
Judecător Laura RADU - Președintele Tribunalului București 

Laura Radu este Președintele Tribunalul București, 

judecător cu o experiență profesională și managerială, de 

peste 20 de ani, calitate în care a participat și condus ședințe 

de judecată în materie civilă, cu subdomeniile minori și 

familie, executare silită, litigii cu profesioniști. Este 

formator la Institutul Național al Magistraturii, din anul 

2006, implicându-se în numeroase proiecte profesionale 

desfășurate în colaborare cu instanțe judecătorești 

românești și străine, în domeniul dreptului civil și procesual 

civil, comunicare și acces la informații de interes public, 

management judiciar, e-learning. A colaborat de asemenea 

cu Școala Națională de Grefieri în programele de formare 

profesională a personalului auxiliar de specialitate care au 

presupus implicarea instanțelor în pregătirea viitorilor grefieri. A publicat o serie de articole și lucrări de specialitate 

între care menționăm:  

- Revista Română de Jurisprudenţă nr. 6/2011 – articolul „Instanţa de tutelă. Atribuţii şi competenţe în exercitarea  

tutelei”; 

- Revista Română de Jurisprudenţă nr. 5/2011 – articolul „Participanţii la procedura ocrotirii persoanei fizice prin 

tutelă în reglementarea Noului Cod civil”; 

- Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2011 – articolul „Modificările aduse Codului de Procedură Civilă prin Legea 

202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor”; 

- coautor al lucrării „ Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene de Justiţie privind cooperarea judiciară în materie 

civilă” – Editura Universul Juridic; 

- Revista Română de Jurisprudenţă nr. 3/2009 – articolul „Adopţie. Intervenţie voluntară – admisibilitate”; 

- Revista „ JURIDICA” nr. 7-8/2001 – articolul „Aspecte practice în executarea silită indirectă. Urmărirea silită 

imobiliară”. 

ABSTRACT 

Necesitatea abordării interdisciplinare a litigiilor cu minori în cazurile de alienare parentală   

Instanțele de judecată au un rol extrem de important în protejarea efectivă a drepturilor copiilor, de la aspecte legate 

de identitatea personală, viața de familie, adopție la protecția împotriva violenței și asigurarea realizării drepturilor 

economice, sociale și culturale ale acestora. În condițiile în care copiii consideră instanțele medii intimidante, revine 

în actualitate necesitatea/oportunitatea relansarii discutiilor intre specialisti: judecatori, procurori, psihologi, asistenti 

sociali, consilieri, medici care sa contribuie la realizarea unui act de justitie calitativ si adecvat nevoilor copiilor. 

Conferința organizată de Tribunalul București împreună cu Asociația Arta Proiectelor Inovatoare în Sănătate, Educație 

și Turism (A.P.I.S.E.T.) în perioada 27-28 iunie 2019 își propune să aducă în același loc, experți din toate domeniile 

menționate în scopul identificării celor mai bune practici, instrumente necesare unei abordări deschise, atente pentru 

a determina copiii să-și comunice emoțiile. La nivelul Tribunalului București, ponderea cauzelor cu minori și de 

familie reprezintă un procent de 3-4% din volumul total de activitate și aproximativ 15% din volumul de activitate al 

secțiilor civile, numai ca diferit de aceste date statistice, impactul unor astfel de litigii se masoara în traume de ordin 

afectiv, de natură să influențeze semnificativ adulții de mâine. De aceea, credem că abordarea multidisciplinară poate 

fi o premisă de natură să determine instanțele și parchetele să configureze o nouă paradigmă în soluționarea unor 

asemenea cauze. 



Lector Univ. Dr. Simona Maria VLĂDICA 
Doamna Simona Vlădica este doctor în psihologie și Lector Universitar 

la Facultatea de Psihologie - Universitatea Ecologică din București, dar 

și mediator autorizat, fiind reprezentant al Corpului Profesional al 

Mediatorilor în relația cu sistemul judiciar pe lângă Curtea de Apel 

București. Doamna Dr. Vlădica a participat la numeroase congrese 

internaționale și naționale pe această temă, fiind astfel recunoscută, pe 

plan național și internațional, ca un expert în domeniul alienării 

parentale. Preocupată în permanență de binele copiilor, Simona Vlădica 

se implică activ în studiul, dar si in solutionarea prin mediere a cazurilor 

în care părinții care se separă nu reușesc să se înțeleagă cu privire la 

copii. Drept urmare, fiind în mod direct implicată în studierea acestui 

fenomen al alienării parentale care implică existența unor grave forme 

de abuz emoțional ce conduc inclusiv la săvârșirea de infracțiuni, Dr. 

Simona Vlădica a identificat și analizat peste 150 de dosare în arhivele 

civile și penale ale judecătoriilor din București și Ilfov, precum și în 

unitățile de Parchet din București cu scopul de a analiza din punct de 

vedere psihologic conținutul dosarelor, probatoriul administrat, măsurile dispuse de instanțe sau luate de procurori. 

De asemenea, în calitate de formator colaborator extern la Institutul Național al Magistraturii, Dr. Simona Vlădica a 

susținut conferințe din sfera alienării parentale auditorilor de justiție din anul 1 și 2. Totodată, a organizat/susținut 

conferințe/workshop-uri  pentru judecători și procurori, în parteneriat cu Tribunalul București, cu Institutul Național 

al Magistraturii, dar si cu Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Mai multe informații despre activitatea 

profesională a doamnei Dr. Simona Vlădica puteți găsi în CV, accesand link-ul de mai jos:  

http://www.simonamariavladica.ro/curriculum-vitae 

 

ABSTRACT 

Alienarea parentală ca formă severă de abuz emoțional. Caracteristicile alienatorului, alienatului, copilului-

victimă - Medierea ca modalitate de preventie a alienării parentale 

Alienarea parentală distruge atât copilul, cât și pe părinții lui, rând pe rând. Drama apare în momentul în care relația 

dintre părinți nu mai funcționează și se ajunge la separare sau la o conviețuire defectuoasă și generatoare de un conflict 

permanent. In momentul imposibilității gestionării emoțiilor negative există riscul major ca unul dintre parinți să il 

folosească pe propriul lui copil drept armă împotriva celuilalt, instrument de șantaj sau de răzbunare, monedă de 

schimb, mijloc de rezolvare a unor probleme de natură financiară. Părintele alienator devine astfel obsedat de 

distrugerea relației copilului cu celălalt părinte, încercând, prin diferite acțiuni, să restricționeze accesul copilului la 

celălalt părinte atât fizic, cât și la nivel de simțire și emoție. Nu există alienare parentală instalată “peste noapte”.  

Acest proces de îndoctrinare a copilului este de durată în timp și are o frecvență si o constanță sustinute. În funcție de 

relația pe care părintele alienat a avut-o cu copiii înainte ca celălat părinte să fi demarat procesul de alienare, acesta 

va dura mai mult sau mai puțin timp, dar niciodată câteva zile sau săptămâni. 

Raportându-ne la gravitatea fenomenului de alienare parentală este imperios necesar să ne gândim la necesitatea 

colaborării a trei profesioniști: psihologul, mediatorul și magistratul (judecător sau procuror). Câteva dintre obiectivele 

acestei abordări multidisciplinare și interprofesionale fac trimitere la prevenția instalării alienării parentale, la 

eliminarea factorilor predispozanți dezvoltării acestui fenomen, precum și la diminuarea efectelor acestuia prin măsuri 

concrete. Mai mult însă, atunci când alienarea parentală există, se manifestă și generează noi și noi conflicte, iar uneori 

conduce chiar la săvârșirea de infracțiuni, specialiștii au obligația de a colabora și de a găsi metodele potrivite pentru 

a îndrepta răul ce a fost deja făcut, dar și pentru a stopa acest fenomen, cu implicații devastatoare asupra celor trei: 

mamă, tată și copil. 

Una dintre soluțiile propuse pentru împiedicarea debutului ori manifestării acestui fenomen o reprezintă ședințele de 

consiliere psihologică a celor doi părinți. Acestea pot contribui la diminuarea stării de tensiune dintre cei doi, astfel 

încât conflictul să scadă în intensitate. În acest punct  se poate apela la mediere, ca o variantă eficientă și mult mai 

potrivită pentru păstrarea unor relații de colaborare între părinți față de implicarea acestora într-un proces ce are loc 

la instanță. 

Litigiile în instanță reprezintă un mediu favorizant dezvoltării alienării parentale în timp ce în mediere, mediatorul 

facilitează comunicarea dintre cei doi, deblochează canalele de comunicare, îi ascultă, îi ajută să își conștientizeze 

rolurile de părinți, transformându-le emoțiile și ajutându-i să construiască soluții viabile și care nu vor genera noi 

conflicte, pe termen lung. 

http://www.simonamariavladica.ro/curriculum-vitae


Copilul victimă a alienării parentale prezintă animozitate față de prietenii și familia extinsă a părintelui alienat, nu are 

sentimente de culpă pentru denigrarea și îndepărtarea unui părinte, oferind explicații vagi și absurde despre motivele 

denigrării. Cea mai mare pierdere pe care o suferă acest copil este dată de faptul că autoritatea părintelui alienat este 

știrbită sau chiar anulată, acest fapt producând multiple efecte negative în dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Un părinte nu este responsabil de relația copilului cu celălalt părinte, ci trebuie să se preocupe exclusiv de propria 

relație pe care o are cu copilul său.   

 

ABSTRACT 

Obiectivele urmarite in cadrul unei expertize psihologice 

 

Particularitățile raporturilor juridice născute din relațiile de familie implică profunde legături psihologice, iar în cazul 

divorțului și a implicării copiilor minori spețele devin complexe din acest punct de vedere. Astfel că judecătorul 

chemat să soluționeze aceste dosare are posibilitatea încuviințării unei expertize psihologice întrucât faptele și 

împrejurările ce tind a fi probate exced posibilităților de stabilire de către judecător a anumitor date din sfera 

psihologicului. Astfel, munca în echipă se impune ca o necesitate pentru stabilirea adevărului și identificarea celor 

mai potrivite soluții pentru copii. 

Necesitatea formulării anumitor obiective clare la care expertul psiholog este chemat să răspundă se impune pentru 

validitatea expertizei și pentru ca aceasta să poată fi valorificată în proces sau în procedură judiciară. 

Obiectivele expertizelor psihologice vizează evaluările făcute tuturor celor implicați în procesul de alienare parentală: 

mamă, tată și minor/minori.  Expertiza psihologică se realizează în mai multe ședinte, la anumite intervalele de timp 

între ședințe, după anumite scheme stabilite de  expertul psiholog.  

Cu ajutorul expertizelor prihologice se stabilește dacă minorii sunt abuzați emoțional de către unul sau ambii părinți, 

mai exact dacă sunt victime ale alienării parentale, cu indicarea metodelor și testelor folosite de psiholog pentru 

identificarea abuzului. Orice raport de expertiză psihologică va conține propuneri de înlăturare a acțiunilor abuzive și 

alienatoare la care sunt supuși minorii; recomandările specialistului pentru stoparea dezvoltării acestui fenomen; 

direcții privind menținerea sau nu a domiciliului copilului la părintele alienator; dinamica evoluției relației copil-

părinte în viitor, în situația dată, precum și ce măsuri concrete ar trebui luate pentru atenuarea și dispariția efectelor 

alienării parentale.  

Rezultatele raportului de expertiză pot contribui inclusiv la responsabilizarea și conștientizarea părinților cu privire la 

traumele la care își expun singuri copiii. Mai mult, raportul psihologic clarifică anumite aspecte, putând analiza și 

explica anumite comportamente trasând, totodată, concluziile de specialitate cu aplicabilitate concretă în soluționarea 

dosarului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Psiholog Dr. Gabriela MARC - D.G.A.S.P.C. Sector 5 București 

 
Gabriela Marc este Director General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de 

Familie - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Doctor 

în psihologie, supervizor psihologie clinică, psiholog clinician principal, formator în 

cadrul Institutului  S.P.E.R. 

A urmat de-a lungul experienței profesionale de peste 20 ani în domeniul asistenței 

sociale și protecția copilului formări continue în psihologie clinică, consiliere 

experiențială individuală și de grup, dezvoltare personală de grup, terapii creativ-

expresive, psihoterapie analitică și stagii de documentare în Israel, Franța și Norvegia. 

 

ABSTRACT 
Evaluarea psihologică a minorului în context familial în procesele civile și penale: 

procedură și obiective. Importanţa identificării tipurilor de co-parentalitate, a 

stilurilor parentale şi a tipurilor de ataşament în soluţionarea litigiilor cu minori 

Pentru magistrații specializați în materia dreptului familiei, litigiile referitoare la 

minori au devenit din ce în ce mai prezente pe rolul instanțelor, aducând noi provocări în a înțelege pe de o parte ce 

se întâmplă cu copilul din punct de vedere psihologic, iar pe de altă parte în a stabili care dintre părinți îi oferă copilului 

stabilitate psihică și îi satisface cel mai bine nevoile psihologice și de dezvoltare. Din această perspectivă scopul 

evaluării psihologice a copilului în context familial este de a efectua nu doar o evaluare temeinică, științifică a unei 

familii ci și de a prezenta instanței, într-o maniera narativă, prin intermediul raportului de evaluare psihologică o serie 

de aspecte profunde ale relației copil - părinte (,,sindrom de alienare”, comportament de înstrăinare, etc.), ale 

sistemului de familie (patternurile disfuncţionale de comunicare în cuplu, co-parentalitate conflictuală și conflict de 

roluri, intimitatea şi balanţa puterii în cuplu).  

Evaluarea psihologică este un demers complex ce cuprinde o interpretare a emoţiilor, comportamentului şi limbajului 

corpului prin trei modalităţi de evaluare interconectate: observaţia, interviurile anamnestice cu copilul si părinţii şi 

testele psihologice (chestionare şi liste de verificare pentru comportament, teste proiective, teste de evaluare a 

abilităţilor şi simptomelor psihice, etc.) 

O psihodiagnoză corectă a familiei îi permite psihologului să identifice patternurile interacţionale patogene din familia 

copilului şi care pot fi implicate în soluționarea litigiilor cu privire la minor, să surprindă şi să evalueze dificultăţile 

de comunicare, abilităţile parentale deficitare, stilurile parentale și tipurile de co-parentalitate, tipurile de atașament, 

gradul de adecvare/inadecvare în asumarea rolurilor parentale, precum şi a rolurilor şi relaţiilor maritale cu impact 

semnificativ în dinamica evolutivă a copilului. 

Prezentarea va fi susținută de cazuistica din practica de specialitate și va oferi profesioniștilor în materie direcții de 

intervenție privind un nou cadru conceptual și metodologic de realizare a evaluărilor psihologice în litigiile cu minori. 

 

ABSTRACT 

Consilierea psihologică a minorului și a părintilor înaintea, în timpul și în afară procesului 

Divorțul este un factor de distres și prin urmare consilierea familiei nu are loc într-o perioadă de funcționare normală. 

În cadrul demersului de consiliere psihologică fiecare părinte încearcă să se prezinte pe sine într-o postură cât mai 

pozitivă/favorabilă și să scoată în evidență abilitațile deficitare ale celuilalt părinte iar consilierea psihologică va trebui 

să clarifice o serie de aspecte profunde ale relației copil - părinte și să ajute instanța în a stabili care dintre părți satisface 

cel mai bine nevoile copilului/interesul superior al copilului; 

Experiența profesională în asistarea copilului și a părinților înaintea, în timpul și în afara procesului, a condus către 

ideea centrală că reușita demersului de consiliere psihologică este influențată în mod direct de motivarea conștientă 

pentru schimbare și de implicarea asumată în procesul de consiliere a tuturor părților responsabile în rezolvarea 

situației din viață personală și reducerea intensității conflictului dintre cei doi părinți. 

Tema va oferi clarificări atât în ceea ce privește necesitatea identificării mesajelor copilului care se află în spatele unui 

comportament opoziţional, stresorilor sistemului de familie (patternurile disfuncţionale de comunicare în lipsa unor 

reguli consistente şi clare, graniţele difuze), a conflictului de roluri și balanţei puterii în cuplu cât și în ceea ce privește 

necesitatea identificării  factorilor care menţin problema  şi care pot influența structura relaţiilor de familiei. 

Prezentarea va fi susținută de cazuistică din practica de specialitate și va oferi profesioniștilor în materie direcții de 

intervenție în a motiva părinţii să înţeleagă situaţia şi să-o rezolve în mod optim, făcând diferenţa între rolul de părinte 

şi cel de soţ. 



 

Dr. iur. Dipl. soc-eco. Stud. psy. Jorge GUERRA GONZALES - Germania 
 

Researcher - Leuphana University of Lüneburg, Germany; Advocate of the 

Child/Guardian ad litem (Verfahrensbeistand) Contact Facilitator/Right of 

Access Caregiver (Umgangspfleger) Family Mediator and Coach.  

 
ABSTRACT 

Parental Alienation in Germany – from the legal foundation to the 

appearance of parental alienation regardless of it; from the perpective 

of judges to the perspective of the children involved 

Parental alienation (PA) is forbidden according to German Law. It breaks 

Criminal Law – even if you do not want to consider it included in DSM 5, 

Diagnosis V 995.51, child psychological abuse, which would mean it 

would be understood assault/bodily injury (§ 228 StGB). And it breaks 

Civil Laws – mainly concerning the breach of the duties that derive from 

parental custody. 

Nevertheless PA happens in Germany – and in many other countries as well. 

It is possible to appreciate it especially as advocate of the child, or as contact facilitator, which are the professions that 

work the closest to the respective families. These professions, both unique in the German Family System, can make a 

lot in order to prevent PA, but it seems not to be enough, they have apparently their limits. 

This presentation shows the German legal system concerning PA, its application – and its loopholes. The legal 

background will be analysed as well as the foundations of the both professions above. A brief reflexion will concern 

the capital issue of the will of the child: PA needs a judge confirming legally that a parent or parents are prevented to 

have access to his/her/their child… and a child that rejects the contact with this or both parents. 

Many real examples of PA regarding the daily work of the presenter will be explained aiming at understanding why 

such a potentially massive abuse of children is not or just can not be adequately be met by authorities. The reasons for 

PA should lead to better ways of preventing and when necessary of reacting against PA. It should help differenciate 

and explain the different types or situations that can be found in the current familiy practice. Due to a great number of 

variables cases have their own nature and circumstances and will demand a specific approach or procedure. 

 

Dr. Viviana ONACA - Ministerul Justiției 
Viviana Onaca este Director al Direcţiei Drept internaţional şi cooperare judiciară din 

cadrul Ministerului Justiţiei din anul 2009, având în coordonare, în principal,  activităţile 

Ministerului Justiţiei privind: cooperarea judiciară internaţională atât în materie civilă, 

comercială şi dreptul familiei, cât şi în materie penală;  negocierea instrumentelor juridice 

internaţionale bilaterale şi multilaterale; relaţiile internaţionale în domeniul justiţiei; 

Doctor în drept civil din anul 2001 cu teza Contractul de asigurare de bunuri; autor şi co-

autor de articole, materiale documentare, ghiduri și manuale  privind  cooperare judiciară 

internaţională în materie civilă, aspecte generale privind obţinerea pensiei de întreţinere 

din străinătate pentru copii şi alţi membri ai familiei,  protecţia internaţională a minorului 

în străinătate, precum şi despre competenţa şi  relaţiile externe ale Uniunii Europene; 

jurisprudenţă română în domeniul protecţiei minorului, competenţa jurisdicţională,  

recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, precum şi în materia 

dreptului familiei; coordonator a trei Buletine ale Reţelei judiciare române în materie civilă 

şi comercială editate până în 2017, precum şi contribuţii la aceste trei Buletine; punct 

naţional de contact pentru reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială. 

 

ABSTRACT 

Actualități privind regulementul 2201/2003. Jurisprudența Curții de justiție a Uniunii Europene. Prezentare 

Manual cooperare judiciară 

Prezentarea are trei părţi:  

Prima este dedicată jurisprudenței recente a  CJUE în materia Regulamentului Bruxelles II Bis şi cuprinde câteva din 

speţele soluţionate de CJUE cu relevanţă în aplicarea acestui  Regulament. 



Cea de-a doua parte se dedică prezentării Manualul elaborat în cadrul proiectului “Seminar European - Cooperarea 

dintre Statele Membre ale UE în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a 

unui copil” în cadrul Programului Comisiei Europene „Justiție2015” (Proiectul Grant Agreement 

JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8681), derulat între 2016 – 2018. 

Programul s-a derulat alături de parteneri din Letonia și Ungaria - prin Ministerele de Justiție ale celor două state, 

Germania – prin Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională  și Croația - prin Academia Judiciară. 

Acest program a avut la origine ideea  de a se organiza o conferință dedicată exclusiv aspectelor civile ale răpirii 

internaționale de copii dar și de la realitate comună în întreg spațiul comunitar, anume aceea că, în contextul mobilităţii 

sporite a cetăţenilor în cadrul Uniunii Europene, situaţiile în care membrii unei familii nu sunt de aceeaşi cetățenie ori 

nu locuiesc în acelaşi stat membru nu mai reprezintă un caz excepţional. 

Ultima parte a prezentării se va referi la actualităţi cu privire la stadiul negocierii şi modificărilor aduse 

Regulamentului Bruxelles II bis. 

 

Judecător Marius PĂTRAȘCU - Judecătoria sectorului 4 București 

 
Marius Pătrașcu este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de 

Poliție Alexandru Ioan Cuza (2001), din anul 2010 este judecător în cadrul 

Judecătoriei Hunedoara. și ulterior din anul 2013 în cadrul Judecătoriei Sectorului 

4 București. Cu o experienţă de aproximativ 9 ani în judecarea cauzelor din 

materia minori și familie ce se află în competenţa materială și funcțională a 

judecătoriei, in special divorţuri si cererile accesorii, privind stabilirea locuintei 

minorului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea obligaţiei de intreţinere, 

reglementarea programului de legături personale dintre părinţi şi copii, ordine de 

protecţie, solutionarea altor conflicte dintre părinţi si a celor care țin de executarea 

silită a hotărârilor privitoare la minori. 

ABSTRACT 

Măsurile dispuse de instanţa de judecată în procesele civile,  în cazurile de 

alienare parentală 

Tema îşi propune să abordeze pe de o parte din  maniera teoretică măsurile 

stabilite de lege care se află la dispoziția judecătorului pentru identificarea 

cazurilor de alienare parentală, pentru stabilirea împrejurărilor cauzale care au condus la o astfel de situație și pe cât 

posibil pentru eliminarea sau atenuarea acestora. Măsurile analizate vizează atât perspectiva probatorie cât și cea 

decizională, cu accent pe aceasta din urmă si pe efectele vizate pentru restabilirea normalităţii în cadrul relaţiilor de 

familie dar și eventuale propuneri pentru amendarea cadrului legislativ. Pe de altă parte tema are în vedere și expunerea 

unor situații practice din cazuistica instanţei pentru exemplificarea diferitelor tipuri de comportament alienator, 

realizat fie de către unul dintre părinţi fie de către alte persoane din familia extinsă, soluțiile dispuse de instanţă și 

argumentele avute în vedere.   

 

Psiholog clinician Georgiana COPOIU - D.G.A.S.P.C. Sector 5 București 

Georgiana Copoiu este psiholog clinician autonom, membru al Colegiului Psihologilor 

din România, absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea 

București, master în domeniul “Managementul formării psihologilor în Psihologia 

Muncii, Transporturilor și Serviciilor”, cu specializare și formare profesională 

complementară în psihologie clinică și expertiză psihologică; dezvoltare personală 

unificatoare (DPU) în grup experiențial.  

A urmat diverse programe de formare în domeniul evaluării și intervenției terapeutice 

a copilului în context familial, violenței domestice, abuzul sexual asupra copilului, 

evaluarea nevoilor copiilor victime ai unor  forme de violență. Cu o vastă experiență în 

domeniul asistenței sociale și protecției copilului, își desfășoară activitatea din anul 

2015 în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Sector 5, 

București. 

 

 

 

 



 

 

 

Judecător Cristina CRISTEA - Tribunalul București 
Cristina Cristea este judecator din anul 2010 și in primii ani din carieră a lucrat 

ca judecător specializat în cauze de minori, familie și azil. In această perioadă 

a înțeles importanța protejării copilului în cauzele aflate pe rolul instanțelor 

judecătorești și mai ales necesitatea unei bune colaborări între copil și instanța 

de judecată. A descoperit de asemenea reticența copiilor în a vorbi despre 

situațiile apărute în familie și drama prin care trec în principal în procesul de 

separare a părinților sau în cea de părăsire a țării de origine. Ulterior, a început 

să lucreze în cadrul secției penale a Judecătoriei Sectorului 4 București și în 

prezent lucrează în cadrul Tribunalului București - Secția Penală. 

Interacțiunea cu minorii s-a modificat, având de-a face cu copii teribiliști care 

ajung să săvârșească infracțiuni sau cu copii, victime ale infracțiunilor. 

Cauzele ce au implicat minori au făcut-o sa fie un judecător mai bun și in final 

și un părinte mai bun. 

ABSTRACT  

Repere psihologice în audierea și ascultarea copilului în procesele 

civile/penale  

Practica în materia exercitării autorității părintești scoate în evidența complexitatea procesului de audiere a copilului 

în procedurile judiciare. Situațiile noi la care sunt expuși copiii, le pot genera acestora o serie de emoții precum tristețe, 

teamă, frustrare, furie. O bună înțelegere și gestionare a răspunsului emoțional al copilului, presupune o antrenare 

activă a tuturor specialiștilor care intră în contact cu copilul implicat în procedura judiciară. Experiența asistării la 

audierea copilului, a condus către ideea centrală a temei abordate și anume importanța adaptării sistemului de justiție 

la nevoile copilului.  

Crearea unei justiții prietenoase pentru copil prin respectarea interesului superior al acestuia, adoptarea unei atitudini 

proactive a specialiștilor implicați în procesul audierii, pregătirea psihologică prealabilă a copilului pentru ascultarea 

sa de către judecător și utilizarea de tehnici de audiere adaptate nivelului său de dezvoltare, contribuie la diminuarea 

riscurilor și efectelor la nivel socio-emoțional pe care le poate avea implicarea copilului în sistemul de justiție.  

Regândirea implicării active a copilului în procesul decizional după separarea/divorțul părinților, presupune dincolo 

de punerea în aplicare a unei proceduri, necesitatea abordării diferențiate a copilului în funcție de nivelul său de 

dezvoltare, de nevoile sale specifice, de dorințele și emoțiile sale.  Prin urmare, audierea copilului este mai mult decât 

un act procedural, iar investigarea opiniei acestuia nu presupune plasarea lui pe un rol de decident, ci oferirea 

posibilității exprimării într-un cadru securizant și suportiv. Tema abordează problematica ascultării copilului, prin 

oferirea unei noi perspective profesioniștilor în materie precum și celorlalte persoane care intră în contact cu copiii 

implicați în procedurile judiciare. 

 

 

 

 

 

 



Expert psiholog Cristina BOGDAN 

Cristina Bogdan este absolventă a Facultății de Psihologie din cadrul 

Universității Titu Maiorescu, București, promoția 1996, având următoarele 

atestate: Psihologie clinică; Psihologia securității și siguranței naționale; 

Psihologie organizațională și muncii; Psihologia transporturilor. Din 2015 

până în prezent - colaborări cu instanțele de judecată în domeniul 

expertizei psihologice judiciare și extrajudiciare. Perioada 2013 -2017 

contract cu CASMB pentru  evaluare, consiliere psihologică adulți și 

adolescenți, iar din 2007 până în prezent este psiholog clinician în cadrul 

C.I.P. Bogdan Cristina.  

ABSTRACT 

Procedura de expertiza în alienarea parentală 

Fenomenul alienării parentale implică acțiuni  realizate atât direct de către alienator, membrii familiei extinsă sau prin 

intermediul unei terțe părți ( ex: bona copiilor). Practica de alienare parentalaă încalcă dreptul fundamental al copilului 

de a avea o viață de familie sănătoasă, deteriorează relațiile afective cu părintele sau cu alți membrii ai familiei și 

constituie o formă de abuz emoțional grav asupra copilului. Raportul de expertiză psihologică se bazează după caz pe 

metoda narativă, utilizarea metodelor proiective, analiza relațiilor părinte-copil, a relațiilor de atașament, a stilurilor 

parentale, a personalității părților implicate și a riscului de abuz fizic și emoțional asupra copilului. Expertiza 

psihologică în fenomenul alienării parentale are la bază identificarea unor strategii și practici specifice fenomenului 

de abuz psihic și emotional asupra copilului după cum urmează: 

-pseudoneutralitatea, caracterizată prin faptul că adultul nu impiedică în mod concret relația părintelui țintă cu copilul 

dar nici nu o incurajează; 

-controlul și intruziunea în interacțiunile dintre copil și părintele țintă; se realizează atunci când părintele alienator este 

prezent alături de copil în timpul convorbirilor telefonice, a ieșirilor în locuri de joacă; 

-repetarea neincetată a acelorași idei pe care copilul le adoptă într-un mod tacit; 

- atenția selectivă fără ca măcar să fie formulate judecăti negative; copilul este determinat printr-o atenționare 

selectivă, subtilă, să remarce el însuși carențele părintelui exclus; 

- atacarea legăturilor de rudenie printr-o intervenție asupra numelor, eliminarea și suprimarea contribuției părintelui 

la identitatea copilului, utilizând la adresa acestuia, cu preponderență crescută, prenumele în locul apelativului de tată 

sau mamă; 

- manipularea prin inducerea unei atitudini sau a unei idei lăsând impresia că nu a existat nici o presiune, nici cea mai 

mică intenție constrângătoare, producându-se într-o manieră cotidiană și banalizantă; 

- instalarea logicii de substituție prin redefinirea familiei într-o formulă nouă prin excluderea celei originale; 

- limitarea accesului la copil prin refuzul de a oferi un program predictibil al copilului cu părintele alienat,  telefonic 

sau în altă manieră;  

Practicile și strategiile amintite sunt tehnici de influențare a comportamentului și emoțiilor unui copil în scopul de a 

realiza acțiuni sau de a face alegeri conforme sentimentului de loialitate dezvoltat față de adultul semnificativ. 

Acestea sunt procese lente și insiduoase ale căror consecințe nu sunt evidente imediat ci au efecte în timp, caracterizate 

prin tulburări de comportament ale copilului, de adaptare , de tip nevrotic. 

 

 

 



Procuror Dr. Laurențiu SORESCU - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București   

Domnul procuror Laurențiu Sorescu are calitatea de procuror în cadrul 

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și este doctor în Dreptul 

Comerțului Internațional. A fost implicat în mai multe proiecte de cercetare 

desfășurate sub egida Comisiei Europene, a Academiei Române și  a 

Academiei de Studii Economice din București.    

ABSTRACT 

Expertiza psihologică. Mijloc de probă util în soluționarea dosarelor cu 

minori. Necesitatea reglementării distincte a expertizei psihologice ca mijloc 

de probă în procesul penal. Practică judiciară relevantă 

Evaluarea psihologică în procesul penal reprezintă un demers util atât pentru 

a preveni comiterea de noi fapte penale de către minorul persoană acuzată cât 

și pentru a ajuta victima minoră să sublimeze trauma produsă de către infracțiune. Psihologul are misiunea să ajute la 

înțelegerea și sprijinirea minorilor implicați în procesul penal. De asemenea, psihologul poate facilita și aflarea 

adevărului judiciar în condițiile respectării dreptului la un proces echitabil al persoanei acuzate și al dreptului victimei 

la viață privată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judecător Mihaela DAICU - Judecătoria sectorului 3 București 

 
Mihaela Daicu este judecator în cadrul Judecătoriei Sectorului 3 

București. A terminat Facultatea de Drept din cadrul Universității 

Babes-Bolyai, promoția 2002. A fost avocat în Baroul București timp 

de 7 ani din 2003 - iulie 2010. 

Din iulie 2010 a devenit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Aiud. Incepând cu decembrie 2013 a devenit judecător. A judecat cauze 

atât în materie civilă (inclusiv minori și familie) cât și în materie penală. 

Din ianuarie 2017 judecă doar cauze în materie penală, iar din 

noiembrie 2018 a obtinut gradul de tribunal. A soluționat cauze cu 

victime minore, în care s-a invocat implicarea minorului într-un proces 

de alienare parentală. Iși dorește, prin temele pe care le va susține în 

cadrul conferinței, să impărtășescă din experiența acumulată. 

ABSTRACT 

Necesitatea reglementării distincte a expertizei psihologice ca instrument de lucru în litigiile cu minori – elemente 

de practică judiciară 

Tema va dezbate importanța expertizei în specialitatea psihologie efectuate cu respectarea normelor procesual 

penale în soluționarea cauzelor în care sunt implicați minori în calitate de victime.  

În cadrul acestei teme vor fi avute în vedere aspectele ce privesc: 

- procedura administrării mijlocului de probă reprezentat de expertiza în legislația procesual penală (scurte considerații 

de ordin teoretic corelat cu lipsurile legislative în materia expertizei psiholigice-consecințe)  

- posibilitatea practică de administrare a unei expertize psihologice în cadrul procesului penal (stabilirea naturii 

juridice a unei expertize în specialitatea psihologie, inexistența unor experți autorizați de Ministerul Justiției, 

respectarea drepturilor procesuale ale părților și subiecților procesuali la efectuarea unei astfel de expertize în contextul 

legislației aplicabile în prezent , valoarea probatorie a unei astfel de probe)  

- situații în care expertiza psiholigică judiciară este esențială ( infracțiunea prev. de art. 379 al 2 C pen. - la stabilirea 

incidenței fenomenului alienării parentale, infracțiunea prev. de art. 218 C pen. - stabilirea constientizării 

consimțământului victimei minore pentru diferențierea unei infracțiuni de viol de infracțiunea de act sexual cu un 

minor, infracțiunea prev. de art. 220 C pen. - stabilirea comportamentului simulat al victimei minore a unei infracțiuni 

de agresiune sexuală, infracțiuni privitoare la viața sexuală - stabilirea deviației de comportament în cazul agresorului 

sexual de minori)  

-  propuneri modificare legislație. 

ABSTRACT 

Infracțiunile generate de alienarea parentală 

Tema va viza aspecte referitoare la conținutul constitutiv al infracțiunii de nerespectarea măsurilor privind 

încredințarea minorilor prev. de art. 379 al 2 C pen.  

In cadrul acestei teme vor fi dezvoltate următoarele probleme apărute în practică, după cum urmează: 

- necorelarea infracțiunii prev. și ped de art. 379 al 2 cod penal cu modificările anterioare aduse codului civil (în sensul 

că în conținutul infracțiunii se folosește noțiunea de "încredințare în vederea creșterii și educare" - terminologie 

folosită anterior modificării Codului Civil, în vreme ce în legislația civilă se folosesc, în prezent, noțiunile de "stabilire 

domiciliu" respectiv "exercitare autoritate părintească")  

- părintele poate avea calitatea de subiect activ al infracțiunii (în condițiile în care textul fololosește terminologia de 

"persoană căreia i s-a încredințat minorul (...) spre creștere și educare de a impiedica (...) pe oricare dintre părinți…") 

- actul material de "impiedicare" (cum se transpune practic acțiunea de "impiedicare")  

- minorul poate avea calitate de subiect pasiv al infracțiunii (există controverse pe acest aspect în doctrina de 

specialitate)  

- aspecte de executare program de legături personale în context penal (dacă există infracțiunea prev. de art. 379 al 2 C 

pen în situația în care părintele nerezident vine cu întârziere la preluarea minorului sau vine a doua zi, or în situația în 

care apelează interfonul pentru a anunța că a sosit, însă nu urcă la ușa locuinței solicitând predarea minorului la usa 

de acces în scara blocului)  

- aprecierea probatoriului (modul de stabilire prin probe dacă se impune reținerea comiterii infracțiunii prev. de art. 

379 al 2 c pen comisă prin influențarea negativă a minorului în a relaționa cu părintele nerezident - alienare parentală) 

- aspecte referitoare la jurisprudența CEDO (previzibilitatea legii în raport de necorelare a modificărilor survenite în 

materie civilă în anul 2011 cu legislația penală intrată în vigoare ulterior, în cursul anului 2014) 

- necesitatea intervenției legiuitorului asupra aspectelor controversate. 



Judecător Alina Mihaela VASILACHE - Judecătoria sectorului 6 București 

 
Alina Mihaela Vasilache este absolventă a Institutului Național al Magistraturii – 

promoția 2015; judecător definitiv – Judecătoria Sector 6, București – din ianuarie 

2017; judecător specializat în cauze de minori și familie – ianuarie 2017 – prezent. 

Domenii principale de interes: 

- Răspunderea parentală și alienarea parentală – aspecte de drept intern; 

- Răspunderea parentală în dreptul Uniunii Europene; 

- Regulament CE 2201/2003; 

- Convenția de la Haga 1996. 

ABSTRACT 

Executarea silită a hotărârilor judecătorești referitoare la minori 

1. Importanța executării hotărârilor judecătorești referitoare la minori 

La nivel național, procesul civil parcurge două faze: judecata şi executarea silită. 

În cazul hotărârilor judecătorești referitoare la minori neexecutate de bunăvoie de 

debitori, executarea efectivă, silită, a hotărârilor este partea cea mai importantă a 

procesului, etapă care are rolul ca, așa cum reține Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului în mod constant în jurisprudența ”fără întârzieri nejustificate”, să împiedice sau să diminueze riscul 

ALIENĂRII PARENTALE. 

2.Măsurile legale puse la dispoziția creditorului pentru asigurarea efectivă a dreptului 

Capitol IV din Titlul III ”Executarea silită directă” din Codul de procedură civilă este dedicat, în premieră în legislația 

românească, începând cu anul 2013, aproape exclusiv executării silite a hotărârilor judecătorești referitoare la minori, 

reglementările prevăzute de articolele 910-914 (cu trimitere la articolul 906) fiind în rezonanță, cel puțin la nivel 

ideatic, cu viziunea CEDO și cu principiul interesului superior al minorului.  

La nivel de executare silită, noțiunea de ”debitor al obligației ” prevăzute în hotărârea judecătorească are, în contextul 

cauzelor privitoare la minori, doi ”actori principali”, și anume părintele la care locuiește minorul în momentul 

pronunțării sentinței judecătorești executorii și minorul însuși.  

Pentru fiecare dintre cei care se circumscriu noțiunii de debitor lato sensu, care se opune executării, legiuitorul a 

gândit, în mod distinct, pe de o parte măsuri de coerciție, pecuniare sau penale, pentru părintele minorului, iar pe de 

altă parte măsuri de refamiliarizare cu părintele nerezident, pentru minor (articolul 913 Cod de procedură civilă). În 

lumina reglementării actuale însă, ambele direcții par să aibă ca bază prezumția culpei părintelui la care locuiește 

minorul în momentul executării hotărârii și ca finalitate ”pedepsirea” acestuia în consecință. 

 

Procuror Remus TOMESCU - prim – procuror adjunct Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 

3 București 

Remus Tomescu este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității 

din Craiova, promoția 1997 și are o vechime de aproape 20 de ani în 

magistratură. În perioada noiembrie 1999 - mai 2002 a fost judecător la 

Judecătoria Strehaia din județul Mehedinți. In perioada iunie 2002 - iulie 2003 

a fost procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3 București - 

compartimenul judiciar. În perioada august 2003 - iunie 2004 a fost  procuror 

delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, secția judiciară penală. 

In perioada iulie 2004 - decembrie 2014 a fost procuror la Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Sector 3 - compartimentul supraveghere penală, iar în 

perioada ianuarie 2015 - aprilie 2016 delegat în funcția de prim procuror la 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3. In prezent domnul Remus 

Tomescu este prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Sector 3. 

ABSTRACT 

Infractiunile generate de fenomenul alienării parentale 

Aspecte procedurale 

Modalități de sesizare a organelor judiciare cu privire la infracțiunile generate 

de fenomenul alienării parentale (plângere, sesizare din oficiu, denunț). 

Administrarea probelor în dosarele formate ca urmare a fenomenului alienării parentale 



- teze probatorii:existenta refuzului minorului de a participa la programul de relații personale cu părintele nerezident; 

identificarea cauzelor care determină refuzul copilului de a avea legături personale cu părintele nerezident; 

- mijloace de probă: declarațiile persoanelor vătămate, declarațiile suspecților/inculpaților, declarațiile martorilor, 

inregistrări audio-video efectuate de părinți sau persoane însoțitoare, procese-verbale de la DGASPC, procese-verbale 

de la executori judecătorești, mesaje text, rapoarte de constatare efectuate de psiholog; 

Prezentarea de cazuri practice din jurisprudența Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. 

 

Conf. Univ. Dr. Marieta SAFTA - Prim Magistrat - asistent Curtea Constituțională a României 

Marieta Safta este conf. univ.dr. – Facultatea de Drept - Universitatea Titu 

Maiorescu din București, titular la disciplinele Drept constituțional și  

Instituții politice. 

Cadru didactic asociat la Academia de Studii Economice din București  – 

disciplina Dreptul Uniunii Europene; 

Prim magistrat-asistent la Curtea Constituțională a  României   (anterior: 

magistrat - asistent, în perioada 2003-2009, magistrat - asistent șef, în 

perioada 2009 – 2010, șef al Serviciului Juridic din cadrul  Ministerului 

Finanțelor Publice – Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului 

București  în perioada 2001 – 2003, consilier juridic la aceeași instituție în 

perioada 1997-2001); 

Secretar de Stat – Ministerul Justiției (2017-2018); 

Agent de legătură al Curţii Constituţionale la Comisia de la Veneţia (2012-2017); 

Membru fondator al Revistei de drept constituțional și membru în  Colegiul  de redacție al revistelor: Buletinul Curții  

Constituționale, din 2009; Afaceri Juridice Europene, din 2013; 

Membru al IACL -  The International Association of Constitutional Law, ESIL-European Society of International 

Law, ELI- European Law Institute,   al Asociației Române de Științe Penale, Asociației Internaționale de Drept Penal, 

Uniunii Juriștilor din România, Asociației Române de Drept și Afaceri Europene – ARDAE; 

Autor și coautor de cărți și articole de specialitate în domeniul dreptului constituțional, dreptului european și dreptului 

penal. 

ABSTRACT 

Procedura de executare a hotărârilor judecătorești referitoare la minori în jurisprudența Curții Constituționale a 

României 

Pe rolul Curții Constituționale a României au fost înregistrate, în mai multe rânduri,  excepții de neconstituționalitate 

vizând procedura de executare a hotărârilor judecătorești referitoare la minori. Studiul va realiza o prezentare a 

categoriilor de critici formulate,  a soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională urmare a analizei acestora și a 

considerentelor ce le fundamentează, cu raportare deopotrivă la cadrul național și internațional de referință. Totodată, 

vom realiza o analiză și delimitare între competența specifică instanței de contencios constituțional și cea a 

legiuitorului, chemat să identifice soluțiile cele mai adecvate care să răspundă intereselor concurente în această 

problematică deosebit de sensibilă. 

 

 



 

Nick WOODALL – Marea Britanie 
Nick Woodall is a partner at the Family Separation Clinic. He has worked 

with families experiencing divorce or separation since 1999 and co-founded 

the Family Separation Clinic in 2010, having previously worked at the Centre 

for Separated Families. He specialises in working directly with separating 

families in order to enable the whole family to manage change in ways that 

provide the best outcomes for children and has specialised in parental 

alienation for a number of years. Nick is a psychotherapist (MA) and is also 

a therapeutic mediator, accredited by the School of Psychotherapy & 

Counselling Psychology, Regents University. Nick has worked on family 

separation policy and service design for the UK Government and is the co-

author of  Understanding Parental Alienation: Learning to Cope, Helping to 

Heal (Charles C Thomas 2017)  and The Guide for Separated Parents (Piatkus 

2007) with his colleague, Karen, and Divorce for Dads (Two Dogs 2010) 

written with former Manchester United and England goalkeeper, Gary Bailey. 

ABSTRACT 

Working with post-separation pathological splitting in children 

A child’s vehement rejection of a parent after divorce or separation can present professionals and the courts with 

significant challenges. It can be even more problematic when children are making allegations of harm or abuse. 

Drawing on established psychological and psychoanalytic constructs, as well as international research into the 

phenomenon of children’s post-separation rejecting behaviours, this presentation will describe how using differential 

assessment protocols enables practitioners and the courts to not only understand why the child is rejecting, but also 

what needs to be done to bring about the best outcomes for the child. Bringing together clinical observation and 

academic insights, the presentation will also demonstrate why parental alienation should be considered a mental health 

issue rather than a child custody problem and highlight how induced pathological splitting, if not dealt with, can result 

in long term developmental and relational harm to the child. The presentation will examine disturbances in attachment 

patterns following family breakdown, the causes of children’s pathological alignment, role corruption and boundary 

violation, transgenerational trauma re-enactment, the psychoanalytic concept of identification with the aggressor, 

pathological splitting as an infantile defence mechanism and differential analysis protocols to ensure that the needs of 

each child are properly understood and responded to. 

 

S.L. Dr. Florina RAD 
Florina Rad este șef de lucrări Disciplina Psihiatria Copilului și Adolescentului, 

UMF Carol Davila București; 
Medic primar Psihiatrie Pediatrică, Clinica de Psihiatrie  Pediatrică, Spitalul Clinic 

de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia București; 

Președinte Asociația Română de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului și Profesii 

Asociate (ARPCAPA). 

 

ABSTRACT 

Alienarea parentală  - Evaluarea psihiatrică a minorului 

S.L. Dr. Florina Rad1,2, As. Univ. Dr.Buica Alexandra2, As. Univ. Dr. Mihaela 

Stancu2, Dr. Lucia-Emanuela Andrei, Prof. Dr. Iuliana Dobrescu1,2 

Academia Americană de Psihiatrie şi Justiţie („American Academy of Psychiatry 

and the Law – AAPL”) definește psihiatria legală ca o subspecialitate a psihiatriei 

în care expertiza ştiinţifică şi clinică se aplică în contexte juridice cuprinzând 

aspecte civile, penale, corecţionale sau legislative.  Psihiatria pediatrică este specialitatea medicală ce se ocupă cu 

studiul, diagnosticul, tratamentul și prevenția tulburărilor de sănătate mintală la copii și adolescenți. În România, 

psihiatria forensică nu este strucurată ca o specialitate separată, aceasta fiind inclusă în curricula de pregătire din 

timpul rezidențiatului, atât pentru psihiatrie, cât și pentru psihiatria copilului și adolescentului.  Conform Codului de 

Procedură Penală (art.184), evaluarea psihiatrică este o etapă obligatorie în expertiza medico-legală psihiatrică pentru 

a determina capacitatea psihică de discernământ a minorului în momentul savârșirii unei fapte. Există, de asemenea, 

cazuri în care se efectuează expertiză medico-legală psihiatrică minorilor care au fost victimele unor fapte prevăzute 



de legea penală.  In cazul alienării parentale, cand se suspicionează un abuz emoțional din partea unui părinte rolul 

psihiatrului pediatric este de a evalua starea psiho-emoțională a copilului și de a stabili un program de intervenție 

terapeutică adecvat, atât pentru copil cât și pentru părinții acestuia, cu spijinul Direcției de Asistență Socială. 

Importanța identificării particularităţilor psihopatologice, psihologice şi socio-culturale se regăsește în evaluarea 

riscului de recurenţă a simptomatologiei din sfera psihiatrică, precum şi pentru a determina măsurile ce pot diminua 

sau elimina acest risc, pentru ca devoltarea fizică și psihică a minorului pe termen lung să fie minim afectate.  Astfel, 

este necesar ca în formularea concluziilor unei evaluări medico-legale psihiatrice a unui minor, dincolo de stabilirea 

unui diagnostic, să fie luate în considerare și perspectivele privind recuperarea acestuia.  

 1 Clinica de Psihiatrie a Copilului si Adolescentului, Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia", Bucuresti 

2 Disciplina Psihiatria Copilului si Adolescentului, UMF "Carol Davila", Bucuresti 

 

Judecător Philip MARKUS - Israel 
 

Philip Marcus was born and educated in England. He has an LL.B. (Bachelor of 

Laws) degree from University College London (1971), and an LL.M (Master of 

Laws) degree from Haifa University (2008). He practiced as a solicitor in London, 

and moved to Jerusalem in 1978 where he was admitted as an Advocate at the Israel 

Bar. In 1979, he was appointed as a Judge of the Jerusalem Magistrates Court in 

1995, and served as a Judge of the Jerusalem Family Court from its opening in 1997 

until his retirement in 2012. He has written and published numerous articles, for 

example on Parental Responsibilities: Reformulating the Paradigm for Parent-Child 

Relationships (published in the Journal of Child Custody), on The Israel Family 

Court – Therapeutic Jurisprudence from the Start (published in the International 

Journal of Law &amp; Psychiatry), on prevention of parental alienation and contact 

failure (to be published in English by the International Society of Family Law and 

in Hebrew by the Israel Society of Medicine and Law), and on testamentary 

capacity and on guardianship relating to persons with disabilities. He has spoken 

and presented workshops on Family Law, including Child Law, Elder Law, and on 

the law relating to people with disabilities, on five continents. He is an expert 

consultant to the Knesset Constitution, Legislation and Law Committee and on the 

team of lecturers for Mashav – Israel’s agency for international cooperation. He is 

a member of the professional advisory board of Children in Between (Israel). 

ABSTRACT 

Preventing contact failure and alienation, a tripartite approach 

The presentation will refer to Israeli initiatives, including: alerting the public to Parental Alienation and the damage it 

causes ; educating professionals who deal with children how to identify children at risk of alienation and their parents 

and refer them to immediate intervention ; and swift and rigorous action by courts before it is too late. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marina WALTER - Elveția 
Marina Walter is a forensic medical specialist in psychiatry and psychotherapy 

for children and adolescents. Her expertise consists essentially of assessing 

families at the request of the civil courts as well as those of juvenile offenders 

in the Juvenile Court in Geneva (CH). This assessment includes parental 

conflict, understanding loyalty conflicts in which the child may find itself, 

parental skills, and the psychological functioning of the family members. All 

these are elements that she will be examining and analysing as part of her work 

as a specialist in the field. Once this assessment is over, she will provide a 

detailed reporting for the attention of the judge who will have mandated her as 

specialist in these complicated and sensitive cases. 

Marina Walter teaches at the Faculty of Medicine, Law and Criminology on the 

concepts of her area of expertise but also those around the concern of abuse. 

She teaches courses in postgraduate training to doctors and psychologists and 

has also run seminars in many different establishment. 

ABSTRACT 

Diagnoses associated with parental alienation in child custody dispute 

forensic investigations 

1. Background : one of the missions of our forensic psychiatric unit is to investigate families in the context of 

child custody dispute at the request of a Family Court judge. Through the past five years, we have noticed a 

significant increase of parental alienation (PA), as well as a raise in personnality disorder diagnoses (PDD). 

2. Objectives : quantify the ratio of PDD in cases with PA, according to the parent’s sex and wether he/she is 

alienating or alienated. 

3. Method : this presentation is based on the study of all the child custody dispute cases investigated in our unit 

from january 2015 to august 2017, amounting to 101 cases. All cases have been rated with the modified 

Montreal Youth Center scale, quantifying PA criterion on a scale from 1 to 10. In the first group, we included 

the 25 cases that presented a score of 3/10 or more, called PA group. The 76 remaining cases were identified 

as the control group. The two groups were compared over the presence and types of CIM-10 PDD (F60-F61). 

4. Results : ratios of PDD were similar in both groups (68%). Significant differences appear when comparing 

ratios of PDD in alienating parents (80%) and the control group (66%), and more specifically with paranoid 

PDD or traits (60% in alienating parents versus 14.5% in control group). The alienating parent is more likely 

to be the mother (68%). In alienated parents, 0% have a paranoid PDD, while 48% show another type of 

PDD, mostly dependent or borderline. 

5. Conclusion : paranoid PDD is more likely to be found in parents with PA during child custody dispute 

investigations, and in 68% of those cases the alienating parent is the mother. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Judecător Andreea MATEESCU - Tribunalul București 
 

Andreea Mateescu este absolventă a Facultății de Drept – Universitatea București 

(1999); absolventă a Institutului Național al Magistraturii (2000); începând cu anul 

2004, judecător în cadrul Tribunalului București, Secția a V a Civilă. Membru al 

Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială din anul 2007, numit prin 

OMJ 402/06.02.2007, neîntrerupt până în prezent;  Membru al Reţelei Judiciare 

Române în materie civilă şi comercială din partea Tribunalului Bucureşti, cu statut de 

formator în domeniul „Cooperare judiciară în materie civilă şi comercială”, atestat 

obţinut în cadrul Proiectului de Asistenţă Tehnică pentru anul 2006, Luxemburg-

România. Din 2007, judecător de legătură pentru Convenția de la Haga din 1980 cu 

privire la aspectele civile ale răpirii internaționale de copii, din cadrul Tribunalului 

Bucureşti, desemnat prin OMJ nr. 1075/C/2007 din 27.04.2007. Expert național în 

cadrul a numeroase seminarii și conferințe naționale și internaționale. Peste 15 ani de 

experiență în soluționarea cauzelor cu minori și de dreptul familiei (în special răpiri 

internaționale de copii și măsuri de protecție specială – plasamente și adopții). Coautor 

“Protecţia copilului şi adopţia, practică judiciară” – Editura Hamangiu, 2008; contribuție la Buletinele nr. 2/2016 și 

nr. 3/2018 ale Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială – Editura Hamangiu 2016, 2018. 

ABSTRACT 

Aspecte privind răpirea internațională de copii. Convenția de la Haga din 1980. 

Cadru general 

În octombrie 1980, la cea de-a paisprezecea sesiune, Conferința de la Haga privind dreptul internațional privat a 

adoptat Convenția privind aspectele civile ale răpirii internaționale de copii. De aproximativ 40 de ani, Convenția 

reglementează returnarea rapidă a copiilor îndepărtați din țara lor de reședință, împotriva voinței unuia dintre părinți 

sau celui care exercită autoritatea părintească.  

În ultimii ani, s-a constatat că autorii deplasărilor sau reținerilor ilicite sunt chiar persoanele de referință din viața 

copiilor, în majoritatea cazurilor “îngrijitorul primar” - mama. Ca atare, Convenția a intrat sub o examinare din ce în 

ce mai atentă, atât din partea Conferinței de la Haga, Curții europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a 

Uniunii Europene, cât și din partea practicienilor naționali. 

Prezentarea își propune să abordeze aspecte teoretice și practice privind funcționarea acestui instrument internațional, 

cadrul legal, noțiuni generale privind competența și aspecte procedurale, precum și o succintă analiză a termenilor 

folosiți de Convenție. Răpirea internațională de copii va fi privită atât din punct de vedere al fenomenului în sine, 

ținând cont de realitatea zilelor noastre, în contextul mobilității crescute a populației și numărului din ce în ce mai 

mare de familii mixte, dar și din perspectiva faptului că poate constitui o formă severă de manifestare a fenomenului 

de alienare parentală. Totodată, se vor analiza situații practice în care, în spatele ”răpirii”, se identifică forme grave de 

violență domestică și posibilele remedii în astfel de situații, ținând cont de specificul acestor cauze. 

Nu în ultimul rând, mai ales în lumina recentelor orientări jurisprudențiale, prezentarea invită spre reflecție: dacă și în 

ce măsură mecanismul de returnare sumară instituit de Convenție continuă să mai corespundă așteptărilor și normelor 

secolului XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Judecător Dr. Anca VOICULESCU - Tribunalul București 

 
Anca Voiculescu este născută în 1975; absolvent al Facultăţii de Drept – 

Universitatea Bucureşti (1997); judecător din 1997, în prezent judecător la 

Tribunalul Bucureşti din 2004; cursuri postuniversitare de drept privat şi drept 

comunitar, Facultatea de Drept – Universitatea Bucureşti (1999 şi 2006); cursuri 

postuniversitare în managementul resurselor umane, Facultatea de Management 

– Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti (2007); Masterat în Dreptul 

Uniunii Europene, Facultatea de Drept – Universitatea Titu Maiorescu din 

Bucureşti (2007); Doctor în Dreptul Uniunii Europene, Facultatea de Drept – 

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti (2012); judecător desemnat de 

România ca membru în Reţeaua Internaţională a Judecătorilor pentru Convenţia 

de la Haga 1980 asupra aspectelor civile privind răpirile internaţionale de minori 

din 2007; membru al Reţelei Române în materie civilă şi comercială din 2014; 

formator la Şcoala Naţională de Grefieri în domeniile cooperare judiciară 

internaţională în materie civilă, dreptul Uniunii Europene şi drept procesual civil 

din 2007 şi 2008; formator la Institutul Naţional al Magistraturii în dreptul 

familiei din 2017; absolvent cursuri de mediere organizate de ADR Professional 

Trading SRL – Board of Mediation, Bucureşti, 2016; membru în numeroase 

comisii de examen organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala 

Naţională de Grefieri; autor de publicaţii în domeniul dreptului Uniunii Europene, dreptului familiei şi Convenţiei de 

la Haga 1980 asupra aspectelor civile privind răpirile internaţionale de minori; expert naţional în seminarii şi proiecte 

internaţionale. 

 

ABSTRACT 

Interacțiunea dintre Convenția de la Haga și dreptul intern 

În marea majoritate a cazurilor, răpirile internaţionale de minori determină litigii atât la nivel internaţional, cât şi la 

nivel national, şi anume un litigiu internaţional având ca obiect înapoierea minorului întemeiat pe Convenţia de la 

Haga 1980 asupra aspectelor civile privind răpirile internaţionale de minori, dar şi un litigiu national având ca obiect 

modul de exercitare a autorităţii parentale (comună sau exclusivă), stabilirea domiciliului copilului, programul de 

legături personale, etc., întemeiat pe dreptul intern. 

Având în vedere că cele două tipuri de litigii se desfăşoară în general în acelaşi timp, prezentarea va analiza 

interacţiunea dintre cele două litigii, privită dintr-o dublă perspectivă (procedurală şi substanţială).  

Totodată, se vor prezenta instrumentele juridice aplicabile (drept intern, respectiv dreptul Uniunii Europene şi dreptul 

international) şi interferenţa dintre acestea, semnificaţia noţiunilor juridice relevante în sistemele de drept incidente şi 

modul în care acestea se aplică în cele două tipuri de litigii, precum şi implicaţiile teoretice şi practice ale soluţionării 

litigiului internaţional/național asupra celuilalt litigiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


