Decăderea din drepturile părinteşti

Situaţii de decădere
Dacă există motive temeinice de a suspecta că viata şi securitatea copilului sunt primejduite în familie,
reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureşti au dreptul să viziteze copiii la locuinţa lor şi să se informeze despre felul in
care aceştia sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltarea lor fizică, educarea, învăţătura şi pregătirea
profesională, acordând la nevoie, îndrumările necesare.
Dacă în urma vizitelor efectuate se constată că dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau
socială a copilului este primejduită, serviciul public de asistenţă socială este obligat să sesizeze de
îndată direcţia generală de asistenţa socială şi protecţia copilului în vederea luării măsurilor prevăzute
de lege.
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze instanţa
judecătorească în situaţia în care consideră că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru
decăderea totală sau parţială a părinţilor ori a unuia dintre ei din exerciţiul drepturilor părinteşti
Organele competente
Decăderea din drepturile părinteşti poate fi dispusă de către instanţa de judecată la cererea direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
Acte necesare
• cerere de chemare în judecată în trei exemplare;
• un raport referitor la copil care va cuprinde date privind: personalitatea copilului, starea sa fizică şi
mentală, antecedentele socio-medicale şi educaţionale ale copilului, condiţiile in care copilul a fost
născut şi a crescut, orice alte date referitoare la creşterea şi educarea copilului care pot contribui la
soluţionarea cauzei.
Dreptul de a păstra legături personale cu copilul
Instanţa judecătorească va îngădui părintelui decăzut din drepturile părinteşti să păstreze legături
personale cu copilul. Luând în considerare cu prioritate interesul superior al copilului poate limita
exercitarea acestui drept, dacă există motive temeinice de natură a periclita dezvoltarea fizică,
mentală, spirituală, morală sau socială a copilului.
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului va lua toate măsurile necesare pentru ca
părinţii să beneficieze de asistenţă specializată pentru creşterea capacităţii acestora de a se ocupa de
copii în vederea redobândirii exerciţiului drepturilor părinteşti.
Redarea drepturilor părinteşti
Instanţa judecătorească va reda părintelui decăzut din drepturile părinteşti exerciţiul acestor drepturi,
dacă au încetat împrejurările care au dus la decădere, astfel încât, prin redarea acestor drepturi,

creşterea, educarea, pregătirea şcolară şi profesională şi interesele patrimoniale ale copilului să nu
mai fie primejduite.
Redarea drepturilor părinteşti poate fi cerută de către direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţie a copilului sau de către părintele decăzut din drepturile părinteşti. Aceştia beneficiază de
asistenţă juridică gratuită in condiţiile legii.

(Codul familiei, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului)

