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Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. - Articolul 229 din Legea nr. 71/2011 pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

 

1. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), 

cu următorul cuprins: 

,,(21) Până la data intrării în vigoare a reglementării prevăzute la 

alin. (1), atribuţiile instanţei de tutelă referitoare la exercitarea tutelei cu 

privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc ori, după 

caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează 

bunurile acestuia, respectiv numirea curatorului special care îl asistă sau 

îl reprezintă pe minor la încheierea actelor de dispoziţie sau la dezbaterea 

procedurii succesorale și numirea curatorului special prevăzut la art. 167 

din Codul civil, sunt îndeplinite de instanțele competente potrivit 

dreptului comun, cu citarea autorității tutelare.” 
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2. Alineatele (31) - (33) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

,,(31) Până la data intrării în vigoare a reglementării prevăzute la 

alin. (1), atribuţiile instanţei de tutelă referitoare la exercitarea tutelei cu 

privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecătoresc ori, după 

caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează 

bunurile acestuia revin instanţelor, secţiilor sau, după caz, completurilor 

specializate pentru minori şi familie, care comunică cererea, împreună cu 

întreg dosarul, autorității tutelare în vederea efectuării cercetărilor 

necesare și prezentării unui raport scris instanței, în termenul fixat în acest 

sens. 

(32) Până la data intrării în vigoare a reglementării prevăzute la 

alin. (1), măsura plasamentului, a plasamentului în regim de urgenţă şi a 

supravegherii specializate sunt adoptate şi monitorizate de instanţele, 

secţiile sau, după caz, completurile specializate pentru minori şi familie, 

cu citarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

(33) În situaţiile prevăzute la alin. (32), instanţa comunică 

cererea, împreună cu întreg dosarul, direcţiei generale de asistenţă socială 

şi protecţia copilului, care efectuează cercetările necesare şi prezintă un 

raport scris instanţei, în termenul fixat în acest sens.” 

 

3.  După alineatul (33) se introduc 3 noi alineate, alin.  

(34) - (36), cu următorul cuprins: 

,,(34) Persoanele interesate pot adresa direct instanței de judecată 

sau autorității tutelare, respectiv direcţiei generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului, cereri privitoare la tutela persoanei ocrotite. 

(35) Autoritatea tutelară, respectiv direcţia generală de asistenţă 

socială şi protecţia copilului, consiliază petenţii cu privire la conţinutul 

cererii, având obligaţia de a o trimite de îndată instanţei competente. 

(36) În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la alin. (31) şi 

(33), autorităţile şi instituţiile publice, persoanele fizice şi juridice, sunt 

obligate să comunice autorităţii tutelare, respectiv direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului toate datele solicitate, aflate în 

evidenţa lor sau de care au cunoştinţă, în termenul fixat de instanţa de 

judecată.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 7 decembrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

VASILE-DANIEL SUCIU 

 


