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PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

Comisia juridica, denumiri, disciplina, 
imunitati si validari

Nr.XlX/327/14.03.2022

RAPORT
asupra Proiectului de lege privind unele mdsuri de ocrotire pentru persoanele cu 

dizabilitdpi intelectuale si psihosociale

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i §i validari, prin 

adresa nr.L541/2021 din 20.12.2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, 
in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Proiectului de lege privind unele 

" mdsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitdti intelectuale si psihosociale, initiat de 

Guvern.

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor masuri de ocrotire pentru 

persoanele cu dizabilitali intelectuale §i psihosociale, precum §i modificarea §i completarea 

unor acte normative.

Prin acest proiect de act normativ, conform Expunerii de motive, initiatorul a avut m 

vedere: In considerarea obligapiei legiuitorului de a pane de acord dispozipiile art. 164 alin. (1) 

din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, constatate ca fund neconstitupionale, cu Decizia 

Curpii Constitupionale nr. 601/2020 ^i cu prevederile din Constitupia Romdniei, republicata,
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prezentui demers legislativ propune instituirea unorsolupii de reglementare in materia ocrotihi 

persoonei flzice majore cu dizobilitapi psihosociale sau intelectuale. (...) Prin solupiile legislative 

cuprinse in proiect se propune reconfigurarea (§i redenumirea) actualei institupii a punerii sub 

interdicpie. judecdtoreascd, precum p creareo unui nou mecanism de ocrotire.

Proiectul urmdre§te realizarea unei interveniii substanpiale in materia mdsurilor de ocrotire 

de drept civil de care pot beneficia persoanele fizice vulnerabile, fiind astfel continuatd, cu privire 

la statutul juridic al persoanei fizice, ampla reformd legislativd realizatd prin adoptarea noului 

Cod civil.

Configurarea mecanismelor de drept civil de ocrotire a persoanei fizice majore 

vulnerabile a^azd aceastd persoand in centml reglementdrii ^i conciliazd nevoia sa (temporard 

oh permanentd) de a fi protejatd cu imperativul respectdrii exercipiului drepturilor ^i 

libertdpilor sale fundamentole, marcdnd desprinderea definitivd de regimul (unic $i inflexibil) 

actual de ocrotire repudiat de instanpa noastrd de contencios constitupional.

Proiectul cuprinde, totodatd, o serie degoranpii esenpiale, reglementate in beneficial celui 

ocrotit, cum ar fi instituirea unui sistem gradual, in trepte, de dispunere a mdsurilor de ocrotire, 

a unor perioade determinate de timp pentru care pot fl dispuse ^i prelungite acestea, 

configurarea unor reguli privind reevaluarea periodicd a regimului de ocrotire ales sau 

posibilitatea odaptdrii (individualizdrii) permanente, de cdtre instanpa de tuteld, a mdsurii de 

ocrotire infuncpie de circumstanpele concrete in care se gdseste cel ocrotit.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observatii §i propuneri, proiectul de lege.

Consiliul Economic si Social a avizat nefavorabil proiectul de act normativ.

Consiliului Superior al Magistraturii, prin Comisia nr. 1 comuna - Legislatie si 

cooperare interinstitutionala, a apreciat ca nu se impune emiterea unui aviz de catre 

Consiliul Superior al Magistraturii dat fiind faptul ca proiectul nu vizeaza acte normative ce 

privesc activitatea autoritdpii judecdtore§ti, insa a transmis propuneri si observa^ii la 

proiectul de lege.

Solutiile propuse prin proiect reprezinta o desprindere definitiva de institu^ia punerii 

sub interdictie judecatoreasca, sub toate aspectele, intre care ar fi de mentionat cel putin 

urmatoarele: proiectul are in vedere intregul palier al dizabilitatii intelectuale si psihosociale, 

de la cele mai atenuate la cele mai grave forme.
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In ceea ce priveste majorul, masurilor de care poate beneficia sunt: asistenta, 
consilierea judiciara, tutela speciala si curatela.

Masura curatelei e instituita pentru ocrotirea persoanei cu capacitate de exerci^iu 

deplina, dar care se afla in stare de nevoie determinate de boaia sau varsta, in timp ce 

masurile de consiliere judiciara si tutela speciala au in vedere persoanele majore care au 

afectate, in diverse grade facultatile mintale, afectare constatata de instanta judecatoreasca pe 

baza unei evaluari medicale si psihosociale, mentionate in lege.
0 reglementare, in premiera, in legislatia nationals, este cea a masurii asistentei pentru 

incheierea actelor juridice de catre o persoana majora care din cauza unei dizabilita^i 
intelectuale sau psihosociale, are nevoie de sprijin pentru a se ingriji de persoana sa, a-§i 
administra patrimonial §i, in general, pentru a-§i exercita drepturile §i libertajile civile

Potrivit conceptiei promovate prin proiect, pe langa masurile care aduc atingere 

capacitatii de exercitiu a persoanei ce beneficiaza de ocrotire (consilierea judiciara, tutela 

speciala), s-a reglementat in premiers mSsura asistentei pentru incheierea actelor juridice. Ea 

se adreseazS persoanelor cu dizabilitS^i intelectuale §i psihosociale usoare, care pot fi 
sprijinite, in mod adecvat, farS stirbirea capacitStii lor de exercitiu). Se instituie prin aceasta 

mSsurS a asistentei cadrul legal pentru implementarea conceptului de decizie asistatS 

(supported decision-making), in care persoana - cu dizabilitSti intelectuale si psihosociale - 
care beneficiazS de mSsura asistentei conservS pe deplin, capacitatea sa de exercitiu.

MSsura este valabilS pentru o perioadS de 2 ani, este convendonalS, la cererea 

majorului, numirea fiind fScutS de notarul public. Asistenta poate inceta la cererea majorului, 
inainte de termen, precum §i in alte cazuri expres prevSzute de lege. A fost intSritS 

indatorirea autoritStii tutelare de a verifica rapoartele asistentului, astfel incat controlul 
exercitat sS fie unul efectiv.

In privinta mSsurilor de ocrotire instituie de instantS pentru major, atat mSsura 

consilierii judiciare, cat §i mSsura tutelei speciale trebuie sa respecte demnitatea, drepturile si 
libertStile, vointa, nevoile, preferinjele, autonomia, sa fie proportionale si individualizate de 

instants. MSsurile de ocrotire se vor institui gradual, in functie de gradul de afectare a 

persoanei: consilierea judiciarS se va institui ca mSsurS doar dacS nu e posibilS asistenta 

pentru incheierea actelor juridice sau curatela, tutela specials este mSsura ultimo ratio care 

va fi instituitS intrucat este o mSsurS substitutivS.
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Sfera actelor pe care le poate face un majorul beneficiar al consilierii judiciare nu este 

limitata. A fost lasata posibilitatea instantei sa extinda aceasta categorie si la alte acte 

nesupuse mcuviintarii ocrotitorului.
In acord cu jurispruden^a CCR, toate masurile de ocrotire a majorului, introduse prin 

noua lege, sunt masuri temporare, avand termene proprii, posibilitatea de a fi prelungite, 
mlocuite sau ridicate, ca urmare a reevaluarii.

Pentru fiecare masura de ocrotire din lege este reglementat distinct si adaptat nevoilor 

persoanei regimul juridic al mcheierii unor acte patrimoniale. In privinta actelor 

nepatrimoniale (casatoria, exercitarea autorita^ii parintesti] ale persoanelor care beneficiaza 

de consiliere judiciara sau de tutela speciala, legea ofera solutii legislative in acord cu 

prevederile Conventiei, lasand la aprecierea instantei posibilitatea de a permite exercitarea 

acestor drepturi, distinct pentru cei ocrotiti prin consiliere judiciara de cei pentru tutela 

speciala. Astfel, instanta de tutela poate hotari cu privire la continuarea exercitarii autoritatii 
parinte§ti sau la instituirea tutelei asupra copilului acestuia, atunci cand parintele ocrotit 
exercita singur aceasta autoritate. Parintele cu privire la care a fost instituita tutela speciala 

pastreaza dreptul de a veghea asupra modului de cre^tere §i educare a copilului, precum 

dreptul de a consimfi la adop^ia acestuia, cu excep5;ia cazului in care se afla in imposibilitatea 

de a-§i manifesta voin^a din cauza lipsei discernamantului. Mai mult, parintele beneficiar de 

tutela speciala pastreaza dreptul de a veghea.
Instituirea unor termene pentru masurile de consiliere judiciara (3 ani) §i de tutela 

speciala (5 ani si, prin prelungire, 10 ani) raspunde criticii Curtii Constitutionale, astfel 
masurile sunt limitate in timp, si exista posibilitatea reevaluarii la cererea ocrotitorului sau a 

autoritatii tutelare.
Proiectul aduce ca noutate reglementarea contractului mandatului de ocrotire prin 

care o persoana cu capacitate de exercitiu deplina poate sa il acorde unei terte persoane 

pentru situatia in care nu ar mai putea sa se ingrijeasca de persoana sa ori sa isi administreze 

bunurile.
in urma dezbaterilor din Comisia juridica, prin amendamente, au fost aduse 

proiectului de lege imbunatatiri §i anume, urmatoarele:
Sistematizarea normei privind capacitatea de exercitiu restransa pentru a evita 

stigmatizarea si infantilizarea majorului ocrotit prin consiliere judiciara,
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Extinderea sferei actelor patrimoniale pe care le poate face singur atat minorul 
peste 14 ani, cat si majorul care beneficiaza de consiliere judiciara, pentru o mai 
mare autonomie,
Extinderea sferei persoanelor beneficiare ale mandatului de ocrotire de la 

persoane cu capacitate de exercifiu deplina si la majorii care beneficiaza de 

consiliere judiciara cu incuviinfarea ocrotitorului legal,
Totodata, tot in cazul mandatului de ocrotire, membrii comisiei au prevazut 
posibilitatea de a incheia un mandat de ocrotire cu privire la un minor sau un 

major beneficiar de tutela speciala inclusiv pentru rudele de pana la gradul al 
doilea (bunici, frati, surori), care sunt tutori ai minorului sau ai majorului. 
in cazul in care nu este identificata o persoana apropiata care sa isi poate asuma 

tutela, instanfa de tutela nume§te un reprezentant personal care a dobandit aceasta 

calitate in condifiile legii speciale.
In materia incapacitatilor si incompatibilitatilor, s-a oferit posibilitatea ca persoana 

care beneficiaza de consiliere judiciara sa poata face parte din organele de 

administrare ale oricarei persoane juridice fara scop lucrativ.
Cu privire la incheierea casatoriei de persoana cu privire la care a fost instituita 

consiliere judiciara sau tutela speciala, a fost eliminata formalitatea - considerata 

excesiva - de instiintare a tutorelui prin scrisoare recomandata cu confirmare de 

primire.
In materia obligatiilor tutorelui, s-a accentuat necesitatea ca ocrotirea sa aiba ca 

scop restaurarea autonomiei, eventuala vindecare, imbunatatirea conditiilor de 

viata, bunastarea morala si materiala a ocrotitului, luand in considerare starea lui, 
abilitatile si gradul de incapacitate,
Persoana ocrotita va fi ingrijita la locuinta lui, intr-un serviciu social sau intr-o alta 

locuinta, acordul sotului fiind necesar.

Membrii Comisiei au avut dezbateri, in data de 3 februarie 20222 si in data de 14 

martie 2022, atat cu reprezentantii Ministerului Justitiei, initiatorul proiectului de lege, 
reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentantii Consiliului de 

Monitorizare a Persoanelor cu Dizabilitati, precum si cu reprezentanfii societajii civile. Din 

partea societatii civile, au participat la dezbateri: FONSS- Federatia Organizatiilor 

Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Asociatia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi
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Speciale-Luceafarul, Neamt, Fundatia de Abilitare Speranta, Asociatia Ceva de Spus, Asociatia 

Help Autism, Reteaua Organizatiilor in Autism ROTSA si FEDRA, Federatia Dizabnet, Consiliul 

National al Dizabilitatii din Romania, Asociatia TONAL, FUNDATIA PENTRU VOI, 

INCLUZIUNE.

In cadrul §edin^ei din data de 14 martie 2022, membrii Comisiei juridice, de numiri, 

discipline, imunitati §i validari au analizat proiectul de lege §i observafiile primite din partea 

senatorilor §i ale deputatilor, ale Ministerului Justitiei, ale Consiliului Superior al 

Magistraturii si ale societatii civile.

Comisia a hotarat, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenfi, sa adopte un raport 

de admitere, cu amendamente admise si amendamente respinse. Amendamentele 

admise se regasesc m anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul raport. 

Amendamentele respinse se afla m anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul raport.

Amendamentele au urmarit insusirea considerentelor Deciziei Curtii Constitutionale 

nr. 601/2020, asigurarea unei juste protectii a persoanelor cu dizabilitafi proportionala cu 

exercitarea drepturilor §i libertafilor, precum §\ corelarea noilor masuri promovate prin 

proiect cu legislatia m vigoare.

In consecin5;a, Comisia juridica, de numiri, discipline, imunita5;i §i validari supune spre 

dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere, cu amendamente admise 

si amendamente respinse, al propunerii legislative si propunerea legislative.

In raport cu obiectul de reglementare, initiative legislative face parte din categoria 

legilor organice si urmeaza a fi supusa votului plenului Senatului, potrivit art.76 alin.(l) din 

Constitu^ia Romaniei, republicata.
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Potrivit dispozitiilor art.75 alin.(l] din Legea fundamentals §i ale art.92 alin.(7) pct.2 
din Regulamentul Senatului, cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul este prima 
Camera sesizata..

Viatel Secretar,

\
Senator Laura-Mihaela Fulgeaii$l-MoSenator Lau> ii Scantei

intocmit,
consilier parlamentar Raluca Cremenescu
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Anexa nr. 1 la Raportul nr. XIX/327/ 14.03.2002

Amendamente admise la

Proiectul de lege privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale psihosociale

L541/2021

Text lege in vigoareNr. Text proiect de lege - L541/2021 Motivatie/
Precizare

Amendamente admise
crt
1. Titlu:

LEGE privind unele masuri de ocrotire 
pentru persoanele cu dizabilitati 
intelectuale $i psihosociale

Titlul proiectului de 
lege exprima sintetic 
obiectul de
reglementare.

Capitolul I Asisten^ pentru incheierea 
actelor juridice

2. Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

Art. 1 - (1) Majorul care, din cauza unei 
dizabilitaji intelectuale sau psihosociale, 
are nevoie de sprijin pentru a se ingriji de 
persoana sa, a-^i administra patrimoniul $i 
pentru a-$i exercita, in general, 
drepturile $i liberta^ile civile, poate 
solicita notarului public numirea unui 
asistent, in condijiile Legii nr. 36/1995 a 
notarilor publici §i a activitatii notariale, 
republicata, cu modificarile ulterioare, 
pentru o durata de maximum 2 ani.

de
Art. 1 * (1) Majorul care, din cauza unei 
dizabilita|:i 
psihosociale, are nevoie de sprijin 
pentru a se ingriji de persoana sa, a-$i 
administra patrimoniul ^i. in general. 
pentru a-$i exercita drepturile $i 
liberta^ile civile, poate solicita 
notarului public numirea unui asistent, 
in conditiile Legii nr. 36/1995 a 
notarilor publici $i a activitatii 
notariale, republicata, cu modificarile 
ulterioare.

intelectuale sau
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3. [2) Asistentul este autorizat sa 
acfiioneze ca intermediar intre majorul 
care beneficiaza de asisten^a ter^ele 
persoane, fiind prezumat ca acfioneaza 
cu consimfamantul majorului.

(2) Asistentul este autorizat sa ac^ioneze 
ca intermediar mtre majorul care 
beneficiaza de asistenf:a §i ter^ele 
persoane; fiind prezumat ca ac^ioneaza 
cu consim(amantul majorului in 
acordarea asistentei. Dispozitiile art. 2 
alin (3) raman aplicabile.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de

4. Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

(3) Asistentul poate transmite §i prim! 
informafii in numele majorului §i poate 
comunica tertilor deciziile luate de acesta.

(3) Asistentul poate transmite $i primi 
informa^ii in numele majorului ^i poate 
comunica deciziile luate de acesta.

de

5. (1) Asistentul trebuie sa 
ac^ioneze cu pruden^a, diligen(a, 
onestitate loialitate in vederea 
realizarii 
majorului.
(2) In indeplinirea sarcinii sale, 
asistentul trebuie sa ac^ioneze in 
raporturile 
preferin^elor $i dorin^elor exprimate 
de majorul caruia ii acorda sprijin.

Art. 2 l)Nemodlficat.

intereseloroptime a
2)Nemodificat.

terjii conformcu

6. Art. 2 Ministerul Just^iei:
CO (3) Asistentul trebuie sa respecte via^a 

privata §i demnitatea majorului. In acest 
scop, asistentul nu poate primi, utiliza sau 
comunica informatii cu privire la major 
decat cu consimtamantul acestuia si numai 
in masura in care este necesar pentru 
indeplinirea sarcinii sale.____________ __

(3) Asistentul trebuie sa respecte via^a 
intima, privata ^i demnitatea majorului. In 
acest scop, asistentul nu poate primi, 
utiliza sau comunica informatii cu privire 
la major decat cu consimtamantul acestuia

Pentru acuratete 
legislativa; viata 
intima este un aspect 
al vietii private; a se
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si numai in masura in care este necesar 
pentru indeplinirea sarcinii sale.

vedea si art. 58 sqq si 
art. 71 Cod civil. 
Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de

7. Art. 3 - (1) Numirea asistentului nu 
aduce atingere capacita^ii de exerci^iu 
a majorului.

Nemodificat.

(2) Asistentul nu incheie in numele 
majorului acte juridice nici nu 
incuviin^eaza actele pe care acesta le 
incheie singur.

8.
Art. 4 -(1) Poate avea calitatea de 
asistent o persoana care poate fi 
numita tutore, dispozi^iile art. 113 din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicata, cu modiflcarile ulterioare, 
fiind aplicabile.

Art. 4 -(1) Poate avea calitatea de asistent 
0 persoana care poate fi numita tutore, 
dispozi^iile art. 113 lit a)-d), f) si alin (2) 
din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicata, cu modificarile 
ulterioare, fiind aplicabile.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de

(2) Nemodificat.

(2) Asisten(a este o sarcina gratuita.
(3) Majorul este obligat sa restituie 
asistentului cheltuielile rezonabile
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(3) Majorul este obligat sa restitute 
asistentului cheltuielile rezonabile 
avansate de acesta din urma in 
indeplinirea sarcinii sale, impreuna cu 
dobanzile legale aferente calculate de 
la data efectuarii cheltuielilor.

avansate de acesta din urma in 
indeplinirea sarcinii sale?

9. A fost instituita, la 
alin.
indatorirea 
autoritatii tutelare 
de a verifica
rapoartele 
prevazute la alin. 
(a), astfel incat 
controlul exercitat 
sa fie unul efectiv. 
Alin. (3) a fost 
amendat pentru 
acuratete juridica: 
asistentul 
incheie 
juridice, 
indeplineste 
activitate.

Art. 5 - (1) Asistentul este dator sa 
prezinte un raport anual sau, dupa caz, 
la expirarea duratei pentru care a fost 
numit cu privire la indeplinirea sarcinii 
sale catre autoritatea tutelara.
(2) Autoritatea tutelara vegheaza la 
indeplinirea corespunzatoare de catre 
asistent a sarcinii sale.

Art. 5 - (1) Asistentul este dator sa 
prezinte un raport anual sau, dupa caz, 
la expirarea duratei pentru care a fost 
numit cu privire la indeplinirea sarcinii 
sale catre autoritatea tutelara.
(2) Autoritatea tutelara vegheaza la 
indeplinirea corespunzatoare de catre 
asistent a sarcinii sale si, in acest scop, 
verifica rapoartele prevazute la alin.

(2),

(3) Orice persoana poate face plangere 
la instan^a de tutela in a carei 
circumscrip^ie teritoriala i$i are 
domiciliul sau re^edinfa majorul care 
beneficiaza de asistenl;a cu privire la 
actele
pagubitoare pentru major.

(1).

(3) Orice persoana poate face plangere 
la instan^a de tutela in a carei 
circumscrip(ie teritoriala i$i are 
domiciliul sau re^edin^a majorul care 
beneficiaza de asistenfa cu privire la 
activitatea asistentului pagubitoare 
pentru major.

nu
acte

faptele-----asistentului ci-sau-
o

(4) Plangerea se solufioneaza de 
urgenfa, prin incheiere executorie, de 
catre instanfa de tutela, cu citarea 
par^ilor ^i cu ascultarea majorului care 
beneficiaza de asisten^a.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de

(4) Nemodificat.
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(5) incheierea prevazuta la alin. (4) se 
comunica notarului public autoritafii 
tutelare.

voturi de membrii 
prezenti.

(5) Incheierea prevazuta la alin. (4) se 
comunica si notarului public $i 
autoritafii tutelare.

Pentru acuratete; 
incheierea 
comunica partilor 
si, suplimentar, 
notarului public 
(instrumentator) si 
autoritatii tutelare.

se

10. Art. 6
Pentru acuratete.

Art. 6 - (1) Asisten^a inceteaza in 
urmatoarele situa^ii:
a) la expirarea termenului pentru care 
a fost dispusa;
b) prin cererea formulata de majorul 
care beneficiaza de masura, adresata 
notarului public;
c) prin luarea cu privire la major sau la 
asistent a unei masuri de ocrotire 
prevazute de Codul civil;
d) ca urmare a admiterii plangerii 
prevazute la art. 5 alin. (3);

(1) Asisten5;a mceteaza m urmatoarele 
situafii:

a) Nemodificat.

b) la cererea formulata de majorul care 
beneficiaza de masura, adresata 
notarului public;

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

de

c] ca urmare a luarii cu privire la major 
sau la asistent a unei masuri de ocrotire 
prevazute de Codul civil;
d] nemodificat

e) prin moartea majorului sau a 
asistentului ori prin renunfarea 
asistentului.
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el la data decesului majorului sau a
asistentului ori prin renunl:area
expresa a asistentului.

(2) Despre incetarea asisten^ei se face 
men^iune in registrul special prevazut 
de lege, cu excep^ia inlocuirii 
asistentului, cand inscrierea noului 
asistent in registru este suficienta. (2) Nemodificat.

11. CODUL CIVIL Capitolul II Modificarea §i completarea 
Codului civil ^i a Codului de procedura 
civila
Art. 7 - Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 
2011, cu modificarile ulterioare, se 
modifica §i se completeaza dupa cum 
urmeaza:

de Modificarea a fost 
propusa pentru a nu 
alatura, in cadrul 
aceluiasi alineat, a 
minorului cu varsta 
intre 14 si 18 ani si a 
celui care beneficiaza 

consiliere 
judiciara; de altfel, cu 
privire la continutul 
capacitatii

12. Capacitatea 
exercijiu restransa

1. Articolul 41 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 41. Capacitatea de exerci^iu restransa

Partea dispozitiva a punctului 1 se 
modiUca:
l.La articolul 41, dupa alineatul 1 se 
introduce un nou alineat, alin. (1)^ ,iar 
alineatele (2) si (3) se modifica $i vor 
avea urmatorul cuprins:

Art 41.- 
(1) Minorul 
implinit varsta de 14 
ani are capacitatea de 
exercif:iu restransa.

care a
(1) Minorul care a implinit varsta de 14 ani

—persoana—pusa—sub—consiliere 
judiciara au capacitatea de exercifiu 
restransa.

de
(1^) Are capacitate de exercitiu 
restransa si majorul care beneficiaza 
de consiliere judiciara._______________ de
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exercitiu a acestor 
doua categori de 
persoane 
aspectul incheierii 
actelor patrimoniale 

nepatrimoniale - 
diferen^ele 
semnificative, 
neputandu-se 
repro§a preconizatei 
reglementari ca 
realizeaza 
infantilizare 
persoanei ocrotite.

(2) Actele juridice ale 
minorului 
capacitate de exerc^iu 
restransa se incheie de 
catre 
incuviinjarea 
parin5:ilor sau, dupa 
caz, a tutorelui, iar m 
cazurile prevazute de 
lege, cu autorizarea 
instance! de tutela. 
Incuviin^^area 
autorizarea poate fi 
data, cel mai tarziu, in 
momentui incheierii 
actului.

(2] Actele juridice ale persoanei cu 
capacitate de exerci^iu restransa se 
incheie de aceasta, cu incuviinjarea 
parin^ilor sau, dupa caz, a tutorelui, iar in 
cazurile prevazute de lege, ^i cu avizul 
consiliului de familie, daca exista, $i 
autorizarea instan^ei de tutela. 
Incuviinjarea, avizul sau autorizarea 
poate fi data, cel mai tarziu, in momentui 
incheierii actului.

(2) Actele juridice ate celui cu capacitate 
de exerci^iu restransa se incheie de catre 
acesta, cu incuviin^area parin^ilor sau, 
dupa caz, a tutorelui, iar in cazurile 
prevazute de lege, §i cu avizul consiliului 
de familie, daca exista, §i autorizarea 
instan^ei de tutela. Incuviin^area, avizul 
sau autorizarea poate fi data, cel mai 
tarziu, in momentui incheierii actului.

subcu

acesta, cu
sunt

o
sau a

(3) Cu toate acestea, persoana cu 
capacitate de exerci^iu restransa poate 
face singura acte de conservare, acte de 
administrare care nu o prejudiciaza, acte 
de acceptare a unei mo^teniri sau de 
acceptare a unor liberalita^i fara 
sarcini, precum $1 acte de dispozi^ie de 
mica valoare, cu caracter curent §i care se 
executa la data incheierii lor. Dispozi^iile 
art. 168 alin. (4) raman aplicabile.".

Alineatul 1 ramane ca 
in legea in vigoare. 
Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

[3) Cu toate acestea, 
minorul cu capacitate 
de exercijiu restransa 
poate face singur acte 
de conservare, acte de 
administrare care nu il 
prejudiciaza, precum 
5i acte de dispozi^ie de 
mica
caracter curent ^i care 
se executa la data 
incheierii lor.

(3) Cu toate acestea, cel cu capacitate de 
exerc4iu restransa poate face singur acte 
de conservare, acte de administrare care 
nu il prejudiciaza, acte de acceptare a 
unei mo^teniri sau de acceptare a unor 
tiberalita(i fara sarcini, precum ^i acte de 
dispozijie de mica valoare, cu caracter 
curent ji care se executa la data incheierii 
lor. Dispozi(iile art. 168 alin. (4) raman 
aplicabile.".

al

de

valoare. cu
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13. 2. La articolul 42, denumirea marginala a 
articolului se modifica va avea 
urmatorul cuprins:

2. Nemodificat A fost inlocuita 
sintagma pus sub 
consiliere judiciara cu 
expresia beneflciazd 

consiliere 
judiciard, pentru a 
asigura 
terminologica 
intregului demers 
legislativ. Aceasta 
operatiune 
miocuire a fost 
efectuata si cu privire 
la alte dispozitii din 
proiect, din aceleasi 
ratiuni.

Regimul unor acte ale 
minorului „Regimul unor acte ale persoanei cu 

capacitate de exerc4iu restransa".
de

unitatea
a

Art 42. -[1] Minorul 
poate sa incheie acte 
juridice privind
munca, indeletnicirile 
artistice sau sportive 
ori referitoare la 
profesia sa, 
incuviin^area 
parin^ilor sau a 
tutorelui, precum $1 cu 
respectarea 
dispozijiilor legii 
speciale, daca este 
cazul.

de

cu

3. La articolul 42, dupa alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
urmatorul cuprins:
„(3] Dispoz4iile prezentului articol 
sunt aplicabile majorului pus sub 
consiliere judiciara, in masura in care 
instan|:a de tutela nu dispune altfei.".

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

3. La articolul 42, dupa alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
urmatorul cuprins:
(3) Dispozi5;iile prezentului articol sunt 
aplicabile ^i majorului care beneficiaza 
consiliere judiciara, in masura in care 
instanfa de tutela nu dispune altfel."

(2) In acest caz,
minorul 
singur drepturile §i 
executa tot astfel
obliga5:iile izvorate din
aceste acte ^i poate 
dispune singur de
veniturile dobandite.

exercita

8



Lipsa capacitafii de 
exerci^iu

4. La articolul 43, alineatui (1) litera b) 51 
alineatele (2) - (4] se modifica 51 vor avea 
urmatorul cuprins:

Nemodificat.14.

Art. 43. -
[1] In afara alter cazuri 
prevazute de lege, nu 
au capacitate de 
exerci^iu:
a) minorul care nu a 
implinit varsta de 14 
ani;

„b) cel care beneficiaza de masura 
tutelei speciale.

b] interzisul
judecatoresc. (2) Pentru cei care nu au capacitate de 

exereijiu, actele juridice se Tncheie, in 
numele acestora, de reprezentanl:ii lor 
legali, in condi^iile prevazute de lege.(2) Pentru cei care nu 

au capacitate de 
exereijiu, 
juridice se incheie, in 
numele acestora, de 
reprezentan^ii 
legali, in condifiile 
prevazute de lege. 
Dispozi^iile art. 42 alin. 
[1] sunt aplicabile in 
mod corespunzator.

actele

lor (3) Cu toate acestea, persoana lipsita de 
capacitatea de exerci^iu poate incheia 
singura actele anume prevazute de lege, 
actele de conservare, precum §i actele de 
dispozi5:ie de mica valoare, cu caracter 
curent ^i care se executa la momentul 
incheierii lor. Dispozi^iile art. 168 alin.
(4) raman aplicabile.(3) Cu toate acestea, 

persoana lipsita de 
capacitatea 
exerci^iu poate incheia 
singura actele anume

de [4] Actele pe care cel lipsit de capacitate 
de exereijiu le poate incheia singur pot fi 
facute ?i de reprezentantul sau legal, afara

9



prevazute de lege, 
actele de conservare, 
precum §i actele de 
dispozijie de mica 
valoare, cu caracter 
curent §i care se 
executa la momentul 
incheierii lor.

de cazul in care legea ar dispune altfel sau 
natura actului nu i-ar permite acest lucru."

(4) Actele pe care 
minorul le poate 
incheia singur pot fi 
facute 
reprezentantul sau 
legal, afara de cazul in 
care legea ar dispune 
altfel sau natura 
actului nu i-ar permite 
acest lucru.

de§1

15. 5. Articolul 44 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 44. Sancfiune

Nemodificat.

Sancfiune 
Art. 44. -
(1) Actele facute de 
persoana lipsita de 
capacitate de exerci^iu 
sau cu capacitate de 
exerci^iu restransa, 
altele decat cele 
prevazute la art. 41 
alin. [3) ^i la art. 43 
alin. CS), precum $i

(1) Actele facute de persoana lipsita de 
capacitate de exerci^iu sau cu capacitate de 
exerci^iu restransa, altele decat cele 
prevazute la art. 41 alin. (3) §i la art. 43 
alin. (3),precum §i actele facute de tutore 
fara avizul consiliului de familie sau 
autorizarea instance! de tutela, atunci cand 
acestea sunt cerute de lege, sunt anulabile, 
chiar fara dovedirea unui prejudiciu._____

10



actele facute de tutore 
fara
instance! de tutela, 
atunci cand aceasta 
autorizare este ceruta 
de lege, sunt anulabile, 
chiar fara dovedirea 
unui prejudiciu.

autorizarea
(2] Cel lipsit de capacitate de exerc^iu sau 
cu capacitate de exerci^iu restransa poate 
invoca §i singur, in aparare, anulabilitatea 
actului pentru incalcarea dispozifiilor 
legale m materie de capacitate de 
exercijiu.".

(2) Cel lipsit de
capacitate de exercifiu 
sau cu capacitate de 
exercijiu restransa 
poate invoca §i singur, 

aparare, 
anulabilitatea actului 
pentru incapacitatea 
sa rezultata din
minoritate ori din 
punerea 
interdicj:ie 
judecatoreasca.

in

sub

16. 6. Articolul 46 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins;

Regimul nulita^ii 
Art. 46. - 
(1) Persoanele 
capabile de a contracta 

opune 
minorului sau celui 
pus sub interdicfie

Art. 46. Regimul anulabilita^ii Nemodificat

potnu
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judecatoreasca 
incapacitatea acestuia. 
(2) Acjiunea 
anulare poate fi 
exercitata 
reprezentantul legal, 
de minorul care a 
implinit varsta de 14 
ani, precum de
ocrotitorul legal.

(1) Ac^iunea in anulare poate fi exercitata 
de reprezentantul legal, de minorul care a 
implinit varsta de 14 ani, de cel pus sub 
consiliere judiciara, precum de 
ocrotitorul legal sau de consiliul de 
familie, dupa caz.
(2] Atunci cand actul s-a incheiat fara 
autorizarea instanfei de tutela, necesara 
potrivit legii, aceasta va sesiza procurorul 
in vederea exercitarii acfiunii in anulare.

(1) Acfiunea in anulare poate fi exercitata 
de reprezentantul legal, de minorul care a 
implinit varsta de 14 ani, de cel care 
beneficiaza de consiliere judiciara, 
precum §i de ocrotitorul legal sau de 
consiliul de familie, dupa caz.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

in

de

(2) nemodificat.

(3) Persoana capabila de a contracta nu 
poate
contractului $i nici exercita ac^iunea in 
anulare, insa poate cere men^inerea 
contractului $i reducerea sau 
majorarea propriei prestafii, dupa caz."

(3) Atunci cand actul 
fara

autorizarea instan^ei 
de tutela, necesara 
potrivit legii, aceasta 
va sesiza procurorul in 
vederea
ac^iunii in anulare.

anulabilitatea (3) nemodificat.opune
incheiats-a

exercitarii

17. 7. Articolul 48 se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 48. Confirmarea actului anulabil

Nemodificat.

Confirmarea actului
anulabil
Art. 48. -
Minorul devenit major 
poate confirma actul 
facut singur in timpul 
minoritatii, atunci

Minorul devenit major sau cel cu privire 
la care a incetat masura consilierii 
judiciare ori a tutelei speciale poate 
confirma actul facut singur in timpul 
minoritatii sau in perioada in care se

12



cand el trebuia sa fie 
reprezentat 
asistat. 
descarcarea tutorelui, 
el poate, de asemenea, 
sa confirme actul facut 
de tutorele sau fara

afla sub ocrotire, atunci cand el trebuia 
sa fie reprezentat sau asistat. Dupa 
descarcarea tutorelui, el poate, de 
asemenea, sa confirme actul facut de 
tutorele sau fara respectarea tuturor 
formalita^ilor cerute pentru incheierea lui 
valabila. In timpul minoritaj:!! sau al 
perioadei in care majorul beneficiaza 
de masura consilierii judiciare, 
confirmarea actului anulabil se poate face 
numai m condi^iile art. 1.263 $11.264.".

sau
Dupa

respectarea tuturor 
formalitapilor cerute 
pentru incheierea lui 
valabila. In timpul 
minorita^ii,
confirmarea actului 
anulabil se poate face 
numai in condi^iile art. 
1.263 ?i 1.264.

18. Respectarea voinfei 
persoanei decedate 
Art. 80. -
(1) Orice persoana 
poate determina felul 
propriilor funeralii 
poate dispune cu 
privire la corpul sau 
dupa moarte. In cazul 
celor lipsifi de 
capacitate de exerci^iu 
sau al celor cu 
capacitate de exerci^iu 
restransa este necesar 
$i consimtamantui

8. La articolul 80, alineatul (1] se modifica 
§i va avea urmatorul cuprins: Nemodificat.

„(1] Orice persoana poate determina felul 
propriilor funeralii ^i poate dispune cu 
privire la corpul sau dupa moarte. In cazul 
minorilor lipsili de capacitate de exerci^iu 
sau cu capacitate de exercijiu restransa 
este necesar §i consimfamantul scris al 
parinfilor sau, dupa caz, al tutorelui.".
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scris al parinjilor sau, 
dupa caz, al tutorelui. 
(2) In iipsa 
op^iuni exprese a 
persoanei decedate, va 
fi respectata, in ordine, 
voin^a 
parinjilor, 
descendenjilor, 
rudelor in linie 
colaterala pana la al 
patrulea grad inclusiv, 
legatarilor universal! 
sau cu titlu universal 

dispoz4ia 
primarului comunei, 
ora§ului, municipiului 
sau al sectorului 
municipiului Bucure^ti 
in a carui raza 
teritoriala a avut loc 
decesul. In toate 
cazurile se va ^ine 
seama de apartenenja 
confesionala 
persoanei decedate.

unei

so^ului,

ori

a

19. 9. La articolul 92, denumirea marginala ^i 
alineatul (4) se modifica ^i vor avea 
urmatorul cuprins:
„DomiciliuI minorului §i al celui care 
beneficiaza de masura tutelei speciale

9. La articolul 92, denumirea marginala ^i 
alineatul (4) se modifica ^i vor avea 
urmatorul cuprins:
„DomiciliuI minorului §i al celui care 
beneficiaza de masura tutelei speciale

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate deDomiciliul minorului §i 

al celui pus sub
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interdic^ie 
judecatoreasca 
Art. 92. -

voturi de membrii 
prezenti.

(4) Domiciliul minorului, m cazul in care 
numai unul dintre parinjii sai il reprezinta 
ori in cazul in care se afla sub tutela, 
precum §i domiciliul persoanei care 
beneficiaza de tutela speciala este la 
reprezentantul legal, afara de cazul in care 
pentru aceasta din urma, instan^a de tutela 
dispune altfel.".

Domiciliul 
minorului, in cazul in 
care numai unul dintre 
parinfii 
reprezinta ori in cazul 
in care se afla sub 
tutela, precum §i 
domiciliul persoanei 
puse sub interdicfie 
judecatoreasca este la 
reprezentantul legal.

(4^ (4] Domiciliul minorului, in cazul in care 
numai unul dintre parinfii saiil reprezinta 
ori in cazul in care se afla sub tutela, 
precum §i domiciliul persoanei aflate sub 
tutela speciala este la reprezentantul 
legal, afara de cazul in care instan(a de 
tutela dispune altfel pentru cel aflat sub 
tutela speciala.".

sai il

20. Interesul persoanei 
ocrotite

Ministerul Just41ei:
Denumirea marginala a art. 104 se 
modifica din Interesul persoanei ocrotite in 
Conditii generate

Art.104.... Pentru a asigura 
corelarea denumirii 
marginale a art. 104 
Cod civil cu noul 
conjiinut 
articolului, astfel cum 
este propus prin 
proiect.

al

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.__________

al

de
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Interesul persoanei 
ocrotite

21. 10. La articolul 104, dupa alineatul [2) se 
introduc trei noi alineate, alin. (3) - [5], cu 
urmatorul cuprins:

Art. 104. -
(1] Orice masura de 
ocrotire a persoanei 
fizice se stabile^te 
numai in interesul 
acesteia.

(2] La luarea unei 
masuri de ocrotire 
trebuie sa se fina 
seama de posibilitatea 
persoanei fizice de a-^i 
exercita drepturile §i 
de a-^i mdeplini 
obliga^iile cu privire la 
persoana ^i bunurile 
sale.

„(3) Masurile de ocrotire a majorului §i 
deciziile cu privire la persoana sa asigura 
respectarea demnita^ii, a drepturilor 
liberta^ilor acestuia, a voin5:ei, nevoilor §i 
preferinjelor lui, precum §i salvgardarea 
autonomiei sale. Incapacitatea-rezultata 
este stabilita numai in favoarea sa.

(3) Masurile de ocrotire a majorului §i 
deciziile cu privire la persoana sa asigura 
respectarea demnitafii, a drepturilor §i 
liberta^ilor acestuia, a voin^ei, nevoilor §i 
preferin^elor lui, precum §i salvgardarea 
autonomiei sale.

(4) Masurile de ocrotire a majorului sunt 
dispuse pentru cel mai scurt termen 
posibil, numai in caz de necesitate §1 sunt 
propor^ionale §i individualizate in funcjie 
de gradul de alterare a faculta^ilor mintale, 
precum ^i de necesita^ile persoanei 
ocrotite ^i circumstan^ele in care aceasta 
se gase§te.

4) Nemodificat.

Textul 
simplificat, pentru 
claritate si acuratete.

fosta
(5) Masurile de ocrotire a majorului sunt 
dispuse numai in cazul in care instanfa 
apreciaza ca nu este suficienta pentru 
apararea intereselor persoanei ocrotite

(5) Masurile de ocrotire a majorului sunt 
dispuse numai in cazul in care instan^a 
apreciaza ca nu este suficienta pentru
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alapararea intereselor persoanei ocrotite 
instituirea masurii asistenjei pentru 
mcheierea actelor juridice, a - unei alte 
masuri—prevazute—de—lege, aplicarea 
regulilor de drept comun edictate pentru 
ocrotirea——interes—general—sqm
particular, a celor in materia reprezentarii 
SQM—asistarii, a celor referitoare la 
drepturile obliga^iile so^ilor sau 
mcuviinjarea unui mandat de ocrotire 
mcheiat de persoana in cauza.".

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

instituirea masurii asisten5:ei pentru 
incbeierea actelor juridice, aplicarea 
regulilor de drept comun in materia 
reprezentarii, a celor referitoare la 
drepturile $i obligafiile so^ilor sau 
incuviinfarea unui mandat de ocrotire 
incheiat de persoana in cauza.

de

22. Masurile de ocrotire 11. La articolul 106, alineatui (2) se 
modifica ^i va avea urmatorul cuprins:

Nemodificat

Art. 106. -
(1) Ocrotirea 
minorului 
realizeaza prin parinfi, 
prin instituirea tutelei, 
prin
plasament sau, dupa 
caz, prin alte masuri de 
protec5:ie 
anume prevazute de 
lege.
(2) Ocrotirea 
majorului are loc prin

se

darea in

specials
„(2) Ocrotirea majorului are loc prin
instituirea masurii consilierii judiciare 
sau a tutelei speciale, ori a curatelei sau 
a unei alte masuri prevazute de lege.”.
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subpunerea 
interdic^ie
judecatoreasca sau 
prin
curatelei, in condi5:iile 
prevazute 
prezentul cod.

instituirea

de

23. 12. Articolul 110 va avea urmatorul 
cuprins:
„Art. 110. Cazurile de instituire

Ministerul JustiJiei: 
Pentru 
legislativa; 
eroare, nu a fost 
preluata denumirea 
marginala a art. 110 
Cod civil, in vigoare si 
actualmente.

Amendament:
„Art. 110. Cazuri de instituire acuratete

din

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii
prezenti.

24. SECJIUNEA 
Deschiderea tutelei 
Cazurile de instituire

12. Articolul 110 se modified §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 110. Cazurile de instituire

12. Articolul 110 se modified §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 110. Cazuri de instituire__________

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de

1
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voturi de membrii 
prezenti.

Tutela minorului se instituie atunci cand 
ambii parin^i sunt, dupa caz decedati, 
necunoscu^i, decazu^i din exerci^iul 
drepturilor parinte§ti sau li s-a aplicat o 
pedeapsa penala a interzicerii drepturilor 
parinte§tl, beneficiaza de consiliere 
judiciara sau tutela speciala. disparu^i 
ori declarant judecatore^te morji, precum 
^i m cazul m care, la mcetarea adop^iei, 
instanja hotara^te ca este in interesul 
minorului instituirea unei tutele."

Tutela minorului se instituie atunci cand 
ambii parin^i sunt, dupa caz decedati, 
necunoscu^i, decazu^i din exerci^iul 
drepturilor parinte§ti sau li s-a aplicat o 
pedeapsa penala a interzicerii drepturilor 
parinte^ti, beneficiaza de consiliere 
judiciara sau tutela speciala. disparu^i 
ori declara^i judecatore^te morji, precum 
§i in cazul in care, la incetarea adop^iei, 
instanja hotara§te ca este in interesul 
minorului instituirea unei tutele. 
Dispoz^iile art. 503 alin. (1^) raman 
aplicabile.

Art. 110.-
Tutela minorului se 
instituie atunci cand 
ambii parin^i sunt, 
dupa caz, deceda^i, 
necunoscu^i, decazu^i 

exerci^iul 
drepturilor parinte§ti 
sau li s-a aplicat 
pedeapsa penala a 
interzicerii drepturilor 
parinte§ti, pu§i sub 
interdicfie 
judecatoreasca, 
disparuj:! ori declara^i 
judecatore§te mor^i, 
precum §i in cazul in 
care, la incetarea 
adopfiei, 
hotara§te ca este in 
interesul minorului 
instituirea unei tutele.

din

instanj:a

25. Persoanele obligate sa 
in§tiin;eze Instan^a de 
tutela 
Art. 111.-
Au obligapia ca, de 
indata ce afla de 
existen^a unui minor 
lipsit de ingrijire 
parinteasca in cazurile

13. La articolul 111, litera d) se modified ^i 
va avea urmatorul cuprins:

Nemodificat.
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prevazute la art. 110, 
sa in^tiin^eze instanja 
de tutela:

persoanele 
apropiate minorului, 
precum
administratorii 
locatarii casei in care 
locuie§te minorul; 
b) serviciul public 
comunitar local de 
evidence! 
persoanelor, 
prilejul inregistrarii 
morjii unei persoane, 
precum notarul
public, cu prilejul 
deschiderii

a]

$1

a
cu

unei
proceduri succesorale;

instan^elec]
judecatore^ti, 
prilejul condamnarii la 
pedeapsa penala a 
interzicerii drepturilor 
parinte^ti;

,.d] procurorul, autorita^ile
administra^iei publice locale, instituj:iile 
de ocrotire, precum §i orice alta persoana."

cu

d) organele 
administra^iei publice 
locale, institu^iile de 
ocrotire, precum ^i 
orice alta persoana.
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Ministerul Justitiei 
Avand in vedere 
importanta sarcinii 
de a fi tutore, dar si m 
vederea corelarii cu 
ansamblul
dispozitiilor propuse, 
a fost amendata litera 
a) a alin. [1) din 
cadrul art. 113 Cod 
civil, prin adaugarea 
ipotezelor instituirii 
masurii asistentei 
judiciare si 
incuviintarii 
mandat de ocrotire.

26. 14. La articolul 113, litera a] a alineatului 
(1) se modifica ^i va avea urmatorul 
cuprins:

14. La articolul 113, litera a] a alineatului 
(1) se modifica va avea urmatorul 
cuprins:Art. 113.-

(1] Nu poate fi tutore: 
a) minorul, persoana 
pusa sub interdic^ie 
judecatoreasca sau cel 
pus sub curatela;

a] minorul, persoana care beneficiaza de 
tutela speciala ori consiliere judiciara, cel
cu privire la care a fost instituita
masura asistentei pentru incheierea
actelor juridice. persoana cu privire la
care a fost incuviintat un mandat de

„a} minorul, persoana cu privire la care 
a fost instituita tutela speciala ori 
consilierea judiciara sau cel pus sub 
curatela;”.

ocrotire ori cel pus sub curatela.

a
unui

Amendament 
adoptat cu majoritate 
de voturi ale 
membrilor prezenti.

27. Desemnarea 
tutorelui de catre 
parinte 
Art. 114. -

15. Articolul 114 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 114. Desemnarea tutorelui de catre 
parinte

Art. 114. Desemnarea tutorelui

(1) Parintele poate 
desemna, prin act 
unilateral sau prin 
contract de mandat, 
incheiate in forma

(1) Parintele poate desemna, prin act 
unilateral sau prin conven^ie, incheiate in 
forma autentica, ori, dupa caz, prin

l)-53 Nemodificat.
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autentica, ori, dupa 
caz, prin testament, 
persoana 
urmeaza a fi numita 
tutore al copiilor sai.
(2) Desemnareafacuta 
de parintele care in 
momentul mor^ii era 
decazut din drepturile 
parinte§ti sau pus sub 
interdicfie
judecatoreasca este 
lipsita de efecte.
(3) Desemnarea facuta 

condijiile
prezentului articol 
poate fi revocata 
oricand de catre 
parinte, chiar §i printr- 

inscris sub 
semnatura privata.
(4) Inscrisul prin care 
se revoca persoana 
desemnata pentru a fi 
numita tutore se va 
inscrie in registrul 
prevazut 
1.046 sau la art. 2.033, 
dupa caz.
(5) Notarul public sau 
instan5:a de tutela, 
dupa caz, are obligafia

testament, persoana care urmeaza a fi 
numita tutore al copiilor sai.

care
(2] Desemnarea facuta de parintele care 

in momentul mor^ii era decazut din 
drepturile parinte§ti este lipsita de efecte.

(3) Desemnarea facuta in cond4iile alin. 
(1) poate fi revocata oricand de catre 
parinte, chiar 5i printr-un inscris sub 
semnatura privata.

[4] inscrisul prin care se revoca persoana 
desemnata pentru a fi numita tutore se va 
inscrie in registrul prevazut la art. 1.046 
sau la art. 2.033, dupa caz.

in

[5) Notarul public sau instan^a de tutela, 
dupa caz, are obligajia sa verifice la 
registrele prevazute la alin. (4) daca 
persoana desemnata pentru a fi tutore nu 
a fost revocata.
(6) Parintele cu capacitate de exerci^iu 
deplina, care exercita autoritatea 
parinteasca asupra copilului sau minor 
sau care este tutorele copilului sau 
major cu privire la care a fost instituita 
tutela speciala poate sa incheie un 
contract de mandat de ocrotire cu 
privire la ingrijirea acestuia, pentru 
situatia in care mandantul decedeaza

(6) Parintele cu capacitate de exerci^iu 
deplina, care exercita autoritatea 
parinteasca asupra copilului sau minor 
sau care este tutorele copilului sau major 
cu privire la care a fost instituita tutela 
speciala poate sa incheie un contract de 
mandat de ocrotire cu privire la ingrijirea 
acestuia, pentru situa^ia in care mandantul 
decedeaza sau nu-ji mai poate indeplini 
sarcina tutelei. Dispozitiile prezentului 
alineat se aplica si rudelor de pana la 
gradul al doilea inclusiv, care sunt 
tutor! ai minorului sau ai majorului 
care beneficiaza de tutela speciala.

A fost preluata 
propunerea CSM, in 
sensul extinderii 
sferei persoanelor 
care pot incheia un 
mandat de ocrotire 

alta 
prin

un

pentru 
persoana, 
includerea a rudelor

o

la art.
pana la gradul al 
doilea inclusiv.

Amendament al 
Comisiei adoptat cu
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desau nu-$i mai poate indeplini sarcina 
tutelei.”

sa verifice la registrele 
prevazute la alin. 
(4) daca persoana 
desemnata pentru a fi 
tutore nu a fost 
revocata.

unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

Numirea tutorelui de 
catre instanfa de 
tutela

16. La articolul 118, se introduce un nou 
alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:

Nemodificat.28.

Art. 118.-
In lipsa unui tutore 
desemnat, instanfa de 
tutela nume^te cu 
prioritate ca tutore, 
daca nu se opun 
motive mtemeiate, o 
ruda sau un afin ori un 
prieten al familiei 
minorului, in stare sa 
indeplineasca aceasta 
sarcina, ^inand seama, 
dupa caz, de rela^iile 
personale, 
apropierea 
domiciliilor, 
condijiile materiale §i 
de garanjiile morale pe 
care le prezinta cel 
chemat la tutela.

„(2) In cazul in care niciuna dintre 
persoanele prevazute la alin. (1) nu i$i 
poate asuma tutela, instani;a de tutela 
nume^te un reprezentant personal care 
a dobandit aceasta calitate in conditiile 
legii speciale.”.

de

de
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Procedura de numire 
Art. 119.-
(1) Numirea tutorelui 
se face, cu acordul 
acestuia, de catre 
instanja de tutela in 
camera de consiliu, 
prin
definitiva. Atunci cand 
desemnarea tutorelui 
s-a facut prin contract 
de mandat, cel 
desemnat tutore nu 
poate refuza numirea 
decat pentru motivele 
prevazute la art.
IZOaiinJZl.

17. La articolul 119, alineatul (1) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins;
„(1) Numirea tutorelui se face, cu acordul 
acestuia, de catre instanfa de tutela in 
camera de consiliu, prin incheiere 
definitiva. Atunci cand desemnarea 
tutorelui s-a facut prin conven|;ie, cel 
desemnat tutore nu poate refuza numirea 
decat pentru motivele prevazute la art. 
120alin. (2).".

Nemodificat.29.

incheiere

30. Incuviinfarea 
autorizarea actelor 
minorului care a

18. La articolul 146, alineatul (3) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins: Nemodificat.

implinit varsta de 14
ani „(3] Minorul nu poate sa faca dona^ii sau 

testamente, altele decat darurile obi^nuite 
potrivit starii lui materiale sau
dispoziliile testamentare cu privire la 
bunuri de mica valoare, nici sa 
garanteze obligafiile altuia.".

Art. 146. -
(3) Minorul nu poate 
sa faca dona^ii, altele 

darurile 
obi§nuite potrivit 
starii lui materiale, §i 
nici sa garanteze 
obligatia altuia.______

decat
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31. 19. La Cartea 1 Titlul III, titlul Capitolului III 
se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

CAPITOLUL
Ocrotirea
interzisului
judecatoresc

III „Capitolul III. Ocrotirea majorului prin 
consiliere judiciara tutela speciala"

Nemodificat.

20. Articolul 164 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 164. Condi^ii

Condi^ii
(1) Majorul care nu se poate ingriji 
singur de interesele sale din cauza unei 
deteriorari
permanente. partiale sau totale.
stabilita in urma unet evaluari 
medicale $i psihosociale, a faculta^ilor 
mintale, $i care are nevoie de sprijin in 
formarea sau exprimarea voin^ei sale, 
poate beneficia de consiliere judiciara 
sau tutela speciala, daca luarea acestei 
masuri este necesara pentru 
exercitarea capacita^ii sale civile, in

(1) Majorul care nu se poate ingriji singur 
de interesele sale din cauza unei 
deteriorari a facultatilor mintale. 
temporare sau permanente. par^iale sau
totale. stabilite in urma evaluarii 
medicale $i psihosociale, a $i care are 
nevoie de sprijin in formarea sau 
exprimarea voin^ei sale, poate 
beneficia de consiliere judiciara sau 
tutela speciala, daca luarea acestei 
masuri este necesara pentru 
exercitarea capacita^ii sale civile, in

Pentru acuratete.
Art 164. -
(4}.Abrogat(a}2 7/01 / 
2021 -> 13/03/2021 - 
alineatul 
suspendat 
Decizie 601/2020.14/ 
03/2021 - alineatul a 
fost abrogat prin 
Decizie 601/2020.

temporare sau

fosta
pnn
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conditii de egalitate cu celelalte 
persoane.

conditii de egalitate cu celelalte 
persoane.

(2) 0 persoana poate beneficia de 
consiliere judiciara daca deteriorarea 
facultafilor sale mintale este par(iala $i 
este necesar sa fie asistata sau 
consiliata in mod continuu in 
exercitarea drepturilor $i liberta^ilor

(2) Pot fi pu§i sub 
interdicjie 
judecatoreasca 
minorii cu capacitate 
de exercifiu restransa.

(2) 0 persoana poate beneficia de
consiliere judiciara daca deteriorarea 
faculta^ilor sale mintale este parjiala ^i 
este necesar sa fie consiliata in mod 
continuu m exercitarea drepturilor $i 
liberta^ilor ei.ei.

(3) Instituirea consilierii judiciare se 
poate face numai daca nu poate fi 
asigurata o protecfie adecvata a 
persoanei ocrotite prin instituirea 
curatelei in cond4iile art. 178-186.
(4) 0 persoana poate beneficia de 
tutela speciala daca deteriorarea 
facultafilor sale mintale este totala $i 
este necesar sa fie reprezentata in mod 
continuu in exercitarea drepturilor $i 
libertafilor ei.
(5) Instituirea tutelei speciale se poate 
face numai daca nu poate fi asigurata o 
protec^ie adecvata a persoanei ocrotite 
prin instituirea curatelei sau a 
consilierii judiciare.
(6) Pot beneficia de tutela speciala ^i 
minorii cu capacitate de exercifiu 
restransa. Cu toate acestea, atunci cand 
instan^a de tutela apreciaza ca 
ocrotirea persoanei se poate realiza

Pentru corelare cu 
art. 168 alin. (3) teza 
a II - a.

(3) Nemodificat

(4) 0 persoana poate beneficia de tutela 
speciala daca deteriorarea facultajilor sale 
mintale este totala si, dupa caz, 
permanenta §i este necesar sa fie 
reprezentata m mod continuu in 
exercitarea drepturilor §i libertafilor ei.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de

5) Nemodificat.

6) Nemodificat.
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prin instituirea curatelei sau prin 
punerea sa sub consiliere judiciara, 
aceasta masura se poate dispune cu un 
an inainte de data implinirii varstei de 
18 ani incepe sa produca efecte de la 
aceasta data.".

32. 21. Articolul 165 se modifica va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 165. Persoanele care pot cere 
punerea sub ocrotire 
Instituirea consilierii judiciare sau a 
tutelei speciale poate fi ceruta de cel 
care necesita ocrotire, de so^ul sau de 
rudele acestuia, de persoana care 
locuieste cu el. precum $i de celelalte 
persoane prevazute la art. Ill, care este 
aplicabil in mod corespunzator.”.

Amendament
Ministerul Justi^iei:21. Articolul 165 va avea urmatorul 

cuprins:
„Art. 165. Persoanele care pot cere 
punerea sub ocrotire

Persoanele care pot 
cere punerea sub 
interdic^ie 
Art. 165. -
Interdic^ia poate fi 
ceruta de persoanele 
prevazute la art. Ill, 
care este aplicabil in 
mod corespunzator.

Pentru corelare cu 
art. Ill Cod civil.

Instituirea consilierii judiciare sau a 
tutelei speciale poate fi ceruta de cel care 
necesita ocrotire, de sotul sau de rudele 
acestuia, de persoana care locuieste cu el, 
precum si de celelalte persoane, organe, 
institute sau autoritati prevazute la art. 
Ill, care este aplicabil in mod 
corespunzator.".

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de

33. 22. Articolul 166 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 166. Desemnarea tutorelui. Mandatul 
de ocrotire
(1] Orice persoana care are capacitatea 
deplina de exerci^iu poate desemna prin 
act unilateral sau convenjie, incheiate in 
forma autentica, persoana care urmeaza a 
fi numita tutore pentru a se ingriji de 
persoana §i bunurile sale in cazul in care ar 
fi pusa sub consiliere judiciara sau tutela

Nemodificat.
Desemnarea 
tutorelui 
Art. 166. -
Orice persoana care 

capacitatea 
deplina de exerci^iu 
poate desemna prin 

unilateral 
contract de mandat.

[1] Orice persoana care are capacitatea 
deplina de exerci^:iu poate desemna prin 
act unilateral sau convenjie, incheiate in 
forma autentica, persoana care urmeaza a 
fi numita tutore pentru a se ingriji de 
persoana §i bunurile sale in cazul in care ar 
fi pusa sub consiliere judiciara sau tutela

Pentru corelare art. 
2029^ alin [1) teza 
finala, nou propusa, 
care permite si 
persoanei aflate sub 
consiliere judiciara

are

act sau
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sa incheie, cu 
incuviintarea 
ocrotitorului legal, un 
mandat de ocrotire.

mcheiate in forma 
autentica, persoana 
care urmeaza a fi

speciala. Dispozifiile art. 114 alin. 
se aplica in mod corespunzator.
(2) Orice persoana care are capacitatea 
deplina de exerc4iu poate sa incheie un 
mandat de ocrotire pentru situa^ia in 
care nu ar mai putea sa se ingrijeasca 
de persoana sa ori sa-$i administreze 
bunurile.".

speciala. Dispozi^iile art. 114 alin. (3]-(53 
se aplica in mod corespunzator.
[2) Persoana care are capacitatea 
deplina de exerc4iu sau persoana care 
beneficiaza de consiliere judiciara 
poate sa incheie un mandat de ocrotire 
pentru situa(ia in care nu ar mai putea 
sa se ingrijeasca singura de persoana sa 
ori sa-$i administreze bunurile.".

numita tutore pentru a 
se ingriji de persoana 
§i bunurile sale in 
cazul in care ar fi pusa 

interdicjie

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

sub
judecatoreasca. 
Dispozifiile 
114 alin. (3)-(5) se 
aplica in mod 
corespunzator.

art.

Se va confirma la 
Camera Decizionala 
posibilitatea 
confirmarii 
mandatului pentru 
persoana 
beneficiaza 
consiliere judiciara 
de instanta de 
incuviintare.

care
de

34. 23. Articolul 167 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 167. Numirea unui curator special 
In caz de nevoie ^i pana la solufionarea 
cererii de instituire a consilierii 
judiciare sau a tutelei speciale, instan^a 
de tutela poate numi un curator special

Nemodificat.
Numirea 
curator special 
Art. 167. -
In caz de nevoie ^i 
pana la solufionarea 
cererii de punere sub

unui
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interdic^ie 
judecatoreasca, 
instan^a de tutela 
poate numi un curator 
special 
mgrijirea 
reprezentarea celui a 
carui interdicjie a fost 
ceruta, precum 
pentru administrarea 
bunurilor acestuia.

pentru ingrijirea §i reprezentarea celui a 
carui ocrotire a fost ceruta, precum §i 
pentru administrarea bunurilor acestuia.

pentru

35. Procedura 
Art 168. -
Solujionarea cererii de 
punere sub interdic^ie 
judecatoreasca se face 
potrivit dispozi^iilor 
Codului de procedura 
civila.

24. Articolul 168 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 168. Procedura. Durata masurii 
(1] Solufionarea cererii de instituire a unei 
masuri de ocrotire se face potrivit 
dispozitiilor Codului de procedura civila.

(l]Nemodificat.

(2) Instituirea consilierii judiciare este 
dispusa pentru o perioada care nu 
poate depa^i 3 ani.

(2) Nemodificat.

(3) Instituirea tutelei speciale este 
dispusa pentru o perioada care nu 
poate depa^i 5 ani. Cu toate acestea, in 
cazul in care deteriorarea faculta(ilor 
mintale ale persoanei ocrotite este 
totala si, dupa caz, permanenta,

(3) Instituirea tutelei speciale este 
dispusa pentru o perioada care nu 
poate depa^i 5 ani. Cu toate acestea, in 
cazul in care deteriorarea faculta(ilor 
mintale ale persoanei ocrotite este

La alin. 3, art. 168, pe
oportunitate 
poate 
vedere la Camera

se
inavea
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permanenta totala, instan^a poate 
dispune prelungirea masurii tutelei 
speciale pentru o durata mai mare, care 
nu poate sa depa^easca 10 ani.
(4) Prin hotararea prin care a fost 
instituita consilierea judiciara sau 
tutela speciala instan^a de tutela poate 
stabili, in func^ie de gradul de 
autonomie al persoanei ocrotite de 
nevoile sale specifice, categoriile de 
acte pentru care este necesara 
incuviin^area actelor sale sau, dupa caz, 
reprezentarea ei. Instan^a poate 
dispune ca masura de ocrotire sa 
priveasca chiar numai o categorie de 
acte. De asemenea, instan^a poate 
dispune ca masura de ocrotire sa se 
refere numai la persoana celui ocrotit 
sau numai la bunurile sale.

instan^a poate dispune prelungirea 
masurii tutelei speciale pentru o durata 
mai mare, care nu poate sa depa^easca 
10 ani.

Decizionala 
termen de 12 ani.

un

(4) Prin hotararea prin care a fost 
instituita consiliere judiciara sau tutela 
speciala instanfa de tutela stabileste, in 
funcfie de gradul de autonomie al 
persoanei ocrotite ^i de nevoile sale 
specifice, categoriile de acte pentru care 
este necesara incuviinfarea actelor sale 
sau, dupa caz, reprezentarea ei. Instanfa 
poate dispune ca masura de ocrotire sa 
priveasca chiar ^i numai o categorie de 
acte. De asemenea, instanja poate dispune 
ca masura de ocrotire sa se refere numai la 
persoana celui ocrotit sau numai la 
bunurile sale.
(5) In cazul m care instanfa de tutela 
procedeaza potrivit alin. (4), dispunerea 
masurii de ocrotire nu aduce nicio 
atingere capacitafii celui ocrotit de a 
incheia si alte acte juridice, pentru care 
instanja nu a stabilit ca este necesara 
incuviin^area ocrotitorului sau, dupa caz, 
reprezentarea sa.

(5} In cazul in care instan^ia de tutela 
procedeaza potrivit alin. (4), 
dispunerea masurii de ocrotire nu 
aduce nicio atingere capacita^ii celui 
ocrotit de a incheia actele pentru care 
instan^a nu a stabilit ca este necesara 
incuviiniarea ocrotitorului sau, dupa 
caz, reprezentarea sa.

Pentru corelare cu 41 
si 44, 3, si acuratete 
legislative.

Preluare
amendament deputat 
Oana Murariu

(6) Ocrotitorul sau reprezentantul 
persoanei ocrotite este dator sa sesizeze 
instanta de tutela ori de cate ori constata 
ca exista date si circumstante care justifica

(6) Ocrotitorul sau reprezentantul 
persoanei ocrotite este dator sa
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sesizeze instan^a de tutela ori de cate 
ori constata ca exista date 
circumstance care justified reevaluarea

reevaluarea masurii, precum si cu cel 
putin 6 luni mainte de expirarea duratei 
pentru care aceasta a fost dispusa, in 
vederea reevaluarii ei. Autoritatea 
tutelara verifica indeplinirea acestei 
indatoriri, iar in lipsa indeplinirii sale 
sesizeaza ea insasi instanta de tutela. 
Instanta poate dispune, urmand aceeasi 
procedura, prelungirea, inlocuirea sau 
ridicarea masurii.

Pentru a aslgura
continuitatea 
ocrotirii, se instituie 
in sarcina autoritatii 
tutelare indatorirea 

verifica 
indeplinirea de catre 
tutore a acestei
atributii specifice, iar,

masurii, precum $i cu cel pu^in 6 luni 
inainte de expirarea duratei pentru 
care aceasta a fost dispusa, in vederea 
reevaluarii ei. Instan^a poate dispune, 
urmand

de a

aceea^i
prelungirea, inlocuirea sau ridicarea 
masurii.''

procedura.

dein caz
neindeplinire, este 
prevazuta obligatia 
ca insasi autoritatea 
tuelara sa sesizeze 
instanta de tutela.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de

36. Opozabilitatea
interdicCiei

25. Articolul 169 se modifica $1 va avea 
urmatorul cuprins:

Ncmodificat.
„Art. 169. Opozabilitatea fafa de terfi
(1) Masura de ocrotire i^i produce efectele 
de la data cand hotararea judecatoreasca a 
ramas definitiva.
(2) Cu toate acestea, lipsa de capacitate a 
celui ocrotit nu poate fi opusa unei terfe

Art. 169. -
(1) Interdicfia i^i 
produce efectele de la 
data cand hotararea
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judecatoreasca 
ramas definitiva.
(2) Cu toate acestea, 
lipsa de capacitate a 
celui interzis nu poate 
fi opusa unei terjie 
persoane decat de la 
data indeplinirii
formalita^ilor de 
publicitate prevazute 
de Codul de procedura 
civila, afara numai 
daca cel de-al treilea a 
cunoscut punerea sub 
interdictie pe alta cale.

persoane decat de la data indeplinirii 
formalita^ilor de publicitate prevazute de 
Codul de procedura civila, afara numai 
daca cel de-al treilea a cunoscut instituirea 
masurii de ocrotire pe alta cale.".

a

37. Numirea tutorelui 26. Articolul 170 se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:
..Art. 170. Numirea tutorelui
(1) Prin hotararea prin care a fost luata 
masura de ocrotire, instan^a de tutela 
nume^te persoana care va exercita funcpia 
de tutore de la data ramanerii definitive a 
hotararii. Dispozifiile art. 114-117 §i art. 
119-120 se aplica in mod corespunzator.
(2) In lipsa unui tutore desemnat, instanfa 
de tutela nume§te cu prioritate in aceasta 
calitate, daca nu se opun motive 
intemeiate, soful, parintele, o ruda sau un 
afin, un prieten sau o persoana care 
locuie^te cu cel ocrotit §i are legaturi 
stranse §i stabile cu acesta, in stare sa 
indeplineasca aceasta sarcina, finand

Art. 170. -
Prin hotararea de 
punere sub interdic|:ie, 
instanfa de tutela 
nume^te, de indata, un 
tutore 
ocrotirea celui pus sub 
interdic^ie 
judecatoreasca. 
Dispozi^iile art. 114- 
120 se aplica in mod 
corespunzator.

1) Nemodificat.

pentru

(2) In lipsa unui tutore desemnat, instan^a 
de tutela nume^te cu prioritate in aceasta 
calitate, daca nu se opun motive 
intemeiate, soful, parintele, o ruda sau un 
afin, un prieten sau o persoana care 
locuie^te cu cel ocrotit daca aceasta din 
urma are legaturi stranse §i stabile cu 
ocrotitui, in stare sa indeplineasca

Pentru claritate.
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seama, dupa caz, de legaturile de afec^iune, 
de rela^iile personale, de condijiile 
materiale, de garanjiile morale pe care le 
prezinta cel chemat sa fie numit tutore, 
precum §i de apropierea domiciliilor sau 
re§edinJ:elor.

aceasta sarcina, ^inand seama, dupa caz, de 
legaturile de afecfiune, de rela^iile 
personale, de condi^iile materiale, de 
garan^iile morale pe care le prezinta cel 
chemat sa fie numit tutore, precum §i de 
apropierea domiciliilor sau re^edin^elor.

(3)Nemodificat.

(3) In cazul in care niciuna dintre 
persoanele prevazute la alin. (2] nu i§i 
poate asuma tutela, instan^a de tutela 
nume§te un reprezentant personal care a 
dobandit aceasta calitate in condifiile legii 
speciale.
(4) La numirea tutorelui, instanja ia in 
considerare preferinj:ele exprimate de cel 
ocrotit, rela^iile sale obi^nuite, interesul 
manifestat cu privire la persoana sa, dar §i 
eventualele recomandari formulate de 
persoanele apropiate acestuia."

Preluare propunere 
Centrul de Resurse 
Juridice; textul a fost 
amendat in sensul 
introducerii, 
sarcina 
indatorirea 
verifica 
persoana 
urmeaza a fi numita 
tutore nu se afla in 
conflict de interese 
cu cel ocrotit.

(4) La numirea tutorelui, instanfa ia in 
considerare preferin^ele exprimate de cel 
ocrotit, relai:iile sale obi§nuite, interesul 
manifestat cu privire la persoana sa, dar ^i 
eventualele recomandari formulate de 
persoanele apropiate acestuia., precum si 
lipsa intereselor contrare cu persoana 
ocrotita"

in
instantei, 

de a 
daca 
care

Cu privire la alin. (3], 
trebuie aratat ca 
asigurarea 
reprezentari 
independente

unei
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reprezinta o cerinta 
ce rezulta din 
jurisprudenta CEDO - 
V. cauza Valentin 
Campeanu 
Romaniei,
Totodata textul alin. 
(2) este corelat cu 
dispozitiile art. 118, 
alin [2) si cu art. 27 
alin. [2).

c.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

Aplicarea regulilor 
de la tutela 
Art. 171. -
Regulile privitoare la 
tutela minorului care 
nu a implinit varsta de 
14 ani se aplica §i in 
cazul tutelei celui pus 

interdicfie 
judecatoreasca, in 
masura in care legea 
nu dispune altfel.

38. 27. Articolul 171 se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 171. Aplicarea regulilor de la tutela
(1) Regulile privitoare la tutela minorului 
care a implinit varsta de 14 ani se aplica ^i 
in cazul celui care beneficiaza de consiliere 
judiciara, daca prin lege nu se prevede 
altfel.
(2) Regulile privitoare la tutela minorului
care nu a implinit varsta de 14 ani se aplica 
§i in cazul celui care beneficiaza de tutela 
specials, in masura in care legea nu 
dispune altfel. _________________

Nemodificat.

sub
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(3] Dispozi^iile art. 168 alin. (4) raman 
aplicabile.".

Actele mcheiate de cel 
pus sub interdic5:ie 
judecatoreasca

39. 28. Articolul 172 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 172. Actele incheiate de cel care 
beneficiaza de consiliere judiciara sau 
tutela speciala
(1) Actele juridice mcheiate de persoana 
care beneficiaza de masura consilierii 
judiciare sau a tutelei speciale, altele decat 
cele prevazute la art. 41 alin. (3) ^i la art. 
43 alin. (3], precum ^i cele autorizate de 
instan^a de tutela, sunt anulabile sau 
obligajiile care decurg din acestea pot fi 
reduse, chiar fara dovedirea unui 
prejudiciu ^i chiar daca la data mcheierii 
lor aceasta ar fi avut discernamant.
(2) Actele juridice incheiate inaintea 
instituirii consilierii judiciare sau tutelei 
speciale pot fi anulate sau obligafiile care 
decurg din acestea pot fi reduse numai 
daca la data cand au fost incheiate lipsa 
discernamantului era notorie sau 
cunoscuta de cealalta parte.
(3) Dispoz4iile testamentare facute de 
persoana ocrotita dupa instituirea 
consilierii judiciare sunt valabile, daca 
sunt autorizate sau confirmate de catre 
instan^a de tutela, ^inand seama de natura 
acestora §i circumstanjele in care au fost 
facute.

Nemodificat.

Art. 172. - 
Actele juridice 
incheiate de persoana 
pusa sub interdic^ie 
judecatoreasca, altele 
decat cele prevazute la 
art. 43 alin. (3), sunt 
anulabile, chiar daca la 
data incheierii lor 
aceasta ar fi avut 
discernamant.
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Inlocuirea tutorelui40. 29. Articolul 173 se modifica va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 173. inlocuirea tutorelui 
(1] Tutorele persoanei ocrotite este in 
drept sa ceara inlocuirea sa dupa 3 ani de 
la numire.

Art. 173.-
(1] Tutorele celui pus 

interdic^ie 
judecatoreasca este in 
drept
inlocuirea sa dupa 3 
ani de la numire.

Termenul a fost 
redus de la 5 la 3 ani 
si e nevoie de motive 
temeinice se poate 
cere si inainte de 
implinirea 
termenului.

Nemodificat.
sub

sa ceara

(2) Pentru motive temeinice, tutorele 
poate cere inlocuirea sa §i inaintea 
implinirii termenului de 3 ani.".(2) Pentru motive 

temeinice tutorele 
poate cere inlocuirea 
sa 5i inaintea implinirii 
termenului de 3 ani.

41. 30. Articolul 174 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:Obligaliile.tutorelui 

Art. 174. -
(1) Tutorele este dator 
sa ingrijeasca de cel 
pus sub interdic^ie 
judecatoreasca, spre a- 
i grabi vindecarea ^i a- 
i imbunatafi condi^iile 
de viaja. In acest scop, 

intrebuin^a 
veniturile §i, la nevoie, 
toate bunurile celui

Atragem atentia ca 
intre categoriile de 
bunuri la care se 
refera propunerea de 
amendament 
regaseste si aceea a 
bunurilor 
indispensabile 
ingrijirii persoanei 
ocrotite; asadar este

„Art. 174. Obligaliile tutorelui 
(1) Tutorele este dator sa ingrijeasca de 
cel ocrotit, spre a-i grabi vindecarea, a-i 
restaura autonomia, a-i imbunata^i 
cond4iile de via^a §i a-i asigura bunastarea 
morala §i materiala, luand in considerare 
starea lui, abilitafile sale, gradul de 
incapacitate al acestuia, dar ^i celelalte 
circumstance in care se gase^te. in acest 
scop, se vor putea intrebuinfa veniturile $i,

1) Nemodificat.

se

se vor
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pus sub interdic^ie 
judecatoreasca.

daca este necesar, toate bunurile 
persoanei ocrotite. Cu toate acestea, 
amintirile de familie, obiectele personale, 
precum §i bunurile indispensabile 
persoanei ocrotite sau destinate ingrijirii 
sale sunt pastrate la dispoz4ia acesteia, 
prin grija reprezentantului sau 
ocrotitorului legal §i, daca este cazul, a 
institujiei m care este ingrijit.

nonsensun
reglementarea 
posibilitatii vanzarii 
acestor bunuri in 
scopul ingrijirii 
persoanei. In privinta 
celorlalte categorii de 
bunuri, chestiunea 
este
oportunitate; in 
situatia in care se 
decide adoptarea 
acestei solutii, textul 
ar putea fi, totusi, 
reformulat, prin 
utilizarea sintagmei 

situatii 
exceptionale, pentru 
a reda fidel intentia 
de reglementare. 
Solutia legislative 
propusa are in 
vedere realizarea 
unei intruziuni cat

deuna

in

mai reduse in viata
persoanei ocrotite, cu 
efecte pozitive

stariiasupra 
generale de bine a 
acesteia, in acord cu 
cerintele 
conventionale li
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constitutionale. Se 
realizeaza, astfel, o 
particularizare si o 
dezvoltare 
dispozitiilor art. 148 
alin. p] C. civ.

a

42.

Obliga^iile tutorelui 
Art. 174. - Amendament:

Art. 174
(2) In mdeplinirea sarcinii sale, tutorele 
este dator: 
a) nemodificat.

Ministerul Just4iei:
(2) In mdeplinirea sarcinii sale, tutorele 
este dator:
a) sa ia in considerare, cu prioritate, 
voin^a, preferin^ele ^i nevoile persoanei 
ocrotite, sa-i acorde sprijinul necesar in 
formarea §i exprimarea voinjei sale ^i s-o 
incurajeze sa-§i exercite drepturile ^i sa-^i 
indeplineasca singura obligafiile;
b) sa coopereze cu persoana ocrotita ^i sa 
li respecte via^a intima, privata §i 
demnitatea;
c) sa asigure §i sa permita, atunci cand este 
posibil, informarea si lamurirea persoanei 
ocrotite, m modalita^i adaptate starii 
acesteia, despre toate actele si faptele care 
ar putea sa o afecteze, despre utilitatea 
gradul lor de urgen^a, precum §i despre 
consecin^ele unui refuz din partea 
persoanei ocrotite de a le mcheia;

(2) Instan^a de tutela, 
luand
consiliului de familie §i 
consultand un medic 
de specialitate, va 
hotari, ^inand seama 
de imprejurari, daca 
cel pus sub interdicfie 
judecatoreasca va fi 
ingrijit la locuin^a lui 
sau intr-o institu^ie 
sanitara.

avizul Pentru 
legislativa; 
intima este un aspect 
al vietii private; a se 
vedea si art. 58 sqq si 
art. 71 Cod civil.

acuratete
viata

b) sa coopereze cu persoana ocrotita 
sa ii respecte viata privata $i 
demnitatea;

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

c)-g)nemodificat.
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d) sa ia toate masurile necesare pentru 
protejarea §i realizarea drepturilor 
persoanei ocrotite;
e] sa coopereze cu persoanele fizice 
persoanele juridice cu mdatoriri in 
mgrijirea persoanei ocrotite;
f] sa menjina, in masura posibilului, o 
relafie personala cu persoana ocrotita;.
g) m cazurile prevazute de lege, sa 
mtreprinda demersurile necesare pentru 
mtocmirea rapoartelor de evaluare 
medicala §i psihologica a persoanei 
ocrotite §i sesizarea instance! de tutela.

3) Cand cel pus sub 
interdicjie
judecatoreasca este 
casatorit, va fi ascultat 
^i so^ul acestuia.

(3) Instanja de tutela, dupa ascultarea 
persoanei ocrotite, luand avizul consiliului 
de familie §i consultand rapoartele de 
evaluare medicala, psihologica §i de 
ancheta sociala, va hotan daca cel ocrotit 
va fi mgrijit la locuinja lui, intr-un serviciu 
social sau intr-o alta institu^ie, in condi^iile 
legii. Schimbarea locului ingrijlrii celui 
ocrotit se face cu autorizarea instance! de 
tutela, la cererea celui ocrotit, a 
ocrotitorului sau, a serviciului social ori a 
institujiei in care este ingrijit sau a altei 
persoane abilitate potrivit legii.
(4] Atunci cand ingrijirea celui ocrotit nu 
se face la locuinja sa, aceasta §i mobilierul 
sunt pastrate la dispoz4ia sa. Puterea de 
administrare cu privire la aceste bunuri 
permite numai incheierea unor contracte

3) nemodiflcat

4) nemodificat
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de inchiriere, care mceteaza de plin drept, 
prin derogare de la alte dispoz4ii legale, la 
mtoarcerea persoanei ocrotite in locuin^a

5) nemodificat

sa.
(5) In cazul in care devine necesar 5! este 
in interesul persoanei ocrotite sa se 
dispuna de mobilier sau de drepturile cu 
prlvire la locuin^a sa, actul este supus 
autorizarii instanfei de tutela.
(6) Cand cel ocrotit este casatorit, va fi 
ascultat §i soful acestuia.
(7) Tutorele nu are dreptul sa impiedice 
coresponden^a, rela^iile sociale sau 
alegerea profesiei persoanei ocrotite. 
Neinjelegerile se solu^ioneaza de catre 
instanta de tutela, cu ascultarea persoanei 
ocrotite.".

6) nemodificat

7) nemodificat

Liberalitafiie primite 
de descenden^ii 
interzisului 
judecatoresc 
Art. 175. -

43. 31. Articolul 175 se modifica 51 va avea 
urmatorul cuprins:

Nemodificat.

„Art. 175. Liberalita^ile primite de 
descendenjii persoanei puse sub tutela 
specials
Din bunurile celui pus sub tutela specials, 
descenden^ii acestuia pot fi gratificaji de 
cStre tutore, cu avizul consiliului de familie 

cu autorizarea instance! de tutelS, fSrS 
insS sS se poatS da scutire de raport.".

Din bunurile celui pus 
interdic|:iesub

judecStoreascS, 
descenden^ii acestuia 
pot fi gratifica^i de 
cStre tutore, cu avizul 
consiliului de familie §i 

autorizareacu
instanfei de tutelS, fSrS
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insa sa se poata da 
scutire de raport.

Minorul pus sub
interdic^ie
judecatoreasca
Art. 176.-
(1) Minorul care, la 
data punerii sub 
interdic^ie
judecatoreasca, se afla 

ocrotirea 
parin^ilor ramane sub 
aceasta ocrotire pana 
la data cand devine 
major, fara a i se numi 

tutore.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al44. 32. Articolul 176 se modifica va avea 
urmatorul cuprins;
„Art. 176. Minorul pus sub tutela speciala 
(1] Minorul care, la data instituirii 
tutelei speciale, se afla sub ocrotirea 
parin^ilor ramane sub aceasta ocrotire 
pana la data cand devine major, fara a i se 
numi un tutore. Dispozi^iile art. 174 sunt 
aplicabile §i situa^iei prevazute m 
prezentul alineat.

32. Articolul 176 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins;
„Art. 176. Minorul care beneficiaza de 
tutela speciala

de

sub

un
Dispozi^iile art.
174 sunt aplicabile $i 
situa^iei prevazute m 
prezentul alineat.
[2] Daca la data cand 
minorul devine major 
acesta se afla inca sub 
interdic5:ie 
judecatoreasca, 
instan^a de tutela 
nume§te un tutore.

(2] Daca la data cand minorul devine 
major acesta se afla mca sub tutela 
speciala, instanfa de tutela nume§te un 
tutore. in acest caz, va fi numit tutore, cu 
prioritate, parintele sau, dupa caz, parin^ii 
acestuia impreuna.
[3) In cazul in care, la data instituirii 
tutelei speciale minorul se afla sub tutela, 
instan5:a de tutela va hotari daca fostul 
tutore al minorului pastreaza sarcina 
tutelei sau daca trebuie numit un nou 
tutore.

[3) in cazul in care, la 
data punerii sub 
interdicfie__________
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judecatoreasca, 
minorul se afla sub 
tutela, instan^a de 
tutela va hotari daca 
fostul tutore al 
minoruiui pastreaza 
sarcina tutelei sau 
daca trebuie numit un 
nou tutore.

(4) Dispozi^iile alin. (3] se aplica m mod 
corespunzator m cazul in care instan^a 
de tutela dispune punerea persoanei sub 
consiliere judiciara sau instituirea 
curatelei incepand cu implinirea varstei de 
18 ani.".

45. Ridicarea 
interdicfiei 
judecatore^ti 
Art. 177. -

33. Articolul 177 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 177. Incetarea masurii 
(1) Masura de ocrotire inceteaza prin 
moartea celui ocrotit, la expirarea duratei 
pentru care a fost instituita, in cazul 
inlocuirii acesteia, precum ?! la ridicarea

Nemodificat.

(l)Nemodificat.

(1) Daca au incetat 
cauzele care au 
provocat interdic^ia, 
instan^a 
judecatoreasca 
pronun5:a ridicarea ei.
(2) Cererea se poate 
introduce de cel pus

interdicf:ie 
judecatoreasca, de 
tutore, precum ^i de 
persoanele 
institu^iile prevazute 
la art. 111.
(3) Hotararea prin 
care se pronunja 
ridicarea interdictiei

(2] Daca au incetat ori s-au modificat 
cauzele care au determinat luarea 
masurii, instan^a de tutela va pronunja 
ridicarea sau, dupa caz, inlocuirea 
acesteia.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al
ei.
(2] Daca au incetat ori s-au modificat 
cauzele care au provocat luarea masurii, 
instanfa de tutela va pronunfa ridicarea 
sau, dupa caz, inlocuirea acesteia.

de
va

sub (3) Cererea se poate introduce oricand de 
cel ocrotit, de so^ul sau de rudele acestuia, 
de persoana care locuie^te cu el, de tutore, 
precum §i de persoanele sau institufiile 
prevazute la art. 111.
(4) Prevederile art. 168 alin. (6] raman 

aplicabile.

3)- 6) Nemodificat.

sau
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judecatore^ti 
produce efectele de la 
data cand a ramas 
definitiva.
(4] Cu toate acestea, 
incetarea dreptului de 
reprezentare 
tutorelui nu va putea fi 
opusa decat in 
condijiile prevazute la 
art. 169 alin. (2). care 
se aplica in mod 
corespunzator.

i§i (5) Hotararea prin care se pronunja 
prelungirea, inlocuirea sau ridicarea 
masurii i^i produce efectele de la data cand 
a ramas definitiva.
(6) Cu toate acestea, incetarea puterii de 
reprezentare a tutorelui nu va putea fi 
opusa decat in condi^iile prevazute la art. 
169 alin. (2), care se aplica in mod 
corespunzator.''

al

46. 34. La articolul 180, alineatul (2] se 
modifica ^i va avea urmatorul cuprins:

Persoana care poate 
fi numita curator 
Art. 180. -

Nemodificat.

(1) Poate fi numita 
curator orice persoana 
fizica avand deplina 
capacitate de exerci^iu 
§i care este in masura 

indeplineasca

,,(23 Cand cel interesat a desemnat, prin act 
unilateral sau prin conven^ie, incheiate in 
forma autentica, o persoana care sa fie 
numita curator, aceasta va fi numita cu 
prioritate. Numirea poate fi inlaturata 
numai pentru motive temeinice, 
dispozi^iiie art. 114- 120 aplicandu-se in 
mod corespunzator.".

sa
aceasta sarcina.
(23 Cand cel interesat a 
desemnat, prin act 
unilateral sau prin 
contract de mandat, 
incheiate in forma 
autentica, 0 persoana 
care sa fie numita 
curator, aceasta va fi
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numita cu prioritate. 
Numirea poate fi 
mlaturata numai

motivepentru 
temeinice, 
dispoziJ:iile art. 114- 
120 aplicandu-se m 
mod corespunzator.
Procedura47. de 35. La articolul 182, dupa alineatui (3) se 

introduce un nou alineat, alineatui (4), cu 
urmatorul cuprins:

Nemodificat
instituire 
Art. 182. -
(1) Curatela se poate 
institui la cererea celui 
care urmeaza a fi 
reprezentat, a so^ului 
sau, a rudelor sau a 
celor prevazuji la art. 
111.
(2) Curatela nu se 
poate institui decat cu 
consimfamantul celui 
reprezentat, in afara 
de cazurile in care 
consim^amantul nu 
poate fi dat.
(3) Numirea 
curatorului se face de 
instanfa de tutela, cu 
acordul 
desemnat, printr-o 
incheiere care se 
comunica in scris

„(4) Instan^a sesizata cu instituirea 
curatelei poate dispune instituirea 
consilierii judiciare sau a tutelei 
speciale. Dispoz4iile art 164-177 sunt 
aplicabile.".

celui
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curatorului §i se 
afi§eaza la sediul 
instan^ei de tutela, 
precum §i la primaria 
de la domiciliul celui 
reprezentat.

Incetarea curatelei48. 36. Articolul 185 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
,;Art 185. Incetarea curatelei 
Daca au incetat cauzele care au provocat 
instituirea curatelei, aceasta va fi ridicata 
de instan^a de tutela la cererea celui 
reprezentat, a so^ului sau a rudelor 
acestuia, a persoanei care locuie^te cu 
el, a curatorului sau a celor prevazup la 
art. 111."

Art. 185. -
Daca au incetat cauzele 
care au provocat 
instituirea curatelei, 
aceasta va fi ridicata de 
instan^a de tutela la 
cererea curatorului, a 
celui reprezentat sau a 
celor prevazu^i la art. 
111.

Nemodificat.

49. Incapacita^i
incompatibilitati

5i 37. La articolul 211, alineatul (1] se 
modifica ?i va avea urmatorul cuprins:

In legislatia de drept 
comun, se foloseste
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37. La articolul 211, alineatul (1) se 
modifica va avea urmatorul cuprins:
„(1] Nu pot face parte din organele de 
administrare de control ale persoanei 
juridice incapabilii, cei cu capacitate de 
exercijiiu restransa, cei decazu^i din 
dreptul de a exercita o funcfie in cadrul 
acestor organe, precum §i cei declarafi 
prin lege sau prin actul de constituire 
incompatibili sa ocupe o astfel de funcfie. 
Cu toate acestea, cei care beneficiaza de 
consiliere judiciara pot face parte din 
organele de administrare a persoanei 
juridice fara scop lucrativ.”

termlnologia cu/fara 
scop lucrativ.
Textul a fost extins, in 
sensul ca persoana 
care beneficiaza de 
consiliere judiciara 
sa poata face parte 
din organele de 
administrare ale 
oricarei persoane 
juridice fara scop 
lucrativ, 
indiferent de scopul 
pentru care aceasta a 
fost constituita.

Art. 211.-
(1] Nu pot face parte 
din organele de 
administrare §i de 
control ale persoanei 
juridice incapabilii, cei 
cu capacitate de 
exercifiu restransa, cei 
decazufi din dreptul de 
a exercita o funcfie in 
cadrul acestor organe, 
precum §i cei declara5:i 
prin lege sau prin actul

constituire 
incompatibili sa ocupe 
0 astfel de funcfie.
(2) Actele incheiate cu 
incalcarea 
dispozitiilor alin.
(1) sunt anulabile. 
Acestea nu pot fi 
anulate pentru simplul 
fapt ca persoanele care 
fac parte din aceste 
organe sunt incapabile 
ori incompatibile, 
dupa caz, sau pentru ca 
acestea au fost numite 

incalcarea 
dispozifiilor legale ori 
statutare, daca nu s-a 
produs o vatamare.

„(1] Nu pot face parte din organele de 
administrare ^i de control ale persoanei 
juridice incapabilii, cei cu capacitate de 
exercifiu restransa, cei decazufi din 
dreptul de a exercita o funcfie in cadrul 
acestor organe, precum §i cei declarafi 
prin lege sau prin actul de constituire 
incompatibili sa ocupe o astfel de funcfie. 
Cu toate acestea, cei care beneficiaza de 
consiliere judiciara pot face parte din 
organele de administrare a persoanei 
juridice fara scop lucrativ al carei scop ii 
privegte.”

deci

de

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de

cu
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50. Interzicerea 
casatoriei intre 
tutore persoana 
minora 
Art 275.-

38. Articolul 275 se modifica §i va avea 
urmatoru! cuprins:
„Art. 275. Interzicerea casatoriei mtre 
tutore §i persoana ocrotita 
Casatoria este oprita mtre tutore §i 
persoana care se afla sub ocrotirea sa.".

Amendament: Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

38. Articolul 275 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 275. Interzicerea casatoriei mtre 
tutore §i persoana ocrotita 
Casatoria este oprita intre tutore §i 
persoana care beneficiaza de ocrotirea 
sa.".

de

Casatoria este oprita 
intre
persoana minora care 
se afla sub tutela sa.

tutore §1

51. Aliena^ia
debilitatea mintala

A fost eliminata 
formlitatea 
considerata excesiva

39.Art. 276. Incheierea casatoriei de 
persoana cu privire la care a fost instituita 
consilierea judiciara sau tutela speciala 
Cel cu privire la care a fost instituita 
consilierea judiciara sau tutela speciala il 
in^tiinfeaza in prealabil, prin scrisoare 
recomandata, cu confirmare de primire,
despre formularea declara^iei de casatorie 
pe tutorele sub a carui ocrotire se afla, 
acesta putand formula opozi^ie la 
casatorie in condi^iile legii."

39.Art. 276. Incheierea casatoriei de 
persoana cu privire la care a fost instituita 
consiliere judiciara sau tutela speciala 
Persoana care beneficiaza de consiliere 
judiciara
in§tiin^eaza in prealabil, in scris, despre 
formularea declarable! de casatorie, pe 
tutorele sub a carui ocrotire se afla, acesta 
din urma putand formula opozibie la 
casatorie in condibiile legii."

- de instiinbare a 
tutorelui prm
scrisoare
recomandata
confirmare
primire.

Art. 276.-
Este interzis sa se 
casatoreasca alienatul 
mintal ^i debilul 
mintal.

cu
tutela speciala il desau

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de
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52. Refuzul celebrarii
casatoriei
Art.286.

40. Articolul 286 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 286. Refuzul celebrarii casatoriei 
(1) Ofi^erul de stare civila refuza sa 
celebreze casatoria daca, pe baza 
verificarilor pe care este obligat sa le 
efectueze, a opozifiilor primite sau a 
informa^iilor pe care le define, in masura 
in care acestea din urma sunt notorii, 
constata ca nu sunt indeplinite condifiile 
prevazute de lege.

Nemodificat.

Ofiferu! de stare civila 
refuza sa celebreze 
casatoria daca, pe baza 
verificarilor pe care 
este obligat sa le 
efectueze, a opozifiilor 
primite 
informafiilor pe care le 
define, in masura in 
care acestea din urma 
sunt notorii, constata 
ca nu sunt indeplinite 
condifiile prevazute de 
lege.

sau a

(2) In cazul in care opozifia este 
formulata cu privire la casatoria unei 
persoane care beneficiaza de consiliere 
judiciara sau tutela speciala, ofiferul de 
stare civila sesizeaza de indata instanfa 
de tutela, care va hotari cu privire la 
temeinicia opozifiei.”

53. Cazurile de nulitate
absoluta
Art. 293. -

41. La articolul 293, alineatul [1) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

Nemodificat.

„(1] Este lovita de nulitate absoluta 
casatoria incheiata cu incalcarea 
dispozifiilor prevazute la art. 271, 273, 
274 5i art. 287 alin. (1).'*.

(1) Este lovita de 
nulitate 
casatoria incheiata cu 
incalcarea dispozifiilor 
prevazute
271,273,274,274 51 
art. 287 alin. (1).

absoluta

la art.
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54. Persoanele care pot 
invoca nulitatea 
absoluta 
Art. 296. -
Orice 
interesata 
introduce ac^iunea m 
constatarea nulita^^ii 
absolute a casatoriei. 
Cu toate acestea, 
procurorul nu poate 
introduce ac^iunea 
dupa mcetarea sau 
desfacerea casatoriei, 
cu excep^ia cazului in 
care ar ac|:iona pentru 
apararea drepturilor 
minorilor sau a 
persoanelor puse sub 
interdic^ie.

42. Articolul 296 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins;
„Art. 296. Persoanele care pot invoca 
nulitatea absoluta
Orice persoana interesata poate introduce 
ac^iunea in constatarea nulita^:ii absolute a 
casatoriei. Cu toate acestea, procurorul nu 
poate introduce acfiunea dupa incetarea 
sau desfacerea casatoriei, cu excepfia 
cazului in care ar acfiona pentru apararea 
drepturilor minorilor sau a persoanelor 
cu privire la care a fost instituita 
consilierea judiciara sau tutela 
speciala.".

Pentru corectitudine 
gramaticala.42. Articolul 296 se modifica ^i va avea 

urmatorul cuprins;
„Art. 296. Persoanele care pot invoca 
nulitatea absoluta
Orice persoana interesata poate introduce 
ac^iunea in constatarea nulita^ii absolute a 
casatoriei. Cu toate acestea, procurorul nu 
poate introduce ac^iunea dupa incetarea 
sau desfacerea casatoriei, cu excep^ia 
cazului in care ar ac^iona pentru apararea 
drepturilor 
persoanelor cu privire la care a fost 
instituita consiliere judiciara sau tutela 
speciala.'’.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

persoana
poate

minorilor alesau

55. Lipsa
discernamantului

43. Articolul 299 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 299. Lipsa discernamantului 
Este anulabila casatoria incheiata de 
persoana lipsita vremelnic de 
discernamant la momentul incheierii 
acesteia.”.

Nemodificat.

Art. 299. -
Este anulabila
casatoria incheiata de 

lipsitapersoana
vremelnic
discernamant.

de
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56. Existen^a tutelei 44. Articolul 300 se modifica va avea 
urmatorul cuprins:

Nemodificat.

„Art. 300. Existen^a tutelei
(1) Casatoria mcheiata intre tutore §i
persoana aflata sub ocrotirea sa este 
anulabila.
(2) Anulabilitatea poate fi invocata 
numai de cel aflat sub ocrotire.”.

Art. 300. -
Casatoria mcheiata 
intre tutore §i 
persoana 
aflata sub tutela sa este 
anulabila.

minora

57. Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al45. La articolul 337, denumirea marginala 
a articolului $1 alineatui [1] se modifica $i 
vor avea urmatorul cuprins:
Jncheierea convenfiei matrimoniale de 
catre minor ori cel cu privire la care a fost 
instituita consilierea judiciara sau tutela 
specials
(1) Minorul care a implinit varsta 
matrimoniala sau majorul cu privire la 
care a fost instituita consilierea judiciara 
ori tutela specials poate incheia sau 
modifica o convenjie matrimonialS numai 
cu incuviinfarea ocrotitorului sSu legal $i 
cu autorizarea instanfei de tutelS."

45. La articolul 337, denumirea marginals 
a articolului §i alineatui (1] se modifies §i de

Incheierea 
conven^iei 
matrimoniale 
catre minor

vor avea urmatorul cuprins:
„incheierea convenfiei matrimoniale de 
cStrede persoana
beneficiaza de consiliere judiciarS sau 
tutela specials
(1) Minorul care a implinit varsta 
matrimonialS sau majorul persoana care 
beneficiaza de consiliere judiciarS ori 
tutela specials poate incheia sau modifica 
0 convenfie matrimonialS numai cu 
incuviinfarea ocrotitorului sSu legal §i cu 
autorizarea instanfei de tutelS."

careminor on

Art. 337.-
(1] Minorul
implinit
matrimonialS

care a 
varsta 
poate

incheia sau modifica o
convenfie
matrimonialS numai 

incuviin^area 
ocrotitorului sSu legal 
^i cu autorizarea 
instanfei de tutelS.
[2] In

CU

lipsa
incuviinfSrii sau a 
autorizSrii prevSzute
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la alin. (1], convenjia 
incheiata de minor 
poate fi anulata in 
conditiile art 46. care 
se aplica in mod 
corespunzator.
(3) Ac^iunea m anulare 
nu poate fi formulata 
daca a trecut un an de 

mcheiereala
casatoriei.

58. Separa^ia judiciara 
de bunuri 
Art. 370.-
(1) Daca regimul 
matrimonial al sofilor 
este cel al comunita]:!! 
legale
conventionale, 
instanfa, la cererea 
unuia dintre sofi, poate 
pronunfa separafia de 
bunuri, atunci cand 
celalalt sof incheie acte 
care pun in pericol 
interesele
patrimoniale ale 
familiei.
(2) Totodata, instan^a 
va face aplicarea 
dispozitiilor art. 357.

46. La articolul 370, dupa alineatul (1] se 
introduce un nou alineat, alin. (1^] cu 
urmatorul cuprins:

La cererea tutorelui sofului fafa de 
care s-a instituit masura consilierii 
judiciare sau a tutelei speciale sau a 
consiliului de familie, instan^a poate 
pronunta separafia de bunuri, atunci cand 
aceasta este in interesul persoanei 
ocrotite.".

46. La articolul 370, dupa aiineatul (1] se 
introduce un nou alineat, alin. (1^} cu 
urmatorul cuprins:

La cererea tutorelui sofului care 
beneficiaza de consiliere judiciara sau 
de tutela speciala sau la cererea 
consiliului de familie, instan^a poate 
pronun^a separafia de bunuri, atunci cand 
aceasta este in interesul persoanei 
ocrotite.".

Pentru
terminologies.

unitate

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de
sau
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(3) Dispozijiile art.291 
.334,335 §i361se 
aplica in mod 
corespunzator.

59. Efectele intre soji 
Art. 371.-
(1) Separa^iia 
bunuri pronun]:ata de 
catre instan^a face ca 
regimul matrimonial 
anterior sa inceteze, 
iar sofilor li se aplica 
regimul matrimonial 
prevazut la art. 360- 
365.
(2) intre sofi, efectele 
separafiei se produc 
de la data formularii 
cererii, cu excepfia 
cazului in 
instan^a, la cererea 
oricaruia dintre ei, 
dispune ca aceste 
efecte sa li se aplice de 
la data desparfirii in 
fapt.

47. La articolul 371, alineatul (2] se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

alAmendament:

dede 47. La articolul 371, alineatul [2) se 
modifica ^i va avea urmatorul cuprins:

„(2] Intre so^i, efectele separafiei se 
produc de la data formularii cererii, cu 
excepfia cazului in care instanfa, la cererea 
oricaruia dintre ei sau, dupa caz, a 
tutorelui sofului fa^a de care s-a instituit 
consilierea judiciara sau tutela speciala ori 
a consiliului de familie, dispune ca aceste 
efecte sa li se aplice de la data desparfirii 
in fapt."

„(2] Intre sofi, efectele separable! se 
produc de la data formularii cererii, cu 
excepfia cazului in care instan^a, la cererea 
oricaruia dintre ei sau, dupa caz, a 
tutorelui sofului care beneficiaza de 
consiliere judiciara sau tutela speciala 
ori la cererea consiliului de familie, 
dispune ca aceste efecte sa li se aplice de la 
data desparfirii in fapt."care

60. §2. Divor^ul prin 
acordul sofilor pe 
cale judiciara 
Cond4ii____________

Nemodificat.
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Art. 374.
(1) DivorJ;ul prin 
acordul so^ilor poate fi 
pronunjat indiferent 
de durata casatoriei §i 
indiferent daca exista 
sau nu copii minori 
rezulta^i din casatorie.
(2) Divor^ul prin 
acordul so^ilor nu 
poate fi admls daca 
unul dintre soji este 
pus sub interdic^ie.
(3) InstanJ:a 
obligata sa verifice 
existenl;a 
consimfamantului 
liber §i neviciat al 
fiecarui so^.

48. La articolul 374, alineatul (2] se 
abroga.

este

§3. Divor^ul 
acordul so^ilor pe 
cale administrativa 
sau prin procedura 
notariala 
Cond4ii 
Art. 375.-
(1) Daca sofii sunt de 
acord cu divor^ul ^i nu 

minori, 
nascu^i din casatorie, 
din afara casatoriei sau

61. prin Pentru
terminologica.

unitate

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de

au copii
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adoptaJ:i, ofijerul de 
stare civila ori notarul 
public de la local 
casatoriei sau al 
ultimei 
comune a sojilor poate 
constata desfacerea 
casatoriei prin acordul 
sofilor, eliberandu-le 
un certificat de divor^, 
potrivit legii.
[2] Divor^u! 
acordul so^ilor poate fi 
constatat de notarul 
public ^i in cazul m 
care exista copii 
minori nascul:i din 
casatorie, din afara 
casatoriei 
adoptaji, daca so5:ii 
convin asupra tuturor 
aspectelor referitoare 
la numele de familie pe 
care sa il poarte dupa 
divor^, exercitarea 
autoritaj:!! parinte^ti 
de catre ambii parin^i, 
stabilirea locuinjei 
copiilor dupa divor^, 
modalitatea 
pastrare a legaturilor 
personale

locuinje

prin

sau

49. La articolul 375, alineatul (3) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

„(3) Divorjul prin acordul sojilor nu poate 
fi admis daca unul dintre so^i este pus sub 
consiliere judiciara sau tutela speciala.".

(3) Divorjul prin acordul so^ilor nu poate 
fi admis daca unul dintre sofi beneficiaza 
de consiliere judiciara sau tutela 
speciala.’'.

de

dintre
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parintele separat §i 
fiecare dintre copii, 
precum §i stabilirea 
contribu^iei parin^ilor 
la cheltuielile de 
cre§tere, educare, 
inva^atura 5! pregatire 
profesionala a copiilor. 
Daca din raportul de 
ancheta sociala rezulta 
ca acordul soJ:iIor 
privind exercitarea m 
comun a autorita^:!! 
parinte^ti sau cel 
privind stabilirea 
locuin^ei copiilor nu 
este in interesul 
copilului, 
aplicabile prevederile 
art. 376 alin. [5}.
(3) Dispozi^iile art. 
374 alin. (2] sunt 
aplicabile in mod 
corespunzator.

sunt

62. IV. Ac(iuni 
fiUa|;ia fa(a de tatal 
din casatorie 
Ac(iunea in tagada 
paternita(ii 
Art. 429. -

privind Pentru
terminologica.

unitate

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
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voturi de membrii 
prezenti.

(1) Ac^iunea m tagada 
paternita^ii poate fi 
pornita de so^ul 
mamei, de mama, de 
tatal biologic, precum 
§i de copil. Ea poate fi 
pornita sau, dupa caz, 
continuata ^i de 
mo§tenitorii acestora, 
in condifiile legii.
(2) Acf;iunea 
introduce de catre 
so^ul mamei impotriva 
copilului; cand acesta 
este decedat, ac^iunea 
se porne^te impotriva 
mamei sale ^i, daca 
este cazul, a altor 
mo§tenitori ai sai.
(3) Daca soful este pus 

interdicfie,
acfiunea poate fi 
pornita de tutore, iar 
in lipsa, de un curator 
numit de instan^a 
judecatoreasca.
(4) Mama sau copilul 
poate
acf;iunea impotriva 
sofului. Daca acesta 
este decedat, acfiunea

50. La articolul 429, alineatul (3) se 
modifies §i va avea urmatorul cuprins:
„(3} Daca sojul este pus sub tutela specials 
aejiunea poate fi pornitS de tutore, iar in 
lipsa, de un curator numit de instanfa 
judecatoreascS.’'.

[3) Daca so^ul beneficiaza de tutelS 
specials ac^iunea poate fi pornitS de 
tutore, iar in lipsS, de un curator numit de 
instan^a judecatoreasca.".

se

sub

introduce
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se porne§te impotriva 
mo^tenitorilorlui.
(5] Tatal 
poate
ac^iunea impotriva 
so^ului mamei §i a 
copilului. Daca ace^tia 
sunt deceda^i, ac^iunea 
se porne§te impotriva 
mo$tenitorilor.

biologic
introduce

Pentru
terminologica.

unitateTagada paternitafii 
de catre so^ul mamei 
Art. 430. ■

63.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al(1) Soju! mamei poate 
introduce ac^iunea in 
tagada paternitajii in 
termen de 3 ani, care 
curge fie de la data la 
care soful a cunoscut 
ca este prezumat tata 
al copilului, fie de la o 
data ulterioara, cand a 
aflat ca prezum^ia nu 
corespunde realita^ii.
(2) Termenul nu curge 
impotriva sofului pus

interdic^ie

de
51. La articolul 430, alineatul [2) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

51. La articolul 430, alineatul (2) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

„[2] Termenul nu curge impotriva so^ului 
care beneficiaza de consiliere judiciara 
ori tutela speciala §i, chiar daca acfiunea 
nu a fost pornita de tutore, ea poate fi 
introdusa de sof in termen de 3 ani de la 
data incetarii masurii de ocrotire.''.

„(2) Termenul nu curge impotriva sojului 
cu privire la care a fost instituita 
consilierea judiciara ori tutela speciala §i, 
daca ac^iunea nu a fost pornita de tutore, 
ea poate fi introdusa de so{ in termen de 3 
ani de la data incetarii masurii de 
ocrotire.".sub

judecatoreasca 
chiar daca acfiunea nu 
a fost pornita de 
tutore, ea poate fi

5L
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introdusa de so^ in 
termen de 3 ani de la 
data
interdic^iei.
(3) Daca so^ul a murit 
mainte de implinirea 
termenul menjionat 
la alin. (1), fara a porni 
ac^iunea, aceasta poate 
fi pornita de catre 
mo^tenitori in termen 
de un an de la data 
decesului.

ridicarii

Inadmisibilitatea 
renun^arii 
Art. 437. - 
(13 !n
privitoare la filiajie nu 
se poate renunja la 
drept.

64. 52. La articolul 437, alineatul (2] se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

Pentru
terminologica.

unitate
52. La articolul 437, alineatul (2} se 
modifica ^i va avea urmatorul cuprins:

alac^iunile Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

de

„(2) De asemenea, cel care introduce o 
ac^iune privitoare la filia^ie in numele unui 
copil sau al unei persoane cu privire la care 
a fost instituita masura tutelei speciale, 
precum §i persoana cu privire la care a fost 
instituita consilierea judiciara sau copilul 
minor care a introdus singur, potrivit legii, 
o astfel de ac^iune nu pot renunfa la 
judecarea ei.".

„[2] De asemenea, cel care introduce o 
acfiune privitoare la filia^ie in numele unui 
copil sau al unei persoane care 
beneficiaza de tutela speciala, precum §i 
persoana care beneficiaza de consiliere 
judiciara sau copilul minor care a introdus 
singur, potrivit legii, o astfel de acfiune nu 
pot renunfa la judecarea ei.".

(2] De asemenea, cel 
care introduce o 
acfiune privitoare la 
filia^ie in numele unui 
copil sau al unei 
persoane puse sub 
interdicfie 
judecatoreasca, 
precum §i copilul 
minor care a introdus
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singur, potrivit legii, o 
astfel de acjiune nu pot 
renun^a la judecarea
ei.

§3. Consim^amantul 
la adop^ie 
Persoanele 
consimt la adopfie 
Art. 463. -
(1) Pentru incheierea 
unei adop^ii este 
necesar
consimjamantul
urmatoarelor
persoane:
a) paring;!! fire^ti ori, 
dupa caz, tutorele 
copilului ai carui 
paring! fire§ti sunt 
deceda|:i, necunoscu^i, 
declaraji morj;! sau 
disparu^i ori pu§i sub 
interdicfie, 
cond4iile legii;
b) adoptatul care a 
implinit 10 ani;
c) adoptatorul
dupa caz, so^ii din 
familia adoptatoare, 
cand ace^tia adopta 
impreuna;__________

65. Pentru
terminologica.

unitate

53. La articolul 463, litera a) a alineatului 
(1) se modifica ^i va avea urmatorul 
cuprins:

53. La articolul 463, litera a] a alineatului 
(1) se modifica ^i va avea urmatorul 
cuprins:

care
alAmendament 

Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

de

„a) parin^ii fire^ti ori, dupa caz, tutorele 
copilului ai carui parin^i fire^ti sunt 
decedajii, necunoscuji, declara^i morfi sau 
disparuji ori care beneficiaza de 
consiliere judiciara sau tutela speciala §i 
sunt in imposibilitatea de a-§i manifesta 
voinfa din cauza lipsei discernamantului, 
in condijiiile legii;''

„a} parinjii fire^ti ori, dupa caz, tutorele 
copilului ai carui paring:! fire§ti sunt 
deceda^i, necunoscuji, declaraji mor^i sau 
disparufi ori cu privire la care a fost 
instituita consilierea judiciara sau tutela 
speciala §i sunt in imposibilitatea de a-5i 
manifesta voin^a din cauza lipsei 
discernamantului, in condi^iile legii;"

in

sau,
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d] so^ul celui care 
adopta, cu excep^iia 
cazului in care lipsa 
discernamantului il 
pune in imposibilitatea 
de a-§i manifesta 
voin^a.
(2] Nu este valabil 
consim]:amantul dat in 
considerarea 
promisiunii 
obfinerii efective a 

foloase, 
indiferent de natura 
acestora.

sau

unor

54. La articolul 503, dupa alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alineatul (1^), cu 
urmatorul cuprins:

Pentru a asigura pe 
deplin coerenta 
textului.

54. La articolul 503, dupa alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alineatul (1^), cu 
urmatorul cuprins:

66. CAPITOLUL 
Exercitarea 
autorita|:ii parinte^ti 
Modul de exercitare 

autorita^ii

III

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

ala
parinte^ti 
Art. 503. -
(1) Parin^ii 
impreuna §i in mod 
egal 
parinteasca.
[2] FaJ:a de terj:ii de 
buna-credinja, oricare 
dintre parin|:i, care 
indepline^te singur un

curent

,,(1^3 In cazul parintelui cu privire la care a 
fost instituita consilierea judiciara, 
instan^a de tutela poate hotari ca 
drepturile $1 indatoririle cu privire la 
bunurile copilului sa fie exercitate doar de 
celalalt parinte. Cand cel ocrotit exercita 
singur autoritatea parinteasca, instanfa de 
tutela hotara§te, in funcfie de imprejurari, 
cu privire la instituirea tutelei asupra

de
„(1^) In cazul parintelui care beneficiaza 
de consiliere judiciara, instanfa de tutela 
poate hotari ca drepturile §i indatoririle cu 
privire la bunurile copilului sa fie 
exercitate doar de celalalt parinte. Cand 
cel ocrotit exercita singur autoritatea 
parinteasca, instanfa de tutela hotara§te, 
in functie de imprejurari, cu privire la 
continuarea exercitarii autoritatii

exercita

autoritatea

act pentru
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parintesti sau la instituirea tutelei
asupra copilului acestuia; dispozi^iile art. 
507 alin. [2) raman aplicabile.".

copilului acestuia; dispoz4iile art. 507 alin. 
[2] raman aplicabile.".

exercitarea 
drepturilor 
indeplinirea 
indatoririlor 
parinte^ti, 
prezumat ca are §i 
consim^amantul 
celuilalt parinte.

5i

este

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al55. Articolul 507 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 507. Exercitarea autorita^ii parinte^ti 
de catre un singur parinte 
(1) Daca unul dintre parin^i este decedat, 
declarat
judecatoreasca, beneficiaza de tutela 
speciala, este decazut din exerci^iul 
drepturilor parinte^ti sau daca, din orice 
motiv, se afla in neputin^a de a-^i exprima 
voinfa, celalalt parinte exercita singur 
autoritatea parinteasca.
2) Nemodificat.

67. Exercitarea 
autorita^ii parinte^ti 
de catre un singur 
parinte 
Art. 507.-

55. Articolul 507 se modifica 51 va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 507. Exercitarea autorita^ii parinte^ti 
de catre un singur parinte
(1) Daca unul dintre parin^i este decedat, 
declarat
judecatoreasca, pus sub tutela speciala, 
decazut din exerc4iul drepturilor 
parinte§ti sau daca, din orice motiv, se afla 
in neputinfa de a-^i exprima voinfa, 
celalalt parinte exercita singur autoritatea 
parinteasca.
[2) Parintele cu privire la care a fost 
instituita tutela speciala pastreaza 
dreptul de a veghea asupra modului de 
cre^tere $i educare a copilului, precum 
$i dreptul de a consim^i la adop|:ia 
acestuia, cu excep(ia cazului in care se 
afla in imposibilitatea de a-^i manifesta 
voinja
discernamantului.”

de

hotararehotarare prinprin mortmort
Daca unul dintre 
parinfi este decedat, 
declarat mort prin 
hotarare
judecatoreasca, pus 

interdic^ie, 
decazut din exerc4iul 
drepturilor parinte§ti 
sau daca, din orice 
motiv, se afla in 
neputinja de a-§i 

voin^a, 
parinte 
singur

sub

exprima
celalalt
exercita
autoritatea
parinteasca.

din lipseicauza
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Amendament56. La articolul 846, literele f) g) se 
modifica 51 vor avea urmatorul cuprins:

68. SECJIUNEA 
Cauzele de incetare 
Cazurile de incetare 
Art. 846. - 
Administrarea 
mceteaza:
a) prin 
dreptului 
beneficiarului asupra 
bunurilor 
administrate;
b) prin 
termenului 
implinirea condijiei 
stipulate m actul 
constitutiv;
c) prin mdeplinirea 
scopului administrarii 
sau prin incetarea 
cauzei care a dat 
na§tere administrarii;
d) prin denunjarea de 
catre beneficiar a 
actului de desemnare, 
ca urmare a solicitarii 
comunicate 
administratorului, 
prin
recomandata 
confirmare de primire, 
de a restitui bunurile 
de indata;

1

stingerea

expirarea
sau

scrisoare
cu

,,1] prin decesul, instituirea consilierii 
judiciare sau a tutelei speciale,

„f] prin decesul, instituirea consilierii 
judiciare sau a tutelei speciale cu

Pentru acuratete.
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Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

privire la administrator, renunjarea 
administratorului ori supunerea acestuia 
la procedura insolvenjei;

e) prin inlocuirea 
administratorului de 
catre beneficiar sau de 
catre

renunjarea administratorului ori 
supunerea acestuia la procedura 
insolven^ei;

instan^a 
judecatoreasca, la 
cererea altei persoane 
interesate;
f] prin decesul,

sub

g) prin instituirea consilierii judiciare 
sau a tutelei speciale cu privire la 
beneficiar sau supunerea acestuia la 
procedura insolven^ei, m masura m care 
aceasta afecteaza bunurile administrate."

g] nemodificat

punerea 
interdic^ie 
judecatoreasca, 
renun^area
administratorului ori 
supunerea acestuia la 
procedura insolven^ei; 
g) prin punerea sub 
interdic5;ie 
judecatoreasca 
beneficiarului 
supunerea acestuia la 
procedura insolven^ei, 
in masura in care 

afecteaza

a
sau

aceasta 
bunurile administrate.

A fost modificata 
denumirea 
marginal!, pentru 
unitate
terminologica.

57. La articolul 848, denumirea marginal! 
a articolului §i alineatul [1) se modific! §i 
vor avea urm!torul cuprins:
„Moartea sau punerea sub consiliere 
judiciar! ori sub tutela special! a 
administratorului

Amendament:
57. La articolul 848, denumirea marginal! 
a articolului ^i alineatul (1) se modific! §i 
vor avea urmatorul cuprins:
„Moartea
instituirea consilierii judiciare ori a 
tutelei special! cu privire la acesta

69. Moartea sau punerea 
sub interdic^ie a 
administratorului 
Art. 848. -
(1) Moartea 
punerea 
interdictie

administratoruluisau sau
sub

a
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Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

administratorului va fi 
comunicata 
beneficiarului §i, dupa 

celorlal^i 
administratori, de 
catre mo^tenitorii 
acestuia 
executorul 
testamentar ori de 
catre
administratorului.
(2) Mo^tenitorii, 
executorul 
testamentar 
tutorele, dupa caz, sunt 
obligati sa intreprinda, 
in privin^a oricarei 
afaceri incepute, orice 
masura imediata care 
este necesara pentru 
prevenirea producerii 
unei pierderi, precum 
§i sa dea socoteala ^i sa 
predea bunurile catre 
persoana indrepta^ita.

(1) Moartea sau instituirea consilierii 
judiciare ori a tutelei speciale cu 
privire la administrator va fi comunicata 
beneficiarului §i, dupa caz, celorlalfi 
administratori, de catre mo^tenitorii 
acestuia sau executorul testamentar ori de 
catre tutorele administratorului.'’.

[l)Nemodificat.

caz,

sau

tutorele

70. CAPITOLUL
Notarea

58. La articolul 902, punctul 1 al 
alineatului (2] se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:

III Nemodificat.
unor 

drepturi, fapte 
raporturi juridice 
Actele sau faptele 
supuse notarii
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Art. 902. -
(1) Drepturile, faptele
sau alte raporturi 
juridice prevazute la 
art. 876 alin. (2) devin 
opozabile ter^elor 
persoane exclusiv prin 
notare, daca nu se 
dovede§te ca au fost 
cunoscute pe alta cale, 
in afara cazului in care 
din lege rezulta ca 
simpla cunoa^tere a 
acestora nu este 
suficienta pentru a 
suplini lipsa de
publicitate. In caz de 
conflict de drepturi 
care provin de la un

comun, 
dispoz4iile art. 890- 
892, 896 5i 897 se 
aplica in mod
corespunzator.
(2] In afara altor
cazuri prevazute de 
lege, sunt supuse 
notarii in cartea
funciara:
1. punerea 
interdicfie 
judecatoreasca_____ si

„1. instituirea consilierii judiciare sau a 
tutelei
inlocuirea, incetarea §i ridicarea acestor 
masuri;".

speciale, prelungirea,

autor

sub
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ridicarea
masuri;

acestei

59. La articolul 1080, litera a) a alineatului 
(1) se modifica va avea urmatorul 
cuprins:

Pentru
terminologica.

unitatePuterile 
executorului 
Art. 1.080. - 
(1) Executorul 
testamentar:

59. La articolul 1080, litera a] a alineatului 
(1) se modifica §i va avea urmatorul 
cuprins:

71.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

„a] va cere, m condi^iile legii, punerea 
sigiliilor, daca printre mo§tenitori sunt §i 
minori, persoane cu privire la care a fost 
instituita consilierea judiciara ori 
tutela speciala sau disparute;"

„a) va cere, in condijiile legii, punerea 
sigiliilor, daca printre mo§tenitori sunt ^i 
minori, persoane care beneficiaza de 
consiliere judiciara ori tutela speciala 
sau disparute;"

a] va cere, in condi|:iile 
legii, punerea sigiliilor, 

printre 
mo§tenitori sunt §i 
minori, persoane puse 

interdic5;ie

daca

sub
judecatoreasca
disparute;

sau

Incetarea execufiunii 
Art. 1.085. -
Execujiunea 
testamentara poate 
inceta:
a] prin indeplinirea 
sau imposibilitatea 
aducerii la indeplinire 
a misiunii primite;
b) prin renunj:are in 
forma unei declara^ii 
autentice notariale;

72. 60. La articolul 1085, litera d] se modifica 
§i va avea urmatorul cuprins:

Nemodificat

„d] prin instituirea consilierii judiciare 
sau a tutelei speciale cu privire la 
executorul testamentar;".______________
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decesulc) prin 
executorului 
testamentar;
d) prin punerea sub 
interdicfie 
judecatoreasca 
executorului 
testamentar;
e) prin revocarea de 
catre 
executorului 
testamentar care nu i^i 
indepline^te misiunea 
ori 0 mdepline^te m 
mod necorespunzator;
f) prin 
termenului m care se 
exercita dreptul de 
administrare, afara de 
cazul in care instan^a 
decide 
termenului.

a

instanja a

expirarea

prelungirea

61. La articolul 1144, alineatul (2) se 
modifica ^i va avea urmatorul cuprins:

Pentru
terminologica.

unitate73. Partajul voluntar 
Art. 1.144. -
(1) Daca
mo$tenitorii sunt 
prezen^i §i 
capacitate de exerci^iu 
deplina, partajul se 
poate realiza prin buna 
invoiala, in forma $i

61. La articolul 1144, alineatul (2) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

toji
alAmendament 

Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

au
de
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prin actul pe care 
parfile le convin. Daca 
printre 
succesorale se afla 
imobile, conven^ia de 
partaj 
mcheiata m forma 

sub 
nulitapii

bunurile „(2) Daca nu sunt prezen^i toji 
mo^tenitorii ori daca printre ei se afla 
minori, persoane cu privire la care a fost 
instituita consilierea judiciara ori 
tutela speciala ori persoane disparute, 
atunci se vor pune sigilii pe bunurile 
mo§tenirii in cel mai scurt termen, iar 
partajul voluntar se va realiza cu 
respectarea regulilor referitoare la 
protec^ia persoanelor lipsite de capacitate 
de exercijiu sau cu capacitate de exercijiu 
restransa ori privitoare la persoanele 
disparute.''.

„[2) Daca nu sunt prezenj;! toji 
mo§tenitorii ori daca printre ei se afla 
minori, persoane care beneficiaza de 
consiliere judiciara sau tutela speciala 
ori persoane disparute, atunci se vor pune 
sigilii pe bunurile mo§tenirii in cel mai 
scurt termen, iar partajul voluntar se va 
realiza cu respectarea regulilor referitoare 
la protecfia persoanelor lipsite de 
capacitate de exercifiu sau cu capacitate de 
exercijiu restransa ori privitoare la 
persoanele disparute.''.

trebuie

autentica, 
sancjiunea 
absolute.
(2) Daca nu sunt 
prezen^i 
mo§tenitorii ori daca 
printre ei se afla 
minori sau persoane 
puse sub interdic^ie 
judecatoreasca ori 
persoane disparute, 
atunci se vor pune 
sigilii pe bunurile 
mo^tenirii in cel mai 
scurt termen, iar 
partajul voluntar se va 
realiza cu respectarea 
regulilor referitoare la 
protecj^ia persoanelor 
lipsite de capacitate de 
exercij:iu sau cu 
capacitate de exerci^iu 
restransa 
privitoare 
persoanele disparute.

to^i

on
la
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62. Articolul 1205 se modifica va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 1.205. Lipsa discernamantului 
Este anulabil contractul incheiat de o 
persoana care, la data mcheierii acestuia, 
se afla, fie numai vremelnic, intr-o stare 
care o punea m neputin5:a de a-si da seama 
de urmarile faptei sale.

Nemodificat74.
Lipsa
discernamantului 
Art. 1.205. -
(1) Este 
contractul incheiat de 
0 persoana care, la 
momentul incheierii 
acestuia, se afla, fie $i 
numai vremelnic, intr- 
0 stare care o punea in 
neputin^a de a-§i da 
seama de urmarile 
faptei sale.
[2} Contractul incheiat 
de 0 persoana pusa 
ulterior sub interdicjie 
poate fi anulat daca, la 
momentul cand actul a 
fost facut, cauzele 
punerii sub interdicjie 
existau
indeob§te cunoscute.

anulabil

erau

75. Condifiile 
confirmarii 
Art. 1.263.-
(1) Un 
anulabil poate fi
confirmat daca in
momentul confirmarii

63. La articolul 1263, alineatele [3) §i [4) 
se modifica §i vor avea urmatorul cuprins:

contract
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condifiile 
validitate 
intrunite.
(2] Persoana 
poate invoca nulitatea 
poate 
contractul 
cunoscand cauza de 
nulitate m caz de 
violen^a, numai dupa 
mcetarea acesteia.
(33 Persoana chemata 
de lege sa incuviin^eze 
actele minorului poate, 
in numele in
interesul acestuia, cere 
anularea contractului 
facut
incuviinjarea sa ori sa 
confirme contractul 
atunci cand aceasta 
incuviin^are 
suficienta 
incheierea valabila a 
acestuia.
(43 DispoziJ:iile alin.
(33 se aplica in mod 
corespunzator §i in 
cazul actelor incheiate 
fara
instantei de tutela.

sale de 
sunt

,,(33 Persoana chemata de lege sa 
incuviin|:eze actele minorului sau ale 
celui care beneficiaza de consiliere 
judiciara poate, in numele ^i in interesul 
acestuia, sa ceara anularea contractului 
facut fara incuviin^area sa ori sa confirme 
contractul atunci cand aceasta 
incuviin^are era suficienta pentru 
incheierea valabila a acestuia.
(43 Dispozi^iile alin. (33 se aplica in mod 
corespunzator §i in cazul actelor incheiate 
fara avizul consiliului de familie sau 
autorizarea instanjei tutelare.".

33Nemodificat
care

confirma
numai

(43 Dispozi^iile alin. (33 se aplica in mod 
corespunzator ^i in cazul actelor incheiate
fara avizul consiliului de familie sau
autorizarea instanjiei de tutela.''.

unitatePentru
terminologica.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.fara

era
pentru

autorizarea
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(5] In lipsa confirmarii 
exprese, este suficient 
ca obliga^ia sa fie 
executata in mod 
voluntar la data la care 
ea putea fi valabil 
confirmata de catre 
partea interesata.
(6) Cel care trebuie sa 
confirme poate sa fie 
pus in intarziere 
printr-o notificare prin 
care partea interesata 
sa ii solicite fie sa 
confirme contractul 
anulabil, fie sa exercite 
ac^iunea in anulare, in 
termen de 6 luni de la 
notificare, 
sancfiunea decaderii 
din dreptul de a cere 
anularea contractului.

sub

preferatRaspunderea 
minorului a celui 
pus sub interdic(ie 
judecatoreasca

64. La articolul 1366, alineatul 1 se 
modifica si se introduce un nou alineat, 
alin. 3, ^i vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 1.366. Raspunderea minorului §i a 
persoanei care beneficiaza consiliere 
judiciara sau tutela speciala 
[1] Minorul care nu a implinit varsta de 14 
ani sau persoana care beneficiaza de 
tutela speciala nu raspunde de

76. 64. Articolul 1366 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 1.366. Raspunderea minorului ^i a 
celui cu privire la care a fost instituita 
consilierea Judiciara sau tutela speciala 
(1) Minorul care nu a implinit varsta de 14 
ani sau persoana cu privire la care a fost 
instituita tutela speciala nu raspunde de 
prejudiciul cauzat, daca nu se dovede$te

S-a
reglementarea 
raspunderii 
majorului ocrotit 
printr-un alineat 
distinct, pentru a 
evita alaturarea 
(formala a) acestuia 
minorului.

Art. 1.366.-
(!) Minorul care nu a 
implinit varsta de 14
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prejudicial cauzat, daca nu se dovede§te 
discernamantul sau la data savar§irii 
faptei.

discernamantul sau la data savar^irii 
faptei.

ani sau persoana pusa 
interdic^iesub

judecatoreasca
raspunde
prejudicial

nu
de (2) Minorul care a implinit varsta de 14 ani 

sau cel cu privire la care a fost instituita 
consilierea judiciara raspunde de 
prejudicial cauzat, in afara de cazul in care 
dovede§te ca a fost lipsit de discernamant 
la data savar^irii faptei."

AlineatuI 2 ramane in 
forma legii in vigoare.

AlineatuI 2 se elimina.cauzat, 
daca nu se dovede^te 
discernamantul sau la

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

data savar§irii faptei. 
(2] Minorul care a 
implinit varsta de 14 
ani raspunde de 
prejudicial cauzat, in 
afara de cazul in care 
dovede§te ca a fost 
lipsit de discernamant 
la data savar^irii 
faptei.

(3) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile 
si persoanei care beneficiaza de tutela 
speciala, iar prevederile alin. (2) si 
persoanei 
consiliere judiciara.

beneficiaza decare

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

77. 65. La articolul 1372, denumirea 
marginala a articolului ^i alineatul [1] se 
modifica §i vor avea urmatorul cuprins:

Raspunderea pentru 
fapta altuia

65. La articolul 1372, denumirea 
marginala a articolului §i alineatul (1) se 
modifica 5i vor avea urmatorul cuprins:

„Raspunderea pentru fapta minorului sau
a celui cu privire la care a fost instituita 
consilierea judiciara sau tutela speciala

Raspunderea pentru 
fapta minorului sau a 
celui pus sub 
interdic^ie 
Art. 1.372. -

„Raspunderea pentru fapta minorului sau
a persoanei care beneficiaza de 
consiliere judiciara sau tutela speciala

(1) Cel care m temeiul legii, al unui 
contract ori al unei hotarari judecatoregti
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(1) Cel care in temeiul legii, al unui 
contract ori al unei hotarari judecatore^ti 
este obligat sa supravegheze un minor sau 
0 persoana care beneficiaza de 
consiliere judiciara sau tutela speciala 
raspunde de prejudiciul cauzat altuia de 
catre aceste din urma persoane.".

este obligat sa supravegheze un minor sau 
0 persoana pusa sub consiliere judiciara 
sau tutela speciala raspunde de 
prejudiciu! cauzat altuia de catre aceste 
din urma persoane.".

(1) Cel care in temeiul 
legii, al unui contract 
ori al unei hotarari 
judecatore§ti este 
obligat 
supravegheze 
minor sau o persoana 
pusa sub interdic^ie 
raspunde 
prejudiciul cauzat 
altuia de catre aceste 
din urme persoane.
(2) Raspunderea 
subzista chiar in cazul 
cand faptuitorul, fiind 
lipsit de discernamant, 
nu raspunde pentru 
fapta proprie.
(3) Cel
supraveghere 
exonerat 
raspundere 
daca dovede^te ca nu a 
putut impiedica fapta 
prejudiciabila. In cazul 
parinfilor sau, dupa 
caz, al tutorilor, 
dovada se considera a 
fi facuta numai daca ei 
probeaza ca fapta 
copilului constituie

sa
un

de

obligat la 
este

de
numai
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urmarea unei alte 
cauze decat modul in 
care §i-au indeplinit 
indatoririle decurgand 

exerc4iul 
autorita^ii parinte§ti.
din

§3. Pierderea calita^:!! 
de asociat 
Cazuri generale 
Art. 1.925.-

66. Articolul 1925 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 1.925. Cazuri generale

Ministerul Justitiei 
Se propune relaxarea 
normei, in sensul ca, 
in cazul instituirii 
consilierii judiciare, 
instanta apreciaza cu 
privire la mentinerea 
sau incetarea calitatii 
de asociat.

78. 66. Articolul 1925 se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 1.925. Cazuri generale 
Pierderea calitajii de asociat are loc prin 
cesiunea par^ilor in societate, executarea 
silita a acestora, moartea, incetarea 
personalita^ii 
instituirea consilierii Judiciare sau a 
tutelei speciale, retragerea ^i excluderea 
din societate.''.

Pierderea calita^ii de 
asociat are loc prin 
cesiunea par^ilor in 
societate, executarea 
silita a acestora, 
moartea, incetarea 
personalita^ii juridice, 
falimentul, punerea 

interdicl:ie

Pierderea calita^ii de asociat are loc prin 
cesiunea parpilor in societate, executarea 
silita a acestora, moartea, incetarea 
personalita^ii 
instituirea tutelei speciale, retragerea ^i 
excluderea din societate. In cazul 
instituirii consilierii judiciare, instanta 
apreciaza si cu privire la mentinerea 
sau incetarea calitatii de asociat

juridice. falimentul.
juridice. falimentul,

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

sub de
judecatoreasca.
retragerea
excluderea
societate.

51
din

79. 67. La articolul 1938, litera a) se modifica 
§i va avea urmatorul cuprins:

Alte cazuri de incetare 
Art. 1.938.- 
In cazul in care 
contractui nu prevede
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Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

a) moartea uneia dintre persoanele fizice 
asociate sau instituirea tutelei speciale 
cu privire la aceasta;

altfel,
inceteaza prin: 
a} moartea 
punerea
interdic^ie a uneia 
dintre 
fizice asociate; 
b] incetarea calita^ii de 
subiect de drept a 

dintre 
juridice

„a) moartea uneia dintre persoanele fizice 
asociate sau instituirea consilierii 
judiciare ori a tutelei speciale cu privire 
la aceasta;"

societatea

ori
sub

persoanele

uneia 
persoanele 
asociate; 
c] falimentui 
asociat.

unui

68. Articolul 2009 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 2.009. NoJ:iune

Nemodificat.80. CAPITOLUL 
Contractul de mandat 
SECJIUNEA 
IDispozifii comune 
No^iune 
Art. 2.009. - 
Mandatul 
contractul prin care o 

numita 
mandatar, se obliga sa 
mcheie unul sau mai 
multe acte juridice pe 
seama celeilalte par^i, 
numita mandant.

IX

(1] Mandatul este contractul prin care o 
parte, numita mandatar, se obliga sa 
incheie unul sau mai multe acte juridice pe 
seama celeilalte parfi, numita mandant.

este

parte.
[2} Mandatul poate avea ca obiect $1 
incheierea actelor destinate sa asigure, 
in cazul survenirii incapacita^ii 
mandantului de a se ingriji de persoana 
sa ori de a-$i administra bunurile, 
ocrotirea persoanei mandantului, 
administrarea, in tot sau in parte, a
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bunurilor sale in general,
bunastarea sa morala §i materiala.”

intinderea 
mandatului 
Art. 2.016.-
(1) MandatuI general 
il autorizeaza pe 
mandatar sa efectueze 

acte de

69. La articolul 2016, alineatul (2) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

Nemodificat.81.

„(2] Pentru a mcheia acte de mstrainare 
sau grevare, tranzac^ii ori compromisuri, 
pentru a se putea obliga prin cambii sau 
bilete la ordin ori pentru a intenta ac^iuni 
in just4ie, precum §i pentru a incheia orice 
alte acte de dispozijie, mandatarul trebuie 
sa fie imputernicit in mod expres, cu 
excepfia cazului in care prin mandatul 
de ocrotire mandatarul a fost 
imputernicit expres cu administrarea 
deplina a bunurilor mandantului.".

numai 
conservare $i de 
administrare.
(2] Pentru a mcheia 
acte de instrainare sau 
grevare, tranzacfii ori 
compromisuri, pentru 
a se putea obliga prin 
cambii sau bilete la 
ordin ori pentru a 
intenta acfiuni in 
justifie, precum ^i 
pentru a incheia orice 
alte acte de dispozijie, 
mandatarul trebuie sa 
fie imputernicit in mod 
expres.

(3) Mandatul 
intinde $i 
tuturor

se
asupra 
actelor 

necesare executarii lui, 
chiar daca nu sunt
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precizate in mod 
expres.

70. La Sec^iunea a 2-a a Capitolului IX din 
Titiul IX al Car^ii a V-a, dupa subsec^iunea 
3. „Obliga^iile mandantului" , se introduce 
0 noua subsec^iune, Subsect:iunea 3^ 
..Dispozi^ii privind mandatul de 
ocrotire”, cu urmatorul cuprins:
»Art.
incuviin^re de catre instan^a 
(1] Mandatul de ocrotire este cel dat de 

o persoana cu capacitate de exerci^iu 
deplina pentru situa^a in care nu ar 
mai putea sa se ingrijeasca de persoana 
ori sa-si administreze bunurile.

82.

Art. 2029^ Nojiune. Forma, incuviin^are 
de catre instant

La propunerea MJ
2029^ No^iune. Forma.

Cu privire la
capacitatea 
exercitiu 
mandantului, trebuie 
precizat ca m
legislatia franceza - 
art. 477 C. civ. - este 
permis persoanei 
aflate sub curatela 
(regim intermediar 
de ocrotire] sa
incheie un mandat de 
ocrotire, asistata de 

fiind
instituita o astfel 
desolu^ie §i in
preconizata 
reglementare 
autohtona; o alta
solutie ar putea-o 
constitui ca 5i
persoana pusa sub

Cde(1) Mandatul de ocrotire este cel dat de o 
persoana cu capacitate de exercifiu 
deplina pentru situa^ia in care nu ar mai 
putea sa se ingrijeasca de persoana ori sa- 
$i administreze bunurile. Mandatul de 
ocrotire poate fl dat ^i de majorul care 
beneficiaza de consiliere judiciara, cu 
incuviintarea ocrotitorului legal.

a)

(2) Persoana aflata intr-unul din 
cazurile prevazute la art. 113 nu poate 
avea calitatea de mandatar.
(3) Mandatul de ocrotire se incheie 
prin inserts autentic notarial.
(4) Executarea mandatului este 
condi(ionata de survenirea deteriorarii 
faculta(ilor mintale ale mandantului, 
constatata ca urmare a intocmirii unor 
rapoarte de evaluare medicala $i 
psihologica, $i de incuviin^area 
acestuia de catre instanta de tutela, la

(2)-(6) Nemodiflcat.

curator.
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consiliere judidara 
sa poata incheia un 
mandat de ocrotire, 
insa cu incuviintarea 
ocrotitorului sau 
legal, dar si cu 
autorizarea instantei 
de tutela, aceasta din 
urma conditie fiind 
impusa
importanta actului.

cererea mandatarului desemnat in 
contract.
(5} Instanfa de tutela poate, cu ocazia 
incuviinfarii mandatului, pentru a evita 
prejudicierea grava a mandantului, sa 
ia orice masura necesara pentru 
ocrotirea persoanei mandantului, 
reprezentarea acestuia in exercitarea 
drepturilor liberta^ilor sale civile sau 
administrarea bunurilor lui.
(6) Actul prin care mandantul a 
incredin^at deja altei persoane 
administrarea bunuriior sale continua 
sa produca efecte, cu except;ia cazului in 
care acesta este revocat de catre 
instanfa de tutela, pentru motive 
intemeiate.

de

alAmendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

de

Art. 2029^. Cuprinsul mandatului 
(1) Mandatul poate cuprinde dorin|:ele 
exprimate de mandant cu privire la 
ingrijirea sa $i condi^iile de vial;a dupa 
survenirea incapacita^ii.
(2} Mandatul cuprinde persoana 
desemnata de mandant careia 
mandatarul trebuie sa-i dea socoteaia, 
precum $i frecven^a indeplinirii acestei 
obliga^ii, care nu poate fi mai mare de 
trei ani. Daca mandantui nu a desemnat 
o asemenea persoana, aceasta este

83. Nemodificat.
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desemnata de instant:a de tutela, cu 
ocazia incuviin^arii mandatului.

Art 2029^. Obliga^iile mandatarului 
In vederea asigurarii bunastarii morale 

materiale a mandantului, orice 
decizie referitoare la executarea 
mandatului este luata in interesul 
mandantului asigura respectarea 
demnita^ii, a drepturilor liberta(ilor 
acestuia, a voin^ei, nevoilor 
preferinfelor lui, precum 
salvgardarea autonomiei sale. 
Dispozifiile art. 174 alin. (1) (2) se
aplica in mod corespunzator 
mandatarului.

Nemodificat.84.

Art 2029^ Aplicarea regulilor de la 
tutela speciala
Atunci cand intinderea mandatului de 
ocrotire este indoielnica, mandatarul il 
interpreteaza conform regulilor 
privitoare la tutela speciala a 
majorului.

85. Nemodificat.

Art. 2029^. Dispunerea unei masuri de 
ocrotire

Nemodiilcat86.

(1) Daca mandatul de ocrotire nu 
asigura pe deplin ingrijirea persoanei 
mandantului 
bunurilor sale, instan^a de tutela poate 
dispune, in cursul procedurii de 
incuviin|:are a mandatului sau ulterior, 
o masura de ocrotire care sa il

administrareasau
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completeze. in acest caz, instan(a de 
tutela il nume^te cu prioritate in 
func);ia de tutore pe mandatarul din 
contractul de mandat de ocrotire.
(2) In cazul in care mandatarul nu 
indepline^te func^ia de tutore, acesta 
continua sa i^i indeplineasca mandatul 

intocme^te, la cerere $i cel pufin o 
data pe an, o dare de seama pe care o 
prezinta tutorelui mandantului, iar la 
sfar^itul mandatului ii da socoteala 
acestuia.

87. Nemodificat.
Art. 2029^. Inventarierea bunurilor 
mandantului
(1) Daca mandatarul este insarcinat cu 
administrarea bunurilor mandantului, 
m termen de 10 zile de la incuviin^area 
mandatului de catre instan(a de tutela, 
acesta procedeaza la intocmirea 
inventarului bunurilor mandantului, 
care va fi transmis, in copie, instanfei 
de tutela $i persoanei careia 
mandatarul trebuie sa-i dea socoteala, 
desemnata potrivit art. 2029^ alin. (2). 
Dispozi(iile art. 820-822 sunt 
aplicabile, daca parade nu au convenit 
altfel in contract.
(2) Instan(a de tutela sesizata cu o 
cerere de revocare a mandatului poate 
solicita mandatarului prezentarea unui
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inventar actualizat al bunurilor 
mandantului.
Art. 2029^. Actele incheiate de mandant
(1] Actele juridice incheiate de 
mandant
mandatului de ocrotire pot fi anulate 
sau obligafiile care decurg din acestea 
pot fi reduse numai daca ia data cand au 
fost incheiate lipsa discernamantuiui 
era notorie sau cunoscuta de cealalta 
parte.
(2) Acteie juridice incheiate de 
mandant
mandatuiui $i incompatibiie cu 
ciauzeie acestuia nu pot fi anuiate sau 
obiigafiiie care decurg din acestea nu 
pot fi reduse decat daca acesta a suferit 
un prejudiciu. 

Nemodificat.88.

incuviinfarii,anterior

incuviinfariiuiterior

89. Nemodificat.

Art. 2029®. Executarea obiigafiilor 
mandantului
in iipsa unei stipulafii contrare in 
contract, mandatarui este autorizat sa 
execute in beneficiui sau obiigafiile 
mandantuiui prevazute ia art. 2025 - 
2027.

Art. 2029^. Incetarea mandatuiui de 
ocrotire
(1) Daca au incetat cauzeie care au 
provocat incuviinfarea mandatuiui,

90.
Art. 2029^. incetarea mandatuiui de 
ocrotire Pentru acuratete.
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(1) Daca au incetat cauzele care au 
provocat incuviin^area mandatului, 
mandatarul este obligat sa sesizeze de 
indata instan^a de tutela in vederea 
constatarii 
contractului ca urmare a redobandirii, de 
catre mandant, a capacita^ii de exercifiu. 
Daca mandantui este ingrijit intr-o 
institu^ie sanitara, aceea^i obliga^ie revine 
§i acestei institujii.

mandatarul este obligat sa sesizeze de 
indata instanfa de tutela in vederea 
constatarii incetarii contractului ca 
urmare a redobandirii, de catre 
mandant, a capacita^ii de exerci^iu. 
Daca mandantui este ingrijit intr-o 
institul:ie sanitara, aceea^i obliga(ie 
revine $i acestei institu^ii.

executariiincetarii

Preluare observatie 
CSM:
CSM(2) Mandatul inceteaza sa produca 

efecte daca instan^a constata ca 
mandantui a redevenit capabil.
(3) Mandantui redevenit capabil poate 
revoca oricand mandatul.

(2) Mandatul inceteaza sa produca efecte 
daca instanja constata incetarea 
executarii contractului ca urmare a 
redobandirii de catre mandant a 
capacitatii de exercitiu.
(3) Nemodificat.

Comisia a
caapreciat 

prevederea 
proiect ar trebui 
reformulata, 
deoarece instanta nu 
ar putea fi chemata sa 
constate capacitatea 
mandantului, 
incetarea efectelor 
mandatului 
ocrotire.

din

Cl

de

Comisia 
refinut ca nici in 
cazul instituirii sau 
ridicarii masurii de 
ocrotire a tutelei 
speciale, beneficiarul 
acestei masuri nu 

declarat

a

este
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Incapabil/capabil
hotarareaprin

instantei 
judecatoresti. m 
cazul masurilor de
ocrotire, 
restrangerea 
lipsirea de capacitate 
de exercitiu sunt 
efectele instituirii 
masurilor de ocrotire 

hotarare

sau

prin 
judecatoreasca.

De asemenea, 
nici prin mcheierea 
prin care este 
incuviintat mandatui 
de ocrotire nu se 
constata
incapacitatea, motiv 
pentru care nici in 
cazul in care au 
incetat cauzele care 

determinatau
incuviintarea 
mandatului, instanta 

constatanu
capacitatea 
mandantului, 
incetarea efectelor 
mandatului

Cl

de
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ocrotire.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de

Art. 2029^^. Renun^area mandatarului
(1) Mandatarul nu poate renun(a la 
mandatul sau fara sa substituie o 
alta
mandatului, daca mandantul 1-a 
autorizat in mod expres, sau fara sa 
solicite instanfei de tutela instituirea 
unei masuri de ocrotire cu privire la 
mandant. Orice clauza contrara este 
considerata nescrisa.
(2) Persoana care il substituie pe 
mandatar este obligata sa anun(e de 
indata instanfa de tutela despre 
substituire.”

Nemodificat91.

inpersoana executarea

§4. incetarea 
mandatului

71. Articolul 2.030 se modifica $1 va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 2030. Modurile deincetare

Nemodificat.92.

Modurile de incetare
Art. 2.030. - 
Pe langa cauzele 
generale de incetare a 
contractor, mandatul

(1] Pe langa cauzele generale de incetare a 
contractelor, mandatul inceteaza prin 
oricare dintre urmatoarele moduri: 
a") revocarea sa de catre mandant;_______

84



inceteaza prin oricare 
dintre urmatoarele 
moduri:
a) revocarea sa de 
catre mandant;
b) renun^area 
mandatarului;
c) moartea, 
incapacitatea 
falimentul
mandantului ori a 
mandatarului.
Cu toate acestea, 
atunci cand are ca 
obiect mcheierea unor 
acte succesive in 
cadrul unei activita^i 

caracter de 
continuitate, mandatul 
nu inceteaza daca 
aceasta activitate este 
in curs de desfa§urare, 

respectarea 
dreptului de revocare 
sau renun^are al 
par^ilor ori al 
mo^tenitorilor 
acestora.

b) renun^area mandatarului;
c] moartea, incapacitatea sau falimentul 
mandantului ori a mandatarului. Cu toate 
acestea, atunci cand are ca obiect 
incheierea unor acte succesive in cadrul 
unei activitafi cu caracter de continuitate, 
mandatul nu inceteaza daca aceasta 
activitate este in curs de desfa^urare, cu 
respectarea dreptului de revocare sau 
renunfare al parjilor ori al mo§tenitorilor 
acestora.

sau

(2) In cazul mandatului de ocrotire, 
orice persoana dintre cele prevazute la 
art. Ill poate, daca mandatul nu este 
executat corespunzator, sa solicite 
instance! de tutela sa dispuna 
revocarea indeplinirea 
obligafiei mandatarului de a da 
socoteala, precum ^i o masura de 
ocrotire cu privire la mandant.
(3) Mandatul de ocrotire cu titlu gratuit

prin

acestuia,
cu

inceteaza falimentulnu
mandantului."cu

Condifiile revocarii 
Art. 2.031.-

72. La articolul 2031, dupa alineatul (3] se 
introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 
urmatorul cuprins;____________________

Nemodificat.93.
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(1) Mandantul poate 
oricand 
mandatul, expres sau 
tacit, indiferent de 
forma 
contractul de mandat a 
fost incheiat chiar 
daca a fost declarat

revoca

tn care

irevocabil.
(2] Imputernicirea 
data
mandatar

„(4) In cazul mandatului de ocrotire, 
mandantul il poate revoca pana la 
incuviin^area acestuia, notificandu-i 
revocarea mandatarului notarului 
public instrumentator, iar mandatarul 
poate renun^ la mandat prin 
notificarea renun^arii catre mandant 
notarul public instrumentator.”

nou 
pentru 

aceea§i afacere revoca 
mandatul initial.
[3) Mandatul dat in 
condi^iile prevazute 
la art. 2.028 nu poate fi 
revocat decat cu

unui

acordul
mandanfilor.

tuturor

Nemodificat.73. Articolul 2035 se modifica $i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 2035. Moartea, incapacitatea sau 
falimentul uneia dintre par^i

94. Moartea, 
incapacitatea 
falimentul 
dintre parfi 
Art. 2.035.-

sau
uneia

(1] In caz de deces, incapacitate sau 
faliment al uneia dintre parfi, mo§tenitorii 
ori reprezentan^ii acesteia au obliga^ia de 
a informa de indata cealalta parte. In cazul 
mandatuiui de ocrotire, mandatarul

(1) In caz de deces, 
incapacitate 
faliment al 
dintre

sau
uneia
part:i,
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informeaza de indata instan^a de tutela 
despre decesul mandantului.
(2] in cazul prevazut la alin. (1], 
mandatarul sau mo^tenitorii ori 
reprezentan^ii sai sunt obligati sa continue 
executarea mandatului daca intarzierea 
acesteia risca sa puna in pericol interesele 
mandantului ori ale mo§tenitorilor sai. In 
cazul mandatului de ocrotire, 
mo^tenitorii ori reprezentan^ii 
mandatarului solicita de indata 
instan^ei de tutela luarea unei masuri 
de ocrotire cu privire la persoana 
mandantului.''.

mo§tenitorii 
reprezentanjii 
acesteia au obliga5:ia de 
a informa de indata 
cealalta parte.

on

(2) in cazul prevazut 
la alin. [1], mandatarul 
sau mo§tenitorii ori 
reprezentan^ii sai sunt 
obligafi sa continue 
executarea 
mandatului 
intarzierea 
risca sa puna in pericol 
interesele
mandantului ori ale 
mo^tenitorilor sai.

daca
acesteia

Preluare observatie95. 74. Articolul 2063 se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:

74. Articolul 2063 se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins: M]

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

alIncetarea 
contractului 
Art. 2.063. - 
Contractul 
consignafie inceteaza 
prin revocarea sa de 
catre
renunf:area 
consignatarului, din

„Art. 2063 incetarea contractului 
Contractul de consignafie inceteaza prin 
revocarea sa de catre consignant, 
renunfarea consignatarului, din cauzele 
indicate in contract, moartea, dizolvarea, 
falimentul, instituirea consilierii 
judiciare ori a tutelei speciale sau

„Art. 2063 incetarea contractului 
Contractul de consignafie inceteaza prin 
revocarea sa de catre consignant, 
renunfarea consignatarului, din cauzele 
indicate in contract, moartea, dizolvarea, 
falimentul, radierea consignantului sau 
consignatarului, instituirea tuteiei 
speciaie sau a consilierii judiciare cu

de
de

consignant,
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privire la consignatar, instituirea 
tutelei speciale cu privire la consignant 
si, daca instanta apreciaza in acest sens, 
prin instituirea consilierii judiciare cu 
privire la consignant.

radierea consignantului 
consignatarului.".

cauzele indicate in 
contract, moartea, 
dizolvarea, falimentul, 
interdic^ia 
radierea 
consignantului ori a 
consignatarului.

ori a

sau

75. Articolul 2109 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 2019 Raspunderea depozitarului 
incapabil
„Daca depozitarul este minor sau 
beneflciaza de consiliere judiciara sau 
tutela speciala, deponentul poate cere 
restituirea bunului remis atat timp cat 
acesta se afla in mainile depozitarului 
incapabil In cazul in care restituirea in 
natura nu mai este posibila, deponentul 
are dreptul de a cere sa i se plateasca o 
suma de bani egala cu valoarea bunului, 
dar numai pana la concuren^a sumei cu 
care s-a imbogafit depozitarul".

Nemodificat96.

Raspunderea 
depozitarului 
incapabil 
Art. 2.109.-
Daca depozitarul este 
minor sau pus sub 
interdic^ie, deponentul 
poate cere restituirea 
bunului remis atat 
timp cat acesta se afla 

mainilein
depozitarului 
incapabil In cazul in 
care restituirea in 
natura nu mai este 
posibila, deponentul 
are dreptul de a cere sa 
i se plateasca o suma 
de bani egala cu 
valoarea bunului, dar 

pana lanumai 
concurenta sumei cu
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care s-a imboga^it 
depozitarul.

Art 8. Legea nr. 134/2010 privind Codul 
de procedura civila, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
247 din 10 aprilie 2015, cu modificarile 
ulterioare, se modifica §i se completeaza 
dupa cum urmeaza:

Nemodificat.97. CODUL 
PROCEDURA CIVILA

DE

1. La articolul 81, alineatul (2) se modifica 
^i va avea urmatorul cuprins:

Pentru
terminologica.

unitateLimitele 
reprezentarii. 
Continuarea 
judecarii procesului 
Art. 81. -
(1] Renun^area la 
judecata sau la dreptul 
dedus 
achiesarea 
hotararea pronunfata, 
mcheierea 
tranzac^ii, precum §i 

alte acte

1. La articolul 81, alineatul [2) se modifica 
^i va avea urmatorul cuprins:

98.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de

judecaf:ii,
la

„[2) Actele procedurale de dispozijie 
prevazute la alin. (1), facute in orice proces 

reprezentanfii 
persoanelor care beneficiaza de tutela 
speciala ?! ai disparujilor nu vor impiedica 
judecarea cauzei, daca instan^a apreciaza 
ca ele nu sunt in interesul acestor 
persoane."

unei
„(2] Actele procedurale de dispozijie 
prevazute la alin. (1), facute in orice proces 
de reprezentan^ii minorilor, ai 
persoanelor cu privire la care a fost 
instituita tutela speciala §i ai disparu^ilor 
nu vor impiedica judecarea cauzei, daca 
instan^a apreciaza ca ele nu sunt in 
interesul acestor persoane."

de minorilor. aionce
procedurale 
dispozifie nu se pot 
face de reprezentant 
decat in baza unui

de

mandat special ori cu 
incuviinfarea 
prealabila a instance!

autorita^iisau a
administrative
competente.
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[2) Actele procedurale 
dispozi^ie 

prevazute la alin. fll 
facute m orice proces 

reprezentanfii

de

de
minorilor, 
persoanelor puse sub 
interdic^ie §i ai 
disparu^ilor, nu vor 
impiedica judecarea 
cauzei, daca instan^a 
apreciaza ca ele nu 
sunt in interesul

ai

acestor persoane.

unitate99. 2. Articolul 88 se modifica ?! va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 88. incetarea mandatului
[1) MandatuI nu inceteaza prin moartea 
celui care 1-a dat §i nici in cazul in care cu 
privire la acesta a fost instituita 
consilierea judiciara sau tutela 
speciala. MandatuI dainuie§te pana la 
retragerea lui de catre mo^tenitori sau, in 
cazul celui cu privire la care a fost 
instituita tutela speciala, de catre 
reprezentantul legal al acestuia.
[2] In cazul mandantului cu privire la 
care a fost instituita consilierea 
judiciara, mandatul poate fi retras de 
catre
incuviintarea tutorelui acesteia.”.

Nemodificat Pentru
terminologica.Incetarea 

mandatului 
Art. 88. -
MandatuI nu inceteaza 
prin moartea celui care 
1-a dat ^i nici daca 
acesta 
incapabil. 
dainuie$te pana la 
retragerea lui de catre 
mo§tenitori sau de 
catre reprezentantul 
legal al incapabilului.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de

devenita
MandatuI

In cazul mandantului care 
beneficiaza de consilierea judiciara, 
mandatul poate fi retras de catre 
persoana ocrotita, cu incuviin^area 
tutorelui acesteia.”..

2)

ocrotita,persoana cu
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articolul 92, alineatul [1) se modifica va 
avea urmatorul cuprins:
„[1] Procurorul poate porni orice ac^iune 
civila, ori de cate ori este necesar pentru 
apararea drepturilor, liberta5:ilor §1 
intereselor legitime ale minorilor, ale 
persoanelor care beneficiaza de 
consilierea judiciara sau tutela speciala 
^i ale disparu|;ilor, precum §i in alte cazuri 
expres prevazute de lege."

Modalitat^i 
participare 
Art. 92. - 
(1) Procurorul poate 
porni orice acjiune 
civila, ori de cate ori 
este necesar pentru 
apararea drepturilor §i 
intereselor legitime 
ale minorilor, ale 
persoanelor puse sub 
interdic^ie ^i ale 
disparu^ilor, precum §i 
in alte cazuri expres 
prevazute de lege.

de 3. La articolul 92, alineatul (1) se modifica 
§i va avea urmatorul cuprins:

Procurorul poate porni orice acjiune 
civila, ori de cate ori este necesar pentru 
apararea drepturilor, liberta^ilor §i 
intereselor legitime ale minorilor, ale 
persoanelor cu privire la care a fost 
instituita consilierea judiciara sau 
tutela speciala ^i ale disparufilor, precum 
§i in alte cazuri expres prevazute de lege."

Pentru
terminologica.

unitate100.

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

de

Locul citarii 
Art. 155.-
(1) Vor fi citafi:
1. statul,
Ministerul Finanfelor 
Publice sau alte organe 
anume desemnate in 
acest scop de lege, la 
sediul acestora;
2. unitafile 
administrativ- 
teritoriale §i celelalte 
persoane juridice de 
drept public, prin cei 
insarcinajii sa le

4. La articolul 155, punctul 7 al alineatului 
(1) se modifica §i va avea urmatorul 
cuprins:

101. Pentru
terminologica.

unitate

alAmendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

prin

de
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reprezinte m justi^ie, la 
sediul acestora;
3. persoanele juridice 
de drept privat, prin 
reprezentan^ii lor, la 
sediul principal sau, 
atunci cand este cazul, 

sediul 
dezmembramantului
la

lor;
4. asocia^iile, 
societa^ile $i 
entitaj:i 
personalitate juridica 
constituite potrivit 

prin

alte
fara

legii,
reprezentantul 
desemnat, la sediul sau 
domiciliul acestuia;
5. cei

.,7. persoanele fara capacitate de 
exerc4iu, prin reprezentan^ii lor legali, la 
domiciliul, re§edin^a ori sediul acestora, 
dupa caz; m caz de numire a unui curator 
special, potrivit art. 58, citarea se va face 
prin acest curator, la sediul sau 
profesional;"

„7. cei fara capacitate de exerci^iu, prin 
reprezentan^ii lor legali, la domiciliul, 
re^edin^a ori sediul acestora, dupa caz; in 
caz de numire a unui curator special, 
potrivit art. 58, citarea se va face prin acest 
curator, la sediul sau profesional;"

supu^i 
procedurii insolven^ei, 
precum §i creditorii 
acestora, la domiciliul 
sau, dupa caz, la sediul 

dupaacestora; 
deschiderea 
procedurii, citarea va fi 
efectuata potrivit legii 
speciale;
6. persoanele fizice, la 
domiciliul lor; in cazul 
in care nu locuiesc la
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domiciliu, citarea se va 
face la re§edinfa 
cunoscuta ori la locul 
ales de ele; in lipsa 
acestora, citarea poate 
fi facuta la locul 
cunoscut unde i§i 
desfa^oara permanent 
activitatea curenta;
7. incapabilii sau cei cu 
capacitate de exercifiu 
restransa, 
reprezentan^ii 
ocrotitorii lor legali, la 
domiciliul ori sediul 
acestora, dupa caz; m 
caz de numire a unui 

special, 
potrivitart. 58. citarea 
se va face prin acest 
curator, la sediul sau 
profesional;

prin
sau

curator

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

5. La articolul 155, dupa punctul 7 al 
alineatului [1) se introduce un nou punct, 
pet. 7^ cu urmatorul cuprins:
„7^. cei cu capacitate de exerci^iu 
restransa, personal §i prin ocrotitorii 
lor legali, la domiciliul, re^edin^a ori 
sediul acestora, dupa caz; in caz de 
numire a unui curator special, potrivit

5. La articolul 155, dupa punctul 7 al 
alineatului (1) se introduce un nou punct, 
pet. 7^ cu urmatorul cuprins:
„7^. persoanele cu capacitate de 
exerci^iu restransa, personal ^i prin 
ocrotitorii lor legali, la domiciliul, 
re^edinfa ori sediul acestora, dupa caz; 
in caz de numire a unui curator special, 
potrivit art. 58, citarea se va face $i prin

102.

de
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acest curator, la sediul sau 
profesional;”.

art. 58, citarea se va face prin acest 
curator, la sediul sau profesional;”.

Incalcarea
obligafiilor privind 
desfa^urarea 
procesului. Sanc^iuni
Art. 187. -
(1) Daca legea nu 
prevede 
instanj:a, 
dispoz4iilor 
prezentului articol, va 
putea
urmatoarele 
savar§ite in legatura cu 
procesul, astfel:
1. cu amenda judiciara 
de la 100 lei la 1.000

6. La articolul 187, litera a) de la punctul 2 
al alineatului (1) se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:

103.

altfel,
potrivit

sanc5:iona
fapte

lei:
a) introducerea, cu 
rea-credin^a, a unor 
cereri 
accesorii.

principale,
adi^ionale

incidentale,sau
precum ^i pentru 
exercitarea unei cai de 
atac,
netemeinice; 
b) formularea, cu rea- 
credin|:a, a unei cereri 
de recuzare sau de 
stramutare;_________

vadit
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c) ob^inerea, cu rea- 
credin^a, a citarii prin 
publicitate a oricarei 
par^i;
d) objinerea, cu rea- 
credinpa, de catre 
reclamantui caruia i s- 
a respins cererea a

masuri 
asiguratorii prin care 
paratul a fost pagubit;
e) contestarea, cu rea- 
credin^a, de catre 
autoru! ei a scrierii sau 
semnaturii 
inscris 
autenticita^ii 
inregistrari audio sau 
video;
f) refuzul par^ii de a se 
prezenta la ^edinfa de 
informare cu privire la 
avantajele medierii, in 
situafiile in care a 
acceptat, potrivit legii; 
2. cu amenda judiciara 
de la 50 lei la 700 lei:

neprezentarea 
martorului legal citat 
sau refuzul acestuia de 
a depune marturie 
cand este prezent in

„a) neprezentarea martorului legal citat 
sau refuzul acestuia de a depune marturie 
cand este prezent in instan^a, in afara de 
cazul in care acesta este minor sau
beneflciaza de consiliere judiciara;”

unor

unui
ori a

unei

a]
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instan^a, in afara de 
cazul m care acesta 
este minor;

7. Articolul 226 se mo'difica va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 226. Ascultarea minorilor §i a 
majorilor pu§i sub ocrotire
(1) In cazul m care, potrivit legii, urmeaza 

sa fie ascultat un minor, ascultarea se va 
face in camera de consiliu.
(2) In procesele in care urmeaza sa fie 
ascultata o persoana cu privire la care a 
fost instituita consilierea judiciara sau 
tutela speciala, ascultarea se va face in 
camera de consiliu, daca instan^a 
apreciaza ca este in interesul acesteia.
(3) Jinand seama de imprejurarile 
procesului, instanj:a hotara§te daca, dupa 
caz, parin^ii, tutorele sau alte persoane vor 
fi de fafa la ascultarea celor prevazuf:! la 
alin. $i C2].".

Pentru
terminologica.

unitate1) NemodificatAscultarea minorilor104.

Art. 226. -In cazul in 
care, potrivit legii, 
urmeaza sa fie ascultat 
un minor, ascultarea se 
va face in camera de 
consiliu. Jinand seama 
de imprejurarile 
procesului, instanfa 
hotara§te daca
parin^ii, tutorele sau 
alte persoane vor fi de 
fa^a la ascultarea 
minorului.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de

(2) In procesele in care urmeaza sa fie 
ascultata o persoana care beneficiaza de 
consilierea judiciara sau tutela speciala, 
ascultarea se va face in camera de consiliu, 
daca instanfa apreciaza ca este in interesul 
acesteia.

(3] Nemodificat

8. La articolul 315, punctui 4 al alineatului 
(1) se modifica $i va avea urmatorul 
cuprins:

8. La articolul 315, punctui 4 al alineatului 
(1) se modifica ^i va avea urmatorul 
cuprins:

Pentru
terminologica.

unitate105. Art. 315.-
[1) Nu pot fi martori:
1. rudele ^i afinii pana 
la gradul al treilea 
inclusiv;
2. soful, fostul so^, 
logodnicul 
concubinul;
3. cei aflafi in 
dugmanie sau in

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de
ori

„4. persoanele care beneficiaza de tutela 
speciala;".___________________________

„4. persoanele cu privire la care a fost 
instituita tutela speciala;”.______________
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legaturi de interese cu 
vreuna dintre par^i;
4. persoanele puse sub 
interdicjie 
judecatoreasca;
5. cei condamna^i 
pentru 
mincinoasa.

marturie

9. La articolul 315, dupa alineatul (2] se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
urmatorul cuprins;.
-„(3] Persoana care beneficiaza de 
consilierea judiciara poate fi ascultata ca 
martor, insa instanjia va Jine seama, la 
aprecierea depozi^iei sale, de situa^ia ei 
speciala.”.

9. La articolul 315, dupa alineatul (2] se 
introduce un nou alineat, alin. (3], cu 
urmatorul cuprins;.
-„(3) Persoana cu privire la care a fost 
instituita consilierea judiciara poate fi 
ascultata ca martor, insa instan^a va ^ine 
seama, la aprecierea depoz4iei sale, de 
situafia ei speciala.”.

Pentru 
terminologica.

unitate[2) Par^ile pot conveni, 
expres sau tacit, sa fie 
ascultate ca martori ^i 
persoanele prevazute 
la alin. fl) pet. 1-3.

106.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de

10. Articolul 320 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 320. Scutirea de juramant 
Copiii care nu au implinit varsta de 14 ani 
5i cei care sunt lipsi^i de discernamant in 
momentul audierii, fara a beneficia de 
consiliere judiciara sau tutela speciala, 
pot fi ascultafi, fara juramant, insa instan^a 
le va atrage atenjia sa spuna adevarul ^i va 
Jine seama, la aprecierea depoz4iei lor, de 
situat:ia lor speciala.".

Scutirea de juramant 10. Articolul 320 se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 320. Scutirea de juramant 
Copiii care nu au implinit varsta de 14 ani 
§i cei care sunt lipsifi de discernamant in 
momentul audierii, fara a fi pu^i sub 
consiliere judiciara sau tutela speciala, 
pot fi ascultaji, fara j uramant, insa instan5;a 
le va atrage aten^ia sa spuna adevarul §i va 
^ine seama, la aprecierea depoz4iei lor, de 
situafia lor speciala.".

Pentru
terminologica.

unitate107.

Art. 320.-
Copiii care nu au 
implinit varsta de 14 
ani §i cei care sunt 
lips4i de discernamant 
in momentul audierii, 
fara a fi pu§i sub 
interdiefie, pot fi 
ascultafi, 
juramant, insa instanja 
le va atrage atenjia sa 
spuna adevarul §i va 
fine

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de

fara

laseama,
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aprecierea depoz4iei 
lor, de situa^ia lor 
speciala.

11. La articolul 412, punctul 2 al 
alineatului (1) se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:

Nemodificat.Suspendarea de drept 
Art 412.-
(1) Judecarea cauzelor 
se suspenda de drept: 
1. prin decesul uneia 
dintre parji, pana la 
introducerea in cauza 
a mo^tenitorilor, in 
afara de cazul cand

108.

partea interesata cere 
pentru „2. prin instituirea consilierii judiciare 

sau a tutelei speciale, ori a curatelei cu
privire la una dintre par^ii, pana la numirea 
tutorelui sau curatorului;''

termen 
introducerea 
judecata a acestora;
2. prin interdicpia 
judecatoreasca sau 
punerea sub curatela a 
unei par^i, pana la 
numirea tutorelui sau 
curatorului;
3. prin decesul 
reprezentantului sau 
al mandatarului uneia 
dintre parji, survenit 
cu mai pu^in de 15 zile 
inainte de 
inrap§arii, pana la 
numirea unui nou 
reprezentant 
mandatar;

in

ziua

sau
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4. prin mcetarea 
func^iei tutorelui sau 
curatorului, pana la 
numirea unui nou 
tutore sau curator;
5. cand persoana 
juridica este dizolvata, 
pana la desemnarea 
lichidatorului;
6. prin deschiderea 
procedurii insolvenfei, 
in temeiul unei 
hotarari judecatore§ti 
definitive, 
debitorul trebuie 
reprezentat, pana la 
numirea
administratorului ori 
lichidatorului judiciar;
7. in cazul in care 
instanfa formuleaza o 
cerere de pronunfare a

hotarari 
preliminare adresata 
Cur^ii de JustiJie a 
Uniunii Europene, 
potrivit prevederilor 
tratatelor pe care se 
intemeiaza Uniunea 
Europeana;
8. in alte cazuri 
prevazute de lege.

daca

unei
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(2) Cu toate acestea, 
faptele prevazute la 
alin. (1) nu impiedica 
pronun^area hotararii, 
daca ele au survenit 
dupa
dezbaterilor.

mchiderea

12. La articolul 509, punctul 7 al 
alineatului (1) se modifica va avea 
urmatorul cuprins:

Obiectul 51 motivele 12. La articolul 509, punctul 7 al 
alineatului (1] se modifica 5! va avea 
urmatorul cuprins:

Pentru
terminologica.

unitate109.
revizuini 
Art. 509. -
(1) Revizuirea unei 
hotarari pronun^ate 
asupra fondului sau 
care evoca fondul 
poate fi ceruta daca:A 

respinsa 
unei 

prealabile

alAmendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

de

fost
pronunjiarea 
hotarari 
prin
Decizie 48/2020 la 
20/10/2020. 
Declarat parpiai 
neconstitupional la 
data de 10/12/2015 
prin Decizio 
866/2015 referitoare

nr.

la deexceptia
neconstitutionoUtote a
dispozitiihr art 509
alin. fl) pet 11 si alin.
(2) din Codul de
procedurd civild fM.Of.
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partea I nr. 69 din 
01/02/2016]
CURTEA
CONSTITUflONALA - D 
ECIDE:-
l.Admite exceppia de 
neconsti tupion a li ta te 
ridicata de Vasile Galea 
^i Viohca Galea in 
Dosarul 
4.670/111/2013* al 
Tribunalului Bihor - 
Secpia ■ / civild 
constatd cd sintagmo 
"p ronu npa te a supra
fondului sau care evocd 
fondul" din cuprinsul 
dispozipiilor art. 509 
alin. (1) din Codul de 
procedurd civild este 
neconstitupionald cu 
referire la motivul de 
revizuire prevdzut la 
pet 11 din cuprinsul 
acestora.
1. s-a
asupra unor lucruri 
care nu s-au cerut sau 
nu s-a pronun^at 
asupra unui lucru 
cerut ori s-a dat mai 
mult decat s-a cerut;

nr.

pronunjat
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2. obiectul pricinii nu 
se afla in fiin^a;
3. un judecator, martor 
sau expert, care a luat 
parte la judecata, a fost 
condamnat definitiv 
pentru o infracjiune 
privitoare la pricina 
sau daca hotararea s-a 
dat m temeiul unui 
mscris declarat fals in 
cursul ori in urma 
judeca^ii, cand aceste 
imprejurari 
influen^at 
pronun^ata in cauza. In 
cazul
constatarea

7. statul ori alte persoane juridice de drept 
public, minorii, persoanele care 
beneficiaza de consilierea judiciara 
sau tutela speciala ori curatela nu au 
fost apara^i deloc sau au fost aparafi cu 
viclenie de cei insarcinafi sa ii apere;"

7. statul ori alte persoane juridice de drept 
public, minorii, cei cu privire la care a 
fost instituita consilierea judiciara sau 
tutela speciala ori curatela nu au fost 
apara^i deloc sau au fost aparafi cu viclenie 
de cei insarcina^i sa ii apere;”au

solufia

in care

infracfiunii nu se mai 
poate face printr-o 
hotarare penala, 
instanfa de revizuire 
se va pronun^a mai 
intai, pe cale 
incidentals, asupra 

sauexistenfei 
inexistence! 
infracjiunii invocate. 
In acest ultim caz, la 
judecarea cererii va fi 
citat §i cel invinuit de 
savargirea infractiunii;
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4. un judecator a fost 
sanc5:ionat disciplinar 
definitiv pentru 
exercitarea funcjiei cu 
rea-credin^a sau grava 
neglijen^a, daca aceste 
imprejurari 
influenfat
pronun^ata m cauza;
5. dupa 
hotararii, 
descoperit mscrisuri 
doveditoare, re^inute 
de partea potrivnica 
sau care nu au putut fi 
infa^i^ate 
imprejurare

au
solu^ia

darea
s-au

dintr-o
mai

presus de voinfa 
parjilor;
6. s-a casat, s-a anulat 
ori s-a schimbat
hotararea 
instance pe care s-a 
intemeiat hotararea a 
carei revizuire se cere; 
7. statul ori alte 
persoane juridice de 
drept public, minorii ^i 
cei pu§i sub interdicjie 
judecatoreasca ori cei 
pu§i sub curatela nu au 
fost apara^i deloc sau

unei
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au fost apara^i cu 
viclenie de 
msarcina^i sa li apere;
8. exista hotarari 
definitive potrivnice, 
date de instance de 
acela§i grad sau de 
grade diferite, care 
incalca autoritatea de 
lucru judecat a primei 
hotarari;
9. partea a fost 
impiedicata sa se 
infafi§eze la judecata §i 
sa m^tiin^eze instanl:a 
despre aceasta, dintr-o 
imprejurare 
presus de voinfa sa;
10. Curtea Europeana 
a Drepturilor Omului a 
constatat o incalcare a 
drepturilor 
libertafilor 
fundamentale datorata

hotarari

cei

mai

sau

unei
judecatore§ti, 
consecinfele grave ale 
acestei 
continua sa se 
produca;
11. dupa ce hotararea 
a devenit definitiva,

lar

mcalcari
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Curtea Constitu|:ionala 
s-a pronun^at asupra 
excepfiei invocate in 
acea cauza, declarand 
neconstitu^ionala 
prevederea care a 
facut obiectul acelei 
excep^ii.
(2) Pentru motivele de 
revizuire prevazute la 
alin. [1) pet. 3. dar 
numai in ipoteza 
judecatorului, pet.
4, pet. 
supuse revizuirii 
hotararile care nu 
evoca fondul.

7-11 sunt

de 13. La articolul 511, punctui 7 al 
alineatului [1] se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins;

110. Termen 
exercitare
Art. 511.- 
(1) Termenui 
revizuire este de o luna 
^i se va socoti:
1. in
prevazute la art. 509 
alin. [1) pet. 1. de la 
comunicarea hotararii;
2. in cazul prevazut la 
art. 509 alin. [1) pet. 2. 
de la cel din urma act 
de executare;

13. La articolul 511, punctui 7 al 
alineatului (1] se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins;

Pentru
terminologica.

unitate

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

de

cazurile
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3. in cazurile
prevazute la art. 509 
alin. (1] pet. 3. din ziua 
in care partea a luat 
cuno§tin^a 
hotararea

de
instance! 

penale de condamnare
judecatorului,a

martorului sau
expertului ori de 
hotararea care a 
declarat fals inscrisul, 
dar nu mai tarziu de un 
an de la data ramanerii 
definitive a hotararii 
penale. In lipsa unei 
astfel de hotarari, 
termenul curge de la 
data cand partea a luat 
cuno^tin^a 
imprejurarile pentru 

constatarea 
infrac^iunii nu se mai 
poate face printr-o 
hotarare penala, dar 
nu mai tarziu de 3 ani 
de la data producerii 
acestora;
4. in cazul prevazut la 
art. 509 alin. (1) pet. 4. 
din ziua in care partea 
a luat cunogtinta de

de

care

„7. in cazurile prevazute la art. 509 alin. (1) 
pet. 1, din ziua in care statul ori alta 
persoana de drept public a luat cuno$tinta

„7. in cazurile prevazute la art. 509 alin. (1] 
pet. 7, din ziua in care statul ori alta 
persoana de drept public a luat cunogtinta
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de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de 
la data ramanerii definitive a acesteia; in 
cazul minorilor, persoanelor care 
beneficiaza de consilierea judiciara sau 
tutela speciala ori curatela termenul de 
revizuire este de 6 luni de la data la care 
cel interesat a luat cuno^tinjia de hotarare, 
dar nu mai tarziu de un an de la 
dobandirea capacita^ii depline de exercifiu 
sau, dupa caz, de la inlocuirea tutorelui 
persoanei care beneficiaza de consilierea 
judiciara sau tutela speciala, de la 
mcetarea curatele! ori inlocuirea 
curatorului;".

hotararea prin care a 
fost
disciplinar 
judecatorul, dar nu 
mai tarziu de un an de 

data
definitive a hotararii 

sanc^ionare

de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de 
la data ramanerii definitive a acesteia; in 
cazul minorilor, persoanelor cu privire 
la care a fost instituita consilierea 
judiciara sau tutela speciala ori 
curatela termenul de revizuire este de 6 
luni de la data la care cel interesat a luat 
cuno§tinfa de hotarare, dar nu mai tarziu 
de un an de la dobandirea capacita^ii 
depline de exerci^iu sau, dupa caz, de la 
inlocuirea tutorelui persoanei cu privire la 
care a fost instituita consilierea judiciara 
sau tutela speciala, de la incetarea 
curatele! ori inlocuirea curatorului;".

sancfionat
definitiv

la ramanerii

de
disciplinara;
5. m cazul prevazut la 
art. 509 alin. (1] pet. 5. 
din ziua in care s-au
descoperit mscrisurile 
ce se invoca;
6. in cazul prevazut la 
art. 509 alin. (1] pet. 6. 
din ziua m care partea 
a luat cuno^tinj^a de 
casarea, anularea sau 
schimbarea hotararii 
pe care s»a intemeiat 
hotararea a carei 
revizuire se cere, dar 
nu mai tarziu de un an 
de la data ramanerii
definitive a hotararii 
de casare, anulare sau 
schimbare;
7. in cazurile 
prevazute la art. 509 
alin. (1) pet 7. din ziua 
in care statul ori alta
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persoana de drept 
public 
cuno§tin^a 
hotarare, dar nu mai 
tarziu de un an de la 

ramanerii 
definitive a acesteia; in 
cazul
persoanelor puse sub 
interdic^ie
judecatoreasca sau sub 
curatela termenul de 
revizuire este de 6 luni 
de la data la care cel 
interesat a luat 
cuno§tin^a 
hotarare, dar nu mai 
tarziu de un an de la 
dobandirea capacita^ii 
depline de exerci^iu 
sau, dupa caz, de la 
inlocuirea tutorelui 
persoanei puse sub 
interdic^ie, de la 
incetarea curatelei ori 
inlocuirea curatorului; 
8. in cazul prevazut la 
art. 509 alin. (1] pet. 8. 
de la data ramanerii 
definitive a ultimei 
hotarari.

luata
de

data

minorilor.

de
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(2) In cazul prevazut la 
art. 509 alin. (1] pet 9. 
termenul de revizuire 
este de 15 zile §i se 
socotejte de la 
incetarea impiedicarii.
(3] Pentru motivele 
prevazute la art 509 
alin. (1) pet 10 si 11. 
termenul este de 3 luni
de la data publicarii 

Cur^iihotararii
Europene 
Drepturilor Omului, 
respeetiv a deeiziei 
Curfii Constitujionale 
in Monitorul Ofieial al

a

Romaniei, Partea I.
(4) Revizuirea 
motiveaza prin msa§i 
eererea de deelarare a 
caii de atae sau 
inauntrul termenului 
de exereitare a 
aeesteia, 
sanejiunea nulita^ii.
(5) Daea prin aeeea^i 
eerere se invoea 
motive diferite de 
revizuire,
prevederile alin. (4) se 
apliea in mod

se

sub
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corespunzator pentru 
fiecare motivin parte.

14. La articolul 688, alineatul (3) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

14. La articolul 688, alineatul [3) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

Pentru
terminologica.

unitateInceperea executarii 
contra
mo^tenitorilor
Art. 688. -
(1) Daca debitorul 
moare inainte de 
inceperea executarii 
silite §i se constata ca 
nu exista niciun 
mo§tenitor acceptant 
§i nici nu este numit un 
curator al succesiunii, 
la cererea creditorului 
ori a executorului 
judecatoresc, instanja 
de executare va numi 
de indata un curator 
special, pana cand va fi 
numit, in cond4iile 
legii,
succesiunii, 
dispozifiile art. 58 
aplicandu-se in mod 
corespunzator.
(2) in cazul in care 
mo§tenirea a fost 
acceptata ^i exista

mo$tenitori 
majorl, executarea

111.

alAmendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

de

curatorul

numai
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silita va fi pornita 
impotriva tuturor, in 
afara de cazul in care 
numai unii dintre 
ace§tia sunt chemaji, 
de lege ori potrivit 
voin^ei defunctului, sa 
raspunda 
anumite datorii ale 
defunctului. 
executarea silita este 
pornita contra tuturor 
mo^tenitorilor, ace§tia 
vor fi cita^i, printr-o 
in§tiin^are colectiva, 
facuta 
deschiderii mo§tenirii, 
pe numele acesteia, cu 
excep^ia cazului in 
care au ales, cu ocazia 
dezbaterii succesorale 
ori chiar ulterior, un 

domiciliu 
vederea citarii sau un 
reprezentant 
acestora, dupa caz. 

Daca
mo^tenitori sunt §i 
minori sau persoane 
puse sub interdicliie 
judecatoreasca, 
executarea silita nu va

„(3) Daca intre mo§tenitori sunt ^i minori 
sau persoane care beneficiaza de 
consiliere judiciar ori tutela speciala, 
executarea silita nu va putea fi pornita 
decat dupa numirea reprezentan^ilor sau a 
ocrotitorilor legali. Daca insa dupa o luna 
de la moartea debitorului sau de la 
instituirea consilierii judiciare sau 
tutelei speciale nu a fost numit 
reprezentantul sau ocrotitorul legal, 
creditorul sau executorul judecatoresc va 
putea cere instance! de executare numirea 
unui curator special, pana la numirea lui, 
dispozi^iile art. 58 aplicandu-se in mod 
corespunzator.".

Daca intre mo§tenitori sunt §i minori 
sau persoane cu privire la care a fost 
instituita consilierea judiciara ori 
tutela speciala, executarea silita nu va 
putea fi pornita decat dupa numirea 
reprezentan^ilor sau a ocrotitorilor legali. 
Daca insa dupa o luna de la moartea 
debitorului sau de la instituirea 
consilierii judiciare sau tutelei speciale 
nu a fost numit reprezentantul sau 
ocrotitorul legal, creditorul sau executorul 
judecatoresc va putea cere instance! de 
executare numirea unui curator special, 
pana la numirea lui, dispozifiile art. 58 
aplicandu-se in mod corespunzator.".

pentru

Daca

la locul

alt in

al

C3) intre
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putea fi pornita decat 
dupa
reprezentan^ilor sau a 
ocrotitorilor legali. 
Daca insa dupa o luna 
de la moartea 
debitorului sau de la 

sub

numirea

punerea 
interdic|:ie 
judecatoreasca nu a 
fost numit
reprezentantul 
ocrotitorul 
creditorul 
executorul 
judecatoresc va putea 
cere instance! de 
executare 
unui curator special, 
pana la numirea lui, 
dispozi^iile art. 58 
aplicandu-se in mod 
corespunzator.

sau
legal,

sau

numirea

Publicitatea vanzarii 15. La articolul 762, alineatul [8} se 
modifica §1 va avea urmatorul cuprins;

Pentru
terminologica.

unitate112. 15. La articolul 762, alineatul (8) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins;

Art. 762. -
Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al(1) Executorul
judecatoresc 
intocmi anunfurile de 
vanzare, pe care le va 
afi^a cu cel pufin 5 zile 
inainte de finerea

va
de
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licita^iei la locul 
licita^iei, la sediul 
executorului 
judecatoresc, 
primariei de la locul 
vanzarii bunurilor al 
instance! de executare, 
precum m alte locuri 
publice, 
conducatorii acestora 
au obligatia crearii 
condi^iilor necesare 
afi^arii publica^iilor de 
vanzare, fara a impune 
taxe
contrapresta^ii. De 
asemenea, executorul 
judecatoresc 
intocmi publica^ii de 
vanzare pe care le va 
aduce la cuno^tin^a 
publicului prin unul 
dintre ziarele locale 
sau, in lipsa, dintre cele 
de circula^ie na^ionala, 
prin ziare, reviste sau 

publica^ii 
existente ce sunt 
destinate
comercializarii unor 
bunuri de natura celor 
scoase la vanzare,

al

unde

sau

va

alte
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precum §i pe pagini de 
internet deschise in 
acela§i scop.
(2] Publicatiile 51 
anun^urile de vanzare 
vor cuprinde:
a] denumirea sediul 
organului 
executare;
b] numarul dosarului 
de executare;
c] numele executorului 
jiidecatoresc;
d] numele, prenumele 
§i domiciliul sau, dupa 
caz, denumirea ^i 
sediul debitorului §i 
creditorului;
e] ziua, ora ^i locul 
licitajiei;

de

f) indicarea
descrierea sumara a 
bunurilor ce vor fi 
vandute la licitade 
publica, cu aratarea 
pentru 
pre^ului de incepere a 
licita^iei, care este 
pre^ul prevazut in 
procesul-verbal 
sechestru sau, dupa 
caz, cel stabilit prin

fiecare a

de
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expertiza; in cazul 
titlurilor de valoare 
nenegociabile, se va 
indica §i locul de la 
care poate fi procurat, 

cheltuiala 
solicitantului, caietul 
de sarcini prevazut la 
art. 757 alin. [4);
g) men5:iunea, daca va 
fi cazul, ca bunurile se 
vand grevate de 
drepturile reale de 
folosin^a, dobandite 
ulterior 
vreunei ipoteci ^i ca, in 
cazul in care creanfele 
creditorilor urmaritori 
nu ar fi acoperite la 
prima licita^ie, se va 
proceda, in aceea^i zi, 
la 0 noua licitafie 
pentru 
bunurilor libere de 
acele drepturi. Pre^ul 
de la care vor incepe 
aceste licitafii va fi cel 
prevazut la art. 769 
alin. (6] §i (7];
h) Somalia pentru to^i 
cei care pretind vreun 
drept asupra bunului

pe

inscrierii

„(8] in cazul in care se urmaresc bunurile 
mobile ale unui minor sau ale unei 
persoane care beneficiaza de consiliere 
judiciara ori tutela speciala, dispozi^iile 
art. 840 alin. (2] sunt aplicabile."

,,(8] in cazul in care se urmaresc bunurile 
mobile ale unui minor sau ale unei 
persoane cu privire la care a fost 
instituita consilierea judiciara ori 
tutela speciala, dispozifiile art. 840 alin. 
(2] sunt aplicabile.’'

vanzarea
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llsa anunje 
executorului mainte 
de data stabilita 
pentru vanzare, m 
termenele §i sub 
sanc^iunile prevazute 
de lege;
i] invitajia catre to^i cei 
care vor sa cumpere 
bunul sa se prezinte la 
termenul de vanzare, 
la locul fixat in acest 
scop §i pana la acel 
termen sa prezinte 
oferte de cumparare;
j] locul $1 data afi^arii, 
in cazul anun^urilor de 
vanzare;
k] semnatura §i 
§tampila executorului 
judecatoresc, in cazul 
anun^urilor 
vanzare.

de

Indeplinirea 
acestor formalita]:! se 
va constata prin 
procese-verbale 
incheiate 
executorul

(3]

de

judecatoresc.
(4] Cheltuielile de 
afi$are $i publicare vor
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fi avansate de catre 
creditorul urmaritor, 
care le va prelua din 
pre^ul 
urmarite.

bunurilor

[5] cazulIn
nerespectarii 
dispozi5:iilor 
prezentului articol, la 

par^ii
interesate, instan5;a de 
executare poate lua 
impotriva 
executorului 
judecatoresc masurile 
prevazute la art. 187 
alin. (1] pet. 2 lit. h) 51 
la art. 189.

cererea

(6] Men^iunile de la 
alin. (2) lit. a] c) -k] 
sunt prevazute sub 
sanc^iunea nulitafii.
(7) Cate un exemplar 

publicafiadin de
vanzare 
comunica persoanelor 
prevazute la art. 761 
alin. (!].
(8) In cazul in care se 
urmaresc bunurile 
mobile ale unui minor 
sau ale unei persoane

se va
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puse sub interdicjie 
judecatoreasca, 
dispozi^iile art. 840 
alin. I 
aplicabile.

(2) sunt

16. Articolul 816 se modifica §1 va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 816 Imobilele minorilor ale
persoanelor care beneficiaza de
consiliere judiciara sau tutela speciala 
[1] Imobilul unui minor sau al unei 
persoane care beneflciaza de consiliere 
judiciara ori tutela speciala nu poate fi 
urmarit silit inaintea urmaririi mobilelor 
sale.

Imobilele minorilor 
^i interzi^ilor

16. Articolul 816 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 816 Imobilele minorilor $i ale 
persoanelor cu privire la care a fost 
instituita consilierea judiciara sau tutela 
speciala
(1) Imobilul unui minor sau al unei 
persoane cu privire la care a fost 
instituita consilierea judiciara ori 
tutela speciala nu poate fi urmarit silit 
maintea urmaririi mobilelor sale.

Pentru
terminologica.

unitate113.

Art. 816. - Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de
(1) Imobilul 
minor sau al unei 
persoane puse sub 
interdic5:ie 
judecatoreasca 
poate fi urmarit silit 
inaintea 
mobilelor sale.

(2) DispoziJ:iiIe alin. 
OJnu 
urmarirea silita asupra 
unui imobil aflat in 
proprietatea comuna a 
minorului sau a 
persoanei puse sub 
interdic^ie
judecatoreasca §i a 
unei persoane cu 
capacitate deplina de 
exercifiu,

unui

nu
(2] Dispoz4iile alin. (1) nu impiedica 
urmarirea silita asupra unui imobil aflat in 
proprietatea comuna a minorului sau a 
persoanei care beneficiaza de consiliere 
judiciara ori tutela speciala a unei 
persoane
exerci|:iu, daca obligajia prevazuta in titlul 
executoriu este comuna.".

urmaririi [2} Dispozi^iile alin. (1) nu impiedica 
urmarirea silita asupra unui imobil aflat in 
proprietatea comuna a minorului sau a 
persoanei cu privire la care a fost 
instituita consilierea judiciara ori 
tutela speciala ^i a unei persoane cu 
capacitate deplina de exerci^iu, daca 
obligajia prevazuta in titlul executoriu 
este comuna.".

impiedica
capacitate deplina decu

daca
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obliga5:ia prevazuta m 
titlul executoriu este 
comuna.

17. La articolul 840, alineatul (2) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

114. Comunicarea 
publica^iilor de 
vanzare
Art. 840. -
(1) Cate un exemplar 
din publica^ia de 
vanzare 
comunica, potrivit 
dispozijiilor pentru 
comunicarea 
inmanarea cita^iilor:

creditorului

17. La articolul 840, alineatul (2) se 
modifica ^i va avea urmatorul cuprins:

Pentru
terminologica.

unitate

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

se va

a)
urmaritor 
debitorului, precum §i, 
dupa caz, terf:ului 
dobanditor, 
coproprietarilor sau 
alter persoane care au 
un drept inscris in 
legatura cu bunul 
imobil scos la vanzare;

creditorilor 
ipotecari inscri§i m 

funciara, 
precum §i celor care au 
inscrieri provizorii sau 
notari in legatura cu

§1

b]
„(2) In cazul in care se urmare^te imobilul 
unui minor sau al unei persoane cu
privire la care a fost instituita 
consilierea judiciara ori tutela speciala,
0 copie de pe publicafia de vanzare a

„(2) In cazul in care se urmare^te imobilul 
unui minor sau al unei persoane care 
beneficiaza de consiliere judiciara ori 
tutela speciala, o copie de pe publicafia 
de vanzare a imobilului se comunica $i

cartea
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parchetului de pe langa instanja de 
executare, precum 51 instance! de tutela."

imobilului se comunica parchetului de 
pe langa instan^a de executare, precum §i
instance! de tutela."

vreun drept real, daca 
mscrierile sau notarile 
sunt anterioare notarii 
urmaririi.
Comunicarea se va 
face, pentru creditorii 
ipotecari, la domiciliul 
ales in actu! prin care 
s-a constituit dreptul 
de ipoteca, iar m lipsa, 
la domiciliul sau sediul 
real;
c) organelor fiscale 
locale.
[2) in cazul in care se 
urmare§te 
unui minor sau al unei 
persoane puse sub 
interdic^ie 
judecatoreasca, 
copie de pe publicafia 

vanzare

imobilul

0

de a
imobilului 
comunica §i la 
parchetul de pe langa 
instanfa de executare.

se

115. Stingerea ac(iunilor 
contra
adjudecatarului
Art. 860. -
(1) Orice cerere de 
evic^iune, totala sau

18. La articolul 860, alineatul [2] se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins;

18. La articolul 860, alineatul (2) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins;

Pentru
terminologica.

unitate

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
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voturi de membrii 
prezenti.

„[2) In cazul imobilelor mscrise pentru 
prima data in cartea funciara, in condi^iile 
art. 829 alin. (2), cererea de evic5;iune se va 
prescrie in termen de 3 ani de la data 
inscrierii actului de adjudecare m cartea 
funciara. Aceasta prescripfie curge 
impotriva minorilor 51 persoanelor care 
beneficiaza de consiliere judiciara ori 
tutela speciala.”

privind
adjudecat

„(2] In cazul imobilelor inscrise pentru 
prima data in cartea funciara, in condifiile 
art. 829 alin. (2), cererea de evic^iune se va 
prescrie in termen de 3 ani de la data 
inscrierii actului de adjudecare in cartea 
funciara. Aceasta prescrip;:ie curge ^i 
impotriva minorilor §i persoanelor cu 
privire la care a fost instituita 
consilierea judiciara ori tutela 
speciala."

par^iala, 
imobilul 
este definitiv stinsa.
[2) in cazul imobilelor 
inscrise pentru prima 
data in cartea funciara, 
in condi^iile art. 829 
alin. (2), cererea de 
evic^iune 
prescrie in termen de 3 
ani de la data inscrierii

se va

actului de adjudecare 
in cartea funciara. 
Aceasta prescripfie 
curge 5i impotriva 
minorilor 
persoanelor puse sub 
interdicfie 
judecatoreasca.

51

19. La articolul 918, alineatul [2) se 
modifica ^i va avea urmatorul cuprins:

unitateCalitatea procesuala 
activa

19. La articolul 918, alineatul [2) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

Pentru
terminologies.

116.

Art. 918.-
Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al(1] Desfacerea 
casatoriei prin divorf 
poate fi ceruta numai 
de so^i.
(2) Cu toate acestea, 
sojul
interdiefie 
judecatoreasca poate 
cere divorful prin 
reprezentant legal sau

,,(2) Cu toate acestea, so^ul cu privire la 
care a fost instituita tutela speciala
poate cere divorful prin reprezentant legal 
sau personal in cazul in care face dovada 
ca are discernamantul neafectat.".

„(2) Cu toate acestea, sojul care 
beneficiaza de tutela speciala poate cere 
divorjul prin reprezentant legal sau 
personal in cazul in care face dovada ca are 
discernamantul neafectat.".

de

subpus
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personal in cazul in 
care face dovada ca are 
capacitatea 
discernamant 
neafectata.

de

20. La articolul 919, alineatul (2) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

20. La articolul 919, alineatul [2) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

117. Cereri accesorii §i 
incidentale
Art. 919.-
(1) La cerere, instan^a 
de divorj; se pronunfa 
§i cu privire la:
a) exercitarea
autoritafii parinte§ti, 
contribufia parinfilor 
la cheltuielile de 
cre^tere §1 educare a 
copiilor, locuin^a 
copilului §i dreptul 
parintelui de a avea 
legaturi personale cu 
acesta;
b) numele sofilor dupa 
divorf;
c) locuinfa familiei;
d) despagubirea
pretinsa pentru
prejudiciile materiale 
sau morale suferite ca 
urmare a desfacerii

(2) Cand so^ii au copii minor!, nascufi 
inaintea sau in timpul casatoriei ori 
adoptafi, instan|:a se va pronunfa asupra 
exercitarii autoritafii parinte^ti $i 
locuintei copiilor precum §i asupra 
contribufiei parin^ilor la cheltuielile de 
cre^tere §i educare a copiilor, chiar daca

(2] Cand sof:ii au copii minor!, nascu^i 
inaintea sau in timpul casatoriei ori 
adoptafi, instanfa se va pronunfa asupra 
exercitarii autoritafii parinte§ti ^i a 
locuintei copiilor dupa divort, precum 
asupra contribufiei parinfilor la 
cheltuielile de cre^tere §i educare a

Pentru acuratete.

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

de
casatoriei;
e) obligafia de
intrefinere sau
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copiilor, chiar daca acest lucru nu a fost 
solicitat prin cererea de divor^.”.

acest lucru nu a fost solicitat prin cererea 
de divor^.".

presta^ia
compensatorie intre 
fo§tii so^i;
f] incetarea regimului 
matrimonial §\, dupa 

lichidareacaz,
comunita^ii de bunuri 
5i partajul acestora.
[2) Cand sol:ii au copii 
minori, 
inaintea sau in timpul 
casatoriei ori adopta^i, 
instan^a 
pronun^a 
exercitarii autoritafii 
parinte^ti, precum §i 

contribujiei

nascu^i

se va
asupra

asupra 
parin^ilor 
cheltuielile de cre§tere 
§i educare a copiilor, 
chiar daca acest lucru

la

nu a fost solicitat prin 
cererea de divor^
(3) De asemenea, 
instanl:a 
pronunja din oficiu §i 
asupra numelui pe 
care il vor purta so^ii 
dupa divorf, potrivit 
prevederilor Codului 
civil.

se va
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Nemodificat.Prezen^a personala a 
par^ilor
Art. 921.-
[1] in fafa instanjelor 
de fond, parjile se vor 
infafi§a m persoana, 
afara numai daca unul 
dintre so^i executa o 
pedeapsa privativa de

este
impiedicat de o boala 
grava, este pus sub 
interdic^ie 
judecatoreasca, 
re§edin^a 
strainatate sau se afla 
intr-o alta asemenea 
situafie, 
impiedica 
prezinte personal; in 
astfel de cazuri, cel in 
cauza se va putea 
infa^i^a prin avocat, 
mandatar sau, dupa 
caz, prin tutore ori 
curator.
(2) Instan^a va incerca 
la fiecare infafi^are 
impacarea so^ilor.
(33 in toate cazurile, 
instan^a este obligata 
sa il asculte pe copilul

21. La articolul 921, alineatul (1] se 
modifica va avea urmatorul cuprins:
„(1] in fa^a instanjelor de fond, parfile se 
vor mfafi^a in persoana, afara numai daca 
unul dintre so^i executa 0 pedeapsa 
privativa de libertate, este impiedicat de 0 
boala grava, beneficiaza de tutela 
speciala, are re^edin^a in strainatate sau 
se afla intr-o alta asemenea situafie, care il 
impiedica sa se prezinte personal; in astfel 
de cazuri, cel in cauza se va putea infafi§a 
prin avocat, mandatar sau, dupa caz, prin 
tutore ori curator."

118.

libertate.

are
in

ilcare
sa se
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potrivit 
prevederilor Codului 
civil.

minor,

22. La articolul 930, alineatui (2) se 
modifica $i va avea urmatorul cuprins:

Corelare
terminologica

22. La articolul 930, alineatui (2] se 
modifica ^i va avea urmatorul cuprins:

119. Depunerea cererii 
Art. 930.-
(1] In cazul in ,care 
cererea de divor^ se 
intemeiaza, 
condifiile prevazute 
de Codul civil. pe 
acordul parjiilor, ea va 
fi semnata de ambii 
so^i sau de catre un 
mandatar comun, cu 
procura 
autentica. 
mandatarul 
avocat, el va certifica 
semnatura sofilor, 
potrivit legii.
(2) Atunci cand este 
cazul, in cererea de 
divor^ so|:ii vor stabili 
§i modalitalile in care 
au convenit sa fie 
solu^ionate cererile 
accesorii divorjului.

alAmendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

in
de

„{2) Atunci cand este cazul, in cererea de 
divorj so^ii vor stabili ^i modalitajile in 
care au convenit sa fie solujionate cererile 
accesorii divor^ului, cu excepfia cazului 
in care unul dintre ace^tia sau ambii 
beneficiaza de consiliere judiciara sau 
tutela speciala.".

,,(2) Atunci cand este cazul, in cererea de 
divor^ so^ii vor stabili ^i modalita^ile in 
care au convenit sa fie solu^ionate cererile 
accesorii divorfului, cu excep|;ia cazuiui 
in care cu privire la unul dintre ace^tia 
sau la ambii a fost instituita consilierea 
judiciara sau tutela speciala.".

speciala
Daca
este
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[3) Primind 
formulata 
conditille alin. 
instan^a va verifica 
existen^a
consim^amantului 
so^ilor, dupa care va 
fixa termen pentru 
solu^ionarea cererii in 
camera de consiliu.

cererea
in

£11

23. La articolul 931, alineatui (2) se 
modifica 51 va avea urmatorul cuprins:

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

alSolu^ionarea cererii 
Art. 931.-
(1) La termenul de 
judecata, instan^a va 
verifica daca so^ii 
staruie in desfacerea 
casatoriei pe baza 
acordului lor §i, in caz 
afirmativ, va pronunfa 
divorful, fara a face 
men^iune despre culpa 
so^ilor. Prin aceea§i 
hotarare, instanf:a va 
lua act de invoiala 
so^ilor cu privire la 
cererile accesorii, in 
condijiile legii.
(2] Daca so^ii nu se 
invoiesc 
cererilor 
instanfa va administra

23. La articolul 931, alineatui (2) se 
modifica $i va avea urmatorul cuprins:

120.

de

„(2) Daca so^ii nu se invoiesc asupra 
cererilor accesorii, precum §i in situa|:ia 
in care cu privire la unul dintre ace^tia 
sau la ambii a fost instituita consilierea 
judiciara sau tutela speciala, instan^a va 
administra probele prevazute de lege 
pentru solu^ionarea acestora §i, la cererea 
parfilor, va pronun^a 0 hotarare cu privire 
la divorf, potrivit alin. (1], solufionand 
totodata §i cererile privind exercitarea 
autoritafii parinte^ti, locuinfa copiilor,

„{2) Daca so^ii nu se invoiesc asupra 
cererilor accesorii, precum $i in situa^ia 
in care unul dintre ace^tia sau ambii 
beneficiaza de consiliere judiciara sau 
tutela speciala, instan5;a va administra 
probele prevazute de lege pentru 
solu^ionarea acestora 5!, la cererea 
parfilor, va pronunl:a 0 hotarare cu privire 
la divorL potrivit alin. (1], solufionand 
totodata §i cererile privind exercitarea 
autoritafij parinte$ti, locuinfa copiilor.

asupra
accesorii,
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contribufia parin^ilor la cheltuielile de 
cre§tere §i educare a copiilor numele 
sojilor dupa divorj."

probele prevazute de 
pentru 

solu^ionarea acestora 
§i, la cererea par^ilor,

contribujia parin^ilor la cheltuielile de 
cre^tere ^i educare a copiilor ^i numele 
so^ilor dupa divorj."

lege

va pronunfa o hotarare 
cu privire la divor^, 
potrivit alin. 
solu^ionand totodata §i 
cererile

oi
privind 

exercitarea autorita^ii 
parinte§ti, contribujia 
parin^ilor 
cheltuielile de cre§tere 
5i educare a copiilor §i 
numele so^ilor dupa 
divor^.

la

(3) Daca va fi cazul, cu 
privire la celelalte

accesorii 
instan^a va continua 
judecata, pronunfand 
0 hotarare supusa 
cailor de atac 
prevazute de lege.
[4) Hotararea 
pronun^ata 
condifiile alin. fl) este 
definitive, 
hotararea pronunfata

cereri

in

iar
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potrivit alin. (2) este 
definitiva numai m 
ceea ce prive§te 
divorful, daca legea nu 
prevede altfel.

24. Titlul 11 al Carjii a Vl-a „Proceduri 
speciale" va avea urmatoarea denumire:
„Titlul II Procedura instituirii 
consilierii judiciare sau a tutelei 
speciale, incuviin^area mandatului de 
ocrotire"

Nemodificat.121. TITLUL II Procedura 
punerii sub interdic^ie 
judecatoreasca

25. La Titlul II al CarJ:!! a Vl-a „Proceduri 
speciale" se introduce Capitolul I, cu 
urmatoarea denumire:
„Capitolul I Procedura instituirii 
consilierii judiciare sau a tutelei 
speciale”.

122. Nemodificat.

Instanfa competenta

123. 26. Articolul 936 se modified §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 936. Instanfa competenta 
Cererea de instituire a consilierii 

judiciare sau a tutelei speciale cu 
privire la o persoana se solufioneaza de 
instanfa de tutela m a carei circumscrip5:ie 
aceasta i§i are domiciliuL".

Nemodificat.

Art. 936. -
Cererea de punere sub 
interdiefie
judecatoreasca a unei 
persoane 
solufioneaza 
instanfa de tutela in a 
carei circumscripfie 
aceasta !§i 
domiciliul.

se
de

are

124. Con^inutul cererii 27. Articolul 937 se modified §i va avea 
urmdtorul cuprins:____________________ Nemodificat.

128



„Art. 937. Con5:inutul cererii
(1) Cererea de instituire a consilierii 
Judiciare sau a tutelei speciale va 
cuprinde, pe langa elementele prevazute la 
art. 194, faptele din care rezulta 
deteriorarea facultajilor sale mintale, 
precum dovezile propuse in acest scop.
(2) Cererea va cuprinde date 
referitoare la situa^ia familiala, sociala

patrimoniala a persoanei, orice alte 
elemente privind gradul sau de 
autonomie, precum numele
medicului curant al acesteia, in masura 
in care ele sunt cunoscute de 
reclamant.
(3) Instan^a de tutela nu este legata de 
obiectul cererii $i poate institui, in 
condi^iile legii, o masura de ocrotire 
diferita de cea solicitata.
(4) In cazul in care cererea de 
prelungire, inlocuire sau ridicare a 
masurii de ocrotire este formulata de 
reprezentantul sau ocrotitorul legal al 
persoanei, aceasta este insofita de 
rapoartele de evaluare prevazute la art. 
938 alin. (6), intocmite cu cel mult 2 
luni inainte de data sesizarii instantei.”.

Art. 937.-
Cererea de punere sub 
interdic^ie
judecatoreasca a unei 
persoane va cuprinde, 
pe langa elementele 
prevazute la art. 194, 
faptele din care rezulta 
alienajia mintala sau 
debilitatea mintala a 
acesteia, precum §i 
dovezile propuse.

125. Masuri prealabile Nemodificat.28. Articolul 938 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 938. Masuri prealabile
[1] Dupa primirea cererii, pre^edintele
instantei va dispune sa se comunice celui

Art. 938. -
(1) Dupa primirea 
cererii, pregedintele
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cu privire la care se solicita instituirea 
masurii de ocrotire copii de pe cerere §i 
de pe inscrisurile anexate. Aceea§i 
comunicare se va face procurorului, 
atunci cand cererea nu a fost introdusa de 
acesta.

instanfei va dispune sa 
se comunice celui a 
carui punere sub 
interdic^ie
judecatoreasca a fost 
ceruta copii de pe 
cerere ^i de pe 
inscrisurile anexate. 
Aceea^i comunicare se 
va face $i procurorului, 
atunci cand cererea nu 
a fost introdusa de 
acesta.
(2] Procurorul, direct 
sau prin organele 
poli^iei, va efectua 
cercetarile necesare, 
va lua avizul unei 
comisii de medici 
speciali^ti, iar daca cel 
a carui punere sub 
interdic^ie
judecatoreasca este 
ceruta se gase^te 
internat intr-o unitate 
sanitara, va lua §i 
avizul acesteia.
(3) Daca este cazul, 
pre§edintele dispune 
§i numirea unui 
curator in cond4iile 
prevazute de Codul

CameraLa
Decizionala, 
posibilitatea de a 
stabili amenzi 
judiciare si mandat 

sarcinaAin
procurorului.

(2] In tot cursul procesului, daca 
persoana a carei ocrotire se cere nu §i- 
a ales un avocat, instan^a ia masuri 
pentru desemnarea unuia din oficiu.

(3) Procurorul va face cercetarile 
necesare, va dispune efectuarea unei 
evaluari medicale $i a uneia 
psihologice, stabilind $i termenul in 
care acestea trebuie realizate. Daca cel 
cu privire la care a fost solicitata 
instituirea masurii de ocrotire este 
internat intr-o institufie sanitara, va 
dispune intocmirea unui referat $i de 
catre aceasta. Cu ocazia efectuarii 
evaluarii medicale $i, dupa caz, a 
intocmirii referatului, poate fi solicitat 
$i punctul de vedere al medicului 
curant al persoanei a carei ocrotire se
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civil.
curatorului 
obligatorie in vederea 
reprezentarii 
instan^a a celui a carui 
punere sub interdicjie 
judecatoreasca 
ceruta, in cazul in care 
starea sanataj:!! lui 
impiedica prezentarea 
sa personals.

cere. De asemenea, procurorul va 
dispune intocmirea unui raport de 
ancheta sociala de catre autoritatea 
tutelara.
(4) Evaluarea medicala cea
psihologica se efectueaza dupa 
exprimarea, in fa^a persoanei care face 
evaluarea, 
persoanei a carei ocrotire se cere, daca 
starea sa de sanatate o permite.
(5) in cazul in care persoana a carei 
ocrotire se cere refuza evaluarea starii 
sale ori nu se prezinta in vederea 
efectuarii acesteia, instan(a dispune 
aducerea sa cu mandat.
(6) Raportul de evaluare medicala ^i cel 
de evaluare psihologica a persoanei a 
carei ocrotire se solicits cuprind, dupa 
caz, referiri la natura $i gradul de 
severitate al afec^iunii psihice $i la 
evolu^ia previzibila a acesteia, la 
amploarea nevoilor sale §i la celelalte 
circumstance in care se gase^te, precum 
$i menCiuni privind necesitatea $i 
oportunitatea instituirii unei masuri de 
ocrotire.
(7) Daca este cazul, pre^edintele 
dispune $i numirea unui curator in 
conditiile prevazute de Codul civil.”.

Numirea
este

in

este
consimCamantuluia

126. Internarea provizorie 29. Articolul 939 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:

Nemodificat.

Art. 939. -
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Daca, potrivit avizului 
comisiei de medici

„Art. 939. Internarea provizorie 
nevoluntara
(1) In cazul in care este necesara 
observarea mat indelungata a starii de 
sanatate a celui a carui ocrotire se cere, 
ce nu poate fi realizata decat prin 
internarea 
institutie sanitara de specialitate, iar 
acesta refuza internarea, procurorul, la 
sesizarea medicului care efectueaza 
evaluarea medicala va solicita motivat 
instanl;ei de tutela luarea acestei 
masuri.
(2) Masura se dispune numai dupa 
ascultarea persoanei a carei ocrotire se 
cere. Dispozi^iile art. 940 alin. (3] teza 
finala $i alin. (4) raman aplicabile.
(3) Instan(a, solicitand concluziile 
procurorului, va putea dispune, 
motivat proportional cu scopul 
urmarit,
nevoluntara a celui a carui ocrotire se 
cere, pentru cel mult 20 de zile, intr>o 
institutie sanitara de specialitate.
(4) Instanta se pronunta prin incheiere 
executorie, care este supusa numai 
apelului, in termen de 3 zile, care curge 
de la pronuntare pentru cei prezenti 
de la comunicare pentru cei lipsa. 
Apelul se solutioneaza in termen de 5 
zile de la formularea acestuia.

speciali^ti §i, cand este 
cazul, al unitatii 
sanitare prevazute la 
art. 938 alin. (2], este 
necesara observarea 
mai indelungata a 
starii mintale a celui a 
carui punere sub

sa provizorie intr-o

interdictie
judecatoreasca este 
ceruta observarea 
nu se poate face in alt 
mod instanta,
solicitand 
concluziile 
procurorului, va putea 
dispune 
provizorie, pe cel mult 
6 saptamani, intr-o 
unitate sanitara de 
specialitate.

internarea

internarea provizorie
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(5) Dispozifiile art. 940 alin. (2) (7)
raman aplicabile.
(6) In cazul m care mainte de expirarea 
duratei
nevoluntare, se constata ca aceasta nu 
mai este necesara, institu^ia sanitara de 
specialitate procedeaza de indata la 
externarea persoanei a carei ocrotire 
se cere.".

internarii provizorii

Nemodificat.Judecata 30. Articolul 940 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 940. Judecata
(1) Dupa primirea actelor prevazute la 
art. 938, se va fixa termenul pentru 
judecarea cererii, dispunandu-se citarea 
par^ilor.

127.

Art. 940. -
[1) Dupa primirea 
actelor prevazute la
art. 938, se va fixa 
termenul pentru

cererii.judecarea 
dispunandu-se citarea 
parjilor.
(2] La termenul de 
judecata, instanf;a este 
obligata sa il asculte pe 
cel a carui punere sub 
interdicf:ie
judecatoreasca este 
ceruta, punandu-i §i 
mtrebari pentru a 
constata starea sa 
mintala. Daca cel a 
carui punere sub

(2) Judecarea cererii se face de urgen^a §i 
cu precadere.

(3) La termenul de judecata, instan^a este 
obligata sa il asculte, in camera de consiliu, 
pe cel a carui punere sub ocrotire este 
ceruta, punandu-i $i intrebari pentru a
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interdic5;ie 
judecatoreasca 
ceruta nu este in stare 
sa se infa^i^eze in 
instan^a, el va fi 
ascultat la locul unde 
se gase§te.
(3] Judecarea se va 
face cu participarea 
procurorului.

constata necesitatea oportunitatea 
instituirii unei masuri de ocrotire, precum 
§i opinia sa cu privire la regimul de 
ocrotire la persoana ocrotitorului. Daca 
este in interesul celui a carui punere sub 
ocrotire este ceruta, acesta va fi ascultat la 
locuinfa sa, acolo unde este ingrijit sau in 
alt loc apreciat de instanl:a ca fiind potrivit.
(4] La ascultarea celui a carui ocrotire se 
solicits poate fi de fa^a o persoana de 
incredere.
(5) Prin excepjie, prelungirea masurii 
tutelei speciale pentru o durata mai mare 
de 5 ani se poate dispune fara ascultarea 
persoanei ocrotite daca in raportul 
medical se men^ioneaza ca ascultarea sa 
este de natura sa aduca atingere starii ei de 
sanatate sau aceasta nu este in masura sa 
i^i exprime voinfa.
(6) Judecarea se face cu participarea 
procurorului. Atunci cand reclamantul 
renun^:a la judecata, procurorul poate cere 
continuarea judecafii. Dispozifiile art. 81 
alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(7] Pe intreaga durata a procedurii, 
persoana a carei ocrotire se cere va fi 
informata, in modalita^:! adaptate starii 
acesteia, despre desfa^urarea procedurii 
judiciare, precum §i despre luarea oricarei 
masuri cu privire la persoana ^i bunurile 
sale."

este
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Pentru corelare cu 
propunerea 
instituire, la nivelul 
Uniunii Nationale a 
Notarilor Publici din 
Romania,
Registrului national 
de evidenta a 
masurilor de sprijin 
si ocrotire luate de 
notarul public si 
instanta de tutela (a 
se vedea, in acest 
sens,
amendamentele 
propuse la art. 164 
din Legea nr. 
36/1995 a notarilor 
publici si 
activitatii 
notariale).

31. Articolul 941 se modifica va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 941. Comunicarea hotararii 
(1] Dupa ce hotararea de instituire a 
masurii de ocrotire a ramas definitiva, 
instan^a care a pronunjat-o va comunica, 
de indata, dispozitivul acesteia in copie 
legalizata, dupa cum urmeaza: 
a) serviciului public comunitar local de 
evidenja a persoanelor la care na^terea 
celui pus sub ocrotire este inregistrata, 
pentru a se face menfiune pe marginea 
actului de na^tere;

Comunicarea
hotararii

128.
de31. Articolul 941 se modifica ^i va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 941. Comunicarea hotararii 
(1] Dupa ce hotararea de instituire a 
masurii de ocrotire a ramas definitiva, 
instan^a care a pronun^at-o va comunica, 
de indata, dispozitivul acesteia in copie 
legalizata, dupa cum urmeaza: 
a) serviciului public comunitar local de 
eviden^a a persoanelor la care na^terea 
celui pus sub ocrotire este inregistrata, 
pentru a se face menfiune pe marginea 
actului de na^tere;

Art. 941. -
(1) Dupa ce hotararea 
de punere sub 
interdic^ie 
judecatoreasca 
ramas 
instanfa 
pronunfat-o 
comunica, de indata, 
dispozitivul acesteia in 
copie legalizata, dupa 
cum urmeaza:
a] serviciului public 
comunitar local de 
evidenfa a persoanelor 
la care na§terea celui 
pus sub interdic^ie 
judecatoreasca este 
inregistrata, pentru a 
se face men^iune pe 
marginea actului de 
na§tere;
b) serviciului sanitar 
competent, pentru ca 
acesta sa instituie 
asupra celui pus sub 
interdicpie 
judecatoreasca, 
potrivit legii.

a

a
definitiva, 
care a

va

si

b) serviciului sanitar competent, pentru ca 
acesta sa instituie asupra celui pus sub 
ocrotire, potrivit legii, o supraveghere 
permanenta;
c) biroului de cadastru §\ publicltate 
imobiliara competent, pentru notarea in 
cartea funciara, cand este cazul;
d) registrului comerfului, daca persoana 
pusa sub ocrotire este profesionist.

b) serviciului sanitar competent, pentru ca 
acesta sa instituie asupra celui pus sub 
ocrotire, potrivit legii, o supraveghere 
permanenta;
c) biroului de cadastru §i publicitate 
imobiliara competent, pentru notarea in 
cartea funciara, cand este cazul;
d) registrului comerjului, daca persoana 
pusa sub ocrotire este profesionist;
e) registrului national de evidenta a 
masurilor de sprijin si ocrotire luate de 
notarul public si instant de tutela, 
tinut de Uniunea Nationala a Notarilor 
Publici din Romania.
2) Nemodificat
3) Nemodificat.______________________

a

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

(2) Dispozi^iile alin. [1] sunt aplicabile 
instanfelor investite cu judecarea cailor de 
atac prevazute de lege.
(3) In cazul in care cererea de punere sub 
ocrotire a fost respinsa, curatela instituita 
pe durata procesului inceteaza de drept.

o
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supraveghere 
permanenta; 
c] biroului de cadastru 

publicitate 
imobiliara competent, 
pentru notarea in 
cartea funciara, cand 
este cazul;
d) registrului

dacacomerfului, 
persoana pusa sub 
interdic^ie 
judecatoreasca 
profesionist.
[2] Dispozi^iile alin. 
(1) sunt aplicabile §i 
instan^elor investite cu 
judecarea cailor de 
atac prevazute de lege.
(3) In cazul in care 
cererea de punere sub 
interdic^ie
judecatoreasca a fost 
respinsa, 
instituita pe durata 
procesului inceteaza 
de drept.

este

curatela

Numirea tutorelui 32. Articolul 942 se abroga. Nemodificat.129.
Art 942. -
Daca hotararea de 
punere sub interdic^ie 
judecatoreasca a
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definitiva, 
instan^a de tutela 
nume^te de indata un 

pentru 
ocrotirea celui pus sub 
interdicjie
judecatoreasca, in 
condi^iile prevazute de 
Codul civil.

ramas

tutore

Ridicarea interdic^iei 33. Articolul 943 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
Art. 943. Modificarea sau ridicarea masurii 
de ocrotire
(1) Prelungirea, inlocuirea sau ridicarea 
masurii de ocrotire se face cu procedura 
prevazuta in prezentul titlu, care se aplica 
in mod corespunzator.
(2) Despre masurile prevazute la alin. (1) 
se face men^iune pe hotararea prin care a 
fost luata masura de ocrotire."

Nemodificat.130.

Art. 943. -
[1] Ridicarea
interdic5:iei
judecatore§ti se face cu 
procedura prevazuta 
in prezentul titlu, care 
se aplica in mod 
corespunzator.

(2) Despre ridicarea 
interdic^iei
judecatore§ti se face 
menfiune pe hotararea 
prin care s-a pronun^at 
interdic^ia 
judecatoreasca.
Ridicarea interdic^iei 33. Articolul 943 se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
Art. 943. Modificarea sau ridicarea masurii 
de ocrotire

Nemodificat.131.

Art. 943.-
(1] Ridicarea
interdic^iei
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judecatore§ti se face cu 
procedura prevazuta 
in prezentul titlu, care 
se aplica m mod 
corespunzator.

(1] Prelungirea, inlocuirea sau ridicarea 
masurii de ocrotire se face cu procedura 
prevazuta in prezentul titlu, care se aplica 
in mod corespunzator.
(2) Despre masurile prevazute la alin. (1) 
se face men^iune pe hotararea prin care a 
fost luata masura de ocrotire."(2) Despre ridicarea 

interdicfiei
judecatore§ti se face 
menjiune pe hotararea 
prin care s-a pronun^at 
interdicfia 
judecatoreasca.

34. La titlul II al Carfii a VI -a „Proceduri 
speciale", dupa Capitolul I se introduce un 
nou capitol, Capitolul II, cu urmatorul 
cuprins:
„CapitoIul II. incuviin^area mandatului de 
ocrotire
Art. 943^. Instan^a competenta 
Cererea de incuviin^are a mandatului de 
ocrotire se solu^ioneaza de instanl;a de 
tutela in a carei circumscrip^ie i§i are 
domiciliul mandantul sau, dupa caz, 
beneficiarul mandatului de ocrotire

Nemodificat.132.

Art. 943^. Titularul cererii. inscrisuri133. Nemodificat.
anexate
Cererea poate fi formulata numai de catre 
mandatar §i este insojita de urmatoarele 
documente:
a) o copie a contractului de mandat de 
ocrotire;
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b) rapoartele de evaluare medicala 
psihologica avand cuprinsul prevazut la 
art. 938 alin. (6) daca este cazul, 
referatul prevazut la art. 938 alin. (3), 
mtocmite cu cel mult doua luni inainte de 
data sesizarii instan|:ei;
c) in cazul prevazut la art. 114 alin. [6] din 
Codul civil, certificatul de deces al
mandantului sau, dupa caz, dovezile 
privitoare la motivele pentru care acesta 
nu-^i mai poate indeplini sarcina tutelei 
fal:a de beneficiarul contractului de 
mandat de ocrotire, precum §i o copie a 
hotararii prin care cu privire la acesta a 
fast instituita tutela speciala.
Art. 943^. Masuri prealabile
(1) Dupa primirea cererii, instan^a va 
dispune sa se comunice mandantului sau, 
dupa caz, beneficiarului mandatului de 
ocrotire, §i procurorului copii de pe cerere 
§i de pe mscrisurile anexate.
(2) Instanfa va dispune ca cererea sa fie 
comunicata, in copie, unei persoane din 
familia mandantului, precum persoanei 
desemnate in contract faja de care 
urmeaza sa fie indeplinita obliga^ia de a da 
socoteala.

134. Nemodificat.

[3) Instan^a verifica in registrul prevazut 
la art. 2033 din Codul civil daca mandatul 
de ocrotire nu a fost revocat de catre 
mandant sau daca mandatarul nu a 
renunfat la mandat, solicitand notarului
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public instrumentator transmiterea, pe 
cale electronica, a unei copii certificate a 
contractului.
(4) In tot cursul procedurii, instanfa poate 
lua masuri provizorii cerute de interesele 
mandantului sau, dupa caz, beneficiarul 
contractului de mandat de ocrotire, 
putand chiar sa numeasca un curator 
special. Instanja il nume§te cu prioritate m 
aceasta calitate pe mandatarul din 
contractui de mandat de ocrotire.
Art. 943^^. Solu^ionarea cererii
(1) Cererea se solufioneaza in camera de 
consiliu, cu citarea in termen scurt a 
mandantului sau, dupa caz, a 
beneficiarului contractului de mandat de 
ocrotire §i a mandatarului.
(2) Solu^ionarea cererii se face cu 
participarea procurorului.
(3) Instan^a este obligata sa il asculte pe 
mandant sau, dupa caz, pe beneficiarul 
contractului de mandat, punandu-i §i 
intrebari pentru a constata necesitatea §i 
oportunitatea incuviin^arii mandatului de 
ocrotire. Dispoz4iile art. 940 alin. (3) teza 
finala ^i alin. (4) sunt aplicabile.
(4) Instanfa verifica daca mandantul a
desemnat prin contract o persoana careia 
mandatarul trebuie sa ii dea socoteala, iar, 
in caz contrar, desemneaza o asemenea 
persoana, cu acordul acesteia.__________

135. Nemodificat.
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(5) Dispozi^iile art. 940 alin. [7) raman 
aplicabile.
(6] Daca sunt mdeplinite cond4iile 
prevazute de lege, instanfa incuviin^eaza 
mandatul de ocrotire prin mcheiere.
Art 943^. Galea de atac 
Incheierea prin care instanja a solujionat 
cererea de incuviinjare a mandatului de 
ocrotire este supusa numai apelului.

136. Nemodificat

137. Art. 943^ Comunicarea hotararii
[1) Dupa ramanerea definitiva a incheierii 
prin care a fost incuviinjat mandatul de 
ocrotire, instan|:a care a pronun^at-o va 
comunica, de indata, dispozitivul acesteia, 
in copie legalizata, institu5:iilor prevazute 
la art 941, precum ^i notarului public 
instrumentator al mandatului de ocrotire.
(2) In cazul in care cererea de incuviin^are 
a mandatului de ocrotire a fost respinsa, 
curatela speciala instituita pe durata 
solufionarii acesteia inceteaza de drept

Nemodificat

138. Art 943^. Revocarea mandatului de 
ocrotire incuviin^;at
Cererea de revocare a mandatului de 
ocrotire incuviin^at se judeca potrivit 
dispozijiilor cuprinse in prezentul 
capitol.”

Nemodificat

Rolul activ al instance!. 
In^elegerile 
par^i
Art 983.-

35. La articolul 983, alineatul (2) se 
modifica ^i va avea urmatorul cuprins:

35. La articolul 983, alineatul (2] se 
modifica ?! va avea urmatorul cuprins:

Pentru
terminologica.

unitate139.
dintre

Amendament al 
Comisiei adoptat cu
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de(1) in tot cursul 
procesului, instan^a va 
starui ca parfile sa 
imparta bunurile prin 
buna invoiala.

unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

„{2) Daca parjile ajung la o in^elegere cu 
privire la impar^irea bunurilor, instan^a va 
hotan potrivit in^elegerii lor. imparpeala 
se poate face prin buna mvoiala §i daca 
printre cei interesapi se afla minori, 
persoane cu privire la care a fost instituita 
consilierea judiciara sau tutela speciala ori 
disparufi, insa numai cu mcuviinjarea 
prealabila a instance! de tutela, precum §i, 
daca este cazul, a reprezentantului sau a 
ocrotitorului legal.''.

„{2) Daca parfile ajung la o in^elegere cu 
privire la imparjirea bunurilor, instan^a va 
hotan potrivit m^elegerii lor. impar|:eala 
se poate face prin buna mvoiala 5! daca 
printre cei interesa^i se afla minori, 
persoane care beneficiaza de consiliere 
judiciara sau tutela speciala ori disparu^i, 
insa numai cu incuviinjarea prealabila a 
instance! de tutela, precum §i, daca este 
cazul, a reprezentantului sau a 
ocrotitorului legal.".

(2) Daca parjile ajung 
la 0 m^elegere cu 
privire la imparfirea 
bunurilor, instan^a va 

potrivithotari
in^^elegerii 
Impar^eala se poate 
face prin buna mvoiala 
§i daca printre cei 
interesai:i se afla 
minori, persoane puse 

interdic^ie 
judecatoreasca ori 
disparu^i, msa numai 

mcuviin^area 
prealabila a instance! 
de tutela, precum §i, 
daca este cazul, a

lor.

sub

cu

reprezentantului sau a 
ocrotitorului legal.
(33 In cazul m care 
in^elegerea prive^te 

partajul 
bunuri.

numai
anumitor 
instanja va lua act de 
aceasta mvoiala §i va 
pronunta o hotarare
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parj:iala, continuand 
procesul pentru
celelalte bunuri.
(4) Dispoz4iile art.

sunt438-441
aplicabile.

36. La articolul 1079, punctul 4 se modifica 
va avea urmatorul cuprins;

Nemodificat.140. CAPITOLUL II 
Dispoz4ii speciale de 
competen^a 
internajionala 
instan^elor romane 
Competen^a personala 
exclusiva 
Art. 1.079. - 
Instan^ele 
sunt
competente sa judece 
litigii cu elemente de 
extraneitate din sfera 
statutului 
referitoare la:
1. acte de stare civila 
mtocmite in Romania 
privind 
domiciliate in Romania

a

romane
exclusiv

personal

persoane

§i care sunt cetajeni 
romani sau apatrizi;

incuviinl:area 
adop5:iei, daca cel ce 
urmeaza a fi adoptat 
domiciliaza 
Romania ?i este

„4. instituirea consilierii judiciare sau a 
tutelei speciale cu privire la o persoana cu 
domiciliul in Romania;".

2.

in
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cetaj:ean roman sau 
apatrid;
3. tutela 5i curatela 
pentru protec^ia unei 
persoane cu domiciliul 
m Romania, care este
cetacean roman sau 
apatrid;

punerea sub4.
interdic^ie
judecatoreasca a unei 
persoane cu domiciliul 
m Romania;
5. desfacerea, nulitatea 

anulareasau
casatoriei, precum §i 
alte litigii intre sofi, cu 
excep^ia 
referitoare la imobile 
situate in strainatate, 
daca
introducerii 
ambii so^i domiciliaza 
in Romania §i unul 
dintre ei este cetacean 
roman sau apatrid.

celor

la data
cererii

37. La articolul 1081, punctul 1 al 
alineatului (2) se modifica $i va avea 
urmatorul cuprins:

141. Competenfa 
preferen^iala 
instan^elor romane 
Art. 1.081.-

37. La articolul 1081, punctul 1 al 
alineatului (2] se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:

Pentru
terminologica.

unitate
a

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de

Instan^ele 
judecatoregti romane
(1)
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voturi de membrii 
prezenti.

sunt competente sa 
judece litigiile m 
care:
1. reclamantul din 

privind
obligajia de mtre^inere 
are domiciliul m 
Romania;
2. locul unde a luat 
na^tere sau trebuia 
executata, fie §i numai 
m parte, o obligafie 
contractuala se afla in 
Romania;
3. locul unde a 
intervenit un fapt 
juridic din care decurg 
obligafii
extracontractuale sau 
se produc efectele 
acestuia se afla in 
Romania;
4. stadia feroviara sau 
rutiera ori portul sau 
aeroportul 
imbarcare/incarcare

cererea

de „1. procese referitoare la ocrotirea 
minorului sau persoanei care beneficiaza 
de consiliere judiciara ori tutela 
speciala, cetacean roman cu domiciliul in 
strainatate;"

„1. procese referitoare la ocrotirea 
minorului sau persoanei cu privire la care 
a fost instituita consilierea judiciara ori 
tutela speciala, cetacean roman cu 
domiciliul in strainatate;"

sau
debarcare/descarcare 
a pasagerilor sau 
marfii transportate se 
afla in Romania;______
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5. bunul asigurat sau 
locul 
evenimentului 
asigurat se afla in 
Romania;
6. ultimul domiciliu al 
defunctului se afla in 
Romania, 
fiind
exclusiva 
imobilele lasate de 
acesta in strainatate.

Instan^ele 
judecatore§ti romane 
sunt, de asemenea, 
competente sa judece: 
1. procese referitoare 
la ocrotirea minorului

producerii

rezervata
competen^a

pentru

[2]

sau persoanei puse 
interdic^iesub

judecatoreasca, 
cetacean roman cu 
domiciliul in
strainatate;

2. cererile de divor^, 
daca la data 
introducerii cererii 
reclamantul 
domiciliaza 
teritoriul Romaniei de 
cel putin un an;______

pe
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declararea3.
judecatoreasca 
morjii unui cetacean 
roman, chiar daca 
acesta se afla in 
strainatate la data 
cand a intervenit 
disparijia. Pana la 
luarea unor masuri 
provizorii de catre 
instan]:a 
raman
masurile provizorii 
dispuse de instanja 
straina;
4. procese intre 
persoane cu domiciliul

strainatate, 
referitoare la acte sau 
fapte de stare civila 
inregistrate 
Romania, daca cel 
pu^in una dintre par^;! 
este cetacean roman;
5. procese referitoare 
la ocrotirea in 
strainatate 
proprietafii 
intelectuale a unei 
persoane domiciliate 
in Romania, cetafean 
roman sau apatrid,

a

romana
valabile

in

in

a
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rezervata fiind o 
conven^ie de alegere a 
forului;
6. procese mtre straini, 
daca ace^tia au 
convenit expres astfel, 
iar raporturile juridice 
privesc drepturi de 
care ei pot dispune, in 
legatura cu bunuri sau 
interese 
persoanelor 
Romania;
7. procese referitoare 
la abordajul navelor

coliziunea 
aeronavelor, precum §i 
cele referitoare la 
asisten^a sau la 
salvarea 
persoane sau unor 
bunuri in marea libera 
ori intr-un spa^iu 
nesupus suveranita^ii 
vreunui stat, daca:
a) nava sau aeronava 
arboreaza pavilionul 
roman sau, dupa caz, 
este inmatriculata in 
Romania;
b) locul de destina^ie 
sau primul port ori

ale
din

sau

unor
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aeroport unde nava 
sau aeronava a ajuns 
se gase^te pe teritoriul 
Romaniei;
c) nava sau aeronava a 
fost sechestrata m 
Romania;
d) paratui are
domiciliul sau
re§edin^a obi§nuita in 
Romania;
8. procese privind 
raspunderea civila 
pentru prejudiciile 
cauzate de produse 
originare din Romania, 
indiferent de ceta^enia 
victimei, de locul 
survenirii accidentului 
sau locul producerii 
prejudiciului.
CAPITOLUL II 
Competen^a notarilor 
public!
Art. 12. - 
Notarul 
indepline§te 
urmatoarele acte ?! 
proceduri notariale:

redactarea

Art. 9 Legea notarilor public! $i a 
activitafii notariale nr. 36/1995, 
republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1, nr. 237 din 19 
martie 2018, cu modificarile ulterioare, 
se modifica $i se completeaza dupa cum 
urmeaza:

142.

Nemodificat.
public

a)
inscrisurilor cu
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conj;inut juridic, la 
solicitarea par^ilor; 
b) autentificarea 
mscrisurilor;
c) procedura 
succesorala notariala; 
d) certificarea unor 
fapte, in cazurile 
prevazute de lege;

legalizarea 
semnaturilor de pe 
inscrisuri, 
specimenelor 
semnatura, precum §i 
a sigiliilor;
f] darea de data certa 
inscrisurilor;
g) primirea in depozit 

bunurilor,
inscrisurilor §i a 
documentelor 
prezentate de parj:!, 
precum §i a sumelor de 
bani, a alter bunuri, 
inscrisuri 
documente gasite cu 
ocazia inventarului 
succesoral, in limita 
spa^iului §i utilita^ilor 
de care dispune biroul 
notarial;

e)

a
de

a a

sau
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h) actele de protest al 
cambiilor, al biletelor 
la ordin §i al cecurilor;
i) legalizarea copiilor 
de pe inscrisuri;

efectuareaj)
legalizarea
traducerilor;
k) eliberarea de 
duplicate de pe actele 
pe care le-a intocmit;
l) activita^i fiduciare, 
in condijiile legii;
m) mnumirea, 
cazurile prevazute de 
lege, a custodelui sau a 
curatorului special;
n] ihregistrarea ^i 
pastrarea, in condijiile 
legii, a amprentelor 
dispozitivelor speciale 
de marcat;
o) certificarea etapelor 
procedurale 
licita^iilor §i/sau ale 
rezultatelor acestora;

procedura 
divor^ului, in condifiile 
legii;

1. La articolul 12, dupa litera s] se 
introduce o noua litera, lit. s^), cu 
urmatorul cuprins:
„s') Procedura numirii asistentului pentru 
incheierea actelor juridice";

ale

P)

q) emiterea 
certificatului european 
de mogtenitor;_______
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r) lichidarea pasivului 
succesoral, cu acordul 
tuturor
mo^tenitorilor;
s) emiterea titiurilor 
executorii notariale;

5) orice alte opera^iuni 
prevazute de lege.
Art. 15. - 2. La articolul 15, dupa litera f) se 

introduce 0 noua litera, lit. f^], cu 
urmatorul cuprins:

143.
in indeplinirea 
atribujiilor ce li revin, 
notarul public are 
competenja generala, 
cu excep^iile prevazute 
m situa^iile urmatoare:

procedura 
succesorala notariala 
este de competenjia 
notarului public din 
biroul notarial situat m 
circumscripfia 
teritoriala 
judecatoriei m care 
defunctul §i-a avut 
ultimul domiciliu;

a]

a

b) in cazul
mo^tenirilor 
succesive, mo^tenitorii 
pot alege competen^a 
oricaruia dintre notarii 
publici care i$i
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desfa§oara activitatea 
birou

individual sau intr-o 
societate profesionala 
din circumscripl:ia 
teritoriala 
judecatoriei in care §i- 

avut ultimul 
domiciliu acela dintre 
autori care a decedat 
cel din urma; 
c] actele de protest al 
cambiilor, al biletelor 
la ordin §i al cecurilor 
se fac de notarul public 
din circumscrip^ia 
teritoriala

intr-un

a

a

Ministerul Justi^iei:
(-0
2. La articolul 15, d,upa litera f] se 
introduce o noua litera, litera f^), cu 
urmatorul cuprins:

procedura numirii asistentului pentru 
incheierea actelor juridice este de 
competen^a notarului public din biroul 
notarial situat in circumscrip(ia 
judecatoriei in care majorul are 
domiciliul sau resedinta;

Pentru acuratete 
legislativa.

a
judecatoriei in care 
urmeaza a se face 
plata; alAmendament 

Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

procedura numirii asistentului pentru 
incheierea actelor juridice este de 
competen^a notarului public din biroul 
notarial situat in circumscrip^ia teritoriala 
a judecatoriei in care majorul are 
domiciliul sau re5edinl:a;".

d) eliberarea
deduplicatelor de pe 

actele notariale, 
indreptarea' erorilor
materiale sau
completarea 
omisiunilor vadite se 
face de notarul public 
in a carui arhiva se afla 
originalul actelor 
notariale;___________

153



procedura 
divor^ului este de 
competen^a notarului 
public cu sediul 
biroului 
circumscripfia 
judecatoriei in a carei 
raza teritoriala se afla 
iocul
casatoriei sau ultima 
locuin^a comuna a 
so^ilor;
f] procedura eliberarii 
incheierii cu privire la 
rezultatul verificarilor 
efectuate in Registrul 
de evidenfa 
procedurilor 
succesorale 
Camerelor ^i in
registrele najionale 
notariale ale Uniunii se 
indepline§te 
notarul 
competent, 
condifiile legii, sa 
efectueze procedura 
succesorala;

e]

in

incheierii

a

al

de
public

in
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g) orice alte situa^ii 
prevazute de lege.

3. La articolul 80, dupa alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alin. [4^], cu 
urmatorul cuprins:

3. La articolul 80, dupa alineatul (4] se 
introduce un nou alineat, alin. (4^), cu 
urmatorul cuprins:

Pentru
terminologies.

unitate144. Art. 80. -
[1] Notarul public are 
obligapia 
deslu§easca 
raporturile juridice 
dintre parj;! cu privire 
la actul pe care vor sa il 
inchele, sa verifice 
daca scopul pe care il 
urmaresc este m 
conformitate cu legea 
5i sa le dea mdrumarile

asupra 
efectelor lui juridice.
(2] De asemenea, el 
trebuie sa ceara 
par^ilor, ori de cate ori

cazul,

sa
Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

necesare

este
documentele 
justificative 
autoriza^iile necesare 
pentru incheierea 
actului sau, la cererea

§1

acestora, va putea 
ob^ine el insu§i 
documenta^ia 
necesara, avand acces 
liber la orice registru 
public.
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(3] Actele din care 
rezulta drepturi ce 
urmeaza a fi supuse 
publicita^ii in cazurile 
§i condi^iile prevazute 
de lege se vor 
comunica, de mdata, la 
locul unde se ^ine 
aceasta evidenja, de 
notarul public, care va 
face 5i demersurile 
necesare in numele 
titularilor pentru 
ducerea la indeplinire 
a tuturor lucrarilor de 
publicitate.
[4] In vederea 
indeplinirii obligafiilor 
ce ii revin potrivit 
dispozifiilor alin. (2] ^i 
(3), notarul public va 
avea acces liber la 
birourile de publicitate 
imobiliara, precum ^i 
la alte institufii in 
vederea obfinerii 
actelor §i informafiilor 
necesare indeplinirii 
procedurilor notariale, 
va putea solicita §i 
obfine de la organul 
fiscal competent al

„(4^) in cazul in care la incheierea actului 
sau la indeplinirea procedurii notariale 
participa, in condifiile legii, o persoana cu 
privire la care a fost instituita masura 
consilieril judlciare sau a tutelei speciale, 
notarul public asigura informarea 51 
lamurirea persoanei ocrotite, in modalitafi 
adaptate starii acesteia, despre efectele 
incheierii actului, sau, dupa caz, ale 
indeplinirii procedurii notariale, precum 
5i despre utilitatea ^i gradul de urgen^a al 
acestora. Daca apreciaza necesar, notarul 
public poate acorda un termen pentru 
incheierea actului sau indeplinirea 
procedurii notariale, in vederea informarii 
corespunzatoare a persoanei ocrotite.''.

„(4^} in cazul in care la incheierea actului 
sau la indeplinirea procedurii notariale 
participa, in condifiile legii, o persoana 
care beneficiaza de consiliere judiciara 
sau tutela speciala, notarul public 
asigura informarea §i lamurirea persoanei 
ocrotite, in modalitafi adaptate starii 
acesteia, despre efectele incheierii actului, 
sau, dupa caz, ale indeplinirii procedurii 
notariale, precum §i despre utilitatea §i 
gradul de urgenfa al acestora. Daca 
apreciaza necesar, notarul public poate 
acorda un termen pentru incheierea 
actului sau indeplinirea procedurii 
notariale, in vederea informarii 
corespunzatoare a persoanei ocrotite.".

156



autoritafii
administra^iei publice 
locale certificatul fiscal 
emis pe suport hartie 

in formatsau
electronic.

(5) Notarul public are 
obliga^ia, in cazul 
persoanelor varstnice, 
sa le puna in vedere 
drepturile prevazute la 
art 30 din Legea nr. 
17/2000 
asistenfa sociala a 
persoanelor varstnice, 
republicata, 
modificarile 
completarile 
ulterioare.

privind

cu
§1

4. La articolul 106, alineatul (5] se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

145. Art 106. - 4. La articolul 106, alineatul (5] se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

Pentru
terminologies.

unitate
(1) Dupa ce constata ca 
este legal sesizat 

public 
inregistreaza cauza §i 
dispune citarea celor 
care au voca5;ie la 
mo§tenire, iar daca 
exists

alAmendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

notarul

de

testament 
citeazS §i pe legatari §i 
executorul 
testamentar instituit
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(2) Cita^ia trebuie sa 
cuprinda, 
sanc^iunea nulita^ii 
acesteia, pe langa 
elementele prevazute 
de Codul de procedura 
civila, republicat, cu 
modificarile 
ulterioare, 
precizarea ca, daca 
succesibilul nu i§i 
exercita dreptui de a 
accepta in termenul 
prevazut la art. 1.103 

civil,

sub

Coduldin
republicat, 
modificarile 
ulterioare, 
prezumat ca renunfa la 
mo^tenire. In cazul in 
care, astfel cum rezulta 

informafiile 
existente la dosar, 
domiciliul actual a! 
succesibilului nu este

cu

fiva

din

„(5) In cazul mo^tenitorului minor ori a 
persoanei 
consiliere judiciara sau tutela speciala,
se citeaza ocrotitorul sau legal §i 
autoritatea tutelara.".

„(5) In cazul mo§tenitorului minor ori cu 
privire la care a fost instituita masura 
consilierii judiciare sau a tutelei speciale, 
se citeaza ocrotitorul sau legal §i 
autoritatea tutelara.".

cunoscut, se poate 
proceda la citarea sa, 
in mod cumulativ, prin 
afi^are la ultimul 
domiciliu 
defunctului, afi§are la 
ultimul domiciliu

beneficiaza decare

al
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alcunoscut
succesibilului, 
publicare intr-un ziar 

raspandirecu
na^ionala.
(3) Daca printr-un 
testament autentic s-a
instituit un legatar 
universal, se citeaza, in 
lipsa de mo^tenitori 
rezervatari, 
legatarul; 
testamentul

numai 
daca 
este

olograf sau mistic, se 
citeaza ^i mo^tenitorii 
legali. In ambele cazuri 
se va cita §i executorul 
testamentar, daca a 
fost desemnat prin 
testament.
(4) In succesiunea ce 
urmeaza a fi declarata 
vacanta, notarul public 
citeaza 
administra|;iei publice 
competenta a prelua 
bunurile.

autoritatea

[5] cazulIn
mo^tenitorului 
incapabil, se citeaza 
reprezentantul sau
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legal autoritatea 
tutelara.

5. La Capitolul V, dupa Sec5:iunea a 7-a 
„Procedura divor^ului pe cale notariala”, 
se introduce o noua secjiune. Sec^iunea 7^ 
„Procedura numirii asistentului pentru 
mcheierea actelor juridice", cu urmatorul 
cuprins:

Nemodificat.146.

Art. 138^- [1] In vederea numirii unui 
asistent pentru mcheierea actelor juridice, 
majorul formuleaza, impreuna cu 
persoana care urmeaza a fi numita m 
aceasta calitate, o cerere catre notarul 
public competent care cuprinde datele de 
identificare a solicitanfilor §i motivele pe 
care se intemeiaza cererea.

Nemodificat.147.

(2) La cerere se anexeaza un inventar 
sumar al bunurilor majorului, precum §i, 
daca este cazul, orice alte documente 
relevante pentru solujionarea cererii.
(3] La primirea cererii, notarul public 
fixeaza termen pentru solufionarea 
acesteia §i o comunica, din oficiu, in copie, 
unei persoane din familia majorului, 
pentru ca aceasta sa poata formula 
obiec5:iuni. Majorul care solicita numirea 
asistentului poate solicita ^i citarea unei 
persoane cu care conviefuie^te, chiar daca 
aceasta nu ii este ruda. De asemenea, 
notarul public poate sa accepte ca la 
solufionarea cererii sa participe orice alta 
persoana interesata, daca majorul care
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solicita numirea asistentului nu se 
impotrivegte.
Art. 1382-
(1) Cererea se solu^ioneaza cu ascultarea 
majorului, in prezen^a persoanei care 
urmeaza a fi numita in calitate de asistent.
(2) Notarul public verifica daca majorul 
in^elege semnifica^ia cererii formulate 
daca acesta poate sa-^i exprime dorin^ele 
§\ preferinfele.

Nemodificat.148.

Din interpretarea 
sistematica a textelor 
[art. 138^ alin. (3), 
art. 1382
art. 1382 aiij, ^2] din 
proiect], rezulta ca, la 
solutionarea cererii, 

participa 
persoanele aratate la 
art. 138^ alin. (3] 
tezele a Il-a si a Ill-a 
din proiect; totodata, 
notarul examineaza 

eventualele 
obiectiuni formulate 

persoana 
prevazuta la art. art. 
138^ alin. (3] teza I 
din proiect.

pot SI

si

de

149. Art. 1382. Solufionarea cererii se face 
prin incheiere motivata.
(2) In cuprinsul incheierii se vor arata 
operaliunile efectuate pentru solu^ionarea 
cererii, documentele avute in vedere la 
solu^ionarea acesteia, precum ^i 
persoanele care au intervenit in cursul 
procedurii.

Amendament pentru 
corelare cu art. 1 alin. 
[1] din Capitolul I - 
Asistenta pentru
incheierea actelor 
juridice.

1-2 nemodificat.

3)Incheierea cuprinde datele de 
identificare a majorului ^i a asistentului, Amendament al 

Comisiei adoptat cu
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(3) incheierea cuprinde datele de
identificare ale majorului ale
asistentului, precum 5! durata pentru care 
a fost numit asistentul, care nu poate 
depart 2 ani.
(4] Durata prevazuta la alin. (3) poate fi 
prelungita, urmand procedura prevazuta 
in prezenta sectiune.

precum §i durata pentru care a fost numit 
asistentuli

unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

[4) Masura asistentei poate fi reinnoita, 
urmand procedura prevazuta in prezenta 
secfiune, pentru o perioada ce nu poate 
depasi 2 ani.

150. Art. 13 8^-
(1] Incheierea se comunica majorului §i 
asistentului acestuia. Incheierea, msofita 
de copiile documentelor anexate cererii de 
numire a asistentului se comunica 
autoritafii tutelare, de catre notarul public, 
cel mai tarziu in ziua urmatoare incheierii 
procedurii.
(2) Numirea asistentului este inregistrata 
in Registrul national de eviden^a a 
masurilor de asistenfa pentru incheierea 
actelor juridice, finut in acest scop de 
Uniunea Nafionala a Notarilor Publici din 
Romania.

Amendament de 
corelare cu art. 6 din 
proiect.1] Nemodificat

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de
(2) Numirea asistentului si incetarea 
asistentei se inregistreaza in Registrul 
national de evidenfa a masurilor de 
asistenfa pentru incheierea actelor 
juridice, ^inut in acest scop de Uniunea 
Nafionala a Notarilor Publici din Romania.

151. Art. 1385 _
(1] Notarul public respinge cererea in 
urmatoarele situafii:
a) exista indoieli serioase cu privire la 
in^elegerea, de catre major, a semnificafiei 
cererii formulate;
b) exista indoieli serioase cu privire la 
posibilitatea exprimarii, de catre major, a 
dorinfelor 5! preferinfelor sale;

l)Nemodificat.
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c) exista elemente care dau na§tere in mod 
series temerii ca majorul va suferi un 
prejudiciu prin numirea asistentului;
d) un membru al familiei majorului sau o 
alta persoana interesata formuleaza 
obieejiuni cu privire la numirea 
asistentului;
e) asistentul nu indepline§te cond4iile 
prevazute de lege pentru numirea sa.
[2) Dispoz^iile art. alin. (1) raman 
aplicabile.
(3) Impotriva incheierii de respingere a 
cererii, majorul sau cel indicat in cerere 
pentru a fi numit asistent poate formula 
contestable la instanja de tutela in a carei 
circumscripbie teritoriala are domiciliul 
sau re§edinba majorul care a solicitat 
numirea asistentului, in termen de 30 de 
zile de la comunicarea incheierii de

2] Nemodificat.

(3] impotriva incheierii de respingere a 
cererii, majorul sau cel indicat in cerere 
pentru a fi numit asistent poate formula 
plangere la instanba de tutela in a carei 
circumscripbie teritoriala i§i are domiciliul 
sau re§edinba majorul care a solicitat 
numirea asistentului, in termen de 30 de 
zile de la comunicarea incheierii de 
respingere.
(4) Plangerea se solubioneaza prin 
incheiere, care nu este supusa niciunei cai 
de atac."

Preluare observable 
eSM
Corelare cu Legea 
nr.36/1995

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de
respingere.
(4) Contestabia se solubioneaza prin 
incheiere, care nu este supusa niciunei cai 
de atac."

152. Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al6. La articolul 164, la alineatul (1), dupa 
litera f] se introduce o noua litera, lit. g), 
iar alineatul (5) se modifica, dupa cum 
urmeaza:
„g) Registrul nabional de evidenba a 
masurilor de asistenba pentru incheierea 
actelor juridice.

6. La articolul 164, la alineatul (1), dupa 
litera Q se introduce o noua litera, lit. g), 
iar alineatul (5) se modifica, dupa cum 
urmeaza:
"g) Registrul nabional de evidenba a 
masurilor de sprijin si ocrotire luate de 
notarul public si instanba de tutela.

de

51 Nemodificat
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(5) Organizarea §i func^ionarea registrelor 
prevazute la alin. [1] lit. a] - d), f] §i g], 
precum procedura de inscriere 5! 
consultare a acestora se stabilesc prin 
decizie a Biroului executiv al Consiliului 
Uniunii."

Dupa alin. 5, se introduce un nou 
alineat, alin. 6:

(6) Inregistrarea si verificarea in 
registrul prevazut la alin. (1), lit.g) sunt 
gratuite.

153. Legea nr. 119/1996 cu 
privire la actele de 
stare civila

Art. 10 - Legea nr. 119/1996 din 16 
octombrie 1996 cu privire la actele de 
stare civila, republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 339 din 18 
mai 2012, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, se completeaza dupa cum 
urmeaza:
1. La alineatul [3} al articolului 25, dupa 
litera b] se introduce o noua litera, lit. c), 
cu urmatorul cuprins;

Art. 10 - Legea nr. 119/1996 din 16 
octombrie 1996 cu privire la actele de 
stare civila, republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 339 din 18 
mai 2012, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, se completeaza dupa cum 
urmeaza:
1. La alineatul [3] al articolului 25, dupa 
litera b] se introduce 0 noua litera, lit. c), 
cu urmatorul cuprins;

Pentru
terminologica.

unitate

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

Art. 25. - de
Declarafia de 

casatorie se face 
personal de catre 
viitorii sofi, in scris, la 
serviciul 
comunitar local de 
eviden^a a persoanelor 
sau, dupa caz, la 
primaria competenta, 
misiunea diplomatica 
ori oficiul consular 
unde urmeaza a se 
incheia casatoria. In 
declara^ia de casatorie, 
viitorii so5:i vor arata ca 
nu exista niciun

(1)

public
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impediment legal la 
casatorie §i vor 
men^iona numele de 
familie pe care il vor 
purta in timpul 
casatoriei, precum ^i 
regimul matrimonial 
ales.
(2] Pentru motive 
temeinice, daca unul 
dintre viitorii so^i se 
afla in imposibilitatea 
de a se deplasa la 
sediul serviciului 
public comunitar local 
de eviden^a 
persoanelor sau, dupa 
caz, al primariei 
competente, declara^ia 
de casatorie se poate 
face 5i in afara sediului 
acestuia/acesteia, in 
fa^a ofi^erului de stare 
civila.
(3] Ofiferul de stare 
civila care prime§te 
declarafia de casatorie 
solicits viitorilor sofi 
sa prezinte actele de 
identitate, certificatele

na^tere, 
certificatele medicale

a

de
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„c) dovada in^tiin^arii tutorelui sub a 
carui ocrotire se afla despre 
formularea declara(iei de casatorie, 
atunci cand viitorul so^ beneficiaza de 
consiliere judiciara sau tutela 
speciala.".

privind 
sanata^ii 
precum §i:

starea
acestora, „c) dovada in^tiinfarii tutorelui sub a 

carui ocrotire se afla despre 
formularea declarafiei de casatorie, 
atunci cand cu privire la viitorul sof a 
fost instituita consilierea judiciara sau 
tutela speciala.''.

a) autorizarea
instan^ei de tutela in a 
carei circumscrip^ie i?! 
are domiciliul cel care 

mcuviin^area 
incheierea

cere 
pentru 
casatoriei, m cazul 
existence! 
impedimente rezultate 
din condijiile de 
rudenie fireasca sau

unor

adop^ie, in condipiile 
prevazute de lege; 
b] avizul medical, 
dovada incuviinfarii 
parinjilor ori, dupa 
caz, a tutorelui §i 
autorizarea instan|:ei 
de tutela in a carei 
circumscripjie 
minorul i§i 
domiciliul 
incheierea casatoriei, 
in cazul existence!

impedimente 
varsta

are
pentru

unor 
legate de 
matrimoniala;
dispozij:iile art. 272 
alin. [2] ultima teza ?i
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alin. (3)- (5) din Legea 
287/2009,nr.

republicata, 
modificarile 
ulterioare, se aplica in 
mod corespunzator.

cu

(4) Daca unul dintre 
viitorii so^i, parin|:ii 
sau tutorele nu se afla 

unitateain
administrativ- 
teritoriala 
urmeaza a se incheia 
casatoria, ei pot face 
declara^ia de casatorie, 
respectiv pot depune 
dovada incuviinfarii 
prevazute la alin. (3) 
lit. b] la serviciul 
public comunitar local 

eviden^a 
persoanelor sau, dupa 
caz, la primaria unita^ii 
administrativ- 
teritoriale unde au 
domiciliul
re^edinfa, care o 
transmite in termen de 
48 de ore serviciului 
public comunitar local

unde

de a

sau
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de eviden^a 
persoanelor sau, dupa 
caz, primariei unde 
urmeaza a se incheia 
casatoria.

a

Dupa punctul 2 se introduc doua noi 
puncte:

Preluare
amendament dep. 
Oana Murariu

154. Art 43. -
In actele de na§tere 
atunci cand este cazul, 
in cele de casatorie sau 
de deces se inscriu 
men^iuni cu privire la 
modificarile 
intervenite in starea 
civila a persoanei, in 
urmatoarele cazuri: 
a] stabilirea filia^iei 
prin recunoa^tere sau 
hotarare 
judecatoreasca 
definitiva 
irevocabila 
incuviin^area purtarii 
numelui;

3. La articolul 43, dupa litera i) se 
introduce o noua litera, lit j), cu 
urmatorul cuprins:

Amendamentul 
asigura corelarea 
textelor.

„j) instituirea, prelungirea, inlocuirea 
sau incetarea consilierii judiciare ori a 
tutelei speciale.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

de

51

b] contestarea
recunoa§terii
tagaduirea
paternita^ii;

sau

c) casatorie, 
desfacerea, incetarea 

anulareasau
casatoriei;
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d) adopjie, desfacerea, 
incetarea sau anularea 
adop^iei;
e) pierderea sau 
dobandirea ceta^eniei 
romane;
f} schimbarea
numelui; 
g] deces;
h] recti ficare, 

saucompletare 
anulare a actelor de 
stare civila ori a 
men^iunilor mscrise 
pe ele;
i) schimbarea sexului, 
dupa 
definitiva 
irevocabila a hotararii 
judecatoregti.

ramanerea

155. Preluare
amendament dep. 
Oana Murariu

4. Dupa articolul 50 se introduce un 
nou articol, art. 50^ cu urmatorul 
cuprins:

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

„Mentiunea privitoare la masurile de 
ocrotire se inscrie pe actul de nastere al 
persoanei in cauzd."
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156. 2. La articolul 28, dupa alineatul (1] se 
introduce un nou alineat, alin. (1^], cu 
urmatorul cuprins;

Nemodificat.Art. 28. -
(1] In cazul in care 
constata ca nu sunt 
indeplinite cerinfele 
prevazute de lege 
pentru 
casatoriei, ofilerul de 
stare civila refuza sa 
incheie casatoria §i 
consemneaza refuzul 
intr-un proces-verbal.

„(1^) In cazul in care se formuleaza 
opozi^ie cu privire la casatoria unei 
persoane care beneficiaza de consiliere 
judiciara sau tutela speciala, ofi^erul de 
stare civila sesizeaza de indata instan^a 
de tutela, care va hotari cu privire la 
temeinicia opozi^iei.

incheierea

(2) In cazul refuzului 
ofilerului de stare 
civila de a incheia 
casatoria, 
nemullumita 
sesiza instan^a de 
tutela in raza careia 
domiciliaza.

persoana
poate

157. Legea nr. 455/2001 
privind semnatura 
electronica

Art. 11 - La articolul 23 din Legea nr. 
455/2001 privind semnatura electronica, 
republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 316 din 30 aprilie 
2014, cu completarile ulterioare, litera b) 
a alineatului (2) se modifica §1 va avea 
urmatorul cuprins:

Nemodificat.

158. Art. 23.-
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(1) Orice furnizor de 
servicii de certificare 
are obliga^ia de a 
suspenda certificatui 
m termen de 24 de ore 
din momentul in care a 
luat cuno^tinja sau 
trebuia putea sa ia 
cuno§tin^a 
apari^ia 
dintre 
cazuri:

despre
oricaruia

urmatoarele

a) la cererea 
semnatarului, dupa o 
prealabila verificare a 
identita^ii acestuia;
b) in cazul in care o 
hotarare 
judecatoreasca 
dispune suspendarea;
c) in cazul in care 
informajiile conjinute 
in certificat nu mai 
corespund realitafii, 
daca nu se impune 
revocarea 
certificatului;
d) in orice alte situa^ii 
care constituie cazuri 
de suspendare a 
certificatelor eliberate, 
potrivit procedurilor

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de

b] la decesul sau instituirea tutelei 
speciale cu privire la semnatar;"b] la decesul sau punerea sub tutela 

speciala a semnatarului;”_____________
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voturi de membrii 
prezenti.

de securitate §i de 
certificare declarate de 
furnizor in baza art. 13. 
[2) Orice furnizor de 
servicii de certificare 
are obliga^ia de a 
revoca certificatui in 
termen de 24 de ore 
din momentul in care a 
luat cuno^tinja sau 
trebuia ^i putea sa ia 
cuno§tinfa 
apar4ia 
dintre 
cazuri:

despre
oricaruia

urmatoarele

a] la cererea
semnatarului, dupa o 
prealabila verificare a 
identita^ii acestuia; 
b) la decesul sau 

subpunerea 
interdic^ie 
semnatarului; 
c] in cazul in care o 
hotarare

a

judecatoreasca 
definitiva dispune 
revocarea;
d) daca se dovede^te in 
mod neindoielnic ca 
certificatui a fost emis
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in baza unor informa^ii 
eronate sau false;
e] in cazul in care 
informa^iile esenfiale 
con^inute in certificat 
nu mai corespund 
realitafii;
f] atunci cand 
confidenfialitatea 
datelor de creare a 
semnaturii a fost 
incalcata;
g) in cazul in care 
certificatul a fost 
utilizat in mod 
fraudulos;
h) in orice alte situafii 
care constituie cazuri 
de revocare 
certificatelor eliberate, 
potrivit procedurilor 
de securitate de 
certificare declarate de 
furnizor in baza art. 13. 
(3) Furnizorul de 
servicii de certificare il 
va informa de urgen^a 
pe titular despre 
suspendarea 
revocarea 
certificatului, 
impreuna cu motivele

a

sau
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care au stat la baza 
deciziei sale.

Furnizorul 
servicii de certificare 
va inscrie menpiunea 
de suspendare sau de 
revocare 
certificatului 
registrul electronic de 
eviden^a 
certificatelor eliberate 
prevazut la art. 17, m 
termen de 24 de ore 
din momentul in care a 
luat cuno^tin^a sau 
trebuia ^i putea sa ia 
cuno§tinfa 
adoptarea 
respective.
(5) Suspendarea sau 
revocarea va deveni 
opozabila ter^ilor de la 
data inscrierii sale in 
registrul electronic de 
eviden^a 
certificatelor.

C4) de

a
in

a

despre
deciziei

a

159. Ordonanja 
41/2003 privind 
dobandirea 
schimbarea pe cale 
administrativa

Ordonan^a Guvernului nr. 
privind dobandirea $i

Nemodificat.Art. 12 
41/2003
schimbarea pe cale administrativa a 
numelor persoanelor fizice, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
68 din 2 februarie 2003, aprobata cu

nr.

a
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numelor persoanelor 
fizice

modificari 51 completari prin Legea nr. 
323/2003, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7, alineatul [2) se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins:

160. 1. La articolul 7, alineatul (2] se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins:

Pentru unitatea 
terminologica.

Art. 7. -
[1] Pentru minor, 
cererea de schimbare a 
numelui se face, dupa 
caz, de parinfi sau, cu 
incuviinfarea 
autoritafii tutelare, de 
tutore. Daca parinfii nu 
se injeleg cu privire la 
schimbarea numelui 
copilului, va hotari 
autoritatea tutelara.
(2) Cand cererea de 
schimbare a numelui 
minorului este facuta 
de catre unul dintre 
parin5:i, este necesar 
acordul 
parinte, dat in forma 
autentica. Acordul nu 
este necesar in cazul in 
care celalalt parinte 
este
interdic^ie ori este 
declarat judecatore§te 
disparut sau decazut 
din drepturile
parinte§ti.

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al

„(2) Cand cererea de schimbare a numelui 
minorului este facuta de catre unul dintre 
parin^i, este necesar acordul celuilalt 
parinte, dat in forma autentica. Acordul nu 
este necesar in cazul in care celalalt 
parinte este pus sub consiliere judiciara 
5i nu poate exercita, potrivit legii, 
autoritatea parinteasca, este pus sub 
tutela speciala ori este declarat 
judecatore^te disparut sau decazut din 
drepturile parinte§ti.

„{2] Cand cererea de schimbare a numelui 
minorului este facuta de catre unul dintre 
parinfi, este necesar acordul celuilalt 
parinte, dat in forma autentica. Acordul nu 
este necesar in cazul in care celalalt 
parinte beneficiaza de consiliere 
judiciara $i nu poate exercita, potrivit 
legii,
beneHciaza de tutela speciala ori este 
declarat judecatore§te disparut sau 
decazut din drepturile parinte^ti.

de

parinteasca,autoritatea

celuilalt

2. La articolul 7, alineatul (4) se abroga.
2. Nemodificat.

subpus

3. La articolul 7, alineatul (5) se modifica ^i 
va avea urmatorul cuprins :
„(5} in cazul in care parinfii copilului sunt 
decedaji, necunoscufi, beneficiaza de 
consiliere judiciara $i nu pot exercita.

3. La articolul 7, alineatul (5) se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins :
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„[5} in cazul in care parin^ii copilului sunt 
deceda^i, necunoscu^i, beneficiaza de 
consiliere judiciara nu pot exercita, 
potrivit legii, autoritatea parinteasca, 
beneficiaza de tutela speciala, sunt 
declara^i judecatore§te mor^i ori disparuji 
sau decazu^i din drepturile parinte§ti §1 nu 
a fost instituita tutela in cazul copilului 
declarat abandonat prin hotarare 
judecatoreasca ramasa definitiva, precum 
^i in cazul in care instan^a judecatoreasca 
nu a hotarat incredin^area copilului unei 
familii sau unel persoane, in condi^iile 
legii, cererea de schimbare a numelui 
minorului se face de catre serviciul public 
specializat pentru protec^ia copilului din 
subordinea consiliului jude^ean ori, dupa 
caz, a consiliului local, al sectorului 
municipiului Bucure§ti.".

(3] In cazul in care 
minorul a implinit 
varsta de 14 ani, 
cererea va fi semnata 
^i de acesta.
(4) Pentru persoana 
pusa sub interdicl:ie, 
cererea de schimbare a 
numelui se face de 
catre
incuviinfarea 
autoritajii tutelare.

potrivit legii, autoritatea parinteasca, 
beneficiaza de tutela speciala, declara^i 
judecatore^te morji ori disparu^i sau 
decazuji din drepturile parinte§ti §i nu a 
fost instituita tutela, in cazul in care copilul 
a fost declarat abandonat prin hotarare 
judecatoreasca ramasa definitiva, precum 
^i in cazul in care instanja Judecatoreasca 
nu a hotarat incredin5:area copilului unei 
familii sau unei persoane, in cond4iile 
legii, cererea de schimbare a numelui 
minorului se face de catre serviciul public 
specializat pentru protec5;ia copilului din 
subordinea consiliului jude^ean ori, dupa 
caz, a consiliului local, al sectorului 
municipiului Bucure§ti.".

tutore. cu

(5) In cazul m care 
parinjii copilului sunt 
deceda^i, necunoscu^i, 
pu§i sub interdic^ie, 
declara^i 
judecatore§te 

disparufi 
decazu^i din drepturile 
parinte^ti §i nu a fost 
Instituita tutela, m 
cazul in care copilul a 

declarat 
prin

mor^i
ori sau

fost
abandonat 
hotarare 
judecatoreasca ramasa 
definitiva, precum §i in 
cazul in care instanja 
judecatoreasca nu a
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hotarat incredinfarea 
copilului unei familii 
sau unei persoane, in 
condi^iile legii, cererea 

schimbare 
numelui minorului se 
face de catre serviciul 

specializat 
protec^:ia

de a

public 
pentru 
copilului 
subordinea consiliului 
jude5:ean ori, dupa caz, 
a consiliului local, al 
sectorului 
municipiului 
Bucure$ti.

din

Nemodificat.Legea nr. 53/2003 
privind Codul muncii*)

Art. 13 - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 
2011, cu modificarile §i completarile 
ulterloare, se modifica dupa cum urmeaza:

161.

162. Art. 13. -
(1) Persoana fizica 
dobande§te capacitate 
de munca la implinirea 
varstei de 16 ani.

(2) Persoana fizica 
poate incheia un 
contract de munca in 
calitate de salariat $i la
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implinirea varstei de 
15 ani, cu acordui 
parin^ilor sau al 
reprezentan^ilor legali, 
pentru activitafi
potrivite 
dezvoltarea fizica, 
aptitudinile 
cuno§tin^;ele sale, daca 
astfel nu ii sunt 
periclitate sanatatea, 
dezvoltarea 
pregatirea 
profesionala.

(3) Incadrarea m 
munca a persoanelor 
sub varsta de 15 ani 
este interzisa.

(4) incadrarea in 
munca a persoanelor 
puse sub interdicj:ie 
judecatoreasca este 
interzisa.

cu

§1

§1

Pentru corelare cu 
solutiile propuse in 
Codul civil.
Nu se abroga alin 4 
art, 13, ci se modifica.

1. Alineatul (4) al articolului 13 se 
modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

1. La articolul 13, alineatul (4) se 
abroga.

„Incadrarea in munca a persoanelor 
care beneficiaza de tuteld speciald este 
interzisd"

Preluare
amendament deputat
Oana Murariu

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

[5)Incadrarea in 
munca in locuri de 

grele.munca 
vatamatoare 
periculoase se poate 
face dupa implinirea 
varstei de 18 ani;

sau
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aceste locuri de munca 
se stabilesc prin 
hotarare a Guvernului.

Art. 56. - 2. La articolul 56, litera b) a alineatului (1] 
se modifica §i va avea urmatorul cuprins:Contractul 

individual de munca 
existent inceteaza de 
drept:
a) la data decesului 
salariatului sau al 
angajatorului 
persoana 
precum ?! in cazul 
dizolvarii 
angajatorului 
persoana juridica, de la 
data
angajatorul ^i-a incetat 
existen^^a 
legii;
b) la data ramanerii 
definitive a hotararii

(1] Preluare
amendament deputat
Oana Murariu

2. La articolul 56, litera b) a alineatului 
(1) se modiUca si va avea urmatorul 
cuprins:

Amendament al 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

fizica, „b} la data ramanerii definitive a hotararii 
judecatore§ti de declarare a mor^ii 
salariatului sau a angajatorului persoana 
fizica;".

„b) la data rdmdnerii definitive a hotdrdrii 
judecdtoresti de declarare a mortii sau a 
instituirii tutelei speciale a salariatului 
sau a angajatorului persoana fizica"la care

conform

judecatore^ti de
declarare a morjii sau 

punerii suba
interdicjie
salariatului

a
sau a

angajatorului 
persoana fizica; 
c) la data indeplinirii 
cumulative a
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condi^iilor de varsta 
standard 51 a stagiului 
minim de cotizare 
pentru pensionare sau, 

caracter 
exceptional, pentru 
salariata care opteaza 

pentru 
continuarea executarii 
contractului individual 
de munca, m termen 
de 30 de zile 
calendaristice anterior 
implinirii condi^iilor 
de varsta standard §i a 
stagiului minim de 

pentru 
pensionare, la varsta 
de 65 de ani; la data 
comunicarii deciziei de

cu

in sens

cotizare

pensie in cazul pensiei 
de invaliditate de 
gradul III, 
anticipate

pensiei 
par^iale, 

pensiei anticipate, 
pensiei pentru limita
de varsta cu reducerea
varstei standard de 
pensionare; la data 
comunicarii deciziei 
medicale 
capacitatii de munca in

asupra
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cazul invalidita^ii de 
gradul I sau II; 
d) ca urmare a 
constatarii nulita^ii 
absolute a contractului 
individual de munca, 
de la data la care 
nulitatea a fost 
constatata prin
acordul parjiilor sau 

hotarareprin 
judecatoreasca 
definitiva;
e) ca urmare a 
admiterii cererii de 
reintegrare m func^ia 
ocupata de salariat a 
unei persoane 
concediate nelegal sau 

motive 
neintemeiate, de la 

ramanerii 
definitive a hotararii 
judecatore§ti 
reintegrare; 
f) ca urmare a 
condamnarii

pentru

data

de

la
unei

pedepse privative de 
libertate, de la data 
ramanerii definitive a

executarea
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hotararii
judecatore^ti;
g) de la data retragerii 
de catre autorita^ile

organismele 
competente a avizelor, 
autoriza^iilor 
atestarilor necesare 
pentru exercitarea 
profesiei;
h) ca urmare a 
interzicerii exercitarii 
unei profesii sau a unei 
func^ii, ca masura de 
siguran^a ori pedeapsa 
complementara, de la

ramanerii 
definitive a hotararii 
judecatore^ti prin care 
s-a dispus interdic^ia;
i) la data expirarii 
termenului
contractului individual 
de munca mcheiat pe 
durata determinata;
j) retragerea acordului 
parin^ilor sau al 
reprezentandlor legali, 
in cazul salaria^ilor cu 
varsta cuprinsa intre 
15 si 16 ani.

sau

ori

data
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(2) Pentru situa^iile 
prevazute la alin. (1) 
lit. c] -j], constatarea 
cazului de incetare de 
drept a contractului 
individual de munca se 
face in termen de 5 zile 
lucratoare de la 
intervenirea acestuia, 
in scris, prin decizie a 
angajatorului, ^i se 
comunica persoanelor 
aflate in situafiile 
respective in termen 
de 5 zile lucratoare.
(3) Angajatorul nu 
poate ingradi sau

dreptul 
salariatei de a continua 
activitatea in condifiile 
prevazute la alin. (1) 
lit. c] teza intai.
(4) Pe baza unei cereri 
formulate cu 30 de zile 
inainte de data 
indeplinirii cumulative 
a condi^iilor de varsta 
standard ^i a stagiului 
minim de cotizare

limita

pentru pensionare ^i 
aprobareacu

angajatorului,
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salariatul poate fi 
men^inut in aceea§i 
funcjie maximum 3 ani 
peste varsta standard 
de pensionare, cu 
posibilitatea 
prelungirii anuale a 
contractului individual 
de munca.

Art. 14 - La articolul 60 din Legea nr. 
272/2004 
promovarea 
republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 159 din 5 martie 
2014, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, litera a) se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:

Nemodlficat.Legea nr. 272/2004 
privind protecfia 
promovarea 
drepturilor copilului

163.
privind protec^ia $i 

drepturilor copilului,

Art 60. -De masurile 
de protecl:ie speciala, 
instituite de prezenta 
lege, beneficiaza:

„a3 copilul ai carui paring! sunt deceda^i, 
necunoscu^i, decazu|:i din exerc4iul 
drepturilor parinte^ti sau carora li s-a 
aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor 
parinte§ti, care beneficiaza de consiliere 
judiciara daca ace^tia nu pot exercita, 
potrivit legii, autoritatea parinteasca, sau 
de tutela speciala, declaraj;! judecatore^te 
mor^i sau disparufi, cand nu a putut fi 
instituita tutela;".

a] copilul ai carui 
parin^i sunt deceda^i, 
necunoscufi, decazu^i 

exercifiul 
drepturilor parinte^ti 
sau carora li s-a aplicat 
pedeapsa interzicerii 
drepturilor parinte§ti, 
pu$i sub interdicfie, 
declaraji
judecatore§te morfi 
sau disparuti, cand nu

din
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a putut fi instituita 
tutela;

b) copilul care, m 
vederea 
intereselor sale, nu 
poate fi lasat in grija 
parinjilor din motive 
neimputabile acestora;
c) copilul abuzat sau 
neglijat;
d) copilul gasit sau 
copilul parasit in 
unita^i sanitare;
e) copilul care a 
savar^it o', fapta 
prevazuta de legea 
penala $i care nu 
raspunde penal.

protejarii

164. Legea nr. 273/2004 
privind procedura 
adopfiei

Art. 15 - Articolul 12 din Legea nr. 
273/2004 privind procedura adop5:iei, 
republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I nr, 739 din 23 
septembrie 2016, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se modifica ^i va 
avea urmatorul cuprins:
„Art. 12 - Parintele minor care a implinit 
14 ani, precum §i parintele major care 
beneficiaza de consiliere judiciara sau de

Nemodificat.

Art. 12. -
Parintele minor care a 
implinit 14 ani i§i 
exprima____________
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consim^amantul 
asistat de catre 
ocrotitorul sau legal.

tutela speciala §i nu se afla in 
imposibilitatea de a-$i manifesta voinja 
din cauza lipsei discernamantului i^i 
exprima consim^amantul asistat de catre 
ocrotitorul sau legal.”.

165. Ordonan^a de urgen^a 
nr. 97/2005 privind 
evidenja, domiciliul, 
re§edin5;a ^i actele de 
identitate 
ceta^enilor romani

Ordonanja de urgenja a Nemodificat.Art. 16
Guvernului nr. 97/2005 privind evidenfa, 
domiciliul, re^edin^a §i actele de identitate 
ale ceta^enilor romani, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.ale
719 din 12 octombrie 2011, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, se 
modifica dupa cum urmeaza:

166. Art. 27. - 1. La articolul 27, alineatul (3) se modifica 
5i va avea urmatorul cuprins:

Nemodificat.
Domiciliul 

persoanei fizice este 
acolo unde aceasta 
declara ca are locuin|:a 
principala*).

(1)

*) Art. 27alin. (1) intra 
in vigoare la 1 
octombrie 2011, data 
intrarii in vigoare a 
Legii nr. 71/2011.

Domiciliul 
minorului este la 
parinfii sai sau la acela 
dintre parinji la care el 
locuie§te statornic ori, 
dupa

(2]

„(3] Domiciliul persoanei care beneficiaza 
de tutela speciala este la reprezentantul 
legal, afara de cazul in care instanfa de 
tutela dispune altfel.”._________________lacaz,

186



reprezentantul sau 
legal sau la persoana 
fizica ori juridica la 
care este incredin^at in 
plasament
(3) Dispozi^iile alin. 
(2) se aplica §i in cazul 
persoanei fizice puse 
sub interdic^ie.
(4] In situa^ia in care 
parin^ii minorului 
aflat, in condijiile legii, 
in centre specializate 
aflate sub autoritatea 
serviciilor publice de 
asisten^a sociala nu 
sunt cunoscu^i sau nu 
pot fi identifica^i, 
domiciliul minorului 
este la adresa 
centrului respectiv.

2. La articolul 28, alineatul (3) se modifica 
va avea urmatorul cuprins;

Nemodificat.167. Art 28. -
(1) Dovada adresei de 
domiciliu se poate face
cu:
a] acte incheiate in 
condijiile de validitate 
prevazute de legisla^ia 
romana in vigoare, 
privind titiul locativ;
b) declara^ia scrisa a
gazduitorului,_______
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persoana fizica sau 
persoana juridica, de 
primire in spajiu, 
insojita de unul dintre 
documentele 
prevazute la lit. a] sau, 
dupa caz, la lit. d];
c) declarafia 
propria raspundere a 
solicitantului, inso^ita 
de nota de verificare a 
pol4istului de ordine 
publica, prin care se 
certifica existen^a unui 
imobil cu destina^ie de 
locuin^a faptul ca 
solicitantul locuie^te 
efectiv la adresa 
declarata, 
persoana fizica ce nu 
poate
documentele 
prevazute la lit. a] §i b);
d] documentul 
eliberat de autoritatea 
administra^iei publice 
locale, din care sa 
rezulte ca solicitantul 
sau,
gazduitorul acestuia 
figureaza inscris in 
Registrul agricol, cu

pe

pentru

prezenta

dupa caz.
,,(33 In cazul minorului §i al persoanei care 
beneficiaza de tutela speciala, declara^ia 
pe propria raspundere prevazuta la alin.

188



imobil cu destina^ie de 
locuin^a;
e) actul de identitate al 
unuia dintre parinfi

(1] lit c) se da §i se semneaza de catre 
parintele sau, dupa caz, parin^ii care 
exercita autoritatea parinteasca sau de 
catre reprezentan^ii lor legali."

alsau
reprezentantului sau 
legal ori actul de 
incredin^are, inso^it, 
dupa caz, de unul din 
actele prevazute la lit 

cazul
minorilor care solicita 
eliberarea unui act de 
identitate.
(2] Declara^ia 
primire in spa^u a 
gazduitorului 
prevazuta la alin. 
[1] lit poate fi data 
in fa^a lucratorului din 
cadrul 
public comunitar de 
eviden^a 
persoanelor, 
poli^istului 
siguran^a publica, a 
notarului public ori a 
funcjiionarului 
misiunii diplomatice 
sau oficiului consular 
al Romaniei.

a]-d), m

de

serviciului

a
a

de
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[3) In cazul minorului 
al persoanei puse 

interdic5:ie, 
declara^ia pe propria 
raspundere prevazuta 
la alin. [1) lit. c1 se da §i 
se semneaza de catre 
parintele sau, dupa 
caz, parin^ii care 
exercita autoritatea 
parinteasca sau de 
catre reprezentanl:ii 
lorlegali.

sub

Legea nr. 448/2006 
privind protec^ia ^i 
promovarea 
drepturilor 
persoanelor 
handicap

Art. 17 - La articolul 25 din Legea nr. 
448/2006 privind protec5:ia ^i 
promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicata in Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, 
alineatul (2] se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins: 

Nemodificat.168.

cu

Asisten|;a juridica
Art. 25. -
(1) Persoanele cu 
handicap beneficiaza 
de protec^ie impotriva 
neglijarii §i abuzului, 
indiferent de locul 
unde acestea se afla.
(2] In cazul in care 
persoana cu handicap.

169. Pentru acuratete si 
corelare 
terminologica 
normele propuse in 
Codul civil.

cu

,,(2) In cazul in care persoana cu handicap, 
indiferent de varsta, este in imposibilitate 
totala sau parfiala de a se ingriji de
persoana' sa ori de bunurile sale, aceasta

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de

„(2) In cazul in care persoana cu handicap, 
indiferent de varsta, nu se poate ingriji 
de interesele sale, aceasta beneficiaza de 
protecfie juridica sub forma curatelei, a
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consilierii judiciare sau a tutelei speciale 
ori a tutelei de asisten^a juridica gratuita 
in condijiile art. 8^ din Ordonan|:a de 
urgen^a a Guvernului nr. 51/2008 privind 
ajutorul public judiciar in materie civila, 
aprobata cu modificari §i completari prin 
Legea nr. 193/2008, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare.".

voturi de membrii 
prezenti.

indiferent de varsta, 
este in imposibilitate 
totala sau parjiala de 

administra 
personale, 

aceasta beneficiaza de 
protec^ie juridica sub 
forma curatelei sau 
tutelei §i de asistenfa 
juridica.

beneficiaza de protecfie juridica sub forma 
curatelei, a consilierii judiciare sau a 
tutelei speciale ori a tutelei §i de asisten^a 
juridica gratuita in condifiile art. 8^ din 
Ordonanfa de urgen^a a Guvernului nr. 
51/2008 privind ajutorul public judiciar in 
materie civila, aprobata cu modificari ^i 
completari prin Legea nr. 193/2008, cu 
modificarile ^i completarile ulterioare.".

a-$i
bunurile

(3) Odata cu preluarea 
tutelei, tutorele are 
obligafia de a face un 
inventar al tuturor 
bunurilor mobile §i 
imobile ale persoanei 
cu handicap §i prezinta 
anual un raport de 
gestiune 
tutelare din unitatea 
administrativ- 
teritoriala in care 
persoana cu handicap 
are domiciliul sau 
re§edinla.
[4) In cazul in care 
persoana cu handicap

autoritajii

191



nu are rude ori
persoane care sa
accepte tutela, instan^a 
judecatoreasca 
putea numi ca tutore 
autoritatea

va

administra^iei publice 
locale sau, dupa caz, 

juridicapersoana 
privata care asigura 
protecfia mgrijirea 
persoanei cu handicap.
(5] Monitorizarea 
respectarii obliga^iilor 
care revin tutorelui 
persoanei cu handicap 
este asigurata de 
autoritatea tutelara
din unitatea
administrativ- 
teritoriala in a carei 
raza i^i are domiciliul 

re§edin;a 
persoana cu handicap.

Parintele, 
reprezentantul legal, 
tutorele, precum §i 
organiza^ia
neguvernamentala al 
carei membru este 
persoana cu handicap 
0 poate asista pe

sau

(6)
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aceasta in fa^a 
instan^elor 
judecatore^ti 
competente.
(7) Judecarea cauzelor 
care au ca obiect 
ob^inerea de catre 
persoanele 
handicap a drepturilor 
prevazute de prezenta 
lege se face cu 
celeritate.

cu

Codul de procedura 
penala

Art 18 - La articolul 296 din Legea nr. 
135/2010 privind Codul de procedura 
penala, republicata in Monitorul oficial al 
Romaniei, Partea 1 nr. 486 din 15 iulie 
2010, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, alineatul (2) se modifica ^i va 
avea urmatorul cuprins:

Nemodificat170.

Termenul 
introducere a plangerii 
prealabile 
Art 296. - 
(1) Plangerea 
prealabila trebuie sa 
fie introdusa in termen 
de 3 luni din ziua in 

persoana 
a aflat 

savar^irea

de171.

„(2) Cand persoana vatamata este un 
minor sau beneficiaza de consiliere 
judiciara ori tutela speciala, termenul de 3 
luni curge de la data cand ocrotitorul sau 
reprezentantul sau legal a aflat despre 
savar$irea faptei.”____________________

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.

al,,(2) Cand persoana vatamata este un 
minor sau un major care beneficiaza de 
consiliere judiciara ori tutela speciala, 
termenul de 3 luni curge de la data cand 
ocrotitorul sau reprezentantul sau legal a 
aflat despre savaf$irea faptei.”__________

care
vatamata
despre
faptei.

de
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(2) Cand 
vatamata 
minor 
incapabil, termenul de 
3 luni curge de la data 
cand reprezentantul 
sau legal a aflat despre 
savar§irea faptei.
(3) In cazul in care 
faptuitorul 
reprezentantul legal al 
persoanelor prevazute 
la alin. r21. termenul 
de 3 luni curge de la 
data numirii unui nou 
reprezentant legal.
(4) Plangerea 
prealabila 
indreptata 
considera 
daca a fost introdusa in 
termen la organul 
judiciar necompetent.
(5) Plangerea 
prealabila 
indreptata la organul 
de urmarire penala sau 
la instan^a de judecata 
se trimite, pe cale 
administrative, 
organului 
competent.

persoana 
este un

sau un

este

gre^it
se

valabila.

gre^it

judiciar
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OrdonanJ:a de urgen^a 
nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de 
timbru

Art. 19 - La articolul 29 alineatul (1) din 
Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 
80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 
2013, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, litera e) se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins;

Nemodificat.172.

173. Art. 29.-
[1) Sunt scutite de la 
plata taxei judiciare de 
timbru ac^iunile $i 
cererile, inclusiv cele 
pentru 
cailor de atac, ordinare 

extraordinare,

exercitarea

referitoare la:
a) stabilirea ^i plata 
pensiilor, precum §i 

drepturialte
prevazute 
sistemele de asigurari 
sociale;
b) stabilirea ^i plata 
ajutorului de ^omaj, a 
ajutorului de integrare 
profesionala ^i a 
aloca^iei de sprijin, a 
ajutorului social, a 
aloca^iei de stat pentru

prin
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copii, a drepturilor 
persoanelor 
dizabilita^i §i a alter 
forme de protec^ie 
sociala prevazute de 
lege;
c) obliga^iile legale §i 
contractuale 
mtrefinere, 
ac^iunile 
constatarea nulita^ii, 

anularea,

cu

de
inclusiv

in

in
rezolufiunea 
rezilierea contractului 
de intre^inere;
d) stabilirea 
acordarea 
despagubirilor 
decurgand 
condamnarea 
luarea unei masuri 
preventive pe nedrept;
e) adopfie, ocrotirea 
minorilor, 
curatela, 
judecatoreasca, 
asistenja persoanelor 
cu tulburari psihice, 
precum 
exercitarea de catre 
autoritatea tutelara a 
atribufiilor ce li revin;

„e) adopjie, ocrotirea minorilor, tutela, 
curatela, consiliere judiciara, tutela 
specials, meuviinfarea mandatului de 
ocrotire, asisten^a persoanelor cu 
tulburari psibice, precum §i la exercitarea 
de catre autoritatea tutelara a atribufiilor 
ce li revin;"

sau
Nemodificat.

§1

din
sau

tutela.
interdicj:ie

la
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Q protec^ia 
drepturilor
consumatorilor, atunci 
cand persoanele fizice 
§i asocia^iile pentru 
protec^ia
consumatorilor au 
calitatea de reclamant 
impotriva operatorilor 
economici care au
prejudiciat drepturile 
§i interesele legitime 
ale consumatorilor;
g] valorificarea 
drepturilor Societajii 
Na^ionale de Cruce 
Ro§ie:
h] exercitarea 
drepturilor electorale;
i] cauzele penale, 
inclusiv despagubirile 
civile pentru 
prejudiciile materiale 
5i morale decurgand 
din acestea;A fost 
respins recursul in 
interesul legii prin 
Decizie 22/2021 la 
09/12/2021.
Declarat partial 
neconstitupional la 
data de 27/05/2015
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phn Decizia 
387/2015 referitoare
la admiterea exceptiei

nr.

de
neconstitutionalitate a
dispozitiilor art 29
alin. (11 lit i) din
Ordonanta de uraentd
a Guvernului nr.
80/2013 privind taxele
iudiciare
timbru fM.Of. partea I 

555
27/07/2015]
CURTEA 
CONSTlTUJlONAlA - D 
ECIDE:-
Admite excep^ia de 
neconstitujionalitate 
ridicata de Gigi Rusu 
Moise Rusu in Dosarul 
nr. 13.470/200/2014 
al Judecatoriei Buzau - 
Sec^ia civila §i constata 
ca dispozi^iile art. 29 
alin. (1) lit. i] din 
Ordonan^a de urgenja 
a Guvernului nr. 
80/2013 privind 
taxele judiciare de 
timbru 
constitu^ionale_____m

de

dinnr.

sunt
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masura m care sunt 
scutite de la plata taxei 
judiciare de timbru 
ac5:iunile cererile 
referitoare 
despagubirile civile 
pentru prejudiciile 
materiale §i morale 
decurgand dintr-o 
cauza penala m 
cond4iile in care fapta 
cauzatoare 
prejudiciu, 
momentul savar§irii 
acesteia, era prevazuta 
ca infrac^iune. 
j] stabilirea 
acordarea 
despagubirilor civile 
pentru pretinse
incalcari

la

de
la

§1

ale
drepturilor prevazute 
la art. 2$i 3 din 
Conven^ia pentru 
apararea drepturilor 
omului §i a libertatilor 
fundamentale, 
ratificata prin
Legea nr. 30/1994. cu 
modificarile
ulterioare;
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k] drepturile 
interesele legitime 
pretinse de fo^tii 
de5;inu5i ^i persecuta^i 
pentru motive politice 
m perioada regimului 
comunist din Romania;
l) orice alte ac^iuni, 
cereri sau acte de 
procedura pentru care 
se prevad, prin legi 
speciale, scutiri de taxa 
judiciara de timbru.
[2] Sunt scutite de taxa 
judiciara de timbru 
cererile, acfiunile §i 
caile de atac formulate 
de catre prefect sau 
primar 
anularea 
juridice facute ori 
emise cu mcalcarea 
prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 
18/1991. republicata, 
cu modificarile §i 
completarile 
ulterioare.
(3) Sunt scutite de taxa 
judiciara de timbru

pentru 
dizolvarea societafilor

§1

pentru
actelor

cererile
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reglementate 
Legea nr. 31/1990 
republicata, 
modificarile 
completarile 
ulterioare, §i 
grupurilor de interes 
economic, formulate 
de Oficiul National al 
Registrului 
Comer^ului.
(4) Acfiunile cererile 
privind raporturile de 
serviciu 
func^ionarilor public! 
§i ale funcfionarilor 
public! cu statut 
special sunt asimilate, 
sub aspectul taxei 
judiciare de timbru, 
conflictelor de munca.
(5) Pentru eliberarea 
de copii simple de pe 
mscrisurile aflate la 
dosar, daca realizarea 
serviciilor de coplere 
nu se realizeaza de 
catre instan^a, ci de 
catre prestatori priva^:! 
care funcfioneaza in 
sediul instanfei, nu se

de

cu
5i

a

ale
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percepe taxa judiciara 
de timbru.

Art. 20 - La articolul 9 din Legea nr. 
136/2020 privind instituirea unor masuri 
in domeniu] sanata^ii publice m situafii de 
rise epidemiologie §i biologic republicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 884 din 28 septembrie 2020, cu 
modificarile ^i completarile ulterioare, 
alineatul (1] se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:
„(1] Cand masura carantinei sau a izolarii 
a fost luata fa^a de o persoana m a carei 
ocrotire se afla un minor, un major care 
beneficiaza de consiliere judiciara sau 
tutela speciala, un minor careia i s-a 
instituit tutela sau o persoana carei i s-a 
instituit curatela ori care, din cauza 
varstei, bolii sau altei cauze, din orice alt 
motiv, ramane fara supraveghere ^i 
ingrijire, parintele, ocrotitorul legal, 
personalul medical, reprezentantul 
direefiei de sanatate publica sau orice alta 
persoana anun5:a serviciul public de 
asisten^a sociala, in vederea monitorizarii 
acestora §i daca se impune, in vederea 
luarii masurilor legale de ocrotire 
temporara pentru persoanele respective.".

Pentru a asigura 
claritatea si fluenta 
textului.

Art. 20 - La articolul 9 din Legea nr. 
136/2020 privind Instituirea unor masuri 
in domeniu] sanata^ii publice in situa^ii de 
rise epidemiologie §i biologic republicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, 
nr. 884 din 28 septembrie 2020, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, 
alineatul (1) se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:
.,[1) Cand masura carantinei sau a izolarii 
a fost luata fafa de o persoana in a carei 
ocrotire se afla un minor, o persoana care 
beneficiaza de consiliere judiciara sau 
tutela speciala, o persoana careia i s-a 
instituit tutela sau curatela ori o persoana 
care, din cauza varstei, bolii sau altei 
cauze, din orice alt motiv, ramane fara 
supraveghere ^i ingrijire, parintele, 
ocrotitorul legal, personalul medical, 
reprezentantul direc^iei de sanatate 
publica sau orice alta persoana anunfa 
serviciul public de asistenja sociala, in 
vederea monitorizarii acestora §i daca se 
impune, in vederea luarii masurilor legale 
de ocrotire temporara pentru persoanele 
respective.".

Legea nr. 136/2020 
privind instituirea 
unor masuri in 
domeniul sanatafii 
publice in situafii de 
rise epidemiologic ^i 
biologic

174.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

[1) Cand masura 
carantinei sau a 
izolarii a fost luata fafa 
de 0 persoana in a 
carei ocrotire se afla 
un minor, o persoana 
pusa sub interdiefie, o 
persoana careia i s-a 
instituit tutela sau 
curatela ori o persoana 
care, din cauza varstei, 
bolii sau altei cauze, 
din orice alt motiv, 
ramane 
supraveghere 
ingrijire, parintele, 
ocrotitorul 
personalul medical sau 
reprezentantul______

fara

legal.
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direc^iei de sanatate 
publica 
serviciul public de 
asisten^a sociala, in 
vederea monitorizarii 
acestora §i daca se 
impune, in vederea 
luarii masurilor legale 
de ocrotire temporara 
pentru 
respective.

anun^a

persoanele

(2) Monitorizarea ^i, 
dupa caz, masurile 
legale de ocrotire 
temporara 
persoanelor prevazute 
la alin. [1] pot fi 
dispose numai pe 
durata in care acestea

fara
supraveghere ^i fara 
ingrijire §i nu au ca 
efect suspendarea de 
drept a exercifiului 
drepturilor parinte§ti 
sau a drepturilor 
ocrotitorilor legali.
(3] Monitorizarea ^i, 
dupa caz, masurile 
legale de ocrotire 
temporara

a

raman

a
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persoanelor prevazute 
la alin. [1] nu pot fi 
dispose daca parintele 
sau ocrotitorul legal a 
desemnat 
membru al familiei sau

altun

persoana de0

referinja 
supravegherea 
ingrijirea persoanelor 
prevazute la alin. (1), 
iar aceasta accepta sa 
exercite

pentru
51

temporar
supravegherea 
ingrijirea 
persoanele respective. 
(4) Direc^iile generale 
de asistenja sociala §i 
protec^ia copilului vor 
lua masuri pentru a 
pune la dispozi5:ia 
persoanelor prevazute 
la alin. (1) loca^ii 
reziden^iale 
corespunzatoare 
personal specializat, m 
func5:ie de varsta §i de 
starea de sanatate a

5i
pentru

5i

persoanelor ocrotite, 
pe mtreaga durata in 
care acestea raman
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fara supraveghere §i 
mgrijire.

175. Capitolul IV Dispozi^ii tranzitorii finale 
Art. 21 - (1) Persoanele aflate la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi sub 
interdicfie judecatoreasca vor fi supuse, in 
ceea ce prive^te starea capacitatea lor si 
masurile de ocrotire ce vor trebui luate, 
dispoz4iilor Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicata, cu modificarile 
ulterioare, astfel cum aceasta a fost 
modificata §i completata prin prezenta 
lege.
(2) In acest scop, instanfele judecatore§ti, 
din oficiu sau la cerere, vor reexamina 
toate masurile de punere sub interdicjie 
judecatoreasca $1, dupa caz, vor dispune:
a) inlocuirea acesteia cu una dintre 
masurile de ocrotire prevazute de Legea 
nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicata, cu modificarile ^i completarile 
ulterioare, precum §i cu modificarile §i 
completarile aduse prin prezenta lege;
b) ridicarea acesteia, daca nu mai sunt 
indeplinite condifiile prevazute de Legea 
nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, precum ^i cu modificarile ^i 
completarile aduse prin prezenta lege 
pentru instituirea unei masuri de ocrotire.
[3) Pana la ramanerea definitiva a 
hotararilor pronuntate potrivit alin. [2),

Nemodificat.
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cei afla^i sub interdic^ie judecatoreasca se 
considera, de plin drept, in ceea ce prive§te 
starea capacitatea lor, ca fiind persoane 
cu privire la care a fost instituita tutela 
speciala.
(4) In cazul prevazut la alin. (2] lit a), 
persoanele numite in func^ia de tutore vor 
fi menfinute de catre instan^a de tutela in 
aceasta calitate, cu excepjia cazului in care, 
potrivit legii, nu mai pot indeplini aceasta 
funcjie.
(5] Pana la reexaminarea masurii punerii 
sub interdic^ie judecatoreasca in condi^iile 
alin. [2], persoanele care au fost numite 
tutore anterior intrarii in vigoare a 
prezentei legi i§i exercita func^ia in 
conformitate cu dispozifiile Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicata, 
cu modificarile $1 completarile ulterioare, 
astfel cum aceasta a fost modificata ^i 
completata prin prezenta lege. La art. 21, dupa alineatul 5, se 

introduce un nou alineat, alin.6, cu 
urmatorul cuprins:
[6) Reexaminarea din oficiu a 
masurilor de punere sub interdictie 
judecatoareasca de catre instantele 
judecatoresti se realizeaza in termen 
de 3 ani de la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi. Implinirea acestui 
termen nu inlatura indatorirea 
instantelor de a reexamina, in 
continuare, din oficiu, toate masurile

Se propune 
unui 

pentru 
reexaminarea din
oficiu a masurilor de 
punere 
interdictie 
judecatoreasca; 
totodata, se instituie 
0 masura, de ordin 
administrativ, de

instituirea
termen

sub
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sub
judecatoreasca. In scopul reexaminarii, 
presedintii de instanta vor lua masuri 
pentru realizarea, in termen de 90 de 
zile de la data publicarii prezentei legi 
in Monitorul oficial al Romaniei, Partea 
I, a inventarului dosarelor in care a fost 
dispusa masura punerii sub interdictie 
judecatoreasca.

interdictie realizare 
inventarului 
dosarelor in care a

de apunere

fost dispusa masura
de ocrotire a punerii 
sub interdictie
judecatoreasca.

Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

CameraPentru 
Decizionala, 
adoptarea 
prevederi privind 
masuri
administrative 
comune -instante, 
Ministerul 
Interne 
identificarea 
persoanelor 
privire la decesul 
persoanelor 
ocrotite.

unor

de
pentru

cu

176. Art. 22 - [1] Judecarea cererilor avand ca 
obiect
judecatoreasca aflate pe rolul instantelor

Nemodificat.
sub interdicjiiepunerea
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judecatore§ti la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi se reia, indiferent de stadiul 
procesual in care acestea se afla, in 
conditiile si cu procedura stabilite de 
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, ^i de Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedura civila, 
republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, astfel cum acestea au fost 
modificate §i completate prin prezenta 
lege.
(2) In cazul cererilor prevazute la alin. (1] 
aflate in apel, hotararile prin care acestea 
au fost solufionate in prima instanfa se 
considera desfiinjate de plin drept, iar 
dosarele se transmit de indata, din oficiu, 
pe cale administrative, primei instance 
competente.
Art. 23 - In cuprinsul actelor normative 
aplicabile la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi, referirile la masura punerii 
sub interdicfie judecatoreasca, respectiv la 

pusa

Nemodificat.177.

interdic^iesubpersoana
judecatoreasca, se considera a fi facute la 
masura consilierii judiciare sau a tutelei 
speciale, respectiv la persoana care 
beneficiaza de consiliere judiciara sau de 
tutela specials.

Nemodificat.178.
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Art. 24 - Metodologia de evaluare medicala 
psihologica va fi aprobata prin ordin al 

ministrului sanata^ii §i al ministrului 
muncii §i solidarita|:ii sociale, in termen de 
90 de zile de la data publicarii prezentei 
legi in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, cu consultarea Colegiului 
Psihologilor din Romania.
Art. 25 - In vederea monitorizarii punerii 
in aplicare a prezentei legi, Autoritatea 
pentru
Dizabilita^i §i Consiliul Superior al 
Magistraturii vor intocmi, la implinirea 
unui termen de 3 ani de la intrarea sa in 
vigoare, rapoarte cuprinzand evaluarea 
impactului acesteia, precum §i, daca este 
cazul, propuneri de imbunata^ire a 
legislatiei in materie.

Nemodificat.179.

PersoanelorProtec^ia cu

Art. 26 - (1) In vederea asigurarii punerii 
in aplicare a prezentei legi. Consiliul 
Superior a! Magistraturii va include in 
programul de formare profesionala 
continua pentru anii 2022-2024 a 
judecatorilor §i procurorilor activita^i in 
domeniul mijloacelor de ocrotire a 
persoanelor cu dizabilita^i intelectuale 
psihosociale.
(2) In acela§i scop, Institutul National al 
Magistraturii va organiza cu prioritate 
ac^iuni de formare profesionala continua 
in domeniul prevazut la alin.Cl)_________

Nemodiflcat.180.
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Amendament al
Comisiei adoptat cu 
unanimitate de
voturi de membrii 
prezenti.

Art. 27 - (1) Prezenta lege intra m vigoare 
in termen de 90 de zile de la data publicarii 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
cu excep^ia dispozijiilor art. 21 alin. (6), 
teza a 3-a, si ale art. 24, care vor intra in 
vigoare la 3 zile de la publicarea acesteia.

(2) Nemodificat.

Art. 27 - (1) Prezenta lege intra in vigoare 
in termen de 90 de zile de la data publicarii 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
cu excepfia dispozifiilor art. 24, care vor 
intra in vigoare la 3 zile de la publicarea 
acesteia.
(2] Disp02ii:iile alin. [2] al art. 118 ^i ale 
alin. (3] al art. 170 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, astfel cum au fost 
modificate ^i completate prin prezenta 
lege, vor intra in vigoare la data care va fi 
prevazuta de legea speciala privind 
reprezentantul personal.

181.

182. Legea nr. 71/2011 
pentru punerea in 
aplicare a Legii nr. 
287/2009 
Codul civil

Art. 28 [1] - Legea nr. 71/2011 pentru 
punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 
privind Codul civil, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 
iunie 2011, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

privind

1. Articolul 211 se abroga. Nemodificat183. CAPITOLUL 
Dispozifii finale 
Art. 211.- 
In sensul Codului civil, 
precum §i al legislajiei 
civile in vigoare, prin 
expresiile 
mintala sau debilitate 
mintala se infelege o 
boala psihica ori un 
handicap psihic ce 
determina
incompetenfa psihica a

X

alienable
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persoanei de a acjiona 
critic §i predictiv 
privind consecin^ele 
social-juridice care pot 
decurge 
exercitarea 
drepturilor 
obliga^iilor civile.

din

§1

Nemodificat
184. Art. 229. -

(1) Organizarea, 
funcjionarea 
atribu^iile instanfei de 
tutela §i de familie se 
stabilesc prin legea 
privind organizarea 
judiciara.

(2) Pana 
reglementarea prin 
lege a organizarii $1 
funcfionarii instance! 
de tutela:

a) atribu^iile acesteia, 
prevazute de Codul 
civil, sunt mdeplinite 
de instan^ele, sec^iile 
sau, dupa caz, 
completele

la

211



specializate pentru 
minori §i familie;

b) raportul de ancheta 
psihosociala. prevazut 
de Codul civil este 
efectuat de autoritatea 
tutelara, cu excepjia 
anchetei prevazute la 
art 508 aliiL_C2X care 
se efectueaza de 
direc^ia generala de 
asistenja sociala §i 
protec^ia copilului;

c) autorita^ile §i 
institu^iile cu atribu^ii 
in domeniul protec^iei 
drepturilor copilului, 
respectiv a persoanei 
fizice continua sa 
exercite atribujiile 
prevazute 
reglementarile in 
vigoare la data intrarii 
in vigoare a Codului 
civil, cu excepjia celor 
date in competen^a 
instan5;ei de tutela.

{3}_Abrogat(al2 0/04/ 
2012 - alineatul a
fost modificat prin

de
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Ordonan^a 
urgenta 79/201101/0 
7/2013 - alineatul a 
fost modificat prin 
Ordonan^a 
urgen^a 4/201328/12 
/2020 -> 11/02/2021 

alineatul a fost 
suspendat 
Decizie 795/2020.12/ 
02/2021 - alineatul a 
fost abrogat prin 
Decizie 795/2020.

(3^) Pana la intrarea in 
vigoare 
reglementarii 
prevazute la alin. (1), 
masura plasamentului, 
a plasamentului in 
regim de urgen^a ^i a 
supravegherii 
specializate 
stabilesc 
monitorizeaza 
potrivit art. 58-70 din 
Legea nr. 272/2004 
privind protec5;ia §i 
promovarea 
drepturilor copilului, 

modificarile 
ulterioare.01/10/201

de

de

prm

a

se
se

Articolul 28 cuprinde 
abrogari,
Alineatul 1 se refera 
la Legea nr.71/2011 
si alineatul 2 la 
intreaga legislatie.

2. La articolul 229, alineatul (3^] se abroga.

cu
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1 - alineatul a fost 
prinintrodus 

Ordonan^a 
urgenta 79/2011.

de
(2) La data intrarii m vigoare a prezentei 
legi, orice alte dispozi^ii contrare, chiar 
daca sunt prevazute in legi specials, se 
abroga.

(32) Pana la intrarea in 
vigoare 
reglementarii 
prevazute la alin. (1), 

curatorului

a

numirea 
special care il asista 
sau il reprezinta pe 
minor la incheierea
actelor de dispozijie 
sau la dezbaterea 
procedurii succesorale 
se face, de indata, de 
autoritatea tutelara, la 

notarului 
public, in acest din 
urma caz nefiind 
necesara validarea sau 
confirmarea de catre 
instanfa.

cererea

(33) Dispoz4iile alin. 
(32) se aplica in mod 
corespunzator §i in 
cazul
curatorului special 
prevazut
167 din Codul civil.

numirii

la art.
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(4) Cererile m curs de 
solu^ionare la data 
intrarii in vigoare a 
Codului civil raman sa 
fie solu5;ionate de 
instanfele
judecatore^ti sau, 
dupa caz, de 
autoritafile 
administrative 
competente potrivit 
legii in vigoare la data 
sesizarii lor.

185. Art. 29 - (1) Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea 1, nr. 505 din 15 iulie 
2011, cu modificarile ulterioare, precum 
cu modificarile ^i completarile aduse prin 
prezenta lege, va fi republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, 
dandu-se textelor o noua numerotare.
[2) Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedura civila, republicata in Monitorul 
Oficial ai Romaniei, Partea 1, nr. 247 din 10 
aprilie 2015, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare, precum cu 
modificarile §i completarile aduse prin 
prezenta lege, va fi republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, 
dandu-se textelor o noua numerotare.

Nemodificat.
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/

Se introduce un nou articol:186.
Preluare
amendament dep. 
Oana Murariu

Art. 30 - Pana la reglementarea prin lege 
a organizarii func^ionarii instanfei de 
tutela, atribufiile acesteia, prevazute la 
art. 5, alln. (3) si (4) din prezenta lege, 
sunt indeplinite de instanfele, sec^iile 
sau, dupa caz, completurile specializate 
pentru minor! $i familie.

TextuI se poate referi, 
cel mult, la art. 5 alin. 
(3] si [4] din lege; 
pentru 
situatii 
aplicabil art 229 alin. 
(2) din Legea nr. 
71/2011.

celelalte
ramane

Amendament 
Comisiei adoptat cu 
unanimitate 
voturi de membrii 
prezenti.__________

al

de
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Anexa nr. 2 la Raportul nr. XIX/ 327 /14.03.2022

Amendamente respinse

la

Proiectul de lege privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale $i psihosociale

(L541/2021)

Text lege in vigoareNr. Text proiect de lege - L541/2021 Motiva^ie/
Precizare

Amendamente respinse
crt

1. Capitolul I Asisten^a pentru 
incheierea actelor juridice

Propunerea 
abrogare 
dispozi^iilor art. 1-6 
din proiect releva 
neinpelegerea 
intentiei 
reglementare §i a 
masurii asistentei, in 
sine.
Reglementarea, in 
premiera in legisla^ia 
na^ionala, a masurii 
asisten|:ei 
incheierea 
juridice a avut in 
vedere 
legislatiei na^ionale 

standardele

de
ABROGARE Art. 1-6 a

Art. 1 - (1) Majorul care, din cauza 
unei dizabilita^i intelectuale sau 
psihosociale, are nevoie de sprijin 
pentru a se ingriji de persoana sa, 
a-$i administra patrimoniul si. in 
general, pentru a-$i exercita 
drepturile $i liberta^ile civile, 
poate solicita notarului public 
numirea unui asistent, in condi^iile 
Legii nr. 36/1995 a notarilor 
public! $i a activitatii notariale, 
republicata, 
ulterioare.

In cazul respingerii acestui amendament, 
propunem in subsidiar urmatoarele 
amendamente pentru art. 3,5 si 6

de

Dep. Oana Murariu

pentru
actelor

modificarilecu
alinierea

la

1



impuse de Conventia 
privind

2) Asistentul este autorizat sa 
ac^ioneze ca intermediar intre 
majorul care beneficiaza de 
asistenfa ter^ele persoane, fiind 
prezumat ca acfioneaza cu 
consim^mantul majorului.
(3) Asistentul poate transmite 
primi informa^ii in numele 
majorului $i poate comunica 
deciziile luate de acesta.

ONU
drepturile 
persoanelor 
dizabilitati [CDPD), si 
cu cerintele din 
Comentariul General

cu

nr. 1 la aceasta 
conventie (referitor 
la art. 12 din 
Conventie) - act fara 
forta obligatorie, dar 
care ofera 
important ghidaj m 
implementarea 
Conventiei, 
impune 
semnatare abrogarea 
oricaror regimuri 
substitutive de luare 
a deciziei (trebuie 
observat ca, potrivit 
conceptiei 
promovate 
proiect, ocrotirea 
persoanei poate fi 
realizata si prin 
masuri care aduc 
atingere capacitatii 
de exercitiu a 
persoanei 
beneficiaza

Art. 2 - (1) Asistentul trebuie sa 
ac^ioneze cu pruden^a, diiigen^a, 
onestitate $1 loialitate in vederea 
reaiizarii optime a intereselor 
majorului.
(2) In indeplinirea sarcinii sale, 
asistentul trebuie sa acfioneze in 
raporturile cu ter^ii conform 
preferinjelor 
exprimate de majorul caruia ii 
acorda sprijin.
[3) Asistentul trebuie sa respecte 
viafa intima, privata demnitatea 
majorului. in acest scop, asistentul nu 
poate primi, utiliza sau comunica 
informatii cu privire la major decat cu 
consimtamantul acestuia si numai in 
masura m care este necesar pentru 
mdeplinirea sarcinii sale.

un

ce
statelor

dorin^elor

prm

ce
de

2



Art. 3 - (1) Numirea asistentului nu 
aduce atingere capacita^ii de 
exerci(iu a majorului.

ocrotire: consilierea 
judiciara, 
speciala; asadar, in 
conceptia - rationale 
- promovata prin 
proiect, 
asistentei 
incheierea 
juridice se adreseaza 
persoanelor 
dizabilitati 
intelectuale 
psihosociale usoare, 
care pot fi sprijinite, 
in mod adecvat, fara 
stirbirea capacitatii 
lor de exercitiu). 
Astfel,
[speciala] de sprijin 
de drept civil a 
asistentei 
mcheierea 
juridice 
premisele legislative 
pentru
implementarea 
conceptului 
decizie 
(supported decision
making], in care 
persoana 
dizabilitati

tutela

(2) Asistentul nu incheie in numele 
majorului acte juridice $i nici nu 
incuviin^eaza actele pe care acesta 
le incheie singur.
Art. 4 -(1) Poate avea calitatea de 
asistent o persoana care poate fi 
numita tutore, dispozifiile art. 113 
din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul
modificarile 
aplicabile.

masura
pentru
actelor

cu

SI
civil, republicata, cu 

ulterioare, bind

masura

(2) Asisten^a este o sarcina 
gratuita. pentru

actelor
realizeaza(3) Majorul este obligat sa restituie 

asistentului cheltuielile rezonabile 
avansate de acesta din urma in 
indeplinirea 
impreuna cu dobanzile legale 
aferente calculate de la—data 
efectuarii cheltuielilor.

sale,sarcinii
de

asistata

Art. 5 - (1) Asistentul este dator sa 
prezinte un raport anual sau, dupa

cu

3



caz, la expirarea duratei pentru 
care a fost numit cu privire la 
indeplinirea sarcinii sale catre 
autoritatea tutelara.
(2) Autoritatea tutelara vegheaza 
la indeplinirea corespunzatoare de 
catre asistent a sarcinii sale.

intelectuale 
psihosociale 
beneficiaza 
masura asistentei 
conserva pe deplin, 
capacitatea sa de 
exercitiu.
Trebuie aratat ca

si
care

de

(3) Orice persoana poate face 
plangere la instan^a de tutela in a 
carei circumscripfie teritoriala i$i 
are domiciliul sau re^edinfa 
majorul care beneficiaza de 
asistenfa cu privire la actele sau 
faptele—asistentului pagubitoare 
pentru major.

legislatia nationals 
nu este singura care a 
imbratisat 
implementarea 
conceptului de
supported decision 
making, existand, la 
nivelul legislatiilor 
moderne (e.gv

(4) Piangerea se solu^ioneaza de 
urgenfa, prin incheiere executorie, 
de catre instanfa de tutela, cu 
citarea parfilor $i cu ascultarea 
majorului care beneficiaza de 
asistenfa.

Quebec 
constituit sursa de

care a

inspiratie, 
adaptarile necesare, 
pentru protect], 
preocupari constante 
in implementarea 
acestui concept.
Cu privire la 
sustinerile autoarei 
amendamentului, 
trebuie subliniat ca 
masura asistentei nu 
trebuie, in niciun caz, 
confundata

cu

(5) Incheierea prevazuta la alin. 
(4) se comunica notarului public ^i 
autorita^ii tutelare.

Art. 6 - (1) Asistenfa inceteaza in 
urmatoarele situatii:_____________ cu

4



a) la expirarea termenului pentru 
care a fost dispusa;
b) prin cererea formulata de 
majorul care beneficiaza de 
masura, adresata notarului public;
c) prin luarea cu privire la major 
sau la asistent a unei masuri de 
ocrotire prevazute de Codul civil;
d) ca urmare a admiterii plangerii 
prevazute la art. 5 alin. (3];

masura curatelei, 
care poate fi dispusa 
pentru persoanele 
(vulnerabile, dar care 
nu au dizabilitati 
intelectuale 
psihosociale} aflate 
intr-una

sau

dintre
situatiile prevazute la 
art. 178 lit. a) - d] din 
Codul civil; asadar, 
destinatarii masurii 
sunt diferiti (masura 
asistentei 
adreseaza 
persoanelor 
dizabilitati 
intelectuale 
psihosociale], 
continutui masurii si 
modalitatea efectiva 
in care fiecare dintre 

institutii 
este

e) prin moartea majorului sau a 
asistentului ori prin renun^area 
asistentului.

se

cu

si

(2) Despre incetarea asistenfei se 
face menfiune in registrul special 
prevazut de lege, cu excep^ia 
inlocuirii asistentului, cand 
inscrierea noului asistent in 
registru este suficienta.

aceste
functioneaza 
diferita, organul care 
0 dispune este diferit 
(asistentul 
numit de notarul

este

public, curatorul este 
numit de instanta], 
modalitatea de

5



control este, de 
asemenea, diferitl

Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii
prezenti.
Nu suntem de acord 
cu amendamentul 
propus; instanta de 
judecata nu trebuie 
sa fie limitata la 
masurile propuse 
prin amendament; 
trebuie mentionat ca 
riici actualul art. 155 
din Codul civil nu 
prevede in sarcina 
instantei (de tutela) 
care solutioneaza 
plangerile impotriva 
actelor tutorelui vreo 
masura expresa care 
sa-i

2. Art. 3
(2) Asistentul nu incheie in numele 
majorului acte juridice nici nu 
incuviinfeaza actele pe care acesta 
le incheie singur.

Art. 3 alin. (2)

Acordul sau incuviintarea asistentului 
nu sunt necesare pentru incheierea de 
catre major a actelor juridice.

Dep. Oana Murariu

contureze 
competenta; mai 
mult, este posibil ca 
inlaturarea 
consecintelor 
pagubitoare sa nu fie 
posibila, uneori, iar, 
alteori sa nu poata fi 
realizata decat cu

6



mcalcarea 
principiului 
disponibilitatii; mai 
aratam ca principala 
masura pe care o 
poate lua instanta de 
judecata consta in 
dispunerea incetarii 
masurii asistentei si, 
deci,
indeplinite- 
asistent. 
Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

functieia
4e

(4) Plangerea se $olu|:ioneaza de 
urgen^a, prin incheiere executorie, 
de catre instanfa de tutela, cu 
citarea par|;ilor cu ascultarea 
majorului care beneficiaza de 
asisten^a.

3. Art. 5 alin. (4) Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

Plangerea se solutioneaza de urgenta, prin 
incheiere executorie, de catre instanta de 
tutela, cu citarea partilor si cu ascultarea 
majorului care beneficiaza de asistenja,
instanta putand dispune incetarea 
actelor sau faptelor pagubitoare si 
inlaturarea consecintelor lor.

Dep. Oana Murariu

4. Art.6
e) prin moartea majorului sau a 
asistentului ori prin renun^area 
asistentului.

Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.__________

Art. 6 alin. (1) lit. e)

7



(1) Asistenta inceteaza in urmatoarele 
situatii:

e) prin moartea majorului sau a 
asistentului ori prin renuntarea 
asistentului, comunicata majorului si 
notarului public.

Pep. Oana Murariu
5. Capitolul II

Modificarea 5! completarea Codului 
civil §i a Codului de procedura civila 
Art. 7 ' Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicata m Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 
din 15 iulie 2011, cu modificarile 
ulterioare, se modifica ^i se 
completeaza dupa cum urmeaza:

CODUL CIVIL

de6. Capacitatea 
exerci|:iu restransa

art. 41 alin. (3)
dePropunerea 

modificare 
prevederilor art. 41 
alin. (3] Cod civil, 
astfel
regase^te in proiectul 
de lege, a avut m 
vedere faptul ca 
liberalita^ile 
sarcina sunt acte 
utile
neprejudiciabile. De 
asemenea, dat fiind

Cu toate acestea, cel cu capacitate de 
exercitiu restransa poate face singur 
acte de conservare, acte de 
administrare care nu il prejudiciaza, 
acte de acceptare a unei mosteniri care 
are activul net mai ridicat decat pasivul 
sau de acceptare unor liberalitati fara 
sarcini, precum si acte de dispozitie de 
mica valoare, cu caracter curent si care 
se executa la data incheierii lor.

a
Art. 41. -
(1) Minorul care a 
implinit varsta de 14 
ani are capacitatea de 
exerci^iu restransa.

cum se

fara

(2) Actele juridice ale 
minorului cu

8



capacitate de exercijiu 
restransa se mcheie de 
catre 
incuviinjarea 
parin^ilor sau, dupa 
caz, a tutorelui, iar in 
cazurile prevazute de 
lege, 5i cu autorizarea 
instance! de tutela. 
Incuviin^area 
autorizarea poate fi 
data, cel mai tarziu, in 
momentui incheierii 
actului.

ca pentru majorul 
care beneficiaza de 
consiliere judiciara a 
fost amenajat un 
regim juridic mai 
bland (cu extinderea, 

vederea

Dep. Oana Murariu

acesta, cu

in
salvgardarii 
autonomiei sale, a 
actelor patrimoniale 
pe care acesta le 
poate incheia singur), 
similar celui stabilit 
pentru minorul intre 
14 si 18 ani (in lipsa 
individualizarii 
catre instanta de 
tutela], 
intentionat ca si cu 
privire la acceptarea 
unei mosteniri sau a 
unei liberalitati fara 
sarcini sa nu se faca 
vreo diferentiere de 
regim juridic intre 
cele doua categorii de 
persoane ocrotite.

sau

(3] Cu toate acestea, 
minorul cu capacitate 
de exerci^iu restransa 
poate face singur acte 
de conservare, acte de 
administrare care nu il 
prejudiciaza, precum 
^i acte de dispoz4ie de 
mica valoare, cu 
caracter curent §i care 
se executa la data 
incheierii lor.

de

s-a

Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.__________

9



7. art. 46 alin. (3]
Persoana capabila de a contracta nu poate 
opune anulabilitatea contractului si nici 
exercita actiunea in anulare, insa poate 
opune solidtarea de mentinere a 
contractului si reducerea sau majorarea 
propriei prestatii, dupa caz.

Regimul nulita^ii 
Art. 46. -
(1) Persoanele 
capabile de a contracta

pot opune 
minorului sau celui 
pus sub interdic^ie 
judecatoreasca 
incapacitatea acestuia.
(2) Ac^iunea 
anulare poate fi 
exercitata 
reprezentantui legal, 
de minorul care a 
implinit varsta de 14 
ani, precum ^i de 
ocrotitorul legal.

Textul din proiect 
este unul clar, teza 1 
facand referire la 
faptul ca persoana 
capabila nu poate 
opune anulabilitatea 
contractului; 
altfel, sensul textului 
rezulta cu claritate 
(si) din ansamblul 
reglementarii; 
oricum,
amendamentul 
vizeaza o chestiune 
de forma, insa 
apreciem 
redactarea actuala 
este una superioara 
celei propose.

nu

de

Dep. Oana Murariu
in

de

ca

(3) Atunci cand actul 
fara

autorizarea instanfei 
de tutela, necesara 
potrivit legii, aceasta 
va sesiza procurorul in 
vederea
acfiunii in anulare.

incheiat Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

s-a

exercitarii

8. 14. La articolul 113, litera a) a 
alineatului (1) se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:________________

Amendament respins 
cu unanimitate de

art. 7 pet. 14
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La articolul 113, litera. a) a alineatului (1) 
se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„a) minorul, persoana cu privire la care a 
fost instituita tutela speciala ori consilierea 
judiciara, cel pus sub curatela sau care 
beneficiaza de masuri similare de protectie 
prevazute de lege"

voturi de membrii 
prezenti.

„a] minorul, persoana cu privire la 
care a fost instituita tutela speciala 
ori consilierea judiciara sau cel pus 
sub curatela;".

Pep. Oana Murariu
9. Art.114 art. 7 pet. 15

Desemnarea poate fi 
facuta numai de 
parintele care are 
capacitate 
exercitiu deplina; 
prin urmare, o 
persoana care este 
pusa sub consiliere 
judiciara sau tutela 
speciala nu ar putea 
face un asemenea act. 
De asemenea, textul 
se refera la situafia 
parintelui 
momentul morfii; 
astfel, daca actul 
juridic al desemnarii 
a fost realizat 

luarii
masurii de ocrotire, 
iar ulterior, spre 
exemplu din cauza

(2] Desemnarea facuta de parintele 
care in momentul morf;ii era decazut 
din drepturile parinte^ti este lipsita 
de efecte.

de

art. 114 alin. (2)

Desemnarea facuta de parintele care in 
momentul morfii era decazut din 
drepturile parinte§ti sau fata de care era 
instituita tutela speciala este lipsita de 
efecte.

din
Dep. Oana Murariu

anterior

11



accident, 
survine necesitatea 
luarii masurii de 
ocrotire a tutelei 
speciale, desemnarea 
tutorelui trebuie sa 
produca efecte.

unui

Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

10. 18. La articolul 146, alineatul (3] se 
modifica §i va avea urmatorul 
cuprins:

Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membriiart. 7 pet. 18
prezenti.

art. 146 alin. (3)
„[3) Minorul nu poate sa faca dona^ii 
sau testamente, altele decat darurile 
obi§nuite potrivit starii lui materiale
sau dispozi(iile testamentare cu 
privire la bunuri de mica valoare, $i
nici sa garanteze obliga^iile altuia.".

Minorul nu poate sa faca donatii sau 
testamente, altele decat darurile obisnuite 
potrivit starii lui materiale sau dispozitiile 
testamentare cu privire la bunuri de mica 
valoare, si nici sa garanteze obligatiile 
altuia decat cu autorizarea instantei de 
tutela.

Pep. Oana Murariu
11. 19. La Cartea I Titlul III, titlul 

Capitolului III se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:

Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

art. 7 pet. 19

La Cartea I Titlul III, titlul Capitolului III se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

12



„Capitolul Ill.Ocrotirea persoanei prin 
consiliere judiciara si tutela speciala„Capitolul III. Ocrotirea majorului 

prin consiliere judiciara $i tutela 
speciala" Dep. Oana Murariu

art. 7 pet. 20

art. 164 alin. (5) si [6)

(5] Instituirea tutelei speciale se poate face 
numai daca nu poate fi asigurata o 
protectie adeevata a persoanei ocrotite 
prin instituirea curatelei sau a consilierii 
judiciare.
(6] Pot beneficia -de tutela speciala si 
minorii cu capacitate de exercitiu 
restransa. Cu toate acestea, atunci cand 
instanta de tutela apreciaza ca ocrotirea 
persoanei se poate realiza prin instituirea 
curatelei sau prin punerea sa sub consiliere 
judiciara, aceasta masura se poate dispune 
cu 2 ani inainte de implinirea varstei de 18 
ani si incepe sa produca efecte de la aceasta 
data.

20. Articolul 164 se modifica va 
avea urmatorul cuprins:
„Art. 164. Condifii

(1) Majorul care nu se poate ingriji 
singur de interesele sale din cauza 
unei deteriorari temporare sau
permanente. partiale sau totale.
stabilita in urma unei evaluari 
medicate $i psihosociale, a 
faculta^ilor mintale, $i care are 
nevoie de sprijin in formarea sau 
exprimarea voin^ei sale, poate 
beneficia de consiliere judiciara 
sau tutela speciala, daca luarea 
acestei masuri este necesara 
pentru exercitarea capacita(ii sale 
civile, in conditii de egalitate cu 
celelalte persoane._______________

Dep. Oana Murariu
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(2) 0 persoana poate beneficia de 
consiliere judiciara daca 
deteriorarea faculta^ilor sale 
mintale este parfiala este 
necesar sa fie asistata sau 
consiliata in mod continuu m 
exercitarea drepturilor 
liberta^ilor ei.

(3) Instituirea consilierii judiciare 
se poate face numai daca nu poate 
fi asigurata o protecfie adecvata a 
persoanei ocrotite prin instituirea 
curatelei in condi^iile art. 178-186.
(4) 0 persoana poate beneficia de 
tutela speciala daca deteriorarea 
faculta^ilor sale mintale este totala 
$i este necesar sa fie reprezentata 
in mod continuu in exercitarea 
drepturilor $i liberta^lor ei.
(5) Instituirea tutelei speciale se 
poate face numai daca nu poate fi 
asigurata o protec(ie adecvata a 
persoanei ocrotite prin instituirea 
curatelei sau a consilierii judiciare.
(6) Pot beneficia de tutela speciala

minorii cu capacitate de 
exerci(iu restransa. Cu toate 
acestea, atunci cand instanfa de 
tutela apreciaza ca ocrotirea 
persoanei se poate realiza prin

14



instituirea curatelei sau prin 
punerea sa sub consiliere 
judiciara, aceasta masura se poate 
dispune cu un an inainte de data 
tmplinirii varstei de 18 ani $1 
incepe sa produca efecte de la 
aceasta data.”.

Amendamentul21. Articoiul 165 se modifica §1 va 
avea urmatorul cuprins:
„Art. 165. Persoanele care pot cere 
punerea sub ocrotire 
Instituirea consilierii judiciare sau 
a tutelei speciale poate n ceruta de 
cel care necesita ocrotire, de soful 
sau de rudele acestuia, de 
persoana care locuie^te cu el. 
precum ^i de celelalte persoane 
prevazute la art. Ill, care este 
aplicabil in mod corespunzator.”.

12. art. 7 pet. 21
ignorapropus 

trimiterea pe care 
textui o face la art.

Persoanele care pot 
cere punerea sub 
interdiefie 
Art. 165. -
Interdicfia poate fi 
ceruta de persoanele 
prevazute la art. Ill, 
care este aplicabil in 
mod corespunzator.

art. 165

111 Cod civil, care, la 
lit. d], face referire la 
orice alta persoana, 
ca titular al cererii de 
luare a masurii de 
ocrotire. Cu toate 
acestea, apreciem ca 
propunerea poate fi 
primita.

Punerea sub consiliere judiciara sau sub 
tutela speciala poate fi ceruta de cel care 
necesita ocrotire, de soful sau de rudele ori 
afinii acestuia, de persoana care locuieste 
cu el, precum si de persoanele prevazute 
la art. Ill, care se aplica in mod 
corespunzator.

Dep. Oana Murariu

Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

13. Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii

30. Articolul 174 se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins: art. 7 pet. 30

„Art. 174. Obliga^ille tutorelul 
(1) Tutorele este dator sa ingrijeasca 
de cel ocrotit, spre a-i grabi 
vindecarea, a-i restaura autonomia, a-

art. 174 alin. (1) prezenti.

Tutorele este dator sa ingrijeasca de cel 
ocrotit, spre a-i grabi vindecarea, a-i
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i imbunata^i condi^iile de via^a a-i 
asigura bunastarea morala 
materiala, luand m considerare starea 
lui, abilita^ile sale, gradul de 
incapacitate al acestuia, dar §i 
celelalte circumstance m care se 
gase^te. in acest scop, se vor putea 
mtrebuinCa veniturile §i, daca este 
necesar, toate bunurile persoanei 
ocrotite. Cu toate acestea, amintirile 
de familie, obiectele personale, 
precum ^i bunurile indispensabile 
persoanei ocrotite sau destinate 
mgrijirii sale sunt pastrate la 
dispozijia acesteia, prin grija 
reprezentantului sau ocrotitorului 
legal ^i, daca este cazul, a instituCiei in 
care este ingrijit.

restaura autonomia, a-i imbunatati 
conditiile de viata si a-i asigura bunastarea 
materiala si morala, luand m considerare 
starea lui, abilitatile sale, gradul de 
incapacitate al acestuia, dar si celelate 
circumstante in care se gaseste. in acest 
scop, se vor putea mtrebuinta veniturile si, 
la nevoie, toate bunurile persoanei 
ocrotite. Cu toate acestea, amintirile de 
familie, obiectele personale, precum si 
bunurile indispensabile persoanei ocrotite 
sau destinate ingrijirii sale sunt pastrate la 
dispozitia
reprezentantului sau ocrotitorului legal si, 
daca este cazul, a institutiei sanitare in care 
este ingrijit. Vanzarea acestora poate fi 
efectuata doar cu autorizarea instantei 
de tutela.

acesteia. prin gnja

Dep. Oana Murariu

(d) sa ia toate masurile "necesare 
pentru protejarea §i realizarea 
drepturilor persoanei ocrotite;

14. Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

art. 7 pet. 30

art. 174 alin. (2) lit. d)

d) sa ia toate masurile necesare pentru 
protejarea §i realizarea drepturilor 
persoanei ocrotite si pentru indeplinirea 
obligatiilor acesteia;

Dep. Oana Murariu
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15. Masura dispusa m 
conditiile art. 164 
alin. (6] Cod civil 
incepe sa produca 
efecte la data 
implinirii varstei de 
18 ani; asadar, nu 

necesara 
corelarea textelor.

art. 176 alin. (4)Art.176
[4) DispoziJ;iile alin. (3] se aplica in 
mod corespunzator §i in cazul in care 
instan^a de tutela dispune punerea 
persoanei sub consiliere judiciara sau 
instituirea curatelei incepand cu 
implinirea varstei de 18 ani.".

Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod 
corespunzator si in cazul in care instanta 
de tutela a dispune punerea persoanei sub 
consiliere judiciara sau instituirea 
curatelei incepand cu implinirea varstei de 
18 ani ori potrivit art. 164 alin. (6]. este

Dep. Oana Murariu
Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

16. 36. Articolul 185 se modifica ^i va 
avea urmatorul cuprins:
„Art. 185. Incetarea curatelei 
Daca au incetat cauzele care au 
provocat instituirea curatelei, aceasta 
va fi ridicata de instanja de tutela la 
cererea celui reprezentat, a sofului 
sau a rudelor acestuia, a persoanei 
care locuie^te cu el, a curatorului 
sau a celor prevazu^i la art. 111."

Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

art. 7 pet. 36

art. 185

Daca au incetat cauzele care au provocat 
instituirea curatelei, aceasta va fi ridicata 
de instanta de tutela la cererea celui 
reprezentat, a sotulul sau a rudelor ori 
afinilor acestuia, a persoanei care locuieste 
cu el, a curatorului sau a celor prevazuti la 
art. 111.

Dep. Oana Murariu
17. art. 7 pet. 58

„1. instituirea consilierii judiciare 
sau a tutelei speciale, prelungirea,

Regimul radierii din 
cartea funciara nuart. 902 atin. [2] pet. 1
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este reglementat de 
Codul civil, ci de legea 
specials in domeniu; 
si instituirea masurii 
de ocrotire trebuie 
notata de indata in 
cartea funciara ca, de 
altfel, orice schimare 
cu privire la regimul 

ocrotire 
majorului vulnerabil; 
locul unui astfel de 
text nu este la art. 
902 C. civ., ci 
eventual, poate fi 
propus un text in 
legea specials.

inlocuirea, incetarea §i ridicarea 
acestor masuri 1. instituirea consilierii judiciare sau 

tutelei speciale, prelungirea, inlocuirea, 
incetarea si ridicarea acestor masuri; In
cazul ridicarii masurilor notarea se 
radiaza de indata.

Dep. Oana Murariu

de a

Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii
prezenti.

18. 65. La articolul 1372, denumirea 
marginals a articolului §i alineatul (1) 
se modifies ^i vor avea urmStorul 
cuprins:

art. 7 pet. 65 In aparen^S, §i in 
forma in vigoare 
textul pare a fi 
necorelat, insa nu 
este vorba de o 
necorelare; 
instituirea unei teze 
distincte 
parin^i, 
pentru tutorele care

La articolul 1372, denumirea marginals a 
articolului si alineatele (1) si (3) se 
modifies si vor avea urmStorul cuprins:

prin

„RSspunderea cu privire la fapta minorului 
si a celui cu privire la care a fost instituita 
consilierea judiciarS sau tutela specials.

pentru
respectiv
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„Raspunderea pentru fapta minorului
sau a celui cu privire la care a fost 
instituita consilierea judiciara sau 
tutela speciala

preia exercitiul 
autorita^ii parinte§ti, 
are loc o agravare 
semnificativa 
raspunderii 
intemeiata pe faptul 
ca ace§tia nu ^i-au 
mdeplinit obliga]:iile 

asigura 
cre§terea, educarea, 
inva^atura 
pregatirea 
profesionala 
copilului, care, in 
opinia noastra, nu se 
justifica §i nici nu 
este oportun sa fie 
extrapolata §i pentru 
cel care are obligatia 
de supraveghere a 
unei persoane puse 
sub tutela speciala. 
Solu5;ia in vigoare 
este concordanta cu 
legisla^:ia europeana 
actuala, in ceea ce 
prive§te 
fundamentarea 
raspunderii 
parinjilor 
exercitarea 
necorespunzatoare a

Cel care in temeiul legii, al unui 
contract sau al unei hotarari judecatoresti 
este obligat sa supravegheze un minor sau 
0 persoana pusa sub consiliere judiciara 
sau tutela speciala raspunde de prejudiciul 
cauzat altuia de catre aceste din urma 
persoane.

(1)

a

(1] Cel care in temeiul legii, al unui 
contract ori al unei hotarari 
judecatore§ti este obligat sa 
supravegheze un minor sau o 
persoana pusa sub consiliere 
judiciara sau tutela speciala 
raspunde de prejudiciul cauzat altuia 
de catre aceste din urma persoane.".

C2) [...] de a

a

(3)Cel obligat la supraveghere este 
exonerat de raspundere numai daca 
dovede§te ca nu a putut impiedica fapta 
prejudiciabila. In cazul parinfilor sau, dupa 
caz, al tutorilor, dovada se considera a fi 
facuta numai daca ei probeaza ca fapta 
persoanei ocrotite constituie urmarea unei 
alte cauze decat modul in care ^i-au 
indeplinit indatoririle decurgand din 
exerci^iul autoritafii parinte§ti si a 
autoritatii tutelei.

Dep.Oana Murariu

pe
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autoritajii parinte§ti, 
concept reglementat 
in noul Cod civil de 
prevederile art.483- 
512. A se vedea §i 
dispozitiile art. 1384 
aUn.[4)-(6] din Codul 
civil francez, astfel 

fostcum
modificate in 1970, 
precum ^i cele ale 
art.2048 din Codul 
civil Italian. De altfel, 
si in doctrina s-a 
aratat ca prin teza a 
Il-a a acestui articol a 
fost introdus un caz 
special, 
exclusiv in cazul 
parintilor, 
dovada se considera 
a fi facuta numai daca 
ei probeaza ca fapta 
copilului nu este 
urmarea 
necorespunzator in 
care si-au indeplinit 
indatoririle 
decurgand 
autoritatea 
parinteasca [a se 
vedea L.R. Boila in

au

aplicabil

cand

modului

din
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FLA. Baias, E. 
Chelaru, 
Constantinovici, I. 
Macovei (coord), 
Noul Cod civil. 
Comentariu 
articole, ed. a Il-a, Ed. 
C.h. Beck, Bucuresti, 
2014, p.1253]. Tot 
astfel, s-a mai retinut 
ca din continutul art. 
1372 alin. (3] teza a 
Il-a rezulta ca, pe 
terenul probatiunii 
existentei unei cauze 
straine care sa-i 
exonereze 
raspundere, fata de 
parinti sau tutorele 
unui minor exista o 
exigenta care nu este 
ceruta de lege pentru 
celelalte persoane 
raspunzatoare 
carora le revine 
obligatia de a 
supraveghea 
minor sau interzis (L. 
Pop, l.F. Popa, S.I. 
Vidu, Curs de drept 
civil. Obligatiile, ed. 
Universul Juridic,

R.

pe

de

un
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Bucuresti, 2016, p. 
365]. 

19. 67. La articolul 1938, litera a] se 
modifica §i va avea urmatorul 
cuprins:

Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

art. 7 pet 67

art 1938 lit a)

In cazul in care contractul nu prevede 
altfel, societatea mceteaza si prin:

a] moartea uneia dintre persoanele fizice 
asociate sau instituirea consilierii judiciare 
ori a tutelei speciale cu privire la aceasta; 
In cazul instituirii consilierii judiciare, 
instanta de tutela va decide cu privire la 
posibilitatea subzistentei societatii.

.,a) moartea uneia dintre persoanele 
fizice asociate sau instituirea 
consiiierii judiciare ori a tutelei 
speciale cu privire la aceasta

Dep.Oana Murariu
20. 74. Articolul 2063 se modifica ^i va 

avea urmatorul cuprins:
art 7 pet 74 Amendament 

respins 
unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

cu
art 2063

„Art 2063 Incetarea contractului 
Contractul de consigna^ie inceteaza 
prin revocarea sa de catre consignant 
renun^area consignatarului, din 
cauzele indicate in contract, moartea, 
dizolvarea, falimentul, instituirea 
consilierii judiciare ori a tutelei 
speciale sau radierea consignantului 
ori a consignatarului.".

Contractul de consignatie mceteaza prin 
revocarea sa de catre consignant, 
renuntarea consignatarului, din cauzele 
indicate m contract, moartea, dizolvarea, 
falimentul, instituirea consilierii judiciare 
ori a tutelei speciale sau radierea 
consignantului sau a consignatarului. in 
cazul instituirii consilierii judiciare a 
consignatarului, instanta va aprecia cu 
privire la continuarea sau nu a 
contractului.
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Pep Oana Murariu
21. CODUL

procedurA civilA
DE Art. 8. Legea nr. 134/2010 privind 

Codul de procedura civila, republicata 
m Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, 
cu modificarile ulterioare, se modifica 

$e completeaza dupa cum urmeaza:
22. 33. Articolul 943 se modifica ^i va 

avea urmatorul cuprins:
Art. 943. Modificarea sau ridicarea 
masurii de ocrotire
(1] Prelungirea, inlocuirea sau 
ridicarea masurii de ocrotire se face 
cu procedura prevazuta in prezentui 
titlu, care se aplica in mod 
corespunzator.
(2] Despre masurile prevazute la alin. 
(1] se face menfiune pe hotararea 
prin care a fost luata masura de 
ocrotire.'’

art. 7 pet. 33 Nu este necesar un 
astfel de text; ramane 
aplicabil art. 941 din 
Codul de procedura 
civila, referitor la 
comunicarea 
hotararii

art. 943 alin. (2)

Despre masurile prevazute la alin. (1) se 
face mentiune pe hotararea prin care a 
fost luata masura de ocrotire, precum si pe 
actul de nastere, in cartea funciara si 
registrul comertului, daca este cazul.

Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

Pep. Oana Murariu
23. CAPITOLUL III

ModiUcarea completarea unor 
acte normative

24. 1. La articolul 12, dupa litera s] se 
introduce o noua litera, lit. s^], cu 
urmatorul cuprins:
„s'] Procedura numirii asistentului 
pentru incheierea actelor juridice";

ABROGARE 
Pep. Oana Murariu

Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.
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25. Art. 9 Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

ABROGARELegea nr. 36/1995 a notarilor public! 
§i a activitajii notariale, republicata m 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr. 237 din 19 martie 2018, cu 
modificarile ulterioare, se modifica si 
se completeaza dupa cum urmeaza:

Dep. Oana Murariu

CO
2. La articolul 15, dupa litera f] se 
introduce o noua litera, litera f^], cu 
urmatorul cuprins:

„f^) procedura numirii asistentului 
pentru incheierea actelor juridice 
este de competen5:a notarului public 
din biroul notarial situat in 
circumscriplia 
judecatoriei in care majorul are 
domiciliul sau resedinta;

teritoriala a

26. 5. La Capitolul V, dupa Sec^iunea a 7-a 
„Procedura divor^ului pe cale 
notariala", se introduce o noua 
sec^iune. Secjiunea 7^
„Procedura numirii asistentului 
pentru incheierea actelor juridice" , 
cu urmatorul cuprins:

Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.

ABROGARE 
Dep. Oana Murariu

27. 6. La articolul 164, la alineatul (1], 
dupa litera f] se introduce o noua 
litera, lit. g], iar alineatul (5) se 
modifica, dupa cum urmeaza:_______

Amendament respins 
cu unanimitate de 
voturi de membrii 
prezenti.__________

ABROGARE 
Dep. Oana Murariu
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„g) Registrul national de eviden5:a a 
masurilor de asisten^a pentru 
mcheierea actelor juridice.

[5] Organizarea funcjionarea 
registrelor prevazute la alin. (1] lit. a) 
- d), f] §i g], precum procedura de 
mscriere §i consultare a acestora se 
stabilesc prin decizie a Biroului 
executiv al Consiliului Uniunii."
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