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Art. 73. Dreptul la propria imagine. (1) Orice persoană are dreptul la propria 
imagine.

(2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să 
împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, 
după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispoziţiile art. 75 rămân aplicabile.

Legislaţie conexă: ► art. 89 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, republicată (M. Of. nr. 489 din 14 iunie 2018); u art. 34 şi urm. din Decizia Con‑
siliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual (M. Of. nr. 174 din 11 martie 2011).

Art. 74. Atingeri aduse vieţii private. Sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75, 
pot fi considerate ca atingeri aduse vieţii private:

a) intrarea sau rămânerea fără drept în locuinţă sau luarea din aceasta a oricărui 
obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal;

b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârşită prin orice mijloace 
tehnice, sau utilizarea, în cunoştinţă de cauză, a unei asemenea interceptări;

c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într‑un spaţiu 
privat, fără acordul acesteia;

d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul 
celui care îl ocupă în mod legal;

e) ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile 
prevă zute expres de lege;

f) difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audio vizuale 
privind viaţa intimă, personală sau de familie, fără acordul per    soa  nei în cauză;

g) difuzarea de materiale conţinând imagini privind o persoană aflată la tratament 
în un i tăţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind 
starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe 
în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul 
persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei 
sau al persoanelor îndrep tăţite;

h) utilizarea, cu rea‑credinţă, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o 
altă per soană;

i) difuzarea sau utilizarea corespondenţei, manuscriselor ori a altor documente 
perso nale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reşedinţa, pre cum şi numerele de 
telefon ale unei per soane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei 
căreia acestea îi aparţin sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele.

Art. 75. Limite. (1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această 
sec ţiune atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele interna
ţionale privi toare la drepturile omului la care România este parte.

(2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună‑credinţă şi cu 
respec tarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu 
constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secţiune.

Legislaţie conexă: u art. 17 CEDO; u art. 57 C. Rom.; u art. 31 din Deci zia Consiliului 
Na ţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de regle mentare a conţinutului 
audio vizual (M. Of. nr. 174 din 11 martie 2011).
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Art. 76. Prezumţia de consimţământ. Când însuşi cel la care se referă o 
informaţie sau un material le pune la dispoziţia unei persoane fizice ori persoane 
juridice despre care are cunoştinţă că îşi desfăşoară activitatea în domeniul informării 
publicului, consim ţământul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar 
un acord scris.

Legea de aplicare: Art. 14. Dispoziţiile art. 76 din Codul civil nu se aplică în cazul în 
care punerea la dispoziţie a informaţiei sau a materialului s‑a făcut anterior datei intrării 
în vigoare a Codului civil, chiar dacă utilizarea informaţiei ori a materialului se reali zează 
după această dată.

Art. 77. Prelucrarea datelor personale. Orice prelucrare a datelor cu caracter 
per sonal, prin mijloace automate sau neautomate, se poate face numai în cazurile 
şi condiţiile prevăzute de legea specială.

Legislaţie conexă: u Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelu crarea auto ma‑
tizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, rati fi cată 
de România prin Legea nr. 682/2001 (M. Of. nr. 830 din 21 decembrie 2001); u art. 8 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (J.O. C 202 din 7 iunie 2016); u Legea 
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice (M. Of. nr. 1101 din 25 noiembrie 2004); ► art. 267 
din Codul de procedură penală (M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010); ► art. 154 alin. (8) 
CPC; ► Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind 
protecţia datelor) (J.O. L 119 din 4 mai 2016).

Secţiunea a 4‑a. Respectul datorat persoanei  
şi după decesul său

Art. 78. Respectul datorat persoanei decedate. Persoanei decedate i se 
datorează respect cu privire la memoria sa, precum şi cu privire la corpul său.

Legea de aplicare: Art. 15. Dispoziţiile art. 78‑81 din Codul civil sunt aplicabile şi în privinţa 
persoa nelor dece date anterior datei intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 79. Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate. Memo ria 
per  soanei decedate este protejată în aceleaşi condiţii ca şi imaginea şi reputaţia 
per soanei aflate în viaţă.

Legea de aplicare: Art. 15. Dispoziţiile art. 78‑81 din Codul civil sunt aplicabile şi în privinţa 
persoa nelor dece date anterior datei intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 80. Respectarea voinţei persoanei decedate. (1)[1] Orice persoană 
poate determina felul propriilor funeralii şi poate dispune cu privire la corpul său 
după moarte. În cazul minorilor lipsiţi de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate 
de exerciţiu restrânsă, este necesar şi consimţământul scris al părinţilor sau, după 
caz, al tutorelui.

[1] Alin. (1) al art. 80 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 7 pct. 9 din Legea 
nr. 140/2022.

Art. 76-80
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(2) În lipsa unei opţiuni exprese a persoanei decedate, va fi respectată, în 
ordine, voinţa soţului, părinţilor, descendenţilor, rudelor în linie colaterală până la 
al patrulea grad inclusiv, legatarilor universali sau cu titlu universal ori dispoziţia 
primarului comunei, ora şului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti 
în a cărui rază teritorială a avut loc decesul. În toa te cazurile se va ţine seama de 
apartenenţa confesională a persoanei dece date.

Legea de aplicare: Art. 15. Dispoziţiile art. 78‑81 din Codul civil sunt aplicabile şi în privinţa 
per soanelor decedate anterior datei intrării în vigoare a Codului civil.

Art. 81. Prelevarea de la persoanele decedate. Prelevarea de orga ne, ţe
suturi şi celule umane, în scop terapeutic sau ştiinţific, de la per soanele decedate 
se efectuează numai în condiţiile prevăzute de lege, cu acordul scris, exprimat în 
timpul vieţii, al persoanei decedate sau, în lipsa acestuia, cu acordul scris, liber, 
prealabil şi expres dat, în ordine, de soţul supravieţuitor, de părinţi, de descendenţi 
ori, în sfârşit, de rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

Legea de aplicare: Art. 15. Dispoziţiile art. 78‑81 din Codul civil sunt aplicabile şi în privinţa 
persoa nelor dece date anterior datei intrării în vigoare a Codului civil.

Legislaţie conexă: ► art. 147 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată (M. Of. nr. 652 din 28 august 2015); ► art. 16‑19 din Protocolul adiţional la 
Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă 
de aplicaţiile biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine 
umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015, ratificat prin Legea nr. 9/2016 (M. Of. 
nr. 62 din 28 ianuarie 2016).

Capitolul III. Identificarea persoanei fizice

Secţiunea 1. Numele

Art. 82. Dreptul la nume. Orice persoană are dreptul la numele stabilit sau 
dobândit, potrivit legii.  [R.A.: art. 12 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954]

Art. 83. Structura numelui. Numele cuprinde numele de familie şi pre numele. 
[R.A.: art. 12 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954]

Art. 84. Dobândirea numelui. (1) Numele de familie se dobândeşte prin 
efectul filiaţiei şi poate fi modificat prin efectul schimbării stării civile, în condiţiile 
prevăzute de lege.

(2) Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii, pe baza decla raţiei de 
naştere. Este interzisă înregistrarea de către ofiţerul de stare civilă a prenumelor 
indecente, ridicole şi a altora asemenea, de natură a afecta ordinea publică şi 
bunele moravuri ori interesele copilului, după caz.

(3) Numele de familie şi prenumele copilului găsit, născut din părinţi necunoscuţi, 
pre cum şi cele ale copilului care este părăsit de către mamă în spital, iar identitatea 
aces teia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege, se stabilesc prin dispoziţia 
primarului comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti 
în a cărui rază teritorială a fost găsit copilul ori, după caz, s‑a constatat părăsirea 
lui, în condiţiile legii speciale.

Art. 81-84
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Legislaţie conexă: art. 15 şi urm. din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă (republicată în M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012). 

Art. 85. Schimbarea numelui pe cale administrativă. Cetăţenii ro mâni pot 
obţine, în condiţiile legii, schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie 
şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea. [R.A.: art. 12 alin. (3) din Decretul 
nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: art. 411‑4118 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă 
(republicată în M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012).

Secţiunea a 2‑a. Domiciliul şi reşedinţa

Art. 86. Dreptul la domiciliu şi reşedinţă. (1) Cetăţenii români au dreptul să 
îşi sta bilească ori să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul sau reşedinţa, în ţară sau 
în străinătate, cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege.

(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, o persoană fizică nu poate să aibă în 
acelaşi timp decât un singur domiciliu şi o singură reşedinţă, chiar şi atunci când 
deţine mai multe locuinţe.

Legislaţie conexă: u art. 25 C. Rom.; u art. 26 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată (M. Of. nr. 719 
din 12 octombrie 2011).

Art. 87. Domiciliul. Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor 
şi libertăţilor sale civile, este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa principală. 
[R.A.: art. 13 din Decretul nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: art. 27 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşe dinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată (M. Of. nr. 719 din 
12 octombrie 2011).

Art. 88. Reşedinţa. Reşedinţa persoanei fizice este în locul unde îşi are locuinţa 
secundară.

Legislaţie conexă: art. 30 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
ac tele de identitate ale cetăţenilor români, republicată (M. Of. nr. 719 din 12 octombrie 2011).

Art. 89. Stabilirea şi schimbarea domiciliului. (1) Stabilirea sau schimbarea 
do miciliului se face cu respectarea dispoziţiilor legii speciale.

(2) Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci când cel 
care ocupă sau se mută într‑un anumit loc a făcut‑o cu intenţia de a avea acolo 
locuinţa prin cipală.

(3) Dovada intenţiei rezultă din declaraţiile persoanei făcute la orga nele admi
nistrative competente să opereze stabilirea sau schimbarea domi ciliului, iar în lipsa 
acestor declaraţii, din orice alte împrejurări de fapt.

Legislaţie conexă: art. 26 şi urm. din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, do mi ciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată (M. Of. nr. 719 din 12 
octom brie 2011).

Art. 85-89
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Art. 90. Prezumţia de domiciliu. (1) Reşedinţa va fi considerată domi ciliu 
când aces ta nu este cunoscut.

(2) În lipsă de reşedinţă, persoana fizică este considerată că domiciliază la locul 
ulti mului domiciliu, iar dacă acesta nu se cunoaşte, la locul unde acea persoană 
se găseşte.

Art. 91. Dovada. (1) Dovada domiciliului şi a reşedinţei se face cu menţiunile 
cuprinse în cartea de identitate.

(2) În lipsa acestor menţiuni ori atunci când acestea nu corespund rea lităţii, 
stabilirea sau schimbarea domiciliului ori a reşedinţei nu va putea fi opusă altor 
persoane.

(3) Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică în cazul în care domiciliul sau reşedinţa a 
fost cunoscută prin alte mijloace de cel căruia i se opune.

Legislaţie conexă: art. 28 din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată (M. Of. nr. 719 din 12 octombrie 2011).

Art. 92. Domiciliul minorului şi al celui care beneficiază de măsura tutelei 
speciale[1]. (1) Domiciliul minorului care nu a dobândit capacitate deplină de exerciţiu 
în condiţiile prevăzute de lege este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care 
el locuieşte în mod statornic.

(2) În cazul în care părinţii au domicilii separate şi nu se înţeleg la care dintre ei 
va avea domiciliul copilul, instanţa de tutelă, ascultându‑i pe părinţi, precum şi pe 
copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ţinând seama de interesele 
copilului. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, minorul este prezumat 
că are domiciliul la părintele la care locuieşte în mod statornic.

(3) Prin excepţie, în situaţiile prevăzute de lege, domiciliul minorului poate fi 
la bunici, la alte rude ori persoane de încredere, cu consimţământul acestora. De 
asemenea, domiciliul minorului poate fi şi la o instituţie de ocrotire.

(4)[2] Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul dintre părinţii săi îl reprezintă 
ori în cazul în care se află sub tutelă, precum şi domiciliul persoanei care beneficiază 
de tutelă specială este la reprezentantul legal, în afară de cazul în care pentru 
aceasta din urmă instanţa de tutelă dispune altfel. [R.A.: art. 14 din Decretul nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: art. 27 alin. (2) şi (4) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evi denţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, repu blicată (M. Of. nr. 719 din 12 
octombrie 2011).

Art. 93. Cazuri speciale. Domiciliul copilului lipsit, temporar sau defi nitiv, 
de ocrotirea părinţilor săi şi supus unor măsuri de protecţie specială, în cazurile 
prevăzute de lege, se află la instituţia, la familia sau la persoanele cărora le‑a fost 
dat în plasament.

[1] Denumirea marginală a art. 92 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 7 pct. 10 
din Legea nr. 140/2022.

[2] Alin. (4) al art. 92 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 7 pct. 10 din Legea 
nr. 140/2022.

Art. 90-93
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Legislaţie conexă: art. 63 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată (M. Of. nr. 159 din 5 martie 2014).

Art. 94. Domiciliul persoanei puse sub curatelă. În cazul în care s‑a instituit 
o curatelă asupra bunurilor celui care a dispărut, acesta are do miciliul la curator, 
în măsura în care acesta este îndreptăţit să îl reprezinte. [R.A.: art. 15 alin. (1) din 
Decretul nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: art. 27 alin. (2) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domi ciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată (M. Of. nr. 719 din 12 
octombrie 2011).

Art. 95. Domiciliul la curatorul special. Dacă a fost numit un curator spe cial 
pentru administrarea bunurilor succesorale, cei chemaţi la moşte nire au domiciliul 
la curator, în măsura în care acesta este îndreptăţit să îi reprezinte. [R.A.: art. 15 
alin. (2) din Decretul nr. 31/1954]

Art. 96. Domiciliul profesional. Cel care exploatează o întreprindere are 
domiciliul şi la locul acelei întreprinderi, în tot ceea ce priveşte obligaţiile patrimoniale 
ce s‑au născut sau urmează a se executa în acel loc.

Art. 97. Domiciliul ales. (1) Părţile unui act juridic pot să aleagă un domi ciliu 
în vederea exercitării drepturilor sau a executării obligaţiilor năs cute din acel act.

(2) Alegerea domiciliului nu se prezumă, ci trebuie făcută în scris.

Legislaţie conexă: O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 
de identitate ale cetăţenilor români (republicată în M. Of. nr. 719 din 12 octombrie 2011).

Secţiunea a 3‑a. Actele de stare civilă

Art. 98. Starea civilă. Starea civilă este dreptul persoanei de a se indi vidualiza, 
în familie şi societate, prin calităţile strict personale care decurg din actele şi faptele 
de stare civilă.

Art. 99. Dovada stării civile. (1) Starea civilă se dovedeşte prin actele de naşte‑
re, căsătorie şi deces întocmite, potrivit legii, în registrele de stare civilă, precum şi 
prin certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora.

(2) Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice şi fac dovada, până la înscrie‑
rea în fals, pentru ceea ce reprezintă constatările personale ale ofiţerului de stare 
civilă şi, până la proba contrară, pentru celelalte menţiuni.

(3) Hotărârea judecătorească dată cu privire la starea civilă a unei persoane 
este opozabilă oricărei alte persoane cât timp printr‑o nouă hotărâre nu s‑a stabilit 
contrariul.

(4) Dacă printr‑o hotărâre judecătorească s‑a stabilit o anumită stare civilă a unei 
persoane, iar printr‑o hotărâre judecătorească ulterioară este admisă o acţiune prin 
care s‑a contestat starea civilă astfel stabilită, prima hotărâre îşi pierde efectele la 
data rămânerii definitive a celei de a doua hotărâri. [R.A.: art. 22 din Decretul nr. 31/1954 
şi art. 14 din Legea nr. 119/1996]

Legislaţie conexă: art. 12 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă 
(republicată în M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012).

Art. 94-99
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Art. 100. Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea acte lor de 
stare civilă. (1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă şi 
a menţiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei hotărâri 
judecătoreşti definitive.

(2) Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea 
acestora se poate face, din oficiu sau la cerere, numai în temeiul dispoziţiei pri‑
marului de la primăria care are în păstrare actul de stare civilă.

(3) Starea civilă poate fi modificată în baza unei hotărâri de anulare, completare 
sau modificare a unui act de stare civilă numai dacă a fost formulată şi o acţiune de 
modificare a stării civile, admisă printr‑o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(4) Hotărârea judecătorească prin care se dispune anularea, completarea sau 
modi ficarea unui act de stare civilă, precum şi înregistrarea făcută în temeiul unei 
asemenea hotărâri sunt opozabile oricărei alte persoane cât timp printr‑o nouă 
hotărâre nu s‑a stabilit contrariul. Actul administrativ prin care s‑a dispus rectificarea 
unui act de stare civilă, precum şi înregistrarea făcută în baza lui sunt opozabile 
oricărei persoane până la proba contrară. [R.A.: art. 23 din Decretul nr. 31/1954 şi art. 15 
din Legea nr. 119/1996]

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 28/2021 (M. Of. nr. 95 din 31 ianuarie 2022), 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul 
legii, a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor 
art. 58 alin. (5) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 94 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă 
(atât în redactarea anterioară Legii nr. 310/2018, cât şi în redactarea ulterioară acestei 
legi), art. 100 alin. (2) şi (4) din Codul civil, art. 2 alin. (1) lit. c), f) şi i) şi alin. (2) şi art. 5 
alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, a stabilit:
„Revine judecătoriilor competenţa materială procesuală de soluţionare în primă instanţă 
a cererilor în anulare/contestaţiilor formulate împotriva dispoziţiilor emise de primari în 
soluţionarea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă”.

Legislaţie conexă: art. 57 şi urm. din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă (republicată în M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012).

Art. 101. Înscrierea menţiunilor pe actul de stare civilă. Anularea, com
pletarea, modificarea şi rectificarea unui act de stare civilă sau a unei menţiuni 
înscrise pe acesta, dispuse prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă ori, după 
caz, prin dispoziţie a primarului, se înscriu numai prin menţiune pe actul de stare 
civilă corespunzător. În acest scop, hotărârea judecătorească rămasă definitivă se 
comunică de îndată, din oficiu, de către instanţa care s‑a pronunţat ultima asupra 
fondului. [R.A.: art. 9 din Legea nr. 119/1996]

Legislaţie conexă: art. 43 şi urm. din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă (republicată în M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012).

Art. 102. Actele întocmite de un ofiţer de stare civilă necompetent. Actele 
de stare civilă întocmite de o persoană care a exercitat în mod public atribuţiile de 
ofiţer de stare civilă, cu respectarea tuturor prevederilor legale, sunt valabile, chiar 
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dacă acea persoană nu avea această calitate, afară de cazul în care beneficiarii 
acestor acte au cunoscut, în momentul întocmirii lor, lipsa acestei calităţi. [R.A.: art. 7 
din Legea nr. 119/1996]

Art. 103. Alte mijloace de dovadă a stării civile. Starea civilă se poate dovedi, 
înaintea instanţei judecătoreşti, prin orice mijloace de probă, dacă:

a) nu au existat registre de stare civilă;
b) registrele de stare civilă s‑au pierdut ori au fost distruse, în tot sau în parte;
c) nu este posibilă procurarea din străinătate a certificatului de stare civilă sau 

a extrasului de pe actul de stare civilă;
d) întocmirea actului de stare civilă a fost omisă sau, după caz, refuzată. 

[R.A.: art. 24 din Decretul nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: art. 13 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă 
(republicată în M. Of. nr. 339 din 18 mai 2012).

Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 104. Condiţii generale[1]. (1) Orice măsură de ocrotire a persoanei fizice 
se stabileşte numai în interesul acesteia.

(2) La luarea unei măsuri de ocrotire trebuie să se ţină seama de posibilitatea 
persoanei fizice de a‑şi exercita drepturile şi de a‑şi îndeplini obligaţiile cu privire 
la persoana şi bunurile sale.

(3)[2] Măsurile de ocrotire a majorului şi deciziile cu privire la persoana sa asigură 
respectarea demnităţii, a drepturilor şi libertăţilor acestuia, a voinţei, nevoilor şi 
preferinţelor lui, precum şi salvgardarea autonomiei sale.

(4) Măsurile de ocrotire a majorului sunt dispuse pentru cel mai scurt termen 
posibil, numai în caz de necesitate, şi sunt proporţionale şi individualizate în funcţie 
de gradul de alterare a facultăţilor mintale, precum şi de necesităţile persoanei 
ocrotite şi circumstanţele în care aceasta se găseşte.

(5) Măsurile de ocrotire a majorului sunt dispuse numai în cazul în care instanţa 
apreciază că nu este suficientă pentru apărarea intereselor persoanei ocrotite 
instituirea măsurii asistenţei pentru încheierea actelor juridice, aplicarea regulilor 
de drept comun în materia reprezentării, a celor referitoare la drepturile şi obligaţiile 
soţilor sau încuviinţarea unui mandat de ocrotire încheiat de persoana în cauză.

Art. 105. Persoanele ocrotite. Sunt supuşi unor măsuri speciale de ocrotire 
minorii şi cei care, deşi capabili, din cauza bătrâneţii, a bolii sau a altor motive 
prevăzute de lege nu pot să îşi administreze bunurile şi nici să îşi apere interesele 
în condiţii corespunzătoare.

[1] Denumirea marginală a art. 104 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 7 
pct. 11 din Legea nr. 140/2022.

[2] Alin. (3)‑(5) ale art. 104 au fost introduse prin art. 7 pct. 12 din Legea nr. 140/2022.
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Art. 106. Măsurile de ocrotire. (1) Ocrotirea minorului se realizează prin părinţi, 
prin instituirea tutelei, prin darea în plasament sau, după caz, prin alte măsuri de 
protecţie specială anume prevăzute de lege.

(2)[1] Ocrotirea majorului are loc prin instituirea măsurii consilierii judiciare sau 
a tutelei speciale ori a curatelei sau a unei alte măsuri prevăzute de lege.

Legea de aplicare: Art. 16. Persoanele aflate la data intrării în vigoare a Codului civil sub 
tutelă, cu ratelă, inter dicţie sau alte măsuri de ocrotire sunt supuse, în ceea ce priveşte 
capacitatea lor, dis poziţiilor Codului civil.

Legislaţie conexă: art. 59 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată (M. Of. nr. 159 din 5 martie 2014).

Art. 107. Instanţa de tutelă. (1) Procedurile prevăzute de prezentul cod privind 
ocrotirea persoanei fizice sunt de competenţa instanţei de tutelă şi de familie stabilite 
potrivit legii, denumită în continuare instanţa de tutelă.

(2) În toate cazurile, instanţa de tutelă soluţionează de îndată aceste cereri.

Legea de aplicare: Art. 229. (1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile instanţei de tutelă 
şi de fa milie se sta bilesc prin legea privind organizarea judiciară. (2) Până la reglementarea 
prin lege a organizării şi funcţionării instanţei de tutelă: a) atribuţiile acesteia, prevăzute de 
Codul civil, sunt îndeplinite de instanţele, se cţiile sau, după caz, completele specializate 
pentru minori şi familie; b) raportul de anchetă psihosocială prevăzut de Codul civil este 
efectuat de autoritatea tutelară, cu excepţia anchetei prevăzute la art. 508 alin. (2), care 
se efectuează de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului; c) autorităţile 
şi instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului, res pectiv a persoanei 
fizice continuă să exercite atribuţiile prevăzute de regle mentările în vigoare la data intrării 
în vigoare a Codului civil, cu excepţia celor date în competenţa instanţei de tutelă. (3) 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 autorităţii tutelare. (31) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute 
la alin. (1), măsura plasa mentului, a plasamentului în regim de urgenţă şi a supravegherii 
specia lizate se stabilesc şi se monitorizează potrivit art. 58‑70 din Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare. (32) Până la intrarea 
în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), numirea curatorului spe cial care îl asistă 
sau îl reprezintă pe minor la încheierea actelor de dispoziţie sau la dez baterea procedurii 
succesorale se face, de îndată, de autoritatea tutelară, la cererea nota rului public, în acest 
din urmă caz nefiind necesară validarea sau confirmarea de către instanţă. (...) (4) Cererile 
în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a Codului civil rămân să fie soluţionate de 
instanţele judecătoreşti sau, după caz, de autorităţile admi nistrative compe tente potrivit 
legii în vigoare la data sesizării lor.
Notă. 1. Potrivit art. VIII din Legea nr. 60/2012: „Cererile prevăzute la art. 229 alin. (3) 
şi (32) din Legea nr. 71/2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele 
aduse prin prezenta lege, în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei legi 
rămân să fie solu ţionate de instanţele judecătoreşti competente potrivit legii în vigoare la 
data sesizării lor”.

[1] Alin. (2) al art. 106 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 7 pct. 13 din Legea 
nr. 140/2022.
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2. Prin Decizia nr. 795/2020 (M. Of. nr. 1299 din 28 decembrie 2020), Curtea Constituţională 
a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 229 alin. (3) 
din Legea nr. 71/2011 sunt neconstituţionale.

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 28/2017 (M. Of. nr. 128 din 9 februarie 2018), 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul 
legii, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de 
Apel Constanţa şi a stabilit:
„În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 107 din Codul civil şi ale art. 133 
alin. (1) coroborate cu art. 70 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa 
de soluţionare, în primă instanţă, a cererilor având ca obiect înlocuirea plasamentului în 
regim de urgenţă cu tutela revine tribunalului”.

Legislaţie conexă: art. 94 pct. 1 lit. a) şi art. 114 CPC.

Art. 108. Ocrotirea persoanei prin tutelă. (1) Ocrotirea persoanei fizice prin 
tutelă se realizează de către tutore, desemnat sau numit, în condiţiile prezentului 
cod, precum şi de către consiliul de familie, ca organ consultativ.

(2) Consiliul de familie poate fi constituit de către instanţa de tutelă numai la 
cererea persoanelor interesate.

(3) În cazul în care nu se constituie consiliul de familie, atribuţiile aces tuia vor 
fi exercitate de către instanţa de tutelă.

Art. 109. Ocrotirea persoanei prin curatelă. Ocrotirea persoanei fizice prin 
curatelă are loc numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.

Capitolul II. Tutela minorului

Secţiunea 1. Deschiderea tutelei

Art. 110.[1] Cazurile de instituire. Tutela minorului se instituie atunci când 
ambii părinţi sunt, după caz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor 
părinteşti sau li s‑a aplicat o pedeapsă penală a interzicerii drepturilor părinteşti, 
beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială, sunt dispăruţi ori declaraţi 
judecătoreşte morţi, precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa 
hotărăşte că este în interesul minorului instituirea unei tutele. Dispoziţiile art. 503 
alin. (11) rămân aplicabile. [R.A.: art. 113 C. fam. şi art. 40 alin. (1) din Legea nr. 272/2004]

Legislaţie conexă: art. 60 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată (M. Of. nr. 159 din 5 martie 2014).

Art. 111. Persoanele obligate să înştiinţeze instanţa de tutelă. Au obli   gaţia 
ca, de îndată ce află de existenţa unui minor lipsit de îngrijire părin   tească în cazurile 
prevăzute la art. 110, să înştiinţeze instanţa de tutelă:

a) persoanele apropiate minorului, precum şi administratorii şi locatarii casei 
în care locuieşte minorul;

[1] Art. 110 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 7 pct. 14 din Legea nr. 140/2022.
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b) serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor[1], cu prilejul 
înregistrării morţii unei persoane, precum şi notarul public, cu prilejul deschiderii 
unei proceduri succesorale;

c) instanţele judecătoreşti, cu prilejul condamnării la pedeapsa penală a interzicerii 
drepturilor părinteşti;

d)[2] procurorul, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile de ocrotire, 
precum şi orice altă persoană. [R.A.: art. 115 C. fam.]

Secţiunea a 2‑a. Tutorele

Art. 112. Persoana care poate fi numită tutore. (1) Poate fi tutore o persoană 
fizică sau soţul şi soţia, împreună, dacă nu se află în vreunul dintre cazurile de 
incompatibilitate prevăzute de prezentul cod.

(2) În cazul în care în situaţia prevăzută la art. 110 se află mai mulţi minori care 
sunt fraţi sau surori, se numeşte, de regulă, un singur tutore. [R.A.: art. 41 alin. (1) 
din Legea nr. 272/2004]

Art. 113. Persoanele care nu pot fi numite tutore. (1) Nu poate fi tutore:
a)[3] minorul, persoana care beneficiază de tutelă specială ori consiliere judiciară, 

cel cu privire la care a fost instituită măsura asistenţei pentru încheierea actelor 
juridice, persoana cu privire la care a fost încuviinţat un mandat de ocrotire ori cel 
pus sub curatelă;

b) cel decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti sau declarat incapabil de a fi 
tutore;

c) cel căruia i s‑a restrâns exerciţiul unor drepturi civile, fie în temeiul legii, fie 
prin hotă râre judecătorească, precum şi cel cu rele purtări reţinute ca atare de către 
o instanţă judecătorească;

d) cel care, exercitând o tutelă, a fost îndepărtat din aceasta în condiţiile art. 158;
e) cel aflat în stare de insolvabilitate;
f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea 

îndeplini sarcina tutelei;
g) cel înlăturat prin înscris autentic sau prin testament de către părintele care 

exercita singur, în momentul morţii, autoritatea părintească.
(2) Dacă una dintre împrejurările prevăzute la alin. (1) survine sau este desco

perită în timpul tutelei, tutorele va fi îndepărtat, respectându‑se aceeaşi procedură 
ca şi la numirea lui. [R.A.: art. 117 C. fam.]

[1] Potrivit art. IX din Legea nr. 60/2012, „La data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate 
actele normative în vigoare, sintagma «serviciul/serviciile de stare civilă» se înlocuieşte cu sintagma 
«serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/serviciile publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor»”. În această versiune actualizată a Codului civil, s‑a făcut înlocuirea, acolo 
unde a fost cazul.

[2] Lit. d) de la art. 111 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 7 pct. 15 din Legea 
nr. 140/2022.

[3] Lit. a) de la alin. (1) al art. 113 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 7 pct. 16 
din Legea nr. 140/2022.
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Art. 114.[1] Desemnarea tutorelui. (1) Părintele poate desemna, prin act 
unilateral sau prin convenţie, încheiate în formă autentică, ori, după caz, prin testa‑
ment, persoana care urmează a fi numită tutore al copiilor săi.

(2) Desemnarea făcută de părintele care în momentul morţii era decăzut din 
drepturile părinteşti este lipsită de efecte.

(3) Desemnarea făcută în condiţiile alin. (1) poate fi revocată oricând de către 
părinte, chiar şi printr‑un înscris sub semnătură privată.

(4) Înscrisul prin care se revocă persoana desemnată pentru a fi numită tutore 
se va înscrie în registrul prevăzut la art. 1.046 sau la art. 2.033, după caz.

(5) Notarul public sau instanţa de tutelă, după caz, are obligaţia să verifice la 
registrele prevăzute la alin. (4) dacă persoana desemnată pentru a fi tutore nu a 
fost revocată.

(6) Părintele cu capacitate de exerciţiu deplină, care exercită autoritatea părin‑
tească asupra copilului său minor sau care este tutorele copilului său major cu privire 
la care a fost instituită tutela specială, poate să încheie un contract de mandat de 
ocrotire cu privire la îngrijirea acestuia, pentru situaţia în care mandantul decedează 
sau nu îşi mai poate îndeplini sarcina tutelei. Dispoziţiile prezentului alineat se aplică 
şi rudelor de până la gradul al doilea inclusiv care sunt tutori ai minorului sau ai 
majorului care beneficiază de tutelă specială.

Art. 115. Desemnarea mai multor tutori. În cazul în care au fost desemnate 
mai multe persoane ca tutore, fără vreo preferinţă, ori există mai multe rude, afini 
sau prieteni ai familiei minorului în stare să îndeplinească sarcinile tutelei şi care îşi 
exprimă dorinţa de a fi tutore, instanţa de tutelă va hotărî ţinând seama de condiţiile 
lor materiale, precum şi de garanţiile morale necesare dezvoltării armonioase a 
minorului.

Art. 116. Măsuri provizorii. (1) Cel chemat la tutelă în conformitate cu dis‑
poziţiile art. 114 nu poate fi înlăturat de către instanţă fără acordul său decât dacă 
se află în vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 113 sau dacă prin numirea sa 
interesele minorului ar fi periclitate.

(2) În cazul în care cel chemat la tutelă este numai temporar împiedicat în exer‑
citarea atribuţiilor ce i‑au fost conferite, instanţa de tutelă, după înce tarea împiedicării, 
îl numeşte tutore la cererea sa, dar nu mai târziu de 6 luni de la deschiderea tutelei. 
Până atunci, instanţa desemnează un tutore provizoriu.

(3) După trecerea celor 6 luni, dacă persoana desemnată nu a cerut numirea 
sa ca tutore, cel numit provizoriu tutore rămâne să îndeplinească în continuare 
sarcinile tutelei până la numirea unui tutore în condiţiile art. 118.

Art. 117. Garanţii. La numirea sau, după caz, în timpul tutelei, instanţa de 
tutelă poate hotărî, din oficiu sau la cererea consiliului de familie, ca tutorele să dea 
garanţii reale sau personale, dacă interesele minorului cer o astfel de măsură. În 
acest caz, ea stabileşte potrivit cu împrejurările, felul şi întinderea garanţiilor. 
[R.A.: art. 41 alin. (2) din Legea nr. 272/2004]

[1] Art. 114 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 7 pct. 17 din Legea nr. 140/2022.
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Art. 118. Numirea tutorelui de către instanţa de tutelă. (1) În lipsa unui 
tutore desemnat, instanţa de tutelă numeşte cu prioritate ca tutore, dacă nu se opun 
motive întemeiate, o rudă sau un afin ori un prieten al familiei minorului, în stare 
să îndeplinească această sarcină, ţinând seama, după caz, de relaţiile personale, 
de apropierea domiciliilor, de condiţiile materiale şi de garanţiile morale pe care le 
prezintă cel chemat la tutelă.

(2)[1] În cazul în care niciuna dintre persoanele prevăzute la alin. (1) nu îşi poate 
asuma tutela, instanţa de tutelă numeşte un reprezentant personal care a dobândit 
această calitate în condiţiile legii speciale. [R.A.: art. 116 C. fam. şi art. 42 din Legea 
nr. 272/2004]

Art. 119. Procedura de numire. (1)[2] Numirea tutorelui se face, cu acordul 
acestuia, de către instanţa de tutelă în camera de consiliu, prin încheiere definitivă. 
Atunci când desemnarea tutorelui s‑a făcut prin convenţie, cel desemnat tutore nu 
poate refuza numirea decât pentru motivele prevăzute la art. 120 alin. (2).

(2) Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie.
(3) În lipsa unui tutore desemnat, dacă instanţa de tutelă a constituit consiliul de 

familie, numirea tutorelui se face, potrivit alin. (1), cu consultarea consiliului de familie.
(4) Încheierea de numire se comunică în scris tutorelui şi se afişează la sediul 

instanţei de tutelă şi la primăria de la domiciliul minorului.
(5) Drepturile şi îndatoririle tutorelui încep de la data comunicării în cheierii de numire.
(6) Între timp, instanţa de tutelă poate lua măsuri provizorii cerute de interesele 

minorului, putând chiar să numească un curator special. [R.A.: art. 119 C. fam.]

Legea de aplicare: Art. 171. Dispoziţiile art. 186 din Codul civil se aplică şi în cazurile 
prevăzute la art. 119 alin. (6), art. 142 alin. (2) şi art. 160 alin. (2) din Codul civil. 

Art. 120. Refuzul continuării tutelei. (1) Cel numit tutore este dator să continue 
îndeplinirea sarcinilor tutelei. 

(2) Poate refuza continuarea tutelei:
a) cel care are vârsta de 60 de ani împliniţi;
b) femeia însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani;
c) cel care creşte şi educă 2 sau mai mulţi copii;
d) cel care, din cauza bolii, a infirmităţii, a felului activităţilor desfăşurate, a 

depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive 
întemeiate, nu ar mai putea să îndeplinească această sarcină. [R.A.: art. 118 alin. (1) 
şi (2) C. fam.]

Art. 121. Înlocuirea tutorelui. Dacă vreuna dintre împrejurările prevă zute la 
art. 120 alin. (2) survine în timpul tutelei, tutorele poate cere să fie  înlocuit. Cererea 
de înlocuire se adresează instanţei de tutelă, care va hotărî de urgenţă. Până la 
soluţionarea cererii sale de înlocuire, el este obligat să continue exercitarea atri
buţiilor. [R.A.: art. 118 alin. (3) C. fam.]

[1] Alin. (2) al art. 118 a fost introdus prin art. 7 pct. 18 din Legea nr. 140/2022.
[2] Alin. (1) al art. 119 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 7 pct. 19 din Legea 

nr. 140/2022.
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Art. 122. Caracterul personal al tutelei. (1) Tutela este o sarcină personală.
(2) Cu toate acestea, instanţa de tutelă, cu avizul consiliului de familie, poate, 

ţinând seama de mărimea şi compunerea patrimoniului minorului, să decidă ca 
administrarea patrimoniului ori doar a unei părţi a acestuia să fie încredinţată, potrivit 
legii, unei persoane fizice sau persoane juridice specializate.

Art. 123. Gratuitatea tutelei. (1) Tutela este o sarcină gratuită.
(2) Cu toate acestea, tutorele poate fi îndreptăţit, pe perioada exercitării sarcinilor 

tutelei, la o remuneraţie al cărei cuantum va fi stabilit de instanţa de tutelă, cu 
avizul consiliului de familie, ţinând seama de munca depusă în administrarea 
averii şi de starea materială a minorului şi a tutorelui, dar nu mai mult de 10% din 
veniturile produse de bunurile minorului. Instanţa de tutelă, cu avizul consiliului de 
familie, va putea modifica sau suprima această remuneraţie, potrivit împrejurărilor. 
[R.A.: art. 121 C. fam.]

Secţiunea a 3‑a. Consiliul de familie

Art. 124. Rolul consiliului de familie. (1) Consiliul de familie se poate constitui 
pentru a supraveghea modul în care tutorele îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte 
îndatoririle cu privire la persoana şi bunurile minorului.

(2) În cazul ocrotirii minorului prin părinţi, prin darea în plasament sau, după caz, 
prin alte măsuri de protecţie specială prevăzute de lege nu se va institui consiliul 
de familie.

Art. 125. Membrii consiliului de familie. (1) Instanţa de tutelă poate constitui 
un consiliu de familie, compus din 3 rude sau afini, ţinând seama de gradul de 
rudenie şi de relaţiile personale cu familia minorului. În lipsă de rude sau afini pot fi 
numite şi alte persoane care au avut legături de prietenie cu părinţii minorului sau 
care manifestă interes pentru situaţia acestuia.

(2) Soţul şi soţia nu pot fi, împreună, membri ai aceluiaşi consiliu de familie.
(3) În aceleaşi condiţii, instanţa de tutelă numeşte şi 2 supleanţi.
(4) Tutorele nu poate fi membru în consiliul de familie.

Art. 126. Alte dispoziţii aplicabile consiliului de familie. Dispoziţiile art. 113, 
art. 120 alin. (1) şi alin. (2) lit. d), art. 121 şi 147 se aplică în mod corespunzător şi 
membrilor consiliului de familie.

Art. 127. Modificarea consiliului de familie. În afară de cazul prevă zut la 
art. 131, alcătuirea consiliului de familie nu se poate modifica în timpul tutelei, afară 
numai dacă interesele minorului ar cere o asemenea schimbare sau dacă, prin 
moartea ori dispariţia unuia dintre membri, ar fi necesară completarea.

Art. 128. Constituirea consiliului de familie. (1) În vederea constituirii con‑
siliului de familie, persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru a fi mem bri sunt 
convocate la domiciliul minorului de către instanţa de tutelă, din oficiu sau la sesizarea 
minorului, dacă acesta a împlinit vârsta de 14 ani, a tutorelui desemnat, a oricăror 
altor persoane care au cunoştinţă des pre situaţia minorului.

(2) Numirea membrilor consiliului de familie se face cu acordul acestora.
(3) Minorul care a împlinit vârsta de 10 ani va fi ascultat în condiţiile art. 264.
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Art. 129. Funcţionarea consiliului de familie. (1) Consiliul de familie este 
convocat cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii de către tutore, din propria 
iniţiativă sau la cererea oricăruia dintre membrii acestuia, a mino rului care a împlinit 
vârsta de 14 ani sau a instanţei de tutelă. Cu acor dul tuturor membrilor consiliului 
de familie, convocarea se poate face şi mai devreme de împlinirea termenului 
de 10 zile dinainte de data întrunirii. În toate cazurile, prezenţa tuturor membrilor 
consiliului de familie acoperă neregularitatea convocării.

(2) Cei convocaţi sunt obligaţi să se prezinte personal la locul indicat în actul 
de convocare. În cazul în care aceştia nu se pot prezenta, ei pot fi reprezentaţi de 
persoane care sunt rude sau afini cu părinţii minorului, dacă aceste persoane nu 
sunt desemnate sau convocate în nume propriu ca membri ai consiliului de familie. 
Soţii se pot reprezenta reciproc.

(3) Şedinţele consiliului de familie se ţin la domiciliul minorului. În cazul în care 
con vocarea a fost făcută la solicitarea instanţei de tutelă, şedinţa se ţine la sediul 
acesteia.

Art. 130. Atribuţii. (1) Consiliul de familie dă avize consultative, la soli citarea 
tutorelui sau a instanţei de tutelă, şi ia decizii, în cazurile prevăzute de lege. Avizele 
consultative şi deciziile se iau în mod valabil cu votul majo rităţii membrilor săi, 
consiliul fiind prezidat de persoana cea mai înain tată în vârstă.

(2) La luarea deciziilor, minorul care a împlinit vârsta de 10 ani va fi ascultat, 
dispoziţiile art. 264 fiind aplicabile în mod corespunzător.

(3) Deciziile consiliului de familie vor fi motivate şi consemnate într‑un registru 
special constituit, care se ţine de unul dintre membrii consiliului, desemnat în acest 
scop de instanţa de tutelă.

(4) Actele încheiate de tutore în lipsa avizului consultativ sunt anulabile. Încheierea 
actului cu nerespectarea avizului atrage numai răspunderea tutorelui. Dispoziţiile 
art. 155 sunt aplicabile în mod corespunzător.

Art. 131. Înlocuirea consiliului de familie. Tutorele poate cere insti tuirea unui 
nou consiliu, dacă în plângerile formulate potrivit prezentului cod instanţa a hotărât 
de cel puţin două ori, în mod definitiv, împotriva deci ziilor consiliului de familie.

Art. 132. Imposibilitatea constituirii consiliului de familie. Dacă în cazul 
prevăzut la art. 131 nu este posibilă constituirea unui nou consiliu, ca şi în cazul 
contrarietăţii de interese dintre minor şi toţi membrii consiliului de familie şi supleanţi, 
tutorele poate cere instanţei de tutelă autorizaţia de a exercita singur tutela.

Secţiunea a 4‑a. Exercitarea tutelei

§1. Dispoziţii generale

Art. 133. Exercitarea tutelei în interesul minorului. Tutela se exer cită numai 
în interesul minorului atât în ceea ce priveşte persoana, cât şi bunurile acestuia. 
[R.A.: art. 114 C. fam.]
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Art. 134. Conţinutul tutelei. (1) Tutorele are îndatorirea de a îngriji de minor.
(2) El este obligat să asigure îngrijirea minorului, sănătatea şi dezvol tarea lui 

fizică şi men tală, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit 
cu aptitudinile lui.  [R.A.: art. 123 C. fam.]

Art. 135. Tutela exercitată de ambii soţi. (1) În cazul în care tutori sunt 2 soţi, 
aceştia răspund împreună pentru exercitarea atribuţiilor tute lei. Dispoziţiile privind 
autoritatea părintească sunt aplicabile în mod co respunzător.

(2) În cazul în care unul dintre soţi introduce acţiunea de divorţ, instan ţa, din 
oficiu, va înştiinţa instanţa de tutelă pentru a dispune cu privire la exercitarea tutelei.

§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului

Art. 136. Avizul consiliului de familie. Măsurile privind persoana minorului 
se iau de către tutore, cu avizul consiliului de familie, cu excepţia măsurilor care 
au caracter curent.

Art. 137. Domiciliul minorului. (1) Minorul pus sub tutelă are domiciliul la 
tutore. Numai cu autorizarea instanţei de tutelă minorul poate avea şi o reşedinţă.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), tutorele poate încuviinţa ca minorul 
să aibă o reşedinţă determinată de educarea şi pregătirea sa profesională. În acest 
caz, instanţa de tutelă va fi de îndată încunoştinţată de tutore. [R.A.: art. 122 C. fam.]

Art. 138. Felul învăţăturii sau al pregătirii profesionale. (1) Felul învăţăturii 
sau al pregătirii profesionale pe care minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani o 
primea la data instituirii tutelei nu poate fi schimbat de acesta decât cu încuviinţarea 
instanţei de tutelă.

(2) Instanţa de tutelă nu poate, împotriva voinţei minorului care a împlinit vârsta 
de 14 ani, să schimbe felul învăţăturii acestuia, hotărâtă de părinţi sau pe care 
minorul o primea la data instituirii tutelei.

Art. 139. Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani. In stanţa de 
tutelă nu poate hotărî fără ascultarea minorului, dacă acesta a împlinit vârsta de 
10 ani, dispoziţiile art. 264 fiind aplicabile.

§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului

Art. 140. Inventarul bunurilor minorului. (1) După numirea tutorelui şi în 
prezenţa acestuia şi a membrilor consiliului de familie, un delegat al instanţei de 
tutelă va verifica la faţa locului toate bunurile minorului, întocmind un inventar, care 
va fi supus aprobării instanţei de tutelă. Inven tarul bunurilor minorului va începe să 
fie întocmit în maximum 10 zile de la numirea tutorelui de către instanţa de tutelă.

(2) Cu prilejul inventarierii, tutorele şi membrii consiliului de familie sunt ţinuţi să 
declare în scris, la întrebarea expresă a delegatului instanţei de tutelă, creanţele, 
datoriile sau alte pretenţii pe care le au faţă de minor. Declaraţiile vor fi consemnate 
în procesul‑verbal de inventariere.

(3) Tutorele sau membrii consiliului de familie care, cunoscând crean ţele sau 
pretenţiile proprii faţă de minori, nu le‑au declarat, deşi au fost somaţi să le declare, 
sunt prezumaţi că au renunţat la ele. Dacă tutorele sau membrii consiliului de familie 
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nu declară datoriile pe care le au faţă de minor, deşi au fost somaţi să le declare, 
pot fi îndepărtaţi din funcţie.

(4) Creanţele pe care le au asupra minorului tutorele sau vreunul dintre membrii 
con siliului de familie, soţul, o rudă în linie dreaptă ori fraţii sau surorile acestora 
pot fi plătite voluntar numai cu autorizarea instanţei de tutelă. [R.A.: art. 126 C. fam.]

Art. 141. Actele făcute în lipsa inventarului. Înainte de întocmirea inventarului, 
tuto rele nu poate face, în numele minorului, decât acte de conservare şi acte de 
administrare ce nu suferă întârziere.

Art. 142. Administrarea bunurilor minorului. (1) Tutorele are înda torirea de 
a admi nistra cu bună‑credinţă bunurile minorului. În acest scop, tutorele acţionează 
în calitate de administrator însărcinat cu simpla administrare a bunurilor minorului, 
dispoziţiile titlului V din cartea a III‑a aplicându‑se în mod corespunzător, afară de 
cazul în care prin prezentul capitol se dispune altfel.

(2) Nu sunt supuse administrării bunurile dobândite de minor cu titlu gratuit 
decât dacă testatorul sau donatorul a stipulat altfel. Aceste bunuri sunt administrate 
de curatorul ori de cel desemnat prin actul de dispoziţie sau, după caz, numit de 
către instanţa de tutelă.

Legea de aplicare: Art. 171. Dispoziţiile art. 186 din Codul civil se aplică şi în cazurile 
prevăzute la art. 119 alin. (6), art. 142 alin. (2) şi art. 160 alin. (2) din Codul civil.

Art. 143. Reprezentarea minorului. Tutorele are îndatorirea de a‑l reprezenta 
pe minor în actele juridice, dar numai până când acesta împli neşte vârsta de 14 ani. 
[R.A.: art. 124 alin. (1) C. fam.]

Art. 144. Regimul juridic al actelor de dispoziţie. (1) Tutorele nu poate, în 
numele minorului, să facă donaţii şi nici să garanteze obligaţia altuia. Fac excepţie 
darurile obiş nuite, potrivite cu starea materială a mino rului.

(2) Tutorele nu poate, fără avizul consiliului de familie şi autorizarea instanţei de 
tu telă, să facă acte de înstrăinare, împărţeală, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini 
reale a bunurilor minorului, să renunţe la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum 
şi să în cheie în mod valabil orice alte acte ce depăşesc dreptul de administrare.

(3) Actele făcute cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt 
anulabile. În aceste cazuri, acţiunea în anulare poate fi exercitată de tutore, de 
consiliul de familie sau de oricare membru al acestuia, precum şi de către procuror, 
din oficiu sau la sesizarea instanţei de tutelă.

(4) Cu toate acestea, tutorele poate înstrăina, fără avizul consiliului de familie 
şi fără autorizarea instanţei de tutelă, bunurile supuse pieirii, degra dării, alterării ori 
deprecierii, precum şi cele devenite nefolositoare pen tru minor. [R.A.: art. 129 C. fam.]

Art. 145. Autorizarea instanţei de tutelă. (1) Instanţa de tutelă acordă tutorelui 
auto rizarea numai dacă actul răspunde unei nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic 
pentru minor.

(2) Autorizarea se va da pentru fiecare act în parte, stabilindu‑se, când este 
cazul, condiţiile de încheiere a actului.

(3) În caz de vânzare, autorizarea va arăta dacă vânzarea se va face prin acordul 
părţilor, prin licitaţie publică sau în alt mod.
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