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Rezumat: Într-o societate aflată într-o continuă schimbare, este nevoie de adaptarea legislației în acord cu 

necesitățiile membrilor acesteia, astfel încât, noua reglementare să ofere o protecție reală și eficientă tuturor 

categoriilor de persoane vulnerabile. Procedura punerii sub interdicție judecătorească, așa cum este prevăzută în noul 

cod civil și noul cod de procedură civilă, a fost preluată din Codul familiei din 1953 și Decretul nr. 32/1954.  Este 

evident că nu s-a acordat o atenție deosebită acestei reglementări, rămânând aspecte contradictorii în ceea ce privește 

instituirea procedurii de punere sub interdicție judecătorească, o procedură condiționată de elemente obligatorii care îi 

restrâng aplicabilitatea, și care determină ca anumite categorii de persoane să rămână lipsite de protecție. Organele 

abilitate nu au dispoziții legale pe care să le aplice pentru a preveni comiterea unor fapte antisociale care au ca urmare 

îmbogățirea unor persoane în detrimentul sărăcirii altora. Este necesară modificarea condițiilor de instituire a punerii 

sub interdicție sau reglementarea unei noi măsuri de protecție a persoanelor fizice aflate fie și numai temporar în 

imposibilitatea de a se îngriji de interesele sale.  
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1. Aspecte prealabile 

 

Procedura punerii sub interdicție judecătorească a fost inserată în noul Cod de procedură civilă, fiind 

în ce mai mare parte preluată din vechea reglementare [1] {art. 142-151 C. fam., respectiv art. 30-35 din 

Decretul nr. 32/1954 [2] privind punerea în aplicare a Codului Familiei şi a Decretului nr. 31/1954 [3] 

privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice}.  

Pentru instituirea măsurii interdicției judecătorești în cazul persoanelor fizice este necesară o hotărâre 

judecătorească prin care instanța de judecată verifică condițiile expres prevăzute de lege. Arătăm că, în nici o 

situație măsura interdicției judecătorești nu intervine de drept, având caracter judiciar.  

În doctrină, regăsim interdicția judecătorească definită ca fiind „măsura de ocrotire care poate fi 

dispusă numai de către instanţa judecătorească, când persoana fizică este lipsită de discernământul necesar 

îngrijirii intereselor din cauza alienaţiei sau debilităţii mintale şi care constă în lipsirea de capacitate de 

exercițiu şi în instituirea tutelei” [4]. Altă definiție întâlnită în doctrina românească este: „prin interdicţie 

judecătorească se înţelege o măsură de ocrotire în materie civilă, care se ia de către instanţă faţă de 

persoana fizică lipsită de discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale datorită alienaţiei 

mintale” [5]. 

Observăm că, Noul Cod de procedură civilă consacră un ansamblu de proceduri civile speciale, astfel 

cum este și procedura punerii sub interdicție judecătorească, norme care imprimă un caracter special 

întregului proces civil, norma generală fiind aplicabilă în completare și în măsura compatibilității acesteia cu 

procedura specială [6]. 

 

2. Delimitarea procedurii punerii sub interdicție judecătorească de alte măsuri de ocrotire 

 

Pe lângă ocrotirea anumitor persoane bolnave psihic prin măsura punerii sub interdicţie, sistemul 

juridic românesc mai prevede şi alte măsuri de ocrotire a persoanei fizice, prevăzute în Legea nr. 487/2002 

a sănătăţii mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, în Legea nr. 17/2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice și curatela capabilului, precum și în art. 178, și art.186 din NCC. 
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2.1. Măsurile de ocrotire prevăzute de Legea nr. 487/2002 a sănătăţii mintale și a protecției 

persoanelor cu tulburări psihice, nu trebuie confundate cu măsura punerii sub interdicție 

judecătorească, aceasta prevede măsura instituirii tratamentului medical și a internării medicale 

(voluntare sau nevoluntare) în centre medicale specializate. 

În primul rând, interdicția judecătorească poate fi instituită numai de către instanță, pe când 

instituirea tratamentului fără consimţământul pacientului şi internarea nevoluntară a acestuia se hotărăsc pe 

cale administrativă, de către autoritatea medicală, rolul instanţei fiind doar acela de a soluţiona 

eventualele plângeri împotriva măsurilor astfel luate, efectele acestor măsuri fiind diferite. 

În al doilea rând, punerea sub interdicţie atrage lipsirea de capacitate de exerciţiu a celui ocrotit 

şi instituirea tutelei, în vreme ce instituirea tratamentului fără consimţământul pacientului şi internarea 

nevoluntară a acestuia nu au nicio influenţă asupra capacităţii de exercițiu.  

Prin urmare, fiind măsuri de ocrotire de natură diferită, care urmăresc scopuri diferite, punerea 

sub interdicţie şi măsurile prevăzute de Legea nr. 487/2002 pot fi cumulate [7]. 

 

2.2. Asistarea persoanelor în vârstă la încheierea unor acte juridice, măsură prevăzută de Legea 

nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice [8]. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din 

această lege, „persoana vârstnică, astfel cum este definită la art. 1 alin. (4), va fi asistată, la cererea 

acesteia sau din oficiu, după caz, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros ori 

gratuit, a bunurilor ce îi aparțin, în scopul întreținerii sale, de un reprezentant al autorității tutelare a 

consiliului local în a cărui rază teritorială îi aparţin, domiciliază persoana vârstnică respectivă” [9].  

Observăm că, art. 30 alin. 2 din Legea nr. 17/2000 , precizează că persoana vârstnică este 

asistată la cererea acesteia sau din oficiu la încheierea anumitor acte, modalitate prin care s-a dorit 

instituirea unui grad de protecție sporit a personelor vârstnice din moment ce este posibilă intervenția 

organelor statului și din oficiu, atunci când consideră că aceste persoane nu sunt capabile sau nu înțeleg 

consecințele încheierii unor acte juridice. Problema implementării acestei reglementări constă în faptul 

că, este necesară o implicare permanentă din partea autorității tutelare pentru identificarea persoanelor 

vârstnice ce ar recurge la diverse forme de înstrăinare a bunurilor necesare propriei întrețineri.   

 

2.3. În ceea ce privește curatela capabilului, această măsură nu aduce atingere capacității de exercițiu 

a celui ocrotit, prin urmare nu se poate institui decât cu consimţământul persoanei capabile, cel 

reprezentat având posibilitatea să-l revoce oricând pe curator. Persoana  reprezentată poate să încheie şi 

personal actul juridic iar curatorul trebuie să lucreze conform cu instrucţiunile pe care i le dă cel ocrotit. 

Curatela intervine când datorită unor împrejurări speciale, o persoană a cărei capacitate de exercițiu nu 

poate fi pusă la îndoială, nu-şi poate administra bunurile şi interesele în condiţii normale. Această procedură 

este reglementată de codul civil în art. 178-art.186 și este guvernată de regulile mandatului {art. 183 alin. 

(1) din NCC} [10]. 

 

3. Condițiile punerii sub interdicție judecătorească 

  

Cererea de punere sub interdicţie trebuie sa respecte, în primul rând, condiţiile impuse de cererea de 

chemare în judecată de drept comun (conform art. 194 NCPC) în plus, fiind obligatorie indicarea faptelor 

din care să rezulte cauzele ce ar determina punerea sub interdicţie și probele ce urmează a fi administrate. 

În ceea ce privește necesitatea administrării probelor în vederea dovedirii unei stări de fapt, arătăm 

că, conform reglementărilor codului de procedură civilă este admisibil orice mijloc de probă, însă dat fiind 

specificul acestei proceduri considerăm că este necesară efectuarea a unei expertize medicale de specialitate, 

expertiză efectuată de către centre medicale specializate și care să fie vizată de Institutul Național de 

Medicină Legală. 

 Condiţiile de fond cerute pentru punerea sub interdicţie judecătorească sunt stabilite expres și 

limitativ de prevederile art. 164 C. civ, acestea trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ și anume: 

a. lipsa de discernământ a persoanei; 

b. cauza lipsei discernământului este alienația ori debilitatea mintală de care suferă persoana; 

c. lipsa de discernământ să nu îi permită persoanei respective să se îngrijească de interesele sale. 
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Toate condițiile necesare instituirii acestei măsuri sunt strict legate de lipsa discernământului definit 

în doctrină ca fiind puterea omului de a-şi reprezenta corect consecinţele juridice civile ale manifestării sale 

de voinţă. Pentru instituirea punerii sub interdicţie, persoana trebuie să nu aibă discernământ, iar lipsa 

discernământului să fie consecinţa alienaţiei sau a debilităţii mintale (lipsa discernământului se poate datora 

şi vârstei fragede, însă această situaţie nu intră sub incidenţa interdicţiei judecătoreşti). 

Astfel cum s-a arătat în practica judiciară, punerea sub interdicţie se constituie ca măsură de protecţie 

a persoanelor cu privire la care s-a constatat instalarea unei boli sau existenţa unei insuficiente dezvoltări 

psihice, afecţiuni care abolesc discernământul (iar nu doar îl diminuează). Absenţa acestei componente a 

capacităţii psihice împiedică la rândul său, înţelegerea conţinutului şi a consecinţelor faptelor/actelor pe care 

le presupune  îngrijirea propriilor interese. Persoana care urmează să fie pusă sub interdicție judecătorească 

nu trebuie să aibă competența psihică de a acționa critic și predictiv, privind consecințele social juridice care 

pot decurge din exercitarea drepturilor și obligațiilor civile [11]. 

Luarea măsurii este condiţionată de existenţa unei stări de tulburare mintală cu caracter general şi 

permanent, o slăbire trecătoare a facultăţilor mintale nefiind de natură să determine luarea unei asemenea 

măsuri. O persoană incompetentă de a întocmi acte de dispoziție, de a se manifesta cu liberă voință, de a nu 

avea capacitatea psihică de apreciere critică asupra conținutului și consecințelor social juridice ale acțiunilor 

sale, de a nu-și păstra capacitatea de autoconducție, autoîngrijire și administrare a bunurilor proprii va fi pusă 

sub interdicție judecătorească [12].  

În privinţa persoanelor care pot fi puse sub interdicţie menţionăm că pot fi puse sub interdicţie 

judecătorească atât persoanele majore, cât şi minorii cu capacitate de exerciţiu restrânsă, dacă suferă de 

alienaţie sau debilitate mentală. 

Astfel, nu este posibilă punerea sub interdicţie judecătorească în cazul unei incapacități temporare 

sau când discernământul unei persoane este parțial afectat, chiar dacă nu în măsură să se îngrijească de 

interesele sale, dar din alte motive decât lipsa discernământului determinat de alienaţiei sau debilitate 

mintală. 

În ceea ce privește condiţia de fond pentru luarea măsurii punerii sub interdicţie observăm că este 

identică în NCC faţă de vechea reglementare, fiind preluată fără adaptarea condițiilor de instituire a acesteia în 

acord cu nevoile societății.  

 

Concluzii 

 

În actuala legislație există o protecție scăzută a persoanelor vârstnice aflate în imposibilitatea de a-si 

administra singure propriile bunuri și de a se îngriji de propriile interese cât și a persoanelor care au suferit 

diverse traume fizice sau morale ce au avut ca urmare pierderea temporară a discernământului. Aceste 

categorii de persoane sunt victimele unor indivizi, care urmăresc obținerea unor foloase ilicite având 

cunoștință de starea în care se află (fie și numai temporar) aceste persoane. 

Măsurile prevăzute de lege au fost eficiente și suficiente la momentul la care au fost elaborate însă 

societatea a evoluat sub toate aspectele atât în sens pozitiv cât și negativ, astfel că, și normele legale trebuie 

adaptate noilor necesități sociale. 

Dispozițiile legale actuale nu permit instanțelor judecătorești și instituțiilor publice o implicare 

directă și efectivă în apărarea drepturilor și intereselor persoanelor defavorizate în sensul mai sus arătat, fiind 

în prezența unei lacune legislative ce necesită a fi acoperită.  

O persoană cu discernământul parțial afectat și care nu este bolnavă psihic (alienație sau 

debilitate mintală) nu poate fi pusă sub interdicție judecătorească și nici nu pot fi instituite alte măsuri 

de protecție decât cu acordul acesteia, situație ce duce în final la lipsirea totală de  protecție a 

persoanei în cauză, deoarece este greu de crezut că o persoană cu discernământul afectat ar admite 

starea în care se află și prin urmare ar accepta ajutorul altor persoane specializate și dezinteresate.  

Incapacitatea parțială a persoanelor a rămas lipsită de orice protecție, deoarece curatela poate fi 

instituită numai cu consimțământul persoanei ocrotite, iar măsura punerii sub interdicție judecătorească 

numai în cazurile strict prevăzute de lege. 

Pentru oferirea unei protecții eficiente a persoanelor aflate în nevoie consider că este necesară o 

reglementare care să permită organelor abilitate să intervină ori de câte ori sunt sesizate (de notarii publici 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 6. Issue 2/2017 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Elena Tania NĂVODARIU 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

când se înstrăinează bunuri, când se redactează procuri pentru administrarea bunurilor și a veniturilor, de 

vecini sau alte persoane) sau se sesizează din oficiu.  

În acest fel, instanțele de judecată în urma administrării probatoriului (înscrisuri, martori, expertiza 

medico legală, interogatoriu, ancheta socială) ar fi în măsură să pronunțe o hotărâre care să fie în acord cu 

necesitățiile reale ale persoanei a cărei protecție este cerută. 
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