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                           MATERIAL PROPUS PENTRU INFORMARE 
                                                Abandonul  in familie 
 
Familia a constituit în istoria omenirii unul dintre cei mai importanți factori pentru 
formarea și dezvoltarea personalității umane și tocmai de aceea, în toate legislațiile din 
țările lumii contemporane, aceasta este ocrotită prin diverse norme morale sau juridice. 
În România se acordă atenție deosebită ocrotirii familiei și relațiilor sociale ce se 
stabilesc între membrii acesteia, pe de o parte, și între aceștia și instituțiile existente în 
stat, pe de altă parte 
 

 
Ce este abandonul de familie? 
 
Indeplinirea obligatiilor de intretinere existente intre membrii unei familii, precum 
si fata de alte persoane in cazurile prevazute de lege, este garantata, in principal, 
prin dispozitiile constitutionale si ale legii civile, ajungand ca, in unele situatii, 
neindeplinirea acestora sa constituie infractiune . 

Codul penal actual califica infractiunea de abandon de familie (art. 378) ca fiind 
fapta persoanei care, avand obligatia legala de intretinere fata de cel indreptatit: 



– il paraseste, il alunga sau il lasa fara ajutor, expunandu-l la suferinte fizice sau 
morale; 

– nu isi indeplineste, cu rea-credinta, obligatia de intretinere prevazuta de lege; 

– nu plateste, cu rea-credinta, timp de 3 luni, pensia de intretinere  

 

  

Considerând familia principalul punct de existenţă, dezvoltare psihică, dezvoltare fizică şi 
principalul factor educativ al individului, putem considera că aceasta este una dintre cele 
mai importante valori sociale din punct de vedere sociologic prin care, raportat la 
dependenţa ştiinţei juridice de cea sociologică, legiuitorul penal român a ales să 
ocrotească şi să acorde importanţă acestei valori sociale prin instituirea protecţiei juridice 
familiei prin dispoziţiile Codului penal. Cu toate acestea familia nu este protejată doar 
prin norme de drept penal ci şi prin dispoziţiile Constituţiei şi ale Codului civil, însă 
acestora nu le sunt specifice normele juridice prohibitive, precum cele Codului penal, ci 
prin norme dispozitive şi/sau imperative, in funcţie de limbajul folosit in dispoziţia care 
instituie o anumită conduită să identificăm caracterul imperativ sau dispozitiv al normei. 

 

  

 


