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Către:  Doamna Adriana Popescu 

  Jurnalist LIBERTATEA 

   

Stimată doamnă Popescu, 

Folosim această ocazie pentru a răspunde solicitării dumneavoastră, transmisă în 
format electronic, referitoare la situația căsătoriilor între minori încheiate cu 
acordul instanței de judecată. 

1. În anul 2020, câte căsătorii ale unor minori au fost autorizate de către 
instanțe, la nivel național, în baza art.272 alin. (2) din Codul Civil? 

Potrivit prevederilor legale invocate, respectiv art. 272 alin. (1) – (3) Cod civil 
Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani. 

Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători 
în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților săi sau, după caz, a 
tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție minorul își 
are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinți refuză să încuviințeze căsătoria, 
instanța de tutelă hotărăște și asupra acestei divergențe, având în vedere interesul 
superior al copilului. 

Pe cale de consecință, așa cum se poate observa derularea acestor demersuri are 
loc strict la nivelul instanței de judecată sesizate, cu implicarea directă a părinților 
în calitate de reprezentanți legali ai minorului, legea neprevăzând obligații în acest 
sens în sarcina instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției copilului. 

Pe cale de consecință, apreciem că informațiile pe care ni le-ați solicitat ar putea 
fi oferite de la nivelul instanțelor de judecată, în măsura în care acestea au 
instrumentat astfel de cauze în perioada pe care ați menționat-o.   

2. De la începutul anului 2021 şi până acum, câte căsătorii ale unor minori au 
fost autorizate de către instanțe, la nivel național, în baza art.272 alin. (2) 
din Codul Civil? 



 

 

 

Idem răspunsul de la întrebarea 1. 

3. În 2020, câți dintre minorii căsătoriți, în baza acestor derogări de la vârsta 
matrimonială, proveneau din sistemul de protecție a copilului (centre de 
plasament sau servicii de tip familial) ? 

La nivelul ANDPDCA nu sunt centralizate astfel de informații, acestea putând fi 
obținute de la nivelul DGASPC ca principal furnizor de servicii sociale și instituție 
care asigură, în mod direct, protecția copiilor față de care a fost instituită o 
măsură de protecție specială. 

4. În 2021, câți dintre minorii căsătoriți, în baza acestor derogări de la vârsta 
matrimonială, proveneau din sistemul de protecție a copilului (centre de 
plasament sau servicii de tip familial)? 

Idem răspunsul la întrebarea 3. 

Vă mulțumim. 

  


