
LEGE   Nr. 270 din  7 noiembrie 2008 
pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice 

 
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 768 din 14 noiembrie 2008 
 
    Parlamentul României adopta prezenta lege. 
     
ARTICOL UNIC 
    Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, se modifica dupa cum 
urmeaza: 
    1. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins: 
    "ART. 30 
    (1) Autoritatea tutelara sau, dupa caz, consilierii juridici angajati ai consiliului local în a 
carui raza teritoriala domiciliaza persoana vârstnica au obligatia de a acorda, la solicitarea 
acesteia, consiliere gratuita în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumparare, 
donatie sau împrumuturi cu garantii imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau 
imobile ale persoanei vârstnice respective. 
    (2) Persoana vârstnica, astfel cum este definita la art. 1 alin. (4), va fi asistata, la cererea 
acesteia sau din oficiu, dupa caz, în vederea încheierii unui act juridic de înstrainare, cu 
titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce îi apartin, în scopul întretinerii si îngrijirii sale, de un 
reprezentant al autoritatii tutelare a consiliului local în a carui raza teritoriala domiciliaza 
persoana vârstnica respectiva." 
    2. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins: 
    "ART. 34 
    (1) În termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizarii, autoritatea tutelara va solicita 
serviciului public de asistenta sociala sau, dupa caz, compartimentului de specialitate 
constituit conform legii în subordinea consiliului local în a carui raza teritoriala îsi are 
domiciliul persoana vârstnica sa efectueze o ancheta sociala în maximum 10 zile de la 
solicitare. 
    (2) Autoritatea tutelara a consiliului local în a carui raza teritoriala domiciliaza persoana 
vârstnica, sesizata în conditiile art. 33 si în baza anchetei sociale, va propune masurile 
necesare de executare legala a dispozitiilor înscrise în actul juridic încheiat si va putea 
solicita în instanta judecatoreasca rezilierea contractului de întretinere în nume propriu si 
în interesul persoanei întretinute." 
 
    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata. 
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