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         Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamanta A I  şi  pârâtul 

A  A -I , având ca obiect divorţ. 

          La apelul nominal făcut în şedinţa publică a raspuns reclamanta asistat de av. Velescu şi 

pârâtul .  

          Procedura legal îndeplinită. 

         S-a făcut referatul cauzei de către grefier  dupa care 

         Constatand ca nu mai sunt probe de administrat sau cereri de formulat,  in conformitate cu 

art.244 al.1 cod proc.civ. instanţa declară cercetarea procesului încheiată si in temeiul art 392 

cod proc.civ., deschide dezbaterile pe fond.  

          Apărătorul reclamantei, solicită admiterea cererii,  desfacerea căsătoriei  prin acord, 

stabilirea domiciliului minorilor la mama, exercitarea in comun a autorității părintești, obligarea 

paratului la plata unei pensii lunare de întreținere in favoarea minorilor raportat la venitul 

realizat si reluarea numelui avut anterior căsătoriei. Arata ca mama se ocupa de copii iar pârâtul 

a suferit mai multecondamnari. 

            Pârâtul  solicita stabilirea domiciliului minorilor la acesta  aratand  ca minorii locuiesc la 

el. 

            In replica, apărătorul reclamantei arata ca pârâtul nu a formulat întâmpinare si nici probe 

in apărare. 

 Fiind lamurita cu privir la temeiurile de fapt si de drept invocate, in temeiul art.394 al.1 

cod proc.civ., instanţa declară închise dezbaterile  şi reţine cauza pentru soluţionare. 

 
  

                                                                JUDECĂTORIA 

 

          Deliberand asupra cauzei de faţă retine urmatoarele : 

           Prin cererea înregistrată la Judecătoria Craiova în data de 05 aprilie 2019, sub nr. 

9861/215/2019, reclamanta A  I , a solicitat în contradictoriu cu pârâtul A  A  

I , desfacerea căsătoriei înregistrata sub nr. 3 / . .2001 din vina paratului, reclamanta sa 

revină la numele avut înainte de căsătorie, N , locuința minorilor A  A  C , 

născut la data de . .2003 si A  I A , născut la data de .2005 sa fie stabilit la 

mama, autoritatea părinteasca sa se exercite in comun iar paratul sa fie obligat la plata unei 

pensii lunare de întreținere, raportat la venitul minim pe economie. 
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          In motivare,  reclamanta a arătat ca s-a căsătorit cu paratul la data de .2011  iar 

relațiile au fost bune pana in urma cu aproximativ un an când soții au început sa comunice mai 

puțin si s-au îndepărtat fizic si moral unul de celălalt. 

           Paratul consuma in mod frecvent alcool este violent verbal fata de reclamanta dar si fata 

de copii pe care ii înjura in nenumărate rânduri.  

         Reclamanta a fost amenințata in repetate rânduri de parat ca va fi tăiata si i-a spus sa plece 

din casa părinților lui in care domiciliau împreuna. Paratul a avut relații extraconjugale dar 

reclamanta l-a iertat de fiecare data încercând sa salveze familia si căsnicia. 

           In urma cu doua luni din cauza comportamentului paratului a fost obligată sa plece din 

domiciliul comun si s-a mutat la părinții săi. Ultimul an de conviețuire a fost unul de teroare, 

reclamanta avea mereu bagajul făcut de teama amenințărilor. 

          In anul 2018 a fost internata cu fiul cel mare din cauza unei infecții grave care ii poate 

afecta creierul iar paratul nu a venit in vizita la spital in cele 12 zile in care cei doi au fost 

internați.  

           Toate aceste discuții, neînțelegeri si nepotriviri sunt situații care fac ca relațiile de familie 

sa fie grav si iremediabil vătămate.  

            A mai arătat mama ca minorii sunt foarte atașați de aceasta, ea fiind cea care le asigura 

suportul moral si material de care aceștia au nevoie pentru creștere si educare.  Paratul a afirmat 

ca vrea sa plece in străinătate sa muncească in tara nu realizează venituri si ca este de acord ca 

minorii sa rămână la mama.  

            Reclamanta a arătat ca in situația in care  paratul consimte la desfacerea căsătoriei prin 

acord  solicita desfacerea căsătoriei prin acordul părților.  

            In dovedirea acțiunii reclamanta a solicitat proba testimoniala cu martorul G  

V  G  si proba cu înscrisurile depuse la dosar.  

            Atașat cererii de chemare in judecata au fost depuse  inscrisuri ( f. 5- f .9). 

            Acțiunea a fost legal timbrata conform chitanței  nr. 0177913/05.04.2019.  

            La data de 26.09.2019 pârâtul a depus un înscris prin care a arătat ca este de acord cu 

acțiunea de divorț si celelalte solicitări ale reclamantei.  

            In cursul cercetării judecătorești a fost administrata proba cu inscrisuri, ancheta 

psihosociala la locuința ambelor părți si a fost audiată martora N  V  G , 

încuviințata reclamantei. 

            Au fost solicitate relații de la Inspectoratul de Munca Dolj  si Direcția Generala a 

Finanțelor Publice Dolj cu privire la veniturile realizate de parat, acestea fiind transmise la data 

de 31.01.2020 si 17.02.2020 iar reclamanta a depus adeverința cu veniturile relizate in ultimele 

6 luni.  

            Au fost audiat minorii in camera de consiliu,  procesul verbal întocmit in acest sens fiind 

atașat la dosar.  

            La termenul din data de 09.01.2020 părțile au declarat nemijlocit in fata instanței de 

judecata ca solicita desfacerea căsătoriei prin acord, revenirea reclamantei la numele avut 

anterior căsătoriei si exercitarea in comun a autorității părintești, sens in care a fost luata o 

declarație comuna părților, consemnata si atașata la dosar.  

           Analizând actele si lucrările dosarului, instanța retine următoarea situație de fapt si 

de drept: 

          In fapt, reclamanta si pârâtul s-au căsătorit la data de  2001, căsătoria fiind 

înregistrată în Registrul de Stare Civila al Primariei Municipiului Craiova sub nr. 3  din data 

de  2001.  

          Din relația de căsătorie la data de  2003, s-a nascut  A  A  

C  iar la data de  2005, A I  A . 

          Domiciliul comun al soților a fost in d , str. L R , nr. , Jud. D  

          In drept, potrivit art. 373 alin.1 lit. b C. Civ., divorțul are loc atunci când din cauza unor 

motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate si continuarea căsătoriei nu mai este 

posibila.  

            Relativ la desfacerea căsătoriei instanța observa ca prin  actiunea formulata, reclamanta a  

solicitat desfacerea casatoriei, in temeiul art. 373 alin.1 lit. b c. civ., din culpa sotului parat. 
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            In cursul cercetarii judecatoresti, prin declaratia comuna data nemijlocit in fata instantei 

de judecata, sotii au aratat ca sunt de acord cu desfacerea casatoriei, solicitand pronuntarea 

divortului  ca urmare a acordului intervenit. 

           Constatand asadar ca sotii staruie in desfacerea casatoriei, neexistand disponibilitatea 

acestora de a se impaca, observand  indeplinite conditiile art. 373 alin.1 lit. a c.civ. raportat la 

art. 931 c.pr. civ., instanta va dispune desfacerea casatoriei potrivit intelegerii partilor, respectiv 

prin acordul acestora. 

          In ceea ce proveste numele partilor dupa desfacerea casatoriei, se observa ca potrivit art. 

931 alin.2 c.pr. civ., prin hotararea prin care se dispune desfacerea casatoriei prin acordul 

partilor, instanta va lua act si de invoirea sotilor cu privire la cererile accesorii, in conditiile 

legii. 

            Intrucat partile s-au inteles ca după desfacerea căsătoriei, reclamanta sa revină la numele 

avut anterior casatoriei, obsrvand ca intelegerea partilor corespunde exigentelor art. 383  c. civ.,  

instanta va dispune  cu privire la numele sotilor dupa divort, potrivit vointelor acestora in sensul 

ca  parata reclamanta sa revina la numele  de N . 

             In ceea ce privește situația copiilor rezultati in timpul casatoriei, instanta constata ca la 

data de  2003, s-a nascut  A  A C  iar la data de  

2005, A   A , ambii copii, in prezent fiind minori. 

              Relativ la cererile accesorii divortului, privind copiii rezultati in timpul casatoriei,  se 

observa ca potrivit art. 931 alin.2 c.pr. civ., prin hotararea prin care dispune desfacerea 

casatoriei, prin acordul partilor, instanta va lua act si de invoirea sotilor cu privire la cererile 

accesorii, in conditiile legii. 

             Intrucat partile s-au inteles ca dupa desfacerea casatoriei autoritatea părinteasca fata de 

cei doi copii sa se exercite in comun, instanta va dispune potrivit intelegerii partilor, apreciind 

ca aceasta este si in interesul superior al copiilor, in conditiile in care nu se constata existenta 

unor motive temeinicie  care sa justifice exercitarea autoritatii parintesti de un singur parinte, 

ambele parti manifestand interes pentru cresterea, ingrijirea si ocrotirea acesteia. 

               Din acest motiv instanta apreciaza ca intelegerea partilor de a decide impreuna pe 

viitor, cu privire la persoana si bunurile  copiilor minorei este in interesul acestora, astfel ca va 

admite cererea partilor si va lua act de intelgerea intervenita in acest sens. 

              Cu privire la locuinta copiilor potrivit art. 400 c. civ., in lipsa intelegerii partilor sau 

daca aceasta este contrara interesului superior al copilului, instanta de tutela, stabileste odata cu 

pronuntarea divortului locuinta copilului minor la parintele la care acesta locuiește in mod 

statornic.    

  Potrivit art. 496 c. civ., copilul minor locuiește la părinții sai iar in caz de neînțelegere 

între părinți, instanța de tutelă hotărăște, luând în considerare concluziile raportului de ancheta 

psihosociala si ascultând-i pe părinți si pe copil, dacă a împlinit vârsta de 10 ani.  

  Din probele administrate in cauza, se constata ca după separarea părinților  copiii au 

rămas sa locuiască in domiciliul tatălui, acolo unde a fost si domiciliul comun al soților. 

  Cu toate acestea nu poate fi ignorat faptul ca părintele care s-a interesat cu precădere de 

copiii si a oferit îngrijirea necesara acestora a  fost mama din ancheta psihosociala efectuată in 

cauza si declarația martorei N  V  G   rezultând ca in timpul scolii copiii locuiesc 

in C  in apartamentul bunicii paterne întrucât nu au posibilitatea de a face naveta. Martora 

a declarat ca mama se afla in relații bune cu bunica paterna si vine zilnic in apartamentul in care 

copiii stau iar copilul cel mic are si alte activități la care participa, mama fiind ce care îl ia si îl 

duce pe copil la aceste activități.  

 Martora a declarat totodată  ca  la sfârșit de săptămâna copiii merg atât in domiciliul 

mamei dar si in domiciliul tatălui, aspect  pe care si copiii l-au confirmat cu ocazia ascultării in 

camera de consiliu.  

  Din  perspectiva celor mai sus reținute instanța apreciază ca cel puțin in acest moment 

interesul copiilor este cel mai bine reprezentat prin stabilirea locuinței acestora la mama întrucât 

este părintele care pana la părăsirea domiciliului conjugal  s-a preocupat de creșterea si  

îngrijirea copiilor, interesul pentru asigurarea unui mediu adecvat creșterii si dezvoltării  

existând si  după despărțirea de parat dovada ca zilnic deși locuiește in com. D merge in 
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imobilul in care copiii locuiesc in timpul scolii pentru a oferi acestora supravegherea de care au 

nevoie fiind  totodată preocupata si de celelate activități in care copiii sunt implicați. 

 Singurul element care ar putea configura stabilirea domiciliului minorilor la tata este 

faptul ca după separarea in fapt a soților copiii au rămas in domiciliul acestuia din com D .. 

Acest argument însă nu este  unul suficient pentru a justifica soluția in sensul stabilirii 

domiciliului minorilor la tata in condițiile in care prin măsura ce se va luata cu privire la 

locuința minorilor se urmărește nu doar asigurarea unui loc in care copiii sa locuiască, fiind 

absolut necesara implicarea părintelui cu care copiii locuiesc in supravegherea acestora dar mai 

ales in oferirea unei educații care sa  asigure garanții suficiente in sensul ca minorii  cu timpul 

vor deveni adulți integrați si adaptați  in societate.  

 Din acest motiv instanța apreciază ca circumstanțele personale ale tatălui nu sunt 

favorabile pentru ca domiciliul minorilor sa fie stabilit la acesta întrucât din înscrisurile depuse 

la dosar rezulta ca suferit mai multe condamnări penale recente, pentru infracțiuni care aduc 

atingere ordinii publice si normelor de conviețuire sociala. 

              Referitor la poziția minorilor exprimata cu ocazia ascultării in camera de consiliu la 

data de 22.07.2020, in sensul ca doresc sa locuiască cu tatăl, instanța apreciază ca aceasta  nu 

poate fi valorificata in lipsa altor probe concludente care sa completeze aceasta voința, având  in 

vedere vârsta  copiilor si faptul ca alegerea poate fi influențata de  atașamentul copiilor de  

imobilul in care au crescut de la naștere si pana in prezent,  fără ca alegerea sa se fundamenteze 

pe motive obiective care sa formeze convingerea instanței ca cel mai bine pentru copii este ca 

aceștia sa locuiască la tata.   

 Din acest motiv  instanța nu poate valorifica voința minorilor in sensul ca domiciliul 

acestora sa fie stabilit la tata, apreciind ca aceasta nu se circumscrie interesului lor superior, in 

determinarea căruia instanța trebuie sa se raporteze la o serie de factori printre care si 

posibilitatea de dezvoltarea fizica, morala si intelectuala  pe care copiii le găsesc la unul dintre 

părinți. 

            Faptul ca distanta dintre domiciliile părinților este de 1 km este un element care permite 

copiilor sa mențină contacte si legături directe cu tatăl lor, astfel încât aceștia sa nu fie afectați 

de despărțirea părinților,  important de subliniat fiind si faptul ca indiferent de părintele la care 

minorul va locui, aceasta are dreptul de a menține relații si contacte personale cu ambii părinți 

iar părintele la care copilul locuiește are obligația de a sprijini menținerea acestor relații, nefiind 

in acord cu interesul superior al copilului si dreptul acestuia de a creste alături de ambii părinți 

de a-i fi obstrucționat dreptul de a păstra legături si contacte directe cu părintele la care nu mai 

locuiește. 

             De asemenea, ce părțile trebuie sa înțeleagă este ca in procesul de creștere si îngrijire al 

copiilor aceștia  trebuie sa dea dovada de o foarte mare responsabilitate si ca odată cu 

destrămarea relațiilor de căsătorie, nu încetează si calitatea acestora de părinți, ei rămânând in 

continuare părinții  minorilor A  A  C  si A  I  A  si  dând la o 

parte orgoliile, interesele si ambițiile personale, împreuna trebuie sa ia deciziile cele mai bune 

pentru copii lor, astfel încât aceștia sa crească frumos, sănătos si mai ales echilibrați emoțional.        

 Reținând așadar ca interesul superior al copilului se circumscrie dreptului acestuia la o 

dezvoltare fizica si morala normala, la echilibrul socioafectiv si la viată de familie si fără a 

contesta ca un copil nu poate creste frumos si nu se poate dezvolta normal din punct de vedere 

emoțional decât in prezenta ambilor părinți,   instanța apreciază ca cel puțin in acest moment,  

domiciliul minorilor se justifica a fi stabilit la mamă. 

            In ceea ce privește obligația de întreținere, se retine ca potrivit art. 499 c. civ., tatăl și 

mama sunt obligați, în solidar, să dea întreținere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare 

traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională. 

În caz de neînțelegere, întinderea obligației de întreținere, felul și modalitățile executării, 

precum și contribuția fiecăruia dintre părinți se stabilesc de instanța de tutelă pe baza raportului 

de anchetă psihosocială.  

 Relativ la situația minorilor A  A  C  si A  I  A , instanța 

observa ca acestia sunt in nevoie, întrucât nu se pot întreține singuri prin munca sau din bunurile 
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lor, având vârsta de 16  respectiv 14 ani astfel ca părinții au îndatorirea de a contribui împreuna 

la cheltuielile de creștere, îngrijire si pregătire profesionala ale acesteia. 

Potrivit articolului 529 alin.1 c. civ.„ Întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui 

care o cere și cu mijloacele celui care urmează a o plăti. Când întreținerea este datorată de 

părinte, ea se stabilește până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime 

pentru 2 copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii.   

La stabilirea cuantumului pensiei de întreținere trebuie ca instanța să aibă în vedere și 

posibilitățile celui obligat la plată, numărul persoanelor aflate în întreținerea acestuia, precum și 

nevoile celui care se află în întreținere. 

           Având in vedere vârsta  copiilor când cheltuielile pentru creșterea, îngrijirea si sănătatea 

sa sunt foarte mari,  având in vedere si faptul ca locuința minorilor a fost stabilita la domiciliul 

mamei instanța o va obliga pe acesta sa contribuie in natura, la cheltuielile de creștere, îngrijire 

si pregătire profesionala ale  copiilor minori. 

           In ceea ce îl privește pe tată, instanta observa ca acesta nu figureaza ca realizand venituri 

in mod constant din munca pe teritoriul Romaniei. Se constata totusi ca tatal nu a dovedit 

existenta unei situatii care sa il faca sa nu fie apta de munca, motiv pentru care in temeiul art. 

499  si art. 533  c. civ., instanta va dispune obligarea acestui la plata unei pensii de intretinere in 

cunatum de  lei, pentru fiecare copil, incepand cu data de 05.04.2019 si pana la data de 

31.12.2019 si in cuantum de lei incepand din data de 01.01.2020 si pana la intervenirea 

unor cauze de incetare sau modificare a obligatiei de intretiere.  

La stabilirea intinderii obligatiei de intretinere instanta a avut in vedere  venitul minim 

brut pe tara garantat in plata, astfel cum a fost stabilit prin HG 937/2018 si HG nr. 935/2019, 

avand in vedere ca in cauza nu s-a facut dovada cu probe pertinente ca  paratul este angajata cu 

contract de munca si ar realiza in mod constant venituri de natura salariala.   

             In temeiul art. 453 alin.1 c.pr. civ., avand in vedere si principiul disponibilitatii ce 

guverneaza procesul civil, instanta va lua act ca partile nu solicita cheltuieli de judecata.  
 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 
HOTĂRĂŞTE 

 

            Admite acțiunea formulata de reclamanta A  I , cu domiciliul in comuna 

D  ,str P nr.  jud D   şi cu domiciliul procesual ales in C  str  .Cl. 

B  ,nr .  ,bl   sc. ,ap  jud D    ,in contradictoriu cu pârâtul  A  A - 

I ,  cu domiciliul in comuna D  ,str . L.R  nr.  jud D   având ca obiect " 

divorț". 

           Desface căsătoria încheiata la data de 2001 si înregistrata sub nr. 3 .2001, 

prin acordul părților. 

           Ia act de acordul parților ca reclamanta A  I  , sa revină la numele purtat înainte 

de încheierea căsătoriei, respectiv" N ". 

            Ia act de acordul părților ca autoritatea părintească față de minorii A  A  – 

C , născut la data de .2003  si  A I -A , născut la data de .2005,  sa se 

exercite in comun de părinți.  

            Stabilește locuința minorilor A  A  – C  si  A  -A , la 

mama.  

             Obliga mama sa acorde întreținere in natura minorilor prin asigurarea celor necesare 

creșterii, îngrijirii si pregătirii profesionale. 

             Obliga tatăl sa contribuie la cheltuielile de creștere, îngrijire si pregătire profesionala ale 

minorilor, in bani, prin plata  lunara a unei pensii de întreținere, in cuantum de   lei, pentru 

fiecare copil,  începând cu data de 05.04.2019 si pana la data de  31.12.2019 si in cuantum de 

 lei începând din data de 01.01.2020 si până la  intervenirea unor cauze de încetare sau 

modificare a obligației de întreținere.  

             Ia act ca nu se solicită cheltuieli de judecată. 
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            Cu  apel in termen de  30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la 

Judecătoria Craiova.     

            Pronunțată azi, 23.07.2020, prin punerea soluției la dispoziţia parţilor prin mijlocirea 

grefei instanţei.   

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE GREFIER 

 C  M  E   L  B  
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