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Introducere. În sens larg, no-
ţiunea de filiaţie desemnează 

un şir neîntrerupt de naşteri care 
leagă o persoană de un strămoş al 
ei, un şir neîntrerupt de persoane 
între care faptul naşterii a stabilit 
legătura de la părinte la copil. În 
înţeles restrîns, filiaţia este rapor-
tul de descendenţă dintre un copil 
şi fiecare dintre părinţii lui. Filiaţia 
se întemeiază pe legătura de sînge 
dintre copil şi părinţi, care rezultă 
din faptul naşterii şi cel al concep-
ţiei (zămislirii) [7, p. 280].

Rudenia firească poate fi privi-
tă ca noţiune morală şi ca noţiune 
juridică. În primul caz, rudenia fi-
rească rămîne în sfera raporturilor 
de fapt dintre persoane şi produce 
efecte numai pe planul moralei. 
Astfel, de exemplu, morala socie-
tăţii interzice căsătoriile între rude, 
în linie directă, indiferent de gradul 
de rudenie, şi între rudele în linie 
colaterală pînă la un anumit grad. 
De asemenea, această morală con-
sideră că este necesară întrajutora-
rea între rude, pe care o încurajea-
ză. În sens moral, rudenia firească 
este legătura dintre două persoane 
întemeiată pe comunitatea de sînge, 
determinată de fenomenul de ordin 
biologic al procreaţiei şi al naşterii, 
din care rezultă drepturi şi obligaţii 
sancţionate numai din punct de ve-
dere moral, dar nu şi din punct de 
vedere juridic, fiind vorba de drep-

turi şi obligaţii impuse de normele 
moralei, nu de cele juridice.

În sens juridic, rudenia firească 
este legătura de sînge dintre două 
persoane care, fiind reglementată 
de normele juridice, dobîndeşte 
semnificaţie juridică, ceea ce în-
seamnă că produce efecte juridice, 
cu anumite consecinţe ce rezultă 
de aici. Avînd în vedere dispoziţi-
ile legale, rudenia firească în sens 
juridic este legătura de sînge din-
tre două sau mai multe persoane 
şi, prin reglementare legală, şi le-
gătura juridică dintre acestea, care 
coboară una din alta, de exemplu, 
tatăl, fiul, nepotul de fiu, sau care,, 
fără a coborî una din alta, au un au-
tor comun, cum sînt, de exemplu, 
fraţii între ei, verii primari între ei 
[8, p. 266].

După cum rezultă din definiţia 
dată, rudenia firească se întemeiază 
în ambele cazuri de faptul filiaţiei.

Însă, în anumite situaţii, stabili-
rea unei atare legături nu este posi-
bilă, dat fiind faptul că nu se cunosc 
părinţii sau rudele unui copil. De 
aceea, pentru binele copilului, se 
recurge adesea la filiaţia adoptivă, 
adică crearea unor legături de rude-
nie care nu au la bază legături de 
sînge, dar care au drept consecinţă 
stabilirea unor altfel de legături în-
tre copii şi părinţii săi adoptivi.

Scopul studiului constă în ana-
liza multilaterală a adopţiei, ca o 

formă a filiaţiei, cu luarea în consi-
derare a prevederilor de drept naţi-
onal şi internaţional în domeniu.

Discuţii. Pe lângă filiaţia şi ru-
denia bazate pe legătura de sînge, 
în vechiul drept românesc (Codul 
Calimach, art. 236; Codul Caragea, 
art. I, partea IV, cap. 5) era regle-
mentată adopţia care, printr-o ficţi-
une a legii, crea o filiaţie şi rudenie 
între persoane între care nu existau 
legături de sînge, adică o filiaţie 
adoptivă şi o rudenie civilă, care 
produceau anumite efecte juridice, 
dar nu identice cu cele ale rudeni-
ei fireşti, deoarece fundamentul lor 
era diferit.

Instituţia adopţiei a fost regle-
mentată şi de Codul civil român de 
la 1864, intrat în vigoare la 1 ianua-
rie 1865. Codul familiei reglementa 
adopţia, pe care o numea „înfiere”, 
în art. 66-85 [9, p. 289-290].

Altă formă a filiaţiei este filiaţia 
adoptivă. Astfel, operaţiunea adop-
ţiei are ca scop ocrotirea drepturilor 
copilului. Adopţia se face numai cu 
respectarea interesului superior al 
copilului.

Actualmente, în Republica 
Moldova, adopţia este reglemen-
tată de prevederile Legii privind 
regimul juridic al adopţiei, nr. 99 
din 28.05.2010 [2], şi care prevede 
că prin noţiunea de adopţie trebu-
ie de înţeles o formă specială de 
protecţie, aplicată în interesul su-
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perior al copilului, prin care se sta-
bileşte filiaţia între copilul adoptat 
şi adoptator, precum şi legăturile 
de rudenie între copilul adoptat şi 
rudele adoptatorului. Adopţia na-
ţională este o adopţie în care atît 
copilul adoptat, cît şi adoptatorul 
sau familia adoptatoare au domi-
ciliul în Republica Moldova, iar 
cea internaţională este o adopţie în 
care copilul adoptat are domiciliul 
în R. Moldova, iar adoptatorul sau 
familia adoptatoare au domiciliul 
în străinătate, ori adopţie în care 
copilul adoptat are domiciliul în 
străinătate, iar adoptatorul sau fa-
milia adoptatoare au domiciliul în 
Republica Moldova.

Condiţiile de fond ale adopţiei 
naţionale şi celei internaţionale sînt 
reglementate de Legea privind re-
gimul juridic al adopţiei, nr. 99 din 
28.05.2010. Însă, în contextul pre-
zentei lucrări ne interesează care 
sînt efectele adopţiei.

Indiferent de faptul că ne aflăm 
în prezenţa unei adopţii naţionale 
sau internaţionale, trebuie respec-
tate principiile de bază ale adopţi-
ei, şi anume:

 respectarea drepturilor şi a a) 
libertăţilor fundamentale ale copi-
lului;

 respectarea interesului supe-b) 
rior al copilului;

c) informarea copilului şi lu-
area în considerare a opiniei 
acestuia în raport cu vîrsta şi cu 
gradul lui de maturitate;

d) prioritatea adopţiei naţionale 
faţă de cea internaţională;

e) continuitatea în creşterea şi în 
educarea copilului, ţinîndu-se cont 
de originea lui etnică, culturală şi 
lingvistică;

f) celeritatea în îndeplinirea 
oricăror acte referitoare la proce-
dura adopţiei;

g) garantarea confidenţialităţii 
informaţiilor obţinute în procesul 
de adopţie în ceea ce priveşte date-
le de identificare ale adoptatorului, 
precum şi ale părinţilor biologici 
[2, art. 3].

De asemenea, pe tot parcursul 
procedurii de adopţie, autoritatea 
competentă în domeniul adopţiei în 
a cărei rază teritorială domiciliază 
copilul este obligată să-i ofere in-
formaţii şi explicaţii clare şi com-

plete, potrivit vîrstei şi gradului său 
de maturitate, referitor la etapele şi 
la durata procesului de adopţie, la 
efectele adopţiei, la adoptator şi la 
rudele acestuia. 

Scopul informării copilului este 
de a-l pregăti pentru adopţie şi in-
tegrare într-un mediu familial. În 
procesul adopţiei se va ţine cont de 
opinia, de dorinţele şi de sentimen-
tele copilului în funcţie de vîrsta 
şi de capacitatea lui de înţelegere. 
Acest lucru este necesar pentru a 
uşura adaptarea copilului la noua 
lui viaţă, la noua lui familie şi pen-
tru a minimiza posibilele traume 
psihologice legate de schimbarea 
mediului obişnuit de viaţă.

Notificăm că efectele juridice 
ale adopţiei survin de la data rămî-
nerii irevocabile a hotărîrii judecă-
toreşti de încuviinţare a adopţiei.

Aşadar, adopţia în reglemen-
tarea actuală produce următoarele 
efecte:

se stabileşte filiaţia între a) 
adoptator (adoptatori) şi adoptat;

se stabileşte legătura de ru-b) 
denie între adoptat şi rudele adop-
tatorului (adoptatorilor);

filiaţia dintre adoptat şi pă-c) 
rinţii săi fireşti încetează, cu excep-
ţia adopţiei copilului de către soţul 
părintelui biologic;

d) impedimentul la căsătorie 
izvorît din rudenie există, potrivit 
legii, atît între copilul adoptat şi 
descendenţii acestuia, pe de o par-
te, şi rudele părinţilor biologici, 
pe de altă parte, cît şi între copil şi 
descendenţii acestuia, pe de o par-
te, şi persoanele cu care au devenit 
rude prin efectul adopţiei, pe de 
altă parte.

Efectele adopţiei internaţionale, 
precum şi efectele anulării adopţi-
ei internaţionale asupra cetăţeniei 
copilului adoptat sînt prevăzute 
în legislaţia privind cetăţenia (art. 
40 din lege). Astfel, se face trimi-
tere la Legea cetăţeniei Republicii 
Moldova, nr. 1024-XIV din 6 iunie 
2000 [1], care în art. 10 alin. (l) lit. 
c) prevede că unul dintre temeiurile 
dobîndirii cetăţeniei este înfierea. 
În continuare, art. 11 din lege pre-
vede că copilul cetăţean străin sau 
fără cetăţenie dobîndeşte cetăţenia 
Republicii Moldova prin înfiere, 
dacă înfietorii sînt cetăţeni ai Re-

publicii Moldova, iar înfiatul nu a 
împlinit vîrsta de 16 ani.

Copilul cetăţean străin sau fără 
cetăţenie, înfiat de soţi unul din-
tre care este cetăţean al Republicii 
Moldova, iar celălalt persoană fără 
cetăţenie, devine cetăţean al Repu-
blicii Moldova. Copilul cetăţean 
străin sau fără cetăţenie, înfiat de 
soţi unul dintre care este cetăţean 
al Republicii Moldova, iar celălalt 
cetăţean străin, devine cetăţean al 
Republicii Moldova în baza înţe-
legerii dintre înfietori. În situaţia 
în care înfietorii nu cad de acord, 
instanţa judecătorească va decide 
asupra cetăţeniei minorului, ţinînd 
seama de interesele acestuia. În ca-
zul copilului care a împlinit vîrsta 
de 14 ani, este necesar consimţă-
mîntul lui.

Dacă înfierea se face de către o 
singură persoană, iar aceasta este 
cetăţean al Republicii Moldova, 
minorul dobîndeşte cetăţenia înfie-
torului.

În cazul în care un copil, cetă-
ţean al Republicii Moldova, a fost 
înfiat de un cetăţean străin sau de 
soţi, dintre care unul sau ambii sînt 
cetăţeni străini, îşi păstrează cetăţe-
nia Republicii Moldova (art. 12 din 
lege). Considerăm că aceasta este 
o măsură de protecţie suplimenta-
ră pentru copiii moldoveni în cazul 
adopţiilor internaţionale.

Un alt efect al adopţiei este în-
scrierea adoptatorilor în calitate de 
părinţi adoptivi. Astfel, adoptatorii 
se înscriu în actul de naştere al co-
pilului adoptat în calitate de părinţi 
ai lui în conformitate cu hotărîrea 
judecătorească de încuviinţare a 
adopţiei.

În caz de necesitate, la cererea 
adoptatorilor sau a copilului adop-
tat care a împlinit vîrsta de 10 ani, 
instanţa de judecată păstrează da-
tele despre părinţii biologici ai co-
pilului adoptat, fapt consemnat în 
hotărîrea judecătorească de încuvi-
inţare a adopţiei. În baza hotărîrii 
judecătoreşti de încuviinţare a ad-
opţiei, la solicitarea adoptatorilor, 
oficiul de stare civilă competent 
operează modificările de rigoare în 
actul de naştere al copilului.

Un alt efect al adopţiei este fap-
tul că părintele adoptiv are faţă de 
copilul adoptat drepturile şi obliga-
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ţiile părintelui biologic faţă de co-
pilul său. În cazul în care părintele 
adoptiv este soţul părintelui biolo-
gic al copilului adoptat, drepturile 
şi obligaţiile părinteşti le exercită 
părintele adoptiv şi părintele biolo-
gic căsătorit cu acesta.

În ce priveşte numele şi prenu-
mele copilului adoptat, art. 43 din 
Legea privind regimul juridic al 
adopţiei, nr. 99 din 28.05.2010 [2], 
prevede că, la adopţie, copilului i 
se asigură dreptul de a-şi păstra nu-
mele şi prenumele.

La cererea adoptatorilor, in-
stanţa de judecată poate schimba 
numele copilului adoptat, dacă 
acest fapt nu afectează interesul 
superior al copilului şi dreptul 
lui la nume, atribuindu-i numele 
adoptatorilor sau al unuia dintre 
adoptatori (soţ ori soţie), dacă ul-
timii poartă nume diferite.

Din motive temeinice, instanţa, 
încuviinţînd adopţia, poate dispu-
ne, la cererea adoptatorului, schim-
barea prenumelui copilului adoptat. 
Pentru schimbarea numelui şi/sau a 
prenumelui copilului adoptat care a 
împlinit vîrsta de 10 ani se cere şi 
acordul acestuia.

În caz de schimbare a numelui 
şi/sau a prenumelui copilului adop-
tat, se face menţiunea respectivă 
în hotărîrea judecătorească privind 
încuviinţarea adopţiei, iar oficiul 
de stare civilă competent operează 
aceste modificări în actul de naş-
tere al copilului potrivit normelor 
stabilite în legislaţia cu privire la 
actele de stare civilă.

La rîndul său, copilul adoptat, 
din momentul încuviinţării adopţi-
ei, pierde drepturile personale ne-
patrimoniale şi patrimoniale şi este 
exonerat de îndeplinirea obligaţiilor 
faţă de părinţii săi biologici şi de 
rudele acestora. În schimb, faţă de 
părinţii adoptivi, copilul adoptat are 
drepturi şi obligaţii de orice natură, 
similare celor pe care le are o per-
soană faţă de părinţii săi biologici.

După încuviinţarea adopţiei, 
copilul adoptat se află la evidenţa 
autorităţii teritoriale de la domici-
liul părinţilor adoptivi sau a auto-
rităţii centrale în domeniul adopţiei 
din statul primitor, în cazul adopţi-
ei internaţionale, pînă la împlinirea 
vîrstei lui de 18 ani.

Monitorizarea situaţiei postad-
opţie a copilului se efectuează de 
către autorităţile în a căror evidenţă 
se află copilul, pe o perioadă de 5 
ani de la încuviinţarea adopţiei, cu 
următoarea periodicitate:

în primul an – 3 rapoarte (la a) 
3, la 6 şi la 12 luni);

în al doilea an – două rapoar-b) 
te (la 6 şi la 12 luni);

în anii 3, 4 şi 5 – raport anual c) 
(la 12 luni).

În cazul adopţiei naţionale, ra-
poartele de evaluare se întocmesc 
de către autoritatea teritorială de 
la domiciliul părinţilor adoptivi şi 
se prezintă autorităţii centrale. Iar 
în cazul adopţiei internaţionale, 
rapoartele de evaluare postadopţie 
se prezintă autorităţii centrale din 
Republica Moldova de către auto-
ritatea centrală în domeniul adop-
ţiei din statul primitor sau prin in-
termediul organizaţiilor străine din 
statul primitor acreditate şi înregis-
trate în Republica Moldova. Auto-
ritatea centrală din Republica Mol-
dova solicită, în caz de necesitate, 
misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare ale R. Moldova în statele 
primitoare informaţii privind mo-
nitorizarea postadopţie efectuată 
[2, art. 45].

De asemenea una din condiţiile 
de efectuare a adopţiei este păstra-
rea confidenţialităţii. Art. 46 din 
lege trasează foarte clar cînd, cine 
şi în ce condiţii poate să dezvăluie 
secretul adopţiei. Datele prelucrate 
în cadrul adopţiilor sînt date cu ca-
racter personal şi care se bucură de 
o protecţie sporită, fapt confirmat 
şi de prevederile Legii privind pro-
tecţia datelor cu caracter personal, 
nr.133 din 08.07.2011 [3].

În termenii art. 47 din Legea 
privind regimul juridic al adopţiei 
nr. 99 din 28.05.2010, adopţia în-
cetează ca urmare a desfacerii sau 
a declarării nulităţii ei în temeiul 
unei hotărîri judecătoreşti. În ce 
priveşte efectele încetării adopţiei, 
notificăm că adopţia desfăcută sau 
declarată nulă încetează în momen-
tul în care hotărîrea judecătorească 
de încuviinţare a unei noi adopţii 
sau hotărîrea privind nulitatea ad-
opţiei a rămas irevocabilă.

În momentul încetării adopţiei 
ca urmare a declarării nulităţii ei, 

se sting toate drepturile şi obliga-
ţiile personale nepatrimoniale şi 
patrimoniale dintre copilul adoptat 
şi descendenţii lui, pe de o parte, 
şi părinţii adoptivi şi rudele lor, pe 
de altă parte. În acelaşi moment, se 
restabilesc drepturile şi obligaţiile 
dintre copil şi descendenţii lui, pe 
de o parte, şi părinţii biologici şi 
rudele lor, pe de altă parte.

Dacă părinţii biologici lipsesc 
sau dacă înapoierea copilului că-
tre aceştia contravine intereselor 
lui, instanţa de judecată, la cererea 
autorităţii teritoriale sau a procuro-
rului, instituie tutelă sau curatelă 
asupra copilului ori îl dă în grija 
autorităţii teritoriale de la domi-
ciliul lui, pentru a întreprinde alte 
măsuri de protecţie prevăzute în 
Codul familiei.

În cazul încetării adopţiei, 
problema restabilirii numelui şi 
a prenumelui copilului adoptat o 
soluţionează instanţa de judecată 
la examinarea cererii de încetare a 
adopţiei. Dacă adoptatul a împlinit 
vîrsta de 10 ani, se ia în considerare 
şi părerea lui.

În cazul încetării adopţiei din 
orice motiv, copilul poate fi din 
nou adoptat în baza regulilor ge-
nerale prevăzute de prezenta lege 
(art. 53).

Pe plan internaţional, referitor 
la protecţia copiilor şi mai cu sea-
mă în materia adopţiilor internaţio-
nale, ne ghidăm de reglementările 
Convenţiei asupra protecţiei copi-
ilor şi cooperării în materia adop-
ţiei internaţionale, încheiată la 29 
mai 1993 la Haga [4]. Ca o primă 
măsură de protecţie a copilului, art. 
21 din Convenţie prevede că atunci 
cînd adopţia urmează să aibă loc 
după deplasarea copilului în statul 
primitor şi autoritatea centrala a 
acestui stat consideră că menţine-
rea copilului în familia primitoare 
nu mai este în interesul său superi-
or, ia masurile utile protecţiei copi-
lului, urmărind, în special:

a) sa reia copilul de la persoa-
nele care doreau sa-1 adopte şi să 
îngrijească provizoriu de el;

b) consultîndu-se cu autoritatea 
centrală a statului de origine, să asi-
gure fără întîrziere un nou plasament 
al copilului în vederea adopţiei sale 
sau, dacă nu este posibil, o încredin-
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ţare alternativă de durată; o adopţie 
nu se poate realiza decît dacă auto-
ritatea centrală a statului de origine 
a fost înştiinţată în modul convenit 
privitor la noii părinţi adoptivi;

c) în ultimă instanţă, să asigure 
înapoierea copilului, dacă interesul 
acestuia o cere.

Se va ţine seama, în special, de 
vîrsta şi de maturitatea copilului, 
acesta va fi consultat şi, dacă este 
cazul, se va obţine consimţămîntul 
său cu privire la masurile ce se vor 
lua conform prezentului articol.

Ca o măsură de protecţie supli-
mentară, dar şi ca o garanţie a efi-
cacităţii unei adopţii, apare preve-
derea că recunoaşterea unei adop-
ţii nu poate fi refuzată într-un stat 
contractant decît dacă adopţia este 
în mod vădit contrară ordinii sale 
publice, ţinînd seama de interesul 
superior al copilului.

Convenţia prevede, în art. 26, ca 
efecte ale adopţiei, recunoaşterea:

legăturii de filiaţie între copil a) 
şi părinţii săi adoptivi;

răspunderii părinteşti a pă-b) 
rinţilor adoptivi faţă de copil;

c) ruperii legăturii preexistente 
de filiaţie intre copil şi mama şi ta-
tăl său, dacă adopţia produce acest 
efect în statul contractant unde a 
avut loc.

Dacă adopţia are drept efect 
ruperea legăturii preexistente de 
filiaţie, copilul se bucură, în sta-
tul primitor şi în oricare alt stat 
contractant unde adopţia este re-
cunoscută, de drepturi echivalente 
celor care rezulta din adopţiile ce 
produc acest efect în fiecare dintre 
aceste state.

Paragrafele precedente nu aduc 
atingere aplicării oricărei dispo-
ziţii mai favorabile copilului, în 
vigoare în statul contractant care 
recunoaşte adopţia.

De asemenea, Convenţia con-
ţine dispoziţii aplicabile dreptului 
internaţional privat. Astfel, art. 
36 face referire la situaţia în care 
un stat unde în materie de adopţie 
există două sau mai multe sisteme 
de drept aplicabile în unităţi terito-
riale diferite:

orice referire la reşedinţa a) 
obişnuită în acest stat vizează reşe-
dinţa obişnuită într-o unitate terito-
rială a acestui stat;

orice referire la legea acestui b) 
stat vizează legea în vigoare în uni-
tatea teritorială respectivă;

orice referire la autorităţile c) 
competente sau la autorităţile pu-
blice ale acestui stat vizează auto-
rităţile abilitate să acţioneze în uni-
tatea teritorială în cauză;

d) orice referire la organismele 
agreate ale acestui stat vizează or-
ganismele agreate în unitatea teri-
torială în cauză.

Iar în cazul unui stat în care în 
materie de adopţie există două sau 
mai multe sisteme de drept aplica-
bile unor categorii diferite de per-
soane, orice referire la legea aces-
tui stat vizează sistemul de drept 
desemnat prin dreptul acestuia. La 
fel, un stat în care diferite unităţi 
teritoriale au reguli proprii de drept 
în materie de adopţie nu va fi ţinut 
să aplice convenţia cînd un stat al 
cărui sistem de drept este unificat 
nu ar fi ţinut să o aplice (art. 38 din 
Convenţie).

Mai nou, în materia adopţiilor 
internaţionale a fost adoptată Con-
venţia europeană revizuită în ma-
teria adopţiei de copii, adoptată la 
Strasbourg la 27 noiembrie 2008 
[5]. Art. 23 din Convenţie prevede 
că Convenţia din 2008 înlocuieş-
te, în ceea ce priveşte statele-părţi, 
Convenţia europeană în materia 
adopţiei de copii, care a fost des-
chisa spre semnare la 24 aprilie 
1967 [6]. În relaţiile dintre o parte 
la prezenta convenţie şi o altă par-
te la convenţia din 1967 care nu a 
ratificat prezenta convenţie, art. 14 
din convenţia din 1967 se aplică în 
continuare.

În ce priveşte efectele adopţi-
ei, art. 11 din Convenţia din 2008 
dispune că, prin adopţie, copilul 
devine membru cu drepturi depline 
al familiei adoptatorului/adoptato-
rilor şi are în raport cu adoptatorul/
adoptatorii şi familia acestuia/aces-
tora aceleaşi drepturi şi obligaţii ca 
şi copilul adoptatorului/adoptatori-
lor a cărui filiaţie este legal stabili-
tă. Adoptatorul/adoptatorii îşi asu-
mă responsabilitatea parentală faţă 
de copil. Adopţia pune capăt legă-
turii juridice existente între copil şi 
tatăl, mama şi familia de origine.

Cu toate acestea, şotul sau par-
tenerul, înregistrat ori nu, al adop-

tatorului îşi păstrează drepturile şi 
obligaţiile faţă de copilul adoptat, 
dacă acesta este copilul său, cu ex-
cepţia cazului în care legislaţia nu 
prevede altfel.

În ceea ce priveşte încetarea le-
găturii juridice existente între copil 
şi familia sa de origine, statele-părţi 
pot să prevadă excepţii cu privire la 
unele aspecte, cum ar fi numele de 
familie al copilului, impedimentele 
la căsătorie sau la încheierea unui 
parteneriat înregistrat.

Statele-părţi pot să prevadă dis-
poziţii referitoare la alte forme de 
adopţie, cu efecte mai puţin extinse 
decît cele menţionate la alineatele 
precedente ale prezentului articol.

O adopţie poate fi revocată sau 
anulată numai prin decizia autori-
tăţii competente. Interesul superior 
al copilului trebuie să primeze în-
totdeauna asupra oricărui alt consi-
derent; înainte de atingerea de către 
copil a vîrstei majoratului, revoca-
rea adopţiei nu poate să intervină 
decît pentru motive grave, prevă-
zute de legislaţie (art. 14).

În cazul în care o procedura de 
stabilire a paternităţii sau, atunci 
cînd există, o procedură de sta-
bilire a maternităţii a fost iniţiată 
de către tatăl ori mama biologic/ă 
prezumat/ă, procedura de adopţie 
este, după caz, suspendată pînă la 
obţinerea rezultatelor procedurii 
de stabilire a filiaţiei. Autorităţile 
competente acţionează cu celerita-
te în cadrul procedurii de stabilire a 
filiaţiei (art. 16).

De asemenea, în termenii art. 
18 din Convenţie, statele-părţi au 
în continuare posibilitatea de a ad-
opta dispoziţii mai favorabile pen-
tru copilul adoptat.

Concluzii. Avînd în vedere cele 
expuse mai sus, deducem că inte-
resul suprem al copilului trebuie să 
primeze atît în cadrul adopţiilor na-
ţionale, dar mai cu seamă în cadrul 
celor internaţionale. Acest lucru se 
datorează, pe de o parte, necesităţii 
protecţiei copilului şi asigurării unui 
viitor mai bun (graţie existenţei 
multiplelor cazuri de comportament 
urît faţă de copii adoptaţi), iar pe de 
altă parte – asigurării corectitudinii 
înfăptuirii adopţiilor internaţionale 
şi respectării legislaţiei naţionale şi 
celei internaţionale în domeniu.
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PARTICULARITĂŢILE CONDIŢIEI 
DE ÎNTREŢINERE PE VIAŢĂ LA 

ÎNSTRĂINAREA BUNURILOR PRIN 
INTERMEDIUL CONTRACTULUI CIVIL

Angela TĂLĂMBUŢĂ,
doctor în drept

SUMMARY
This article contains a complex investigation of the condition of lifetime ma-

intenance under the sale agreement with life interest in the property for the selling 
party that is of particular interest to elderly citizens, to the sick people, invalids, 
whose pensions and allowances do not even cover the vital necessities. Following 
the investigation the author has established that the maintenance condition is a 
feature of the authority dealing with property transfer for the maintenance of 
the beneficiary, that has specific characters individualized by law, and which, 
basically, distinguishes this agreement from other similar agreements, such as 
family-type maintenance agreement, social support services agreement, etc. Ha-
ving the possibility of concluding such an agreement, these people are provided 
with the most important living conditions up to their death. The agreement is of 
particular importance at this stage, when most of the citizens are working abroad 
leaving their parents and relatives without proper care and attention. Civil law 
comes to the help them by regulating the relations connected with the alienation 
of the property for lifetime maintenance as a possibility and an effective means of 
sustenance for these people.

Keywords: lifetime maintenance, property transfer, civil contract

REZUMAT
Articolul prezintă rezultatele unei investigaţii complexe asupra condiţiei în-

treţinerii pe viaţă în cadrul contractului civil privind înstrăinarea de bunuri cu 
condiţia de întreţinere pe viaţă ce reprezintă un interes deosebit pentru cetăţenii 
în etate, pentru bolnavi, invalizi, ale căror pensii şi indemnizaţii nu acoperă nici 
pe departe necesităţile vitale. Aceste persoane, avînd posibilitatea de a încheia un 
asemenea contract, sînt asigurate cu cele mai importante condiţii de viaţă pînă 
la deces. În rezultatul investigaţiei, autorul a stabilit că condiţia de întreţinere 
este o particularitate a instituţiei înstrăinării de bunuri sub întreţinerea persoanei 
beneficiare care dispune de caractere specifice individualizate prin lege şi care 
practic deosebeşte acest contract de altele similare, cum ar fi contractul familial 
al pensiei de întreţinere, contractul de servicii de asistenţă socială etc. Deosebit 
de important este acest contract la etapa actuală, cînd o bună parte dintre cetăţeni 
sînt plecaţi peste hotare, lăsîndu-i fără îngrijirea şi atenţia corespunzătoare pe cei 
apropiaţi. Legislaţia civilă vine în ajutorul acestora din urmă prin reglementarea 
raporturilor legate de înstrăinarea bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă ca o 
posibilitate şi un mijloc eficient de subzistenţă pentru aceste persoane. 

Cuvinte-cheie: întreţinere pe viaţă, înstrăinare de bunuri, contract civil

Introducere. Scopul studiului 
efectuat constă în investigaţia 

complexă a problemelor ce rezultă 
din practicarea instituţiei înstrăină-
rii bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă, prin prisma analizei regu-
lilor de drept ce guvernează această 
materie, valorificînd în acest sens 
cadrul legal şi abordările doctri-
nare în domeniu, precum şi în for-
mularea unor soluţii şi propuneri 
vizînd perfecţionarea legislaţiei ce 

reglementează instituţia înstrăină-
rii bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă. Principalele obiective ale 
articolului sînt: definirea şi crearea 
conceptului condiţiei întreţinerii pe 
viaţă în contextul cadrului general 
în care se pune problema acestora; 
cercetarea aspectelor de drept com-
parat în ce priveşte reglementarea 
legală a contractului înstrăinării 
bunurilor cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă, efectelor acestor acte juridice 


