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AVIZ

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a 

Legii nr.287/2009 privind Codul civil (b48/22.02.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si fiincdonarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea ^i completarea 

art.229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul 

civil (848/22.02.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §1 completarile ulterioare, in 

§edinta din data de 9.03.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarele

observatii:

• conform Deciziei nr. 795/2020 pronuntata de Curtea Constitutionala, s-a constatat 

neconstitutionalitatea prevederilor art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011, privind 

exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecatoresc 

care nu mai pot fi indeplinite de autoritatea tutelara, ci de instantele de judecata. in
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acest sens, propunerea legislative trebuie sa prevada celeritatea stabilirii unui termen 

de emitere a unei Sentinte Civile privitoare la exercitarea tutelei;

• decizia corecta a Curtii Constitutionale a Romaniei la care se face referire in 

propunerea legislative este Decizia nr.795 din 4 noiembrie 2020. Totodate, Curtea 

Constitutionale a mai emis o decizie in legeture cu acest subiect, Decizia nr. 601 din 

16 iulie 2020, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 

alin.(l) din Codul civil, fapt care atrage dupe sine necesitatea coreierii propunerii 

legislative si cu aceaste decizie;

• in cadrul Consiliului Suprem al Magistraturii este constituit un grup de lucru, din care 

fac parte si organizatii neguvemamentale, al cerui scop este reglementarea instantei 

de tutela si, ca atare, propunerea legislative ar trebui corelate si cu materialele 

elaborate de acest grup de lucru;

• de asemenea, se impune clarificarea circuitului dosarelor petentilor, in cazul citerii 

Autoritetii Tutelare (sau a DGASPC) la judecetoria competente, avand in vedere 

faptul ce toate dosarele sunt in prezent transferate cetre instantele de judecate.

Presedinte, 
Bogdan SIMION
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