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Speța 
Care este procedura de schimbare a tutorelui? 
 
Starea de fapt:  
1. Există beneficiari care sunt puși sub interdicție, însă tutorii 
lor sunt plecați din țara. Prin prisma acestui fapt, nu pot fi 
alături de beneficiari în situații urgente, cum ar fi necesitatea 
exprimării acordului cu privire la o intervenție chirurgicală. 
2. Există beneficiari care sunt puși sub interdicție, iar tutorii lor 
își doresc să renunțe la tutelă, din diferite motive (bătrânețe, 
infirmitate, imposibilitate de a fi alături de beneficiar ori de 
câte ori este nevoie ș.a. motive întemeiate). 
 
Problema cu care se confrunta: 
1. Procedura de schimbare a tutorelui este o procedură 
contencioasă sau necontencioasă? Care este procedura? 
2. În ce condiții se poate renunța la tutelă? 

Soluție 
 
1. Răspunsul la prima întrebare: 
 
Art. 121 C.civ. Înlocuirea tutorelui 
Dacă vreuna dintre împrejurările prevăzute 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 atribuţiilor. 
 
Art. 107 C.civ. prevede că: 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. 
 
 
De asemenea, în cazul punerii sub interdicție, precum și 
pentru înlocuirea tutorelui, instanța compententă pentru 
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soluționarea acestei cereri este, potrivit art. 936 C.civ., 
instanța de tutelă în a cărei circumscripție persoana pusă sub 
interdicție își are domiciliul. 
 
Prin urmare, raportat la dispozițiile legale mai sus menționate, 
cererea de schimbare a tutorelui se soluționează de către 
instanță, deci este o procedură contencioasă. Tutorele care 
dorește înlocuirea sa trebuie să se adreseze o cerere la 
judecătoria în a cărui circumscripție își are domiciliul 
persoana pusă sub interdicție. În cuprinsul cererii, acesta 
trebuie să indice și să dovedească motivele pentru care nu 
mai poate exercita tutela. 
 
2. Răspuns la întrebarea a 2-a: 
 
Art. 120 C.civ. 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. 
 
Art. 173: Înlocuirea tutorelui 
(1)Tutorele celui pus sub interdicţie judecătorească este în 
drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire. 
(2)Pentru motive temeinice tutorele poate cere înlocuirea sa 
şi înaintea împlinirii termenului de 3 ani. 
 
Spre deosebire de tutorele minorului, care nu poate refuza 
continuarea îndeplinirii sarcinilor tutelei decât în cazuri expres 
prevăzute de lege, tutorele persoanei puse sub interdicție, 
conform art. 173 C.civ., este în drept să ceară înlocuirea sa 
după 3 ani de la numire. Pentru motive temeinice, tutorele 
poate cere înlocuirea sa şi înaintea împlinirii termenului de 3 
ani. Dreptul la înlocuire al tutorelui persoanei puse sub 
interdicție se explică prin dificultăţile determinate de 
caracterul nedeterminat în timp al tutelei şi de starea de 
sănătate şi condiţiile de îngrijire a persoanei al cărei tutore 
este. 
 
Concluzie generală: Tutorele poate cere înlocuirea sa doar 
printr-o acțiune în fața instanței. 
 

Domeniu Juridic 

Tip serviciu Opinie juridică 
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