudence to Include the Woman: A Response to Bopp 
and Coleson and Webster v. Reproductive Health Services, în California Western School 
of Law, 1990, disponibil la adresa web: https://core.ac.uk/download/pdf/232622414.pdf, 
accesat  online la data de 19. 11. 2020.  

36  Paton v. Trustees of british pregnancy advisory service trustees, în Ian Mccoll Kennedy, 
Husband denied a say in abortion decision, în The modern law review, vol. 42, nr. 3, 
1979, pp. 324-331. 
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deoarece femeia a decis s  p streze copilul, cu toate c  instan a îi acordase 
libertatea de a decide37. 

Posibilitatea femeii de a avorta, în ciuda obiec iilor ridicate de c tre tat , a 
fost intens discutat  de c tre juri ti, o parte dintre ei admi ând faptul c , o astfel 
de decizie este nerezonabil , din moment ce tat l particip , al turi de mam , la 
procreare38. Ca atare, decizia exclusiv  a femeilor nu se poate manifesta dup  
momentul fertiliz rii39. Îns , aici, apare o nou  discu ie, legat  de dreptul la via  
al persoanelor. Când intervine acesta, de la concep ie sau dup  momentul 
na terii? Potrivit art. 2 din Conven ia European  a Drepturilor Omului „dreptul la 
via  al persoanelor este garantat”, îns  legiuitorul european nu precizeaz  nici 
beneficiarii acestui drept i nici ce reprezint  conceptul de persoan . De altfel, în 
pricina Evans vs. Marea britanie, Curtea european  a drepturilor omului a apreciat 
faptul c , un embrion în s pt mâna a zecea nu poate fi considerat o persoan , 
deci nu se poate bucura de dreptul la via 40. Într-o alt  spe  Parrillo c. Italiei, 
instan a european  a specificat faptul c  „identitatea biologic  a embrionului nu 
va fi similar  cu cea a persoanei care-l poart  în pântece”41. 

În Statele Unite, problema avortului a fost ridicat , fie pentru a proteja 
via a copilului nen scut, fie pentru a invoca propriul drept la via a de familie. Au 
existat numeroase demersuri, prin intermediul c rora, statele au încercat s  
supun  avortul consim mântului so ului, dar acest lucru a fost respins pe motiv 
c  „statul nu poate acorda so ului un drept de veto de care el însu i este total lipsit 
în primul trimestru de sarcin ”42. În mod similar, în anul 1984, o curte federal  a 
declarat neconstitu ional  o lege a statului Kentucky, din anul 1982, care 
prevedea faptul c , un medic este obligat s -l informeze pe so , despre decizia de a 

 
37  C. vs. S. 1987, în Paul Magrath, Abortion or child destruction? The case of C. v. S. and the 

legal meaning of born alive, în Journal of management in medicine, 1 february 1987, 
vol. 2, nr. 2, pp. 158-168. 

38  L. Finer, J. B. Fine, Abortion Law Around the World: Progress and Pushback, disponibil la 
adresa web: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23409915/, accesat  online la data de 12. 
05. 2020. 

39  M. T. Meulders-Klein, Le droit de disposser de soi-même. Etendue et limités en droit 
comparé, in Liceité en droit positif et références légales aux valeurs, Editura Bruylant, 
Bruxelles, 1982, pp. 262-275. 

40  Evans vs. U.K, Application no 6339/05 disponibil  la adresa web: 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["003-1971098-2073178"]}, accesat  online la 
data de 12.09.2019. 

41  Parillo c. Italiei, 27 august 2015, disponibil  la adresa web: http://ier.gov.ro/wp-
content/uploads/cedo/Parrillo-împotriva-Italiei-MC.pdf, accesat  online la data de 19. 
11. 2020. 

42  Planned Parenthood of Central Missouri v. Danford, 1976, disponibil  la adresa web: 
https://embryo.asu.edu/pages/planned-parenthood-v-danforth-1976, accesat  online la 
data de 19. 11. 2020. 
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avorta a so iei, nu cu scopul de a se opune, ci pentru a fi informat43. Totodat , 
printr-o decizie din anul 1989, instan a american  a decis faptul c , embrionii sunt 
bunuri, cu scopul de a fi muta i de la o clinic  de fertilizare la alta44.  

Revenim pe teritoriul european i spunem c , art. 8 cuprins în Conven ia 
European  a Drepturilor Omului nu poate fi invocat de c tre so , sau de c tre un 
presupus tat  deoarece, potrivit deciziei din cazul X vs. Marea Britanie din anul 
1980, Curtea a decis c  „el trebuie s  se realizeze prin respectarea drepturilor 
aferente femeii”45. Cu alte cuvinte, instan a european  a decis c  avortul trebuie 
s  reprezinte o alegere exclusiv  a femeii. Ca urmare a acestor decizii, b rbatul va 
fi lipsit, în mod paradoxal, de puterea sa de a procrea. Mai mult decât atât, 
instan a francez  a decis, în anul 1991, c  între so i nu poate exista o obliga ie 
continu  de a procrea46. Totodat , dac  so ii au convenit s  renun e la procreare, 
ei pot invoca drept motiv de divor  exercitarea dreptului de a procrea47.  

2.2. Dreptul de a concepe un copil f r  tat  

Dreptul de a concepe un copil f r  tat  simbolizeaz , în mod clar, victoria 
definitiv  a femeilor i desprinderea final  fa  de trecut. În fapt, dac  o femeie 
dore te s  aib  un copil pentru ea îns i, nu exist  o lege care s  o opreasc  s -l 
conceap , prin mijloace naturale, i s  ascund  na terea fa  de tat . Totu i, într-
un astfel de caz, legiuitorul european nu-l poate împiedica pe copil s  încerce 
stabilirea paternit ii, fa  de tat l biologic. Ca excep ie, în dreptul francez exist  
tendin a actual  de a fi protejat  familia legitim , în defavoarea adev rului 
biologic. Astfel, putem considera c , dreptul copilului de a- i afla originile este 
înc lcat, de dragul protej rii identit ii p rin ilor. Potrivit normelor franceze 
actuale, dac  mama va alege na terea sub anonimat, cu secretizarea identit ii 
sale, copilul nu va avea dreptul de a- i afla originile48. Spre deosebire de 
legiuitorul francez, cel român, englez sau german nu admite o astfel de practic . 
Ca atare, demersul legiuitorului francez are ca scop înlocuirea familiei de tip 
biologico-afectiv, cu familia voluntar  sau tehnic , asem n toare celei prezentate 

 
43  H. W. Smith, C. Kronauge and C. Kronague, The Politics of Abortion: Husband Notification 

Legislation, Self-Disclosure, and Marital Bargaining, în The Sociological Quarterly, vol. 31, 
nr. 4, 1990, pp. 585-598. 

44  York vs. Jones, 1989, disponibil  la adresa web: https://embryo.asu.edu/pages/york-v-
jones-1989, accesat  online la data de 22. 11. 2020. 

45  X v. U.K., Decizia nr. 8416/78. Pentru alte cazuri privitoare la copiii nen scu i, a se 
vedea A. Grubb i D. Pearl, Protecting the Life of the Unborn Child, în Law Quarterly 
Review, 1987, p. 340. 

46  Cour d’appel Bordeaux, civ. 1er, 1 octobre 1991, N° de pourvoi: 89-19405, disponibil  la 
adresa web: https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19911009-
8919405, accesat  online la data de 22.11. 2020. 

47  Cour d’appel Montpellier, civ. 1er, 9 octobre 1994, disponibil  la adresa web: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007220940, 
accesat  online la data de 19. 11. 2020. 

48  P. Verdier, L’accouchement «sous X» en question, în Cahiers de Maternologie, vol. 5, 
1995, p. 70. 
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în lumea noua a lui Huxley. Desigur, exist  i decizii ale instan elor franceze, prin 
intermediul c rora s-a statuat faptul c , va fi în interesul superior al copilului, ca 
acesta s - i cunoasc  originile. Ne referim aici la hot rârea emis  în pricina 
Mandet c. Fran ei, pronun at  pe data de 14 ianuarie 2016, în care Curtea 
European  a Drepturilor Omului a specificat faptul c : „reprezint  interesul 
superior al copilului ca acesta s - i cunoasc  tat l biologic”49. Aceast  decizie 
reprezint  un semnal puternic, în favoarea protec iei interesului superior al 
copilului, dincolo de dorin a adul ilor.  

Dar ce se întâmpl  atunci când femeia dore te s  apeleze la tehnicile de 
reproducere uman  asistat ? Potrivit recomand rilor, se va avea în vedere 
protejarea vie ii persoanelor, în spe  a mamei i a copilului. Totodat , procedura 
medical  asistat  a fost proiectat , pentru a veni în ajutor femeilor sterile, în lipsa 
unor solu ii terapeutice. În Germania, pot apela la o astfel de procedur  doar 
cuplurile, indiferent c  exist  sau nu o c s torie. Totodat , pentru tehnica 
reproducerii umane, va fi necesar consim mântul persoanelor implicate50. În 
situa ia în care b rbatul nu- i ofer  consim mântul, vor fi admise ac iunile în 
t gada paternit ii sau în contestarea ei. Totu i, indiferent dac  ac iunea în 
instan  are sau nu succes, b rbatul va fi inut, în continuare s  execute sarcinile 
p rinte ti, deoarece donatorul nu poate fi obligat în acest sens. Prin urmare, 
singura modalitate de a fi exonerat de sarcinile p rinte ti este ca acesta s - i 
retrag  consim mântul, înainte de executarea tehnicii medicale51. 

În dreptul francez, similar dreptului german, au acces la astfel de tehnici 
doar cuplurile, iar consim mântul partenerului mamei va fi vital52. În dreptul 
englez, regulile privitoare la reproducerea uman  asistat  difer  pu in, fa  de cele 
prezentate pân  acum. Potrivit normelor engleze, femeile celibatare vor avea 
acces la tehnica reproducerii. Totodat , li se permite accesul i cuplurilor formate 
din dou  femei53. Ca atare, termenul tat  va fi înlocuit, în interiorul certificatului 
de na tere al copilului, cu sintagma second parent. Tot în Anglia este permis  i 
practica mamelor surogat. În fine, similar celorlalte dou  sisteme de drept 
analizate, filia ia fa  de tat  va fi stabilit  în urma consim mântului oferit 
pentru realizarea tehnicii.  

În sistemul juridic român, legiuitorul nu permite practica mamelor 
surogat, iar referitor la reproducerea uman  asistat  medical, au fost elaborate 

 
49  A se consulta spe a Mandet c. France, disponibil  la adresa web: https://www.cncdh.fr/ 

sites/default/files/affaire_mandet_c._france.pdf, accesat  online la data de 30. 11. 2020. 
50  J. A. Robertson, Reproduction in Germany and the United States: An essay in 

Comparative Law and Bioethics, University of Texas Law Schools, bepress Legal series, 
2004, p. 226, disponibil online la adresa web: http://law.bepress.com/expresso/eps/226, 
accesat  la data de 10.03.2019, p. 16. 

51  Idem. 
52  V. Wilhemin, Insémination artificielle avec donneur, Editura IDS, Neuchâtel, 1996, p. 30. 
53  H. Haker, Ethics of genetic in human procreation, Editura Revivals, Londra, 2018, p. 78. 
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patru proiecte de lege, în mod succesiv54. Ultimul dintre acestea a fost propus în 
anul 2013 i a suscitat multiple controverse55.  

Cu toate c  românii nu beneficiaz  de o lege, care s  reglementeze 
reproducerea uman  asistat  medical, au fost depuse cereri în instan , legate de 
acest aspect. Una dintre pricini se nume te Knecht c. României i, în urma sesiz rii 
instan elor europene, s-a decis faptul c , statul nostru a procedat corect în acest 
caz, deoarece a întreprins toate m surile necesare, în vederea realiz rii 
transferului materialului genetic, de la o clinic  de fertilizare c tre alta56. O spe  
similar  este cea intitulat  Nedescu c. României. i în acest caz, curtea a oferit 
câ tig de cauz  României, deoarece solicitarea so ilor de a utiliza embrionii 
criogeniza i nu era prev zut  în legisla ia autohton 57.  

3. Cine va exercita autoritatea p rinteasc  asupra copilului? 

Potrivit legiuitorului european, autoritatea p rinteasc  este exercitat  în 
interesul superior al copilului, de c tre ambii p rin i, pân  la momentul 
dobândirii capacit ii de exerci iu. Egalitatea implic  puterea autonom  a fiec rui 
so , de a efectua toate actele referitoare la persoana i bunurile copilului, f r  
consultarea prealabil  a celuilalt? Pentru a creiona rolul actual al tat lui, în 
procesul de educare i de cre tere a copilului, vom expune, în mod succesiv, 
normele privitoare la autoritatea p rinteasc  din state precum Fran a, Germania, 
Anglia sau România. De pild , legiuitorul francez consider  c , finalitatea 
autorit ii p rinte ti este reprezentat  de c tre interesul superior al copilului. 
Totodat , acesta prevede regula cogestiunii, în procesul de instruire i de 
protejare a copilului58. Legat de rolul tat lui, legiuitorul francez favorizeaz  
principiul codeciziei, evitând s  realizeze o list  a actelor care necesit  un acord al 

 
54  A. Popescu, Memorandum privind propunerea legislativ , referitoare la reproducerea 

uman  asistat  medical, 15 noiembrie 2013, disponibil  la adresa web: 
https://7676076fde29cb34e26d-
759f611b127203e9f2a0021aa1b7da05.ssl.cf2.rackcdn.com/eclj/memorandum-privind-
propunerea-legislativa-ruam-2013.pdf, accesat  online la data de 19. 11. 2020. 

55  Pentru detalii, a se consulta pagina web: https://www.mediafax.ro/social/asociatia-sos-
infertilitatea-romania-este-singura-tara-din-ue-care-nu-are-o-lege-a-fertilizarii-in-
vitro-17812095, accesat  online la data de 28.11. 2020. 

56  Knecht c. României, disponibil  la adresa web: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid": 
["001-113291"]}, accesat  online la data de 28. 11. 2020. 

57  Nedescu c. României, disponibil  la adresa web: http://ier.gov.ro/wp-
content/uploads/cedo/Nedescu-impotriva-Romaniei.pdf, accesat  online la data de 10. 
06. 2020. 

58  Code civil français, art. 371-1: „L'autorité parentale est un ensemble de droits et de 
devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la 
majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa 
moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect 
dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou 
psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon 
son âge et son degré de maturité”. 
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so ilor. În cadrul art. 372-2 din Code Civil Français, se prevede faptul c , fiecare 
so  poate s  încheie un act obi nuit cu un ter , care s -l priveasc  pe copil, f r  
acordul celuilalt. A adar, legiuitorul francez folose te numai sintagma de acte 
obi nuite, uzuale. Tocmai în aceast  sintagm  reg sim contrastul c ci, pu ine 
legisla ii europene fac distinc ia între acte importante i acte uzuale, pentru a 
decide cu privire la copil. În literatura juridic  francez , s-a discutat mult asupra 
acestor acte uzuale. Prin ele în elegem îngrijirile i procedurile care s  nu 
priveasc  viitorul copilului, cum sunt înscrierile la lec ii de înot sau de pian, ori 
chiar interven ia chirurgical  simpl , care s  nu presupun  riscuri pentru copil. 
Principiul co-deciziei se va referi doar la actele importante, unde riscul unui 
dezacord este destul de mare59. 

Legiuitorul german discut  despre autoritatea p rinteasc , în cadrul art. 
1626 din Bürgerlisches Gesetzbuch60. El le confer  so ilor o putere simetric  fa  de 
copil. Potrivit art. 1627 din Bürgerlisches Gesetzbuch, p rin ii au ultimul cuvânt de 
spus, în ceea ce-i prive te pe copii. De asemenea, dac  p rin ii nu sunt în m sur  
s  ajung  la un acord, asupra unei chestiuni importante care-l prive te pe copil, 
atunci instan a va putea transfera decizia, numai în sarcina unuia dintre ei.  

În dreptul englez, legiuitorul prefer  utilizarea termenului de 
responsabilitate p rinteasc , pentru a scoate în eviden  deta area de tot ceea ce 
înseamn  putere asupra copilului. Pentru aceste motive, p rin ilor le sunt 
conferite drepturi i îndatoriri egale, astfel încât s  fie exercitat  o activitate de 
îndrumare eficient . De i sus ine încheierea acordurilor între p rin i, legiuitorul 
englez distinge între copiii n scu i în cadrul c s toriei i copiii n scu i în afara ei. 
Inegalitatea pe care o prevede legiuitorul englez, va produce efecte în func ie de 
statutul tat lui. Prin urmare, dac  na terea are loc în afara c s toriei, 
responsabilitatea p rinteasc  nu poate fi atribuit  tat lui natural, ci aceasta va fi 
stabilit  în sarcina exclusiv  a mamei. Cu alte cuvinte, stabilirea juridic  a 
leg turii de filia ie patern , în afara c s toriei, nu va implica, în mod automat, 
atribuirea comun  a responsabilit ii p rinte ti. De i teoreticienii i practicienii 
au solicitat, îndelung, modificarea legisla iei engleze, pân  în prezent nu a fost 
adoptat  nici o reform 61. Legat de rolul tat lui, în Children Act din anul 1989, 

 
59  D. Duval-Arnould, Le corps de l’enfant au regard du droit, Librairie Générale du Droit 

et Jurisprudence, Paris, 1994, p. 19. 
60  Bürgerlisches Gesetzbuch, art. 1626: „Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das 

minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). Die elterliche Sorge umfasst die Sorge 
für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes 
(Vermögenssorge). (2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die 
wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbständigem 
verantwortungsbewusstem Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach 
dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben 
Einvernehmen an. (3) Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit 
beiden Elternteilen. Gleiches gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu denen das 
Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung 
förderlich ist”. 

61  A se consulta Chidren Act, Section 8. 
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legiuitorul a prev zut anumite cazuri, în care va fi necesar acordul s u. Ne 
referim aici la consim mântul pentru c s toria minorilor mai mari de aisprezece 
ani, la adop ie i la posibilitatea de deplasare cu minorul mai mic de aisprezece 
ani, în afara teritoriului englez62.  

În România, fa  de copii sau de bunurile lor, p rin ii au îndatoriri 
similare63, iar deciziile care vizeaz  interesul superior al copilului trebuie s  fie 
caracterizate de regula codeciziei64, indiferent dac  p rin ii sunt c s tori i, 
concubini sau adoptatori. Acesta men ioneaz , în cadrul art. 486, din Codul civil 
urm toarele: „ori de câte ori exist  neîn elegeri între p rin i, cu privire la 
exerci iul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor p rinte ti, instan a de tutel , 
dup  ce îi ascult  pe p rin i i luând în considerare concluziile raportului referitor 
la ancheta psihosocial , hot r te potrivit interesului superior al copilului. 
Ascultarea copilului este obligatorie, dispozi iile art. 264 fiind aplicabile”. 

Din analiza normelor europene i a celor autohtone, desprindem faptul c , 
puterea p rinteasc  specific  b rbatului a suferit modific ri, astfel c , în prezent 
el trebuie s  o împart  cu femeia, sub denumirea de autoritate p rinteasc . 
Viziunea legiuitorului de a oferi prerogative egale celor dou  sexe presupune, 
îns , un cost. Prin urmare, via a conjugal  poate deveni o negociere permanent , 
o surs  de conflicte i de frustr ri, iar atunci când discu ia ajunge la confrunt ri, 
conflictul devine cu atât mai dificil de dep it, întrucât exist  întotdeauna o 
amenin are de divor  care, potrivit sus in torilor, nu mai reprezint  o simpl  
patologie a cuplului, ci un mod de gestionare a conflictului.  

Dac  p rin ii ajung s  tr iasc  separat, atunci colaborarea dintre ace tia 
risc  s  fie afectat  de vicii de comunicare i de încredere. Prin urmare, 
exercitarea autorit ii ar putea fi acordat  unui singur p rinte, acest lucru 
neafectându-i voca ia p rinteasc  a celuilalt. Dac  p rin ii divor eaz , instan a va 
ine cont de interesul superior al copilului. De i nu exist  o regul  în acest sens, 

instan a îi încredin eaz  mamei copilul, în peste 90% dintre cazuri. În Fran a, 
autoritatea p rinteasc  poate fi exercitat  în comun de c tre ambii p rin i dac  
ace tia depun o declara ie comun  în fa a instan ei de tutel . Totu i, exist  o 
prezum ie în favoarea mamei, deoarece aceasta trebuie s - i ofere 
consim mântul, în vederea exercit rii autorit ii p rinte ti, împreun  cu 
partenerul ei. Totodat , declara ia comun  nu prevede ca p rin ii s  indice cu cine 

 
62  Ibidem, Section 12. 
63  Codul civil român, art. 483: „(1) Autoritatea p rinteasc  este ansamblul de drepturi i 

îndatoriri care privesc atât persoana, cât i bunurile copilului i apar in în mod egal 
ambilor p rin i. (2) P rin ii exercit  autoritatea p rinteasc  numai în interesul superior 
al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia, i îl asociaz  pe copil la toate 
deciziile care îl privesc, inând cont de vârsta i de gradul s u de maturitate. (3) Ambii 
p rin i r spund pentru cre terea copiilor lor minori”. 

64  Ibidem, art. 503: „(1) P rin ii exercit  împreun  i în mod egal autoritatea p rinteasc . 
(2) Fa  de ter ii de bun -credin , oricare dintre p rin i, care îndepline te singur un 
act curent pentru exercitarea drepturilor i îndeplinirea îndatoririlor p rinte ti, este 
prezumat c  are i consim mântul celuilalt p rinte”. 
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va locui minorul. Ca atare, se subîn elege faptul c , legiuitorul îi acord  preferin  
mamei. În Germania, dac  p rin ii nu depun o declara ie în vederea exercit rii în 
comun a autorit ii p rinte ti, atunci copilul va fi încredin at exclusiv mamei. În 
România, potrivit art. 505 din Codul civil, „dac  filia ia a fost stabilit  concomitent 
sau, dup  caz, succesiv fa  de ambii p rin i, autoritatea p rinteasc  se exercit  în 
comun i în mod egal de c tre p rin i, dac  ace tia convie uiesc”. Dac  p rin ii 
copilului din afara c s toriei nu convie uiesc, modul de exercitare a autorit ii 
p rinte ti se stabile te de c tre instan a de tutel , fiind aplicabile prin asem nare 
dispozi iile privitoare la divor ”. 

Cum au influen at deciziile instan elor europene jurispruden a din 
România? Dac , în conformitate cu vechiul Cod al familiei, instan a de judecat  
era obligat  s  acorde custodia doar unuia dintre cei doi p rin i, odat  cu intrarea 
în vigoare a noului Cod civil, instan a de judecat  trebuie s  acorde custodia, de 
regul , ambilor p rin i. Prin urmare, cazurile în care doar unul dintre p rin i este 
investit cu autoritate p rinteasc  reprezint  excep ia. Totodat , remarc m 
tendin a instan elor române de a acorda custodie exclusiv  i tat lui, în situa ia în 
care acesta demonstreaz  existen a unor garan ii morale i materiale suficiente 
pentru cre terea armonioas  a copilului. La aceste decizii au contribuit i studiile 
din alte domenii, unde s-a demonstrat faptul c , absen a tat lui din via a copilului 
va conduce c tre instabilitate emo ional , c tre lipsa ideii de autoritate i c tre 
dezechilibru pe plan social. Un exemplu care atest  schimbarea atitudinii 
judec torilor români este reprezentat de Sentin a civil  nr. 5842/18.05.2017 a 
Judec toriei Constan a. De i, ini ial, p rin ii divor aser  prin intermediul unui 
acord notarial, ulterior tat l a reu it s  ob in  schimbarea re edin ei copilului, pe 
baza probatoriului65.  

Concluzii 

Potrivit unei vechi aforism, atunci când se na te un copil, al turi de el se 
vor na te i p rin ii66. Afirm m acest lucru pentru c , înainte de apari ia copilului, 
p rin ii erau numai so i, sau simpli parteneri de via . Dup  stabilirea leg turii de 
filia ie, p rin ii dobândesc o misiune fa  de copil. Ei vor de ine dreptul i 
obliga ia de a pune bazele intelectuale i emo ionale în via a copiilor i de a-i 
ajuta s  se dezvolte armonios, conform sistemului propriu de valori.  

Prin intermediul studiului de fa  am atras aten ia asupra rolului patern în 
procesul de cre tere i de instruire a copiilor. De altfel, potrivit studiilor din 
diverse domenii, implicarea tat lui i principiul codeciziei sunt asociate, în mod 
pozitiv, cu calitatea rela iei pe care partenerii o au, imediat dup  na terea unui 

 
65  Detalii despre acest proces, pe site-ul https://avocatalexgalan.com/2017/07/24/divort-

custodie-minor-am-castigat-pentru-tata-copilul-minor-prin-modificarea-acordului-
notarial/, accesat online la data de 19. 11. 2020. 

66  Osho: „The moment a child is born, the mother is also born. She never existed before. 
The woman existed, but the mother, never. A mother is something absolutely new” , 
disponibil la adresaa web: https://www.goodreads.com/quotes/33588-the-moment-a-
child-is-born-the-mother-is-also, accesat  online la data de 19. 06. 2020. 



Rolul patern în viziunea judec torilor europeni  

225 

copil. Referitor la autoritatea p rinteasc , remarc m faptul c , în prezent, aceasta 
nu mai este atribuit  pe criteriul puterii, ci patria potestas s-a transformat într-o 
responsabilitate pentru p rin i. Mai mult decât atât, rolul tat lui poate fi 
restric ionat de c tre legiuitor, dac  situa ia vizeaz  dreptul mamei de a dispune 
de propriul corp. Cu toate acestea, atunci când analiz m problemele ce in de 
dreptul familiei, trebuie s  privim c tre vârful piramidei, adic  spre copil. În acest 
sens, instan ele europene au decis faptul c , fiecare copil beneficiaz  de dreptul 
fundamental de a avea o via  de familie normal , adic  de dezvolta rela ii 
personale cu ambii p rin i.  

În cadrul unei familii, tat l poate reprezenta pentru copil un protector, iar 
pentru mam  un partener sau un furnizor. De i rolul s u este unul vital, adesea, 
acesta a fost trecut cu vederea de c tre legiuitorul european. În ciuda deciziilor 
controversate, emise de c tre instan ele europene, men ion m faptul c , un tat  
nu va înceta niciodat  s  fie p rinte, fie c  vorbim despre concep ie, despre 
perioada de sarcin , ori despre anii care urmeaz . Ca atare, implicarea acestuia în 
diverse situa ii reprezint  o ingerin . Pentru c  legea ac ioneaz  asupra realit ii, 
prin modificarea modalit ii de gândire, propunem ca, prin intermediul ei, s -l 
reinvent m pe tat  i s -l salv m de prejudec i. Aceast  sarcin  nu va fi dedicat  
exclusiv b rba ilor, ci i femeilor, pentru c , în prezent, înc  mai avem nevoie de 
un b rbat i de o femeie pentru a procrea. 


