
 SINTEZA  

obiecțiilor şi propunerilor la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Nr.  Organul competent Conținutul obiecției/propunerii Opinia Ministerului Justiției 

 Ministerul Mediului Potrivit art. 19 al Legii nr. 780-XV din 27.12.2001 

privind actele legislative „fraza se construiește 

conform normelor gramaticale, astfel încît să 

exprime corect, concis şi fără echivoc ideea, să fie 

înțeleasă ușor de orice subiect interesat; se evită 

tautologiile juridice; și se respectă cu strictețe 

regulile de ortografie şi punctuație”, iar în proiectul 

înaintat frazele sunt prea lungi, greu de urmărit, fapt 

care duce la pierderea gîndului inițial propus. 

Nu se acceptă 

Comentariul este prea general şi fără indicarea 

normelor la care se referă.   

Materia reglementată nu este simplistă, iar cerinţa de 

certitudine juridică şi exactitate juridică cere o 

reglementare detaliată, mai ales pentru a acoperi 

situaţiile litigioase.   

 La Art. II, pct. 14, art. 304 alin. (3) „Încheierea 

instanţei privind trimiterea forţată la expertiză 

psihiatrică nu poate fi atacată cu recurs.” urmează 

de completat cu „ , decît odată cu fondul cauzei”, în 

acest mod nu vor fi lezate drepturile persoanei la o 

justiție echitabilă. 

Se acceptă parţial 
 

Propunem excluderea art. II, pct. 14, art. 304 alin. (3), 

astfel încât vor primi aplicare art. 359 şi 429 CPC şi 

încheierea va fi susceptibilă de atac împreună cu 

fondul.   

 La Art. II, pct. 14, art. 308
12

 alin. (4) sintagma „să 

nu comunice dispozitivul hotărârii judecătoreşti de 

instituire a măsurii de ocrotire persoanei ocrotite” 

urmează de modificat cu informația precum că „ Va 

aduce la cunoștință dispozitivul hotărârii 

judecătoreşti de instituire a măsurii de ocrotire 

persoanei ocrotite”, astfel persoanei  nu-i va fi 

îngrădit dreptul  la informație, dreptul la apărare în 

cazul în care nu este de acord cu decizia luată de 

către instanță, întru-cît persoana oricum cunoaște 

despre intentarea procedurii de judecat în privința sa 

și așteaptă decizia finală a instanței. 

Totodată menționăm, că art. 26 din Constituția 

Nu se acceptă 

 

Art. 308
12

 alin. (4) din proiect oferă instanţei de 

judecată posibilitatea de a lua în cont efectul pe care 

comunicarea hotărârii l-ar putea avea asupra sănătăţii 

persoanei fizice vizate.  Această posibilitate este o 

veritabilă excepţie de la principiul comunicării 

hotărârii judecătoreşti către persoana vizată, şi are loc 

cu întrunirea a 3 condiţii restrictive: 

1) instanţa de judecată este obligată să motiveze în 

mod special decizia de a nu comunica hotărârea 

persoanei fizice vizate; 

2) temeiul unei asemenea decizii trebuie să rezulte din 



Republicii Moldova garantează dreptul la apărare, 

prin urmare fiecare om are dreptul să reacţioneze 

independent, prin mijloace legitime, la încălcarea 

drepturilor şi libertăţilor sale. 

Mai mult ca atît, în art. 34 alin. (2) al Constituției 

Republicii Moldova, este prevăzut că „autorităţile 

publice, potrivit competenţelor ce le revin, sînt 

obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor 

asupra treburilor publice şi asupra problemelor de 

interes personal.” 

Prin urmare, în scopul ajustării cadrului 

normativ existent la prevederile art. 12 din 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități din 13 decembrie 2006, textul proiectului, 

urmează a fi perfectat conform legislației comunitare 

și anume în corespundere cu rigorile legilor sus 

enunțate. 

 

riscul cauzării unui prejudiciu grav sănătăţii 

persoanei fizice.  Or, anume gândul persoanei că 

urmează a fi  supusă unei proceduri, poate să ducă la 

producerea unui impact psihologic foarte puternic, şi 

cauza diverse accese de panică.  Comunicarea 

hotărârii nu ar trebui să se facă.  Sănătatea persoanei 

are prioritate şi judecătorul trebuie să ia o decizie 

chibzuită; 

3) hotărârea se comunică avocatului persoanei fizice, 

precum şi altor persoane potrivite (de exemplu, 

persoanei apropiate care a însoţit-o în proces).   

O asemenea abordare nu încalcă dreptul la apărare.  

Or, avocatul are obligaţia fiduciară de a apăra 

interesele clientului său.   

Soluţia este în conformitate cu legislaţia europeană.  

Or, ea se bazează pe norma art. 1230-1 din Codul de 

procedură civilă al Franţei şi vasta experienţă a 

acestui stat în ocrotirea adulţilor.   

Premisa expusă în obiecţie, cu referire la faptul că 

persoana fizică vizată întotdeauna va cunoaşte despre 

existenţa procedurii de instituire a măsurii de ocrotire 

nu se confirmă, deoarece mai multe articole din 

Capitolul propus la CPC (în special art. 308
1
) prevede 

posibilitatea neaudierii persoanei şi neinformării ei 

despre proces, în aceleaşi 3 condiţii restrictive expuse 

mai sus.   



 Ministerul Economiei Proiectul în cauză este binevenit în contextul 

îmbunătăţirii mecanismului de protecţie a 

persoanelor care în virtutea unor deficienţe de ordin 

mental sau intelectual, nu îşi pot gestiona 

desinestătător toate aspectele vieţii şi au nevoie de 

suport la luarea unor categorii de decizii. E salutabilă 

iniţiativa de lărgire a capacităţii procedurale a 

persoanelor supuse unor măsuri de protecţie, precum 

şi instituirea prezumţiei capacităţii de execiţiu şi 

schimbării sarcinii de probaţiune pentru răsturnarea 

acestei prezumţii. 

Totodată, subliniem faptul că Proiectul Legii necesită 

unele îmbunătăţiri de ordin conceptual şi tehnic.   

Astfel, proiectul Legii urmează a fi însoţit şi de un 

proiect de Hotărîre a Guvernului privind aprobarea 

legii în cauză. 

Se acceptă 

 În Nota informativa este necesar să fie prevăzută 

argumentarea necesităţii tuturor modificărilor 

propuse. De exemplu,  la pct. 2 Art.XIII, urmează a fi 

motivată necesitatea excluderii din competenţa 

examinării de către Procuror a cauzelor  

contravenţionale prevăzute la art.66  al Codului 

Contravenţional şi delegarea acestei atribuţii în 

competenţa Comisiei administrative).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

Se completează Nota informativă:  

„Pentru a asigura respectarea strictă a hotărârilor 

autorităţii tutelare, art. 66 alin.(3) din Codul 

contravenţional a fost completat cu o componenţă 

nouă de contravenţie.  Totodată, s-a identificat 

inoportunitatea competenţei procurorului în 

constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 66.  În 

primul rând, fiindcă Proiectul desesizează procurorul 

de orice competenţă în materie de ocrotire a persoanei 

fizice adulte în acord cu principiile proiectului noii 

Legi cu privire la procuratură de limitare a atribuţiilor 

procurorului la materii penale.  În al doilea rând, se 

observă că art. 66 din Codul contravenţional vizează 

nerespectarea unor obligaţii de drept public faţă de 

autoritatea locală.  Astfel, din motive de celeritate şi 

evitare a birocraţiei instituţionale, se propune soluţia 



 

 

 

 

 

 

 

ca aceeaşi autoritate locală, prin intermediul comisiei 

administrative, să constate contravenţia respectivă. 

Soluţia de asemenea ar descărca procurorii de o 

atribuţie care nu le este strict specifică, şi poate fi 

exercitate de o altă autoritate.” 

Modificarea este reflectată şi în art. 48
2
 alin.(4) din 

Codul civil (în redacţia Proiectului).    

Conceptual, nu este clar raţionamentul utilizării 

noţiunii generice “persoană cu dizabilităţi”, or 

aceasta este prea largă şi nu sub toate aspectele sale 

interesează reglementările Codului Civil. (Conform 

art. 1 al Convenţiei ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, persoane cu dizabilităţi 

includ acele persoane care au deficienţe fizice, 

mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, 

deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, 

pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a 

persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu 

ceilalţi ) În special considerăm că nu este potrivit de 

a utiliza sintagma “persoană cu dizabilităti” cînd 

invocăm decizia de limitare sau lipsire de capacitatea 

de exerciţiu. În acest sens este relevant, doar aspectul 

dizabilităţilor de ordin mintal sau intelectual. 

Nu se acceptă 

Termenul „persoană cu dizabilităţi” este definitiv în 

legislaţia naţională şi Convenţia ONU.   

În concepţia proiectului, simpla dizabilitate nu 

constituie temei de ocrotire a persoanei fizice, ci se 

stabileşte şi a doua condiţie, cumulativă, „în urma 

unei dizabilităţi nu poate, în mod deplin, conştientiza 

acţiunile sale ori exprima voinţa” (a se vedea art. 48
1 

din Codul civil, în redacţia Proiectului).   

Astfel, este binevenită o definiţie funcţională a 

persoanei care ar trebui ocrotită, şi nu una medicală.   

 La pct.7, art.34 menţionăm despre oportunitatea 

revizuirii necesităţii de abrogare a instituţiei limitării 

în capacitate de exerciţiu pe motiv de prodigalitate, 

propunere care, în contextul dispoziţiilor tranzitorii, 

poate crea situaţii dificile pentru persoanele care au 

apelat cu bună credinţă la acest mecanism prevăzut 

de lege pentru a-şi apăra integritatea patrimoniului 

familial. În acest sens, valorificînd instituţiile noi 

propuse prin proiectul dat de lege, o soluţie 

acceptabilă ar fi identificarea unei măsuri de ocrotire 

Se acceptă parțial 

În nota informativă a fost argumentat foarte clar și 

detaliat caracterul depăşit al unei asemenea măsuri de 

ocrotire şi inexistenţa lor în legislaţia statelor 

europene.  Starea patrimonială a membrilor familiei 

trebuie protejată prin executarea silită a obligaţiei de 

întreţinere, care este mult mai bine adaptată şi permite 

fiecărui titular al întreţinerii să-şi exercite drepturile 

de sine stătător, şi nu doar prin intermediul 

curatorului adultului.   



judiciară provizorie faţă de persoanele care consumă 

abuziv alcool sau droguri şi alte substanţe psihotrope, 

astfel înrăutăţeşte starea materială a familiei sale 

(măsură care, de altfel, nu afectează capacitatea 

deplină de exerciţiu).  

De fapt, hotărârile judecătoreşti bazate pe art. 25 Cod 

civil (redacţia actuală) sunt extrem de rare.   

Argumentul de drept tranzitoriu merită atenţie.  

Pentru a evita un efect de surpriză al noii 

reglementări, în sensul de pierdere de către membrul 

familiei a calităţii de curator, proiectul se va modifica 

la art. XIX alin.(2).  Aşadar, sintagma „Din data 

intrării în vigoarea prezentei legi” se va înlocui cu 

„La expirarea termenului de 1 an din data intrării 

în vigoare a prezentei legi”.   

 Referitor la criteriile de selectare a membrilor 

Consiliului de familie (art. 38
1
, art. 48

50
), 

considerăm necesar excluderea din alin. 4 art.38
1 

şi 

alin. 4 art. 48
50

 
 
a sintagmei “manifestă interes pentru 

ea şi îi doreşte bunăstarea” dat fiind faptul că 

dispune de un grad profund de ambiguitate şi 

interpretare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

Dispoziţia art.38
1 

alin.(4) şi art. 48
50

 alin.(4)
 

se 

bazează pe art. 399 alin.(3) Cod civil francez.  Scopul, 

în ambele cazuri, este de a lărgi cercul persoanelor 

care pot fi membru al consiliului de familie.  În 

absenţa sintagmei “manifestă interes pentru ea şi îi 

doreşte bunăstarea”, judecătorul va fi ţinut să 

numească în consiliul de familie doar rude ale 

minorului sau adultului ocrotit, ceea ce ar putea să nu 

corespundă cu necesităţile situaţiei de fapt.  Ar putea 

fi că există şi alte persoane care, deşi nu sunt rude, pot 

demonstra că întrunesc condiţia interesului şi 

dezideratului de bunăstare.  Aceasta ar putea fi şi 

persoanele care au o legătură religioasă cu persoana 

(nanul de botez) sau cu părinţii persoanei (nanul de 

cununie etc.).   

Condiţiile folosite sunt suficient de clare şi obiective, 

iar judecătorul, poate să aprecieze obiectiv ce 

atitudine are fiecare candidat pentru calitatea de 

membru în consiliului de familie.   

În final, atragem atenţia că la alin.(4) legea doar 

circumscrie cercul persoanelor cu vocaţie de a fi 

numiţi membri, însă criteriile de numire sunt arătate 



 la alin.(6).    

 Totodată, în aceeaşi ordine de idei, sunt incerte şi 

interpretabile criteriile expuse în prevederile alin. 6 al 

art.38
1 

şi în alin. 6 al art. 48
50

. Astfel, aceste alineate 

urmează a fi modificate şi completate cu nişte criterii 

obiective de selectare a persoanelor respective, 

pentru a asigura o componenţă de bună credinţă şi 

efectivă a Consiliului de familiei, dat fiind faptul că 

acesta are atribuţii substanţiale în luarea deciziilor ce 

afectează persoana ocrotită. 

Nu se acceptă  

Criteriile sunt clare şi pun accent pe interesul 

minorului sau adultului ocrotit. Criteriile se bazează 

pe art. 399 alin.(4) Cod civil francez: „Membrii 

Consiliului de Familie sunt selectați luînd în 

considerare interesul minorului și în dependență de 

aptitudinile acestora, relațiile obișnuite între minor și 

părinți, precum și legăturile emoționale pe care le au 

aceștia cu dînsul.” 

În ceea ce ţine de art. art. 48
50 

alin.(6), primul şi cel 

mai important criteriu este dorinţa persoanei ocrotite.  

Or, este un principiu al noii reglementări că dorinţa şi 

sentimentele persoanei ocrotite au prioritate faţă de 

ceea ce străinii cred că este în interesul său.  

Convenţia ONU şi Recomandările Consiliului 

Europei cer ca voinţa persoanei ocrotite să aibă 

prioritate.   

 La pct. 17  (alin. (5) art. 46) în redacţia proiectului 

dat, considerăm necesar pentru claritate şi 

previzibilitate, expunerea exhaustivă a motivelor  de 

revocare a tutorelui/ tutorelui supleant/ tutorelui 

special sau, după caz, curatorului/ curatorului 

supleant sau curatorului special.    

 

Se acceptă parțial 
Alin.(5) reglementează dreptul tutorelui sau 

curatorului de a cere, la propria iniţiativă, să fie 

revocat din funcţie (similar unei demisii) prin decizia 

consiliului de familie.  Această situaţie trebuie 

delimitată de cea reglementată la alin.(2) al aceluiaşi 

articol, care instituie temeiurile de eliberare din 

funcţie (similar unei concedieri).   

Justificarea „motive întemeiate” este frecvent utilizată 

în legislaţie pentru a permite o flexibilitate autorităţii 

care examinează să decidă asupra temeiniciei 

motivului.  Or, nu pot fi prevăzute toate situaţiile.  De 

exemplu, tutorele ar putea să se îmbolnăvească, ar 

dori să imigreze, sau ar putea să i se nască un copil de 

care trebuie să îngrijească.   



Art. 46 alin. (5) va avea următorul cuprins: 

„Consiliul de familie sau, în absenţa sa, 

autoritatea tutelară revocă, tutorele, tutorele 

supleant sau tutorele special sau, după caz, 

curatorul, curatorul supleant sau curatorul 

special de îndeplinirea sarcinii, la cererea 

acestuia, dacă există motive întemeiate.”. 
 La pct. 20:  

1) Alin. (5) art. 48
8
, urmează a fi 

reformulat prin modificarea termenilor “diligenţe 

deosebit de lungi sau complexe” şi “deosebit de 

insuficiente” care pot crea situaţii de interpretări 

discreţionare şi coruptibilitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parțial 

1) Aceste criterii sunt bazate pe art. 419 alin.(4) din 

Codul civil francez: „impliquant des diligences 

particulièrement longues ou complexes, une 

indemnité en complément des sommes perçues au 

titre des deux alinéas précédents lorsqu’elles 

s’avèrent manifestement insuffisantes”.   

 

Norma alin.(5) stabileşte că fixarea remuneraţiei se 

face cu titlu excepţional, deci se cer situaţii 

excepţionale.  Ulterior se introduc 2 condiţii: a) 

activitatea ocrotitorului depăşeşte cadrul unei ocrotiri 

normale, ci trebuie să depună eforturi speciale (de 

exemplu, cel ocrotit are numeroase imobile şi active 

care trebuie gestionate) şi b) când sumele prevăzute 

supra sunt vădit insuficiente.   

 

Este imposibil de prevăzut criterii cantitative (e.g. 

peste 10 ore de lucru pe lună = remuneraţie de 1000 

lei).  Legea trebuie să rămână suficient de flexibilă 

pentru a răspunde diferitor situaţii. 

Art. 48
8 

alin. (5) va avea următorul cuprins: „ 
Cu titlu excepţional, consiliul de familie sau, 

în absenţa sa, autoritatea tutelară, poate să 

autorizeze alocarea ocrotitorului autorizat 



 

 

 

 

2) La alin. (1) art. 48
43

 urmează a fi 

modificată trimiterea la alin. (7) art. 48
35

, deoarece 

aceasta nu este relevantă în contextul normelor 

expuse.  

 

 

3) La alin. 2 art. 48
44

 este necesar de 

concretizat anumite modalităţi de probare a 

“legăturilor puternice şi stabile cu persoana”, ceea 

ce ar asigura aplicarea legii în conformitate cu 

spiritul ei, fără a distorsiona sensul acesteia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) La art. 48
47 

, propunem, pentru uşurarea 

aplicării prevederilor legale, de a include cu titlul 

exemplificativ anumite motive întemeiate, care pot 

determina persoana de a renunţa la calitatea sa de 

tutore, curator sau ocrotitor autorizat.  

unei remuneraţii, pentru îndeplinirea unui act 

sau unei serii de acte cerute prin măsura de 

ocrotire şi care implică eforturi pe o perioadă 

destul de lungă sau de o complexitate înaltă, 

care ar completa sumele percepute conform 

alin.(2) şi (3) dacă ele se adeveresc a fi 

deosebit de insuficiente. Această remuneraţie 

se plăteşte din contul persoanei ocrotite.”. 
Se acceptă 

2) Eroarea de numerotare a fost corectată prin 

schimbarea trimiterii de la „art. 48
35 

alin. (7)” la „art. 

48
50 

alin. (7)”.   

Nu se acceptă 

3) Aceste criterii sunt bazate pe art. 449 alin.(2) din 

Codul civil francez: „…une personne résidant avec le 

majeur protégé ou entretenant avec lui des liens 

étroits et stables”, care nu prevede careva tipuri de 

probe.  Conform regulilor dreptului procesual civil cel 

care invocă o circumstanţă va trebui să aducă probele 

necesare, iar instanţa le apreciază în cumul, fără ca 

vreo probă să aibă valoare superioară.  Criteriul 

„legăturii puternice şi stabile” are avantajul că ţine 

cont de realitatea vieţii persoanei ocrotite şi nu de 

criterii formale.  Instanţa pe lângă audierea 

candidatului şi verificarea acestor circumstanţe, va 

audia şi ceilalţi participanţi la proces şi, în mod 

necesar, va audia opinia persoanei ocrotite însăşi.  

Noul Capitol propus la CPC deja creează cadrul 

necesar ca instanţa să citeze în proces un cerc larg de 

persoane, să audieze toţi participanţii şi să solicite 

oricărui participant să aducă orice probe necesare.  

Acest cadru general oferă mai multă flexibilitate decât 



înscrierea în textul art. 48
44

 alin.(2) a unei liste 

formale de probe.   

 

Se acceptă 

4)  Se include în paranteză „(dificultatea exercitării 

ocrotirii din cauza bolii sau stării de neputinţă a 

ocrotitorului, schimbării domiciliului în altă ţară; 

dezacordul cu dorinţele şi sentimentele persoanei 

ocrotite etc.)”.   

 La Art. VIII cuvîntul “alineatul (2)” necesită a fi 

modificat în “alineatul (3)” pentru motive de 

neconcordanţă.  

 

Se acceptă  

 La Art. X cuvîntul “art. 58/1” necesită a fi modificat 

în “art. 58
1
” în vederea respectării normelor de 

tehnică legislativă. 

Se acceptă 

Obiecţia se referă la Art. IX.   

 La pct. 2 art. XVI, menţionăm că în temeiul 

funcţiilor deţinute de Consiliul Naţional pentru 

Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă şi 

structurilor teritoriale ale acestuia, această instituţie 

este un procesor de date cu caracter personal. În 

această ordine de idei, considerăm inoportun 

excluderea prevederilor alin. (2) art. 13
1 

de sub 

reglementările legislaţiei privind protecţia datelor cu 

caracter personal, în particular referindu-ne la faptul 

că Legea Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal, în art. 7 conţine 

prevederi care reglementează prelucrarea datelor cu 

caracter personal privind starea de sănătate. 

 

Nu se acceptă 

Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal a 

persoanei fizice se protejează la etapa în care ea 

depune cererea de eliberare a certificatului de 

dizabilitate în scop de ocrotire.   

Ulterior, CNDDCM ar trebui să dețină competenţe 

independente de verificare a stării sănătăţii persoanei 

fizice de la alte autorităţi şi medici.  Or, scopul unei 

asemenea verificări este determinarea cât mai exactă a 

stării de dizabilitate şi a efectului asupra persoanei.   

 

În lipsa normei propuse la art. 13
1
 alin.(2) autorităţile 

şi medicii sesizaţi vor putea să refuze furnizarea de 

date, invocând lipsa consimţământului expres, 

exprimat de către persoana fizică în faţa furnizorului 

de date.  Aceasta ar birocratiza procesul şi ar 

defavoriza, de fapt, persoana fizică solicitantă.   



Pentru claritate, CNDDCM este ţinut să respecte toate 

obligaţiile impuse de Legea nr. 133 din 08.07.2011, 

doar că CNDDCM nu i se va putea refuza eliberarea 

de informaţii în temeiul acestei legi.  Or, art. 7 alin.(1) 

lit. a) din Legea nr. 133 permite obţinerea de 

informaţii privind sănătatea persoanei fără 

consimţământul ei (adică prin derogare de la art. 6) 

dacă aceasta este necesară stabilirii unui diagnostic 

sau îngrijirii persoanei.  Astfel, norma propusă la art. 

13
1
 alin.(2) din Legea nr.60 din 30 martie 2012 este 

consistentă cu dispoziţiile art. 7 alin.(1) lit. a) din 

Legea nr. 133.   

 Recomandăm consolidarea alin.(3) şi alin.(4) 

ale art.13
1
, deoarece, din cele expuse în proiect, 

acestea se referă la aceleaşi reglementări şi urmează a 

fi expuse concis şi compact, pentru oferi claritate. 

 

Nu se acceptă 

Aceste două alineate reglementează situaţii complet 

diferite.   

Alin.(3) se referă la mandatul pe care adultul l-a dat în 

vederea propriei sale ocrotiri.   

Alin.(4) se referă la mandatul pe care adultul l-a dat în 

vederea ocrotirii copiilor săi după ce adultul a decedat 

sau asupra lui s-a instituit o măsură de ocrotire.   

 Referitor la Dispoziţiile finale şi tranzitorii, 

atragem atenţia asupra efectelor care pot surveni în 

cazul în care persoanele fizice care fiind limitate în 

capacitatea de exerciţiu, la data publicării prezentei 

legi vor obţine capacitate de exerciţiu deplină, iar 

curatela asupra lor va înceta de plin drept.  

Astfel, propunem modificarea prevederile 

alin.(2) art. XIX prin instituirea unui mecanism de 

tranziţie pentru unele măsuri instituite după 

prevederile legii vechi, pentru a permite astfel, fie 

confirmarea acestora conform prevederilor noii legi, 

fie abrogarea lor în totalitate. Acest mecanism va 

permite respectarea principiului siguranţei 

Se acceptă 

  Aşa cum s-a menţionat mai sus, curatelele instituite 

anterior în temeiul art. 25 Cod civil (redacţia actuală) 

vor înceta la expirarea unui an de la intrarea în 

vigoare a legii.   



raporturilor juridice şi evitarea unui val impunător de 

adresări în instanţă de judecată.    

 Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

În urma analizei proiectului transmis spre avizare se 

atestă o neconcordanţă în pct. 2 al rubricii 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea 

elementelor noi a Notei Informative în raport cu 

prevederile proiectului de lege. Astfel, în Nota 

Informativă se menţionează faptul că măsurile de 

ocrotire judiciară, curatela şi tutela, pot dura în mod 

excepţional, dacă instanţa de judecată stabileşte 

astfel, 10 ani. Este necesar de a lua în consideraţie 

modificările propuse la Codul Civil în vigoare, şi 

anume art. 48
39

, alin. (2) al proiectului de lege, care 

precizează expres că această excepţie se referă doar 

la tutelă, termenul măsurii curatelei fiind de doar 5 

ani conform art. 48
39

, alin. (1).  

Pentru a aduce în concordanţă Nota Informativă şi 

proiectul actului normativ se recomandă fie 

completarea art. 48
39

, fie modificarea conţinutului 

pct. 2 al Notei.  

Se acceptă 

  Nota informativă a fost corectată.   

 

 În conformitate cu prevederile art. 48
40

, alin. (3) al 

proiectului de lege, cu referire la modificarea 

Codului Civil, instanţa de judecată poate, la orice 

moment, să revoce măsura de ocrotire judiciară, să o 

modifice sau să o înlocuiască cu o altă măsură, după 

ascultarea opiniei persoanei însărcinate cu ocrotirea. 

Se acceptă 

Cerinţa de audiere este o regulă de procedură şi deja 

se cuprinde în art. 308 din CPC (în redacţia 

Proiectului).   

Articolul 302 alin.(1) din CPC prevede domeniul de 

aplicare al întregului Capitol şi include, la lit. c) , 



Pornind de la faptul că proiectul naţional are drept 

scop ajustarea cadrului normativ existent la 

prevederile art. 12 din Convenţia ONU privind 

persoanele cu dizabilităţi din 13 decembrie 2006, 

alin. (3) care  prevede expres necesitatea respectării 

drepturilor, voinţei şi preferinţelor persoanei cu 

dizabilităţi, se propune prezentarea articolului 48
40

, 

alin. (3) în redacţia similară articolelor art. 48
20

, alin. 

(2), art. 48
50

, alin. (6) şi altele ale proiectului de lege 

pentru consultarea opiniei persoanei ocrotite, nu doar 

a celei însărcinate cu ocrotirea. 

motivele de desemnare şi revocare a ocrotitorului 

provizoriu, curatorului, tutorelui, membrilor 

consiliului de familie, curatorului supleant, tutorelui 

supleant, curatorului special, tutorelui special.   

 

Aşadar, s-a modificat art. 308 alin.(1) CPC  „În cazul 

judecării cererii prevăzute la art. 302 alin.(1), 

instanţa de judecată audiază persoana fizică. Ea poate 

fi însoţită de altă persoană pe care a ales-o, care însă 

nu va avea calitatea de reprezentant în proces.”. 

 Cu referire la modificările aduse art. 77 al Codului 

Civil se consideră oportună menţinerea lit. b) din 

actuala redacţie a Codului Civil din cauza 

imposibilităţii prezumării absenţei unui conflict de 

interese dintre reprezentant şi reprezentatul lipsit ori 

limitat de capacitate de exerciţiu. Astfel, urmează a fi 

definitivat mecanismul apărării intereselor persoanei 

cu dizabilităţi în cazul existenţei unui conflict de 

interese prin facilitarea implicării autorităţii tutelare, 

prin desemnarea unui avocat din partea Consiliului 

Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat 

sau prin oricare altă modalitate. 

Nu se acceptă 

Obiecţia se referă la modificarea Codului de 

procedură civilă şi nu la Codul civil. 

Proiectul prezintă un mod nou de tratare a conflictului 

de interese prin introducerea instituţiei 

curatorului/tutorelui supleant sau special.  După cum 

rezultă din art. 48
48

 şi 48
49

 Codul civil (în redacţia 

Proiectului) ei sunt desemnaţi atunci când există un 

conflict între interesele ocrotitorului şi persoanei 

ocrotite.  Această abordare este mai profundă.  Or, 

avocatul este mai degrabă un profesionist al dreptului 

decât un ocrotitor personal.  La rândul său 

curatorului/tutorelui supleant sau special va decide 

dacă reprezintă persoana ocrotită de sine stătător sau 

are nevoie de asistenţa unui avocat.   

 Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei Alimentare 

În Nota Informativă, la compartimentul „Condițiile 

ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile 

urmărite”, în vederea informării eficiente a 

persoanelor interesate sugerăm să fie reprodus textul 

articolelor din Convenția ONU privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități din 13.12.2006 fără 

modificări. 

Nu se acceptă 

Nota informativă nu citează textul Convenţiei, ci doar 

face un rezumat, care este mai relevant pentru 

destinatari, decât recitarea textului. 



 La pct. 2 lit. a) din Nota Informativă, compartimentul 

intitulat „Principalele prevederi ale proiectului și 

evidențierea elementelor noi”, considerăm necesar 

de a fi completată sintagma „(maxim 12)” cu 

cuvîntul „luni”, pentru a fi în concordanță cu art. 

48
37

 din proiectul de lege propus, potrivit căruia 

măsura de ocrotire provizorie nu poate fi instituită pe 

un termen care depășește 1 an. 

Se acceptă 

 La art. 48
16 

al art.1 din proiectului de lege, 

propunem să fie exclus alin. (4) deoarece, 

prevederea conform căreia mandatarul poate fi 

revocat doar prin hotărîrea instanței de judecată 

este una ce contravine prevederilor Recomandării 

CM/Rec(2009)11 și anume principiului 17 ce 

stabilește revocarea fără formalități și în orice 

moment. 

Nu se acceptă 
Principiul 17 din Recomandarea CM/Rec(2009)11  

este respectat prin următoarele prevederi: 1) potrivit 

art. 48
12

 alin.(5), mandatului de ocrotire în viitor i se 

aplică dispoziţiile legale cu privire la mandat, iar 

potrivit art. 1050 Cod civil mandatul poate fi denunţat 

oricând; 2) potrivit art. 48
23

 alin.(2) şi 48
26

 alin.(3), 

până la momentul în care mandatul începe să producă 

efecte, mandantul poate să îl modifice în aceeaşi 

formă sau să îl revoce.   

Art. 48
16 

al alin.(4) prevede o excepţie de la acest 

principiu, şi anume că mandantul nu mai poate revoca 

mandatul de ocrotire în viitor după ce el a început să 

producă efecte juridice, adică după ce autoritatea 

tutelară a consemnat acest fapt în condiţiile art. 48
17

.  

O asemenea soluţie se bazează pe art. 480 din Codul 

civil francez.  Ea se justifică prin ideea că mandatul 

produce efecte juridice când s-a constatat starea de 

dizabilitate care afectează voinţa mandantului, deci nu 

mai putem spune că mandantul are discernământ 

deplin (există riscul că declaraţia de revocare este 

nulă pe temeiul art. 225 Cod civil).  Orice decizie 

ulterioară de revocare trebuie să fie verificată de 

instanţa de judecată, care, dacă revocă mandatul ar 

trebui să instituie o măsură judiciară de ocrotire 



conform art. 48
19

 alin.(1) lit. e) şi alin.(3).  Abordarea 

corespunde cu principiul 13(1) din Recomandarea 

CM/Rec(2009)11.   

 La art. 48
33

 alin. (2) al art.1 din proiectului de lege, 

se exclude sintagma „de asemenea” pentru un 

conținut lingvistit corect. 

Nu se acceptă 

  Sintagma „de asemenea” este frecvent utilizată în 

textele de lege europene.   

Din acest motiv considerăm că termenul este potrivit 

din perspectiva tehnicii legislative.   

În contextul art. 48
33

 folosirea lui este relevantă, 

întrucât la alin.(2) clarifică faptul că ocrotirea 

provizorie se poate institui nu doar prin hotărâre 

judecătorească definitivă, ci şi prin încheiere 

judecătorească, cu titlu de măsură de asigurare.   

 La art. 48
39 

 alin. (2) al art. 1 din proiectului de lege, 

sugerăm să fie inclusă după sintagma „în cazul 

instituirii tutelei” sintagma „și curatelei” deoarece, în 

Nota Informativă la compartimentul întitulat 

„Principalele prevederi ale proiectului și 

evidențierea elementelor noi” se precizează că, atît 

curatela cît și tutela poate fi stabilită în mod 

excepțional de către instanță pentru un termen de 10 

ani, astfel se exclude orice situație ambiguă dintre 

Nota Informativă și proiectul de Lege. 

Nu se acceptă 

Conform sistemului francez, doar tutela poate fi 

instituită pe termen mai lung de 10 ani, pe când 

curatelele întotdeauna se instituie pe termen de 5 ani.   

Nota informativă urmează a fi corectată.   

 Art. 48
99 

și art.48
100

 al art.1 pct. 20 din proiectului de 

lege, luînd în considerație faptul că conțin norme de 

natură procedurală, considerăm necesar de a fi 

excluse și incluse în Codul de procedură civilă al 

Republicii Moldova. 

Se acceptă parțial 

 Din punct de vedere al unităţii reglementării materiei 

art. 48
99 

și art.48
100 

ar trebui să fie localizate în Codul 

civil, unde se prevede competenţa autorităţii tutelară 

şi a consiliului de familie, modul de adoptare a 

deciziilor şi modul de contestare a deciziilor.   

Există numeroase legi noi care, în scopul unităţii 



reglementării, cuprind atât norme materiale cât şi de 

procedură: Legea nr. 64 din 23.04.2010 privind 

libertatea de exprimare; Legea nr. 87 din 21.04.2011 

privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat 

prin încălcarea dreptului la judecarea în termen 

rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în 

termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti; Legea nr. 

548-XIII  din  21.07.1995 cu privire la Banca 

Naţională a Moldovei (art. 11
1
) etc..  

Normele acestor articole, în mare parte, nu cuprind 

norme ce ar reglementa procedura desfăşurată de 

judecător, ce procedura prealabilă înainte de adresare 

în instanţă.   

În denumirea Secţiunii 3 cuvintele „sau instanţei de 

judecată” se substituie cu „sau consiliului de familie”. 

 La art. 5 pct.2 din proiectul de lege, trebuie inclus 

cuvîntul „soțului” în sintagma propusă spre înlocuire 

„declarant incapabil”, pentru a avea o conexiune 

logică cu cele prevăzute la art. 33 alin. (2) Codul 

Familiei. 

Se acceptă 

 

 Primăria 

municipiului 

Chişinău 

La articolul 38(1) din Codul Civil, în care se 

menţionează despre consiliul de familie al 

minorului, considerăm că numărul membrilor 

trebuie să fie de cel puţin 5 şi nu 4, pentru a 

evita probleme de creare a majorităţii clare în 

conformitate cu articolul 48(95), care stipulează 

că decizia consiliului de familie se adoptă cu 

votul majorităţii membrilor săi.  

Se acceptă parțial 
Conform art. 400 alin.(2) din Codul civil francez, 

tutorele este membru al consiliului de familie însă nu 

are drept de vot.  Aşadar, efectiv, consiliul va avea 3 

membri cu drept de vot, iar pentru adoptarea hotărârii 

va fi nevoie de votul a 2 membri.   

[Se va modifica art. 48
95

, „Decizia consiliului de 

familie se adoptă cu votul majorităţii membrilor care 

deţin drept de vot. În caz de paritate de voturi, 

decizia nu este adoptată.”  

 

Art. 38
1
 alin.(3) va avea redacţia: „(3) Consiliul de 

familie este compus din cel puţin 3 membri cu 



drept de vot.  Tutorele ori curatorul este membru 

din oficiu al consiliului de familie, fără drept de 

vot.” 

 

Art. 48
50

 alin.(3) va avea redacţia: „(3) Consiliul de 

familie este compus din cel puţin 3 membri cu 

drept de vot.  Tutorele este membru din oficiu al 

consiliului de familie, fără drept de vot.”] 

 Cât priveşte articolul 48(47) care prevede 

libertatea de a fi curator sau tutore, considerăm 

că trebuie de indicate expres motivele 

întemeiate de renunţare la calitatea de curator 

sau tutore, pentru a preveni o eventuală folosire 

eronată a legii. 

Este bine venită de asemenea introducerea în 

Codul civil a articolului 48(2) privind 

competenţa generală a instanţei de judecată şi a 

autorităţii tutelare, dat fiind faptul că prin articolul 

48(3) se indică clar cine poate înainta cererea de 

instituire a măsurii de ocrotire judiciară. 

Se acceptă 

 Se include în paranteză „(dificultatea exercitării 

ocrotirii din cauza bolii sau stării de neputinţă a 

ocrotitorului, schimbării domiciliului în altă ţară; 

dezacordul cu dorinţele şi sentimentele persoanei 

ocrotite etc.)”.   

 

Motivele nu ar trebui să fie exhaustive pentru a oferi 

flexibilitate.   

 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Prin proiectul de lege propus spre examinare şi 

avizare se propune o nouă tratare a instituţiei 

capacităţii persoanei fizice, respectiv se 

diversifică/stabilesc mai multe măsuri de ocrotire 

judiciară pentru a răspunde necesităţilor specifice ale 

persoanelor fizice vizate. 

Actualmente, legislaţia în vigoare (Codul civil, Codul 

de procedură civilă) stabilește mai puţine forme de 

ocrotire şi un mecanism mai simplu, însă sunt 

probleme la capitolul ce ţine de punerea în aplicare a 

acestor prevederi, precum şi la capitolul exercitării 

atribuţiilor de către autorităţile tutelare. Considerăm 

că, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor 

Se acceptă 

Ministerul Justiţiei susţine centralizarea funcţiei de 

autoritate tutelară, această decizie însă trebuie luată 

cu consultarea tuturor autorităţilor implicate, inclusiv 

după identificarea resurselor financiare pentru 

susţinerea activităţii noii autorităţi centrale de 

specialitate.   

Proiectul nu şi-a propus ca scop de a schimba 

structura instituţională existentă, însă el nu o 

împiedică, fiind doar suficient schimbarea unui singur 

articol – art. 48
82

 alin.(1) – pentru a atribui atribuţiile 

de autoritate tutelară unei alte autorităţi.   

Ministerul Justiţiei de asemenea a examinat preluarea 



propuse în proiectul de lege lucrurile se vor complica 

şi mai mult, respectiv, propunem prezentarea şi 

discutarea proiectului de lege în cadrul unor şedinţe 

de lucru cu participarea autorităţilor responsabile, a 

societăţii civile şi autorităţilor publice locale, care 

exercită funcţiile de autoritate tutelară. 

Totodată, pentru punerea în aplicare a prevederilor 

proiectului de lege considerăm strict necesar 

instituirea la nivel central a unei autorităţi 

responsabile de acest proces, inclusiv, de elaborarea 

mecanismului de punere în aplicare a prevederilor 

actelor legislative, iar la nivel local (în fiecare 

raion/municipiu) să fie angajată cel puţin cîte o 

persoană responsabilă de aplicarea măsurilor de 

ocrotire, autorizarea ocrotitorilor, monitorizarea 

activităţii consiliilor de familie, autorităţilor tutelare, 

ş.a. 

practicii instituirii instanţelor de tutelă, după modelul 

Franţei, Germaniei, României etc., însă s-a constatat 

că această extindere a funcţiilor instanţelor de 

judecată ar contraveni politicii actuale în domeniul 

justiţiei de reducere a competenţelor instanţelor de 

judecată acolo unde alte autorităţi le pot exercita.   

Ministerul Justiţiei planifică să desfăşoare consultări 

publice pe marginea Proiectului şi este deschis la 

discuţii privind extinderea reformei în sensul propus 

de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.   

 1) Este important de discutat şi propunerile privind 

procedura de instituire a tutelei/curatelei asupra 

copiilor, rolul şi utilitatea Consiliului de familie în 

cazul luării deciziilor privind forma de protecţie a 

copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească sau 

rămaşi fără ocrotire părintească în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 priind 

protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a 

copiilor separaţi de părinţi. Terminologia utilizată în 

proiectul legii nu este corelată cu terminologia din 

Legea nr. 140 din 14 iunie 2013 priind protecţia 

specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor 

separaţi de părinţi.  

 

 

1) Se acceptă  
Se propun următoarele completări în Proiect la art. 32 

din Codul civil: 

 

„(2) Tutela sau curatela asupra minorului se instituie 

în cazul în care lui i s-a atribuit, în condiţiile legii, 

statut de copil rămas temporar fără ocrotire 

părintească sau statut de copil rămas fără ocrotire 

părintească.  

(3) Dacă, în cazurile prevăzute la alin.(2), minorul a 

fost plasat, în condiţiile legii, serviciul de plasament 

de tip familial sau de plasament de tip rezidenţial, 

atribuţiile de tutore sau, după caz, curator asupra 

minorului sunt exercitate de instituţia în care a fost 

plasat, cu excepţia cazului în care minorul are tutore 

sau curator.” [Soluţia de la art. 38(2) CC în redacţia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea menționăm că , recent cu suportul 

UNICEF Moldova a fost finalizat și urmează a fi 

validat de către Ministerul Muncii, Protecţie Sociale 

şi Familiei un studiu privind analiza cadrului legal şi 

instituţional cu privire la tutela/curatela asupra 

copiilor, avînd ca obiectiv prezentarea unor 

recomandări pentru modificarea şi completarea 

cadrului normativ în acest domeniu, în special cu 

norme juridice ce vizează delimitarea atribuţiilor de 

custodie, reprezentare legală şi responsabilitatea a 

autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor cu 

competenţe de creştere, îngrijire sau protecţie a 

copiilor. 

In acest context, considerăm oportună excluderea din 

proiectul legii a prevederilor cu referire la 

tutea/curatela asupra copiilor şi promovarea 

proiectului strict din perspectiva implementării în 

legislaţia naţională a prevederilor articolului 12 al 

Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, cum rezultă preponderant şi din nota 

informativă la proiectul legii menţionat. 

actuală] 

De asemenea, urmează a fi revăzut art. 17 alin.(2) din 

Legea nr. 140 din 14 iunie 2013 privind faptul că 

plasarea în tutelă sau curatelă se facă „în familia 

extinsă” (adică, conform art. 3 din acea lege, rudele 

copilului până la gradul IV inclusiv).  Or, chiar şi alte 

categorii de persoane ar putea exercita funcţia de 

tutore sau curator.   

Ministerul Justiţiei susţine îmbunătăţirea cadrului 

legal în materie de ocrotire a minorilor.  Considerăm 

că modificările şi completările propuse prin Proiect, 

se bazează pe experienţa franceză, sunt necesare, însă 

nu pot fi tratate ca definitive.   

 

2) Nu se acceptă 

Nu sunt clare motivele de ce adoptarea Proiectului ar 

împiedica cumva efortul Ministerului Muncii, 

Protecţie Sociale şi Familiei în elaborarea studiului 

menționat.  Trebuie totuşi să observăm că 

modificările propuse de Ministerul Justiţiei se axează 

pe aspectul de drept privat al problemei (cine 

reprezintă minorul în faţa terţilor; ce obligaţii 

fiduciare are), pe când Ministerul Muncii, Protecţie 

Sociale şi Familiei se axează pe aspectul de drept 

public (drept administrativ) privind competenţele 

autorităţilor publice locale şi centrale.  Aceste eforturi 

mai degrabă se completează decât se autoexclud.   



 Nu se acceptă nici propunerile de modificare şi 

completare a Legii privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi, nr. 60 din 30.03.2012, 

care prevăd atribuirea unor competenţe suplimentare 

Consiliului Naţional pentru Determinarea 

Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, privind 

determinarea dizabilităţii în scopul instituirii măsurii 

de ocrotire. 

Instituirea măsurii de ocrotire nu trebuie să aibă 

legătură cu determinarea dizabilităţii pentru că 

distorsionăm această noţiune. Respectiv, propunem 

să fie folosită o altă expresie, şi anume "determinarea 

necesităţilor de instituire a măsurii de ocrotire", iar 

instituţiile responsabile de determinarea acestei 

necesităţi să fie instituţiile medico-sanitare publice de 

profil neurologic şi psihiatric, care dispun de 

specialişti calificaţi responsabili de tratamentul şi 

monitorizarea în dinamică a stării sănătăţii 

persoanelor, care eventual din cauza stării de sănătate 

ar putea avea nevoie de instituire a măsurii de 

ocrotire. Astfel, amendamentele propuse la Legea 

privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi, nr. 60 din 30.03.2012, solicităm să fie 

operate la Legea ocrotirii sănătăţii, nr. 411 din 

28.03.1995 şi la Legea privind sănătatea mentală, nr. 

1402 din 16.12.1997, în scopul atribuirii 

competenţelor de determinare a necesităţilor de 

instituire a măsurii de ocrotire, instituţiilor medico-

sanitare publice de profil neurologic şi psihiatric. 

Nu se acceptă 

Obiecţia formulată nu pare a fi justificată, în 

condiţiile în care Legea nr. 60 din 30 martie 2012 

reglementează situaţia persoanelor cu oricare forme 

de dizabilităţi, inclusiv cele cu dizabilităţi 

intelectuale.  Iar determinarea dacă o persoană îşi 

poate exprima voinţa este o „determinare a 

dizabilităţii”, care se încadrează în aria de competenţe 

ale CNDDCM.  Este contradictoriu că CNDDCM 

determină toate tipurile de dizabilităţi, dar nu dispune 

de specialişti neurologi şi psihiatri.   

Abordarea Proiectului diferă conceptual de cea 

actuală.  Dacă actualmente instanţa de judecată invită 

un psihiatru de la o instituţie medicală să facă o 

expertiză, concepţia proiectului (bazată pe experienţa 

Franţei) este că, o dată cu depunerea cererii de 

instituire a măsurii de ocrotire în instanţa de judecată 

se va prezenta certificatul care confirmă dizabilitatea 

mentală.  Astfel, este necesară o autoritate 

permanentă cu o prezenţă teritorială dispersată, care 

ar putea emite un asemenea certificat.   

Instituţiile medico-sanitare publice nu sunt autorităţi 

publice şi nu pot substitui rolul unei autorităţi publice 

de specialitate.   



 Totodată, solicităm pe tot parcursul textului 

proiectului de lege cuvîntul "azil" să fie substituit cu 

cuvintele "instituţie socială", deoarece, în prezent, pe 

lîngă aziluri există şi alte tipuri de instituţii sociale în 

cadrul cărora persoanele cu dizabilităţi beneficiază de 

diferite tipuri de servicii sociale. 

Reieşind din cele menţionate, solicităm ca în 

procesul de definitivare a proiectului de lege să fie 

luate în consideraţie obiecţiile şi propunerile 

prezentate. 

Se acceptă 

 UNICEF Moldova Urmare examinării minuţioase a proiectului de lege, 

constatăm că modificările propuse pentru a fi operate 

în diverse acte normative sunt în concordanţă cu 

standardele şi recomandările internaţionale cu privire 

la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în special cu 

prevederile Convenţiei ONU privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilităţi. 

De asemenea, am remarcat că unele prevederi ale 

proiectului de lege se referă nemijlocit la drepturile 

copiilor. în mod special, proiectul de lege vine să 

modifice legislaţia în partea ce ţine de instituirea 

tutelei/curatelei asupra copiilor cu dizabilităţi, 

precum şi propune noi forme de protecţie, cum ar fi 

crearea consiliului de familie. Suntem bucuroşi să Vă 

informăm că pe parcursul ultimilor ani Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în cooperare cu 

alte autorităţi publice, organizaţii necomerciale şi 

parteneri de dezvoltare au cooperat intens în vederea 

dezvoltării unui cadru eficace pentru protecţia 

copiilor în situaşţie de risc, inclusiv a copiilor cu 

dizabilităţi. Aceste eforturi s-au materializat în 

următoarele rezultate: 

adoptarea Legii 140/2013 privind protecţia specială a 

Se acceptă parțial 
Trebuie să observăm că modificările propuse de 

Ministerul Justiţiei se axează pe aspectul de drept 

privat al problemei (cine reprezintă minorul în faţa 

terţilor; ce obligaţii fiduciare are), pe când Ministerul 

Muncii, Protecţie Sociale şi Familiei se axează pe 

aspectul de drept public (drept administrativ) privind 

competenţele autorităţilor publice locale şi centrale.  

Aceste eforturi mai degrabă se completează decât se 

autoexclud.  Notăm doar că consiliul de familie nu 

este o formă nouă de ocrotire a minorului, ci este o 

varietate a tutelei ori curatelei minorului.  Astfel, 

tutela sau curatela minorului se va putea instituit cu 

consiliu de familie sau fără consiliu de familie.   

Este inacceptabilă lăsarea fără modificări a art. 32-38 

din  

Codul civil, dedicate tutelei şi curatelei, întrucât la 

moment ele se aplică atât minorilor cât şi adulţilor 

incapabili.  Întrucât materia adulţilor incapabili se 

reglementează într-o nouă secţiune, art. 32-38 trebuie 

modificate în sensul aplicării doar minorilor.  

Majoritatea altor modificări propuse la art. 32-38 sunt 

chestiuni de drept privat, care transpun unele soluţii 



copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de 

părinţi; 

aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul 

intersectorial de cooperare pentru identificarea, 

evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea 

copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, 

neglijării, exploatării şi traficului (HG nr.270/2014). 

În ceea ce priveşte tutela, suntem ferm convinşi de 

necesitatea existenţei unui concept unic care să fie 

integrat în legislaţia în vigoare, fapt care va contribui 

la evitarea interpretărilor greşite a prevederilor în 

practică şi/sau a potenţialelor contradicţii dintre 

normele Codului civil, Codului familiei şi Legii 140 

în partea ce ţine de reglementarea instituirii tutelei 

asupra copiilor. De asemenea, ţinem să menţionăm 

că, recent, UNICEF a oferit suport Ministerului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în evaluarea 

cadrului juridic privind tutela oficială şi neoficială în 

sistemul de protecţie şi îngrijire a copilului în 

Republica Moldova. Raportul final conţine 

recomandări importante în ceea ce priveşte 

modificarea cadrului normativ în vigoare. 

Acelaşi raport denotă o conştientizare slabă din 

partea autorităţilor publice locale (autorităţilor 

tutelare locale) a responsabilităţilor şi deciziilor lor 

de protecţie a copiilor în situaţie de risc, evidenţiind 

necesitatea ajustării Legii nr. 436/2006 privind 

administraţia publică locală cu prevederile Legii 

140/2013. 

Prin urmare, recomandăm excluderea din proiectul 

de lege a prevederilor referitoare la instituirea tutelei 

asupra copiilor cu dizabilităţi şi/sau crearea formelor 

noi de protecţie, cum ar fi consiliul familial, şi 

adoptate în materie de ocrotire a adulţilor.   

Ministerul Justiţiei este deschis la discutarea tuturor 

propunerilor de îmbunătăţire în continuare a cadrului 

legal aplicabil tutelei şi curatelei minorului. Prin 

urmare, urmează a fi organizate consultări publice pe 

marginea proiectului. 

 



sugerăm inserarea în proiectul de lege a referinţelor 

la Legea 140/2013, atunci când sunt reglementate 

aspecte ale tutelei asupra copiilor în general. De 

asemenea, vom aprecia în continuare organizarea 

unor discuţii pe marginea modificărilor necesare în 

domeniul tutelei asupra copiilor, având în vedere 

recomandările raportului recent. Sugerăm ca astfel de 

discuţii să fie organizate într-un format mai larg, cu 

implicarea tuturor autorităţilor publice şi a sectorului 

neguvernamental (grup de lucru), ceea ce va asigura 

contribuţii şi o abordare multi-sectorială integrată 

asupra implementării prevederilor legislaţiei atât la 

nivel naţional, cât şi local. 

 Cancelaria de Stat ArtI (Codul civil) 
În partea introductivă, după cuvîntul „modificările" 

urmează a fi introdus textul: „şi completările". 

Această obiecţie vizează şi: art. III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, XIII, XIV din proiectul de lege. 

Se acceptă 

 În textul de la pct.2, art.22
1
 alin.(l) se impune o 

completare şi anume: după cuvîntul „dispoziţiile" să 

fie introdus cuvîntul „articolelor". 

Se acceptă 

 Textul de la pct.10 ar fi oportun de expus în redacţie 

nouă şi anume: „La articolul 37, cuvîntul „persoanei" 

se substituie cu cuvîntul „minorului"". 

Se acceptă 

 Textul de la pct.20 art 48
5
 alin.(5) şi (7) urmează a fi 

revizuit, întrucît legislaţia în vigoare nu conţine 

prevederi cu privire ~ia „registrul procurilor 

autentifice din oficiu". 

Se acceptă  

Se vor completa dispoziţiile tranzitorii, art. XIX cu un 

nou alineat: „(9) Dispoziţiile art. 48
5
 alin.(5) şi 

alin.(7), art. 48
19

 alin.(4) din Codul civil, intră în 

vigoare din data constituirii registrului destinat 

înregistrării instrucţiunilor în vederea ocrotirii 

persoanei.  Ministerul Justiţiei va elabora cadrul 

normativ necesar pentru punerea în aplicare a 

dispoziţiilor prezentului alineat.” 



 La pct.20, art. 48
64

 alin.(l) propunem substituirea 

textului "persoana sub tutelă" cu "persoana ocrotită 

prin tutelă", în vederea uniformizării textului. 

Se acceptă   

Obiecția la care se referă autorul propunerii se 

regăsește la art. 48
63 

alin. 1 și alin. (2).  

 La pct.20 art. 48
66 

alin.l, în vedera conformării 

prevederilor statuate în art. 36 alin. (1) din Legea 

privind actele legislative, potrivit cărora, în actul 

legislativ de modificare sau completare se utilizează 

aceeaşi terminologie şi structură ca şi în actul 

modificat sau completat, propunem substituirea 

textului "cu această ocazie" prin "în acest caz". 

Aceiaşi propunere vizează şi art. 48
71

 alin.(2) şi 

anume cuvintele "cu ocazia" să fie substituită cu "în 

cazul". 

Se acceptă  

 La pct.20 art. 48
71

 se impune revizuirea textului, 

deoarece se utilizează termeni diferiţi - „capital", 

„fond", „sumă de bani", cu titlu de sinonime ceea ce 

face ca norma juridică să fie interpretabilă, inclusiv 

dificilă la implimentare. 

Se acceptă parţial 

  Alin. (1) şi (2) art. 48
71 

trebuie uniformizat prin 

folosirea termenului unic capital cu specificarea în 

paranteze „(bani, valori mobiliare sau alte instrumente 

financiare, părţi sociale, creanţe etc.)”.   

Alin.(4) însă ar trebui să rămână neschimbat întrucât 

se referă la o specie concretă de capital – banii 

deţinuţi pe un cont bancar.   

 
La pct. 20 art. 48

74 
alin. (1) propunem excluderea 

textului „sau pentru bunăstarea ei” , deoarece 

asigurarea bunăstării este în interesul persoanei 

ocrotite. 

Nu se acceptă 

  Criteriul se bazează pe Recomandarea nr. R (99) 41 

a Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei, 

principiul 8 preeminenţa intereselor şi bunăstării 

persoanei vizate: 

„1. La instituirea sau punerea în aplicare a unei 

măsuri de protecţie a unui adult incapabil, se vor lua 

în cont cu prioritate interesele şi bunăstarea acestuia 

cu prioritate. 

2. Acest principiu implică în special faptul că alegerea 

unei persoane pentru a reprezenta sau asista adultul 

incapabil trebuie înainte de toate să se bazeze pe 



aptitudinea acestei persoane de a proteja şi promova 

interesele şi bunăstarea adultului vizat.” 

(în versiunea în limba engleză a Recomandării 

"interests and welfare").   

 La pct.20 art. 48
72

 alin.(2) textul urmează a fi 

revizuit, întrucît dispoziţiile art.48
49

 alin.(2) nu au 

relevanţă, iar textul nu este formulat corect invocînd 

prevederile art. 198 din Codul civil. Prin urmare, 

alineatul ar urma a fi expus în formula: „Tutorele 

poate încheia doar actele juridice de conservare şi 

administrare a patrimoniului persoanei ocrotite". 

Se acceptă 

Obiecţia se referă la art. 48
74

 alin.(2).   

În Proiect s-a admis o greşeală de numerotare.  

Trimiterea trebuie de fapt să fie la art. art.48
63

 

alin.(2).   

 La pct.20 art. 48
72

 alin.(3) propunem excluderea 

cuvîntului „contrare", deoarece nu are relevanţă în 

context, de asemenea cuvintele „cu toate acestea" să 

fie substituit prin „totuşi". 

Nu se acceptă 

Obiecția la care face trimitere autorul propunerii se 

regăsește la art. 48
74

. 

 Expresiile „prin derogare de la orice dispoziţii legale 

contrare” şi „cu toate acestea” corespund Ghidului de 

terminologie şi expresii juridice aplicabile în Franţa
1
.  

Ea exprimă flexibil că norma ce urmează constituie o 

excepţie de la norma anterioară.   

 La pct.20 art. 48
75

 alin. 1 propunem excluderea 

literei f), deoarece se creează premise pentru apariţia 

unui conflict de interese, de asemenea, Codul 

familiei nu defineşte sintagma „persoane afiliate". în 

acest context menţionăm că ar fi binevenită 

menţinerea în vigoare a prevederilor art.42 din Codul 

civil, întrucît sînt clare, laconice şi avantajează 

persoana ocrotită, prin urmare să fie substituite cu 

prevederile art. 48
75

 alin.(l). 

Nu se acceptă 

  Enumerarea actuală din art. 42 este insuficientă.  

Termenul de „persoană afiliată” este mai larg, şi este 

astăzi bine definit de Legea privind piaţa de capital şi 

se bazează pe definiţia comunitară. În cadrul 

modificărilor mai largi propuse în Codul civil, o 

definiţie a persoanei afiliate persoanei fizice şi 

persoanei juridice va fi introdusă.   

                                                 
1
 http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/III.-Redaction-des-textes/3.3.-Langue-du-texte/3.3.2-Choix-des-termes-et-des-locutions-juridiques  

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/III.-Redaction-des-textes/3.3.-Langue-du-texte/3.3.2-Choix-des-termes-et-des-locutions-juridiques


 Tot la pct.20, propunem excluderea art. 48
75

 din 

proiectul de lege şi menţinerea în vigoare a art.43 

din Codul civil, deoarece conţin prevederi similare, 

doar că prevederile actuale ale legislaţiei civile sînt 

formulate clar şi laconic. 

Nu se acceptă 

 Art. 43 este unul insuficient.   

Art. 48
75

 este mai detaliat şi oferă mai multă claritate. 

El se bazează pe art. 505 din Codul civil francez, dar 

şi prevederi similare ale Codului civil german.   

 La pct.20 art. 48
79

 propunem revizuirea textului, în 

sensul stabilirii unor criterii în dependenţă de care să 

fie apreciat patrimoniul persoanei, întrucît cuvîntul 

„modestia" este un calificativ, şi nu un indiciu, ceea 

ce va duce la inaplicabilitatea prevederii legale sau 

abuz de drept. 

Se acceptă parțial 

 Proiectul operează cu criteriile clasice „patrimoniu 

consistent” sau „patrimoniu modest”, care sunt 

suficient de flexibile.  Criteriul se bazează pe art. 512 

din Codul civil francez („en considération de la 

modicité des revenus et du patrimoine de la personne 

protégée”).   

Autoritatea tutelară va trebui să motiveze de la 

autorizarea scutirii de o asemenea obligaţie referitoare 

la patrimoniul persoanei.  

Art. 48
79 

va avea următorul cuprins: „Dacă tutela 

nu a fost încredinţată unui ocrotitor autorizat, 

autoritatea tutelară poate, prin derogare de la 

dispoziţiile art. 48
77

 şi 48
78

 şi având în vedere 

valoarea neînsemnată a patrimoniului 

persoanei ocrotite, să îl scutească pe tutore de 

la întocmirea şi transmiterea spre verificare a 

dării de seamă.”. 

 La pct.20 art. 48
81

 alin.(2), în special şi în textul 

proiectului de lege, în general, ţinînd cont de 

prevederile art. 36 alin. (1) din Legea privind actele 

legislative, propunem substituirea sintagmei 

„capacitate de exerciţiu necesară" cu „capacitate 

deplină de exerciţiu" (a  se vedea art.20 din Codul 

civil). 

Se acceptă 



 La pct.20 art. 48
84

 alin.(4) se impune excluderea 

următorului text „sau în prezenţa oricărei alte 

persoane pertinente", deoarece nu are relevanţă, 

ţinînd cont de prevederile art. 48
84

 alin.(3) şi nici nu 

este formulat corect. 

Nu se acceptă 

  Norma se bazează pe art. 1220-1 din Codul de 

procedură civilă francez („Le juge peut, s'il l'estime 

opportun, procéder à cette audition en présence du 

médecin traitant ou de toute autre personne.”), şi 

oferă autorităţii tutelare flexibilitatea de a invita alte 

persoane, care nu neapărat sunt medici.  Ar putea fi o 

persoană care poate ajuta în comunicarea cu persoana 

ocrotită.  Această persoană care ajută în comunicare 

ar putea să nu fie una din persoanele enumerate la art. 

48
30

 alin.(1).   

 La pct.20 art. 48
91

 alin.(l), propunem la finele 

textului de indicat un termen limită la care urmează 

a fi adoptată decizia pentru a evita situaţiile de 

tergiversare. 

Se acceptă 

  Se completează finalul alineatului cu cuvintele „, 

care nu va depăşi 3 luni”.  

 1)La pct.20 art. 48
98

 alin.l propunem excluderea 

textului „conform art. 48
97

 alin.(2)", deoarece nu are 

relevanţă.  

 

2)De asemenea, propunem excluderea textului „care 

nu se supune contestării", deoarece contravine 

prevederilor art. 48
99

 alin.(l) din proiectul de lege, 

potrivit căruia se contestă orice decizie a autorităţii 

tutelare. 

1)Nu se acceptă 

 Norma de trimitere are relevanţă directă, întrucât 

indică modul în care autoritatea tutelară recepţionează 

decizia consiliului de familie.   

 

2)Nu se acceptă  

Într-adevăr, norma instituie o excepţie de la principiul 

contestării oricărei decizii, însă excepţia este 

necesară, deoarece opoziţia nu este o decizie prin care 

se soluţionează fondul unei probleme, ci este o cale 

de atac specifică a autorităţii tutelare, prin care se 

repune în discuţie decizia consiliului de familiei.   

Or, în dreptul procedural o cale de atac nu poate, la 

rândul ei, să fie supusă atacului.   

 La pct.20 art. 48
100

 alin.3 propunem excluderea 

textului „ , care vor avea dreptul să participe la 

examinarea ei", deoarece nu are relevanţă în 

context. 

Nu se acceptă 

 Este extrem de important de a preciza cercul 

persoanelor care sunt în drept să participe la 

examinarea contestaţiei.  Or, o regulă a contenciosului 



administrativ este că doar persoana care a contestat 

actul este participant în proces. Aici se impune o 

excepţie, fiindcă apărarea interesului şi bunăstării 

persoanei ocrotite impune audierea unui cerc mai larg 

de persoane în cunoştinţă de cauză.   

 La pct.20 art. 48
100

 alin.(4) propunem reformularea 

textului „pe baza interesului superior al persoanei 

ocrotite" şi anume: „ţinînd cont de interesele 

persoanei ocrotite". 

Se acceptă 

 La pct.23 art. 223, atît în denumirea articolului, cît 

şi la alin.(l), cifrele „14", respectiv „7" urmează a fi 

precedate de cuvintele „vîrsta de" { a  se vedea pct. 

6). 

Nu se acceptă 

 Redacţia nouă urmează redacţia existentă a acestor 

texte şi se regăseşte şi în alte articole din Codul civil.   

 Art.II (Codul de procedură civilă) 
La pct.l art.39 alin.(6) se impune excluderea textului 

„ca fiind". 

Se acceptă 

 Pct.2 urmează a fi substituit cu pct.3, deoarece art.58
1
 

urmează după art.58. 
Nu se acceptă 

Propunerea înaintată nu constituie obiectul 

prezentului proiect.   

 La pct.14 art. 308 alin.(4) se impune excluderea 

următorului text „sau în prezenţa oricărei alte 

persoane pertinente", deoarece nu are relevanţă, 

ţinînd cont de prevederile art. 308 alin.(3) şi nici nu 

este formulat corect. 

Nu se acceptă 

  Norma se bazează pe art. 1220-1 din Codul de 

procedură civilă francez („Le juge peut, s'il l'estime 

opportun, procéder à cette audition en présence du 

médecin traitant ou de toute autre personne.”), şi 

oferă autorităţii tutelare flexibilitatea de a invita alte 

persoane, care nu neapărat sunt medici.  Ar putea fi o 

persoană care poate ajuta în comunicarea cu persoana 

ocrotită.  Această persoană care ajută în comunicare 

ar putea să nu fie una din persoanele enumerate la art. 

48
30

 alin.(1).   

http://art.ii/


 La pct.14 textul de la art. 308
8
 urmează a fi revizuit, 

deoarece nu se conformează denumirii: „Termenul 

de judecare a cererii de instituire a măsurii de 

ocrotire" şi crează premise pentru apariţia abuzului 

de drept, atît din partea instanţei judecătoreşti, cît şi 

din partea participanţilor la proces. 

Nu se acceptă 

 Norma art. 308
8
 indică faptul că cererea trebuie 

soluţionată în fond în termen de 1 an, sancţiunea fiind 

obligaţia de a o scoate de pe rol.   

Textul articolului este suficient de clar, arătând atât 

ipoteza cât şi sancţiunea.   

Art. 190 CPC foloseşte anume conceptul de „termen 

de judecare a pricinii” care este consistent folosită în 

art. 308
8
. 

 La pct.14 art. 308
10

 propunem la finele textului de 

indicat un termen limită la care urmează a fi 

pronunţată hotărîrea, pentru a evita situaţiile de 

tergiversare. 

Se acceptă 

 Se completează finalul alineatului cu cuvintele „, 

care nu va depăşi 9 luni”. 

 Art.IV (Legea privind sănătatea mentală) 
La pct.2 art.27 modificarea propusă nu corespunde 

regulilor tehnicii legislative, statuate în art. 35 alin. 

(4) din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 

privind actele legislative, potrivit căruia, în cazul 

completării actului legislativ cu unul sau mai multe 

alineate, acestea primesc numărul alineatului 

respectiv, după care se adaugă şi indicii respectivi. 

Prin urmare, art. 27 se va revizui şi anume: textul 

„alineatul (5) devine alineatul (7)" se exclude, iar 

textul „alineatele (5)-(6)" se va substitui prin 

„alineatele (4
1
) şi (4

2
)". 

Se acceptă  

 La pct.3 art.40 modificarea propusă nu corespunde 

regulilor tehnicii legislative, statuate în art. 35 alin. 

(4) din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001. 

Prin urmare, art. 40 se va revizui şi anume: textul 

„alineatul (2) devine alineatul (3)" se exclude, iar 

textul „alineatul (2)" se va substitui prin „alineatul. 

Se acceptă 

http://art.iv/


 

La pct.5 art.43 alin.(2) lit.b) se impune excluderea 

cuvîntului „extern", deoarece nu are relevanţă în 

context. 

Nu se acceptă 

  Termenul „extern” se regăseşte şi în redacţia actuală 

a legii.  Termenul denotă faptul că cel ce îşi asumă 

îngrijirea se obligă să o facă fără internarea în 

instituţie.   

 Art. V (Codul familiei) 
La pct.2 art.33 urmează a fi exclus cuvîntul 

„persoanei", deoarece în textul prevederii legale în 

vigoare este indicat subiectul vizat. 

Nu se acceptă 

După definitivarea proiectului, la articolul 33 

alineatul (2), cuvintele „declarat incapabil” se 

substituie cu cuvintele „tutorelui soţului în privinţa 

căruia s-a instituit măsura de ocrotire sub forma 

tutelei”. 

 La pct.5 art.47 alin.(6) textul „beneficiază de o 

măsură" urmează a fi substituită cu „este supusă unei 

măsuri", această obiecţie vizează şi art.51 alin.(4). 

Se acceptă   

 ArtXVI (Legea cu privire la incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi) 
La pct.l art. 12 completare vizează alineatul (2), însă 

nu alineatul (1), prin urmare propunem redactarea 

textului. 

Se acceptă   

 ArtXVII (Legea privind protecţia socială a copiilor 

aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de 

părinţi) 
In partea introductivă, se impune corectarea 

numărului Monitorului Oficial şi anume „nr. 167-

172". 

Se acceptă 

 Oficiul Avocatului 

Poporului 

Avocatul Poporului nu susţine, de principiu, 

conceptul propus de Ministerul Justiţiei şi insistă 

asupra desfăşurării unui ciclu de întruniri/mese 

rotunde în al căror cadru proiectul menţionat să fie 

supus dezbaterii publice prin formă de dialog direct 

cu profesioniştii din diferite domeni, inclusiv medici 

psihiatri, psihologi, asistenţi sociali, persoane cu 

dizabilităţi şi organizaţii care activează pe acest 

Se acceptă 

Ministerul Justiţiei planifică să desfăşoare consultări 

publice pe marginea proiectului.  



segment. 

În acelaşi timp, luînd în consideraţie importanţa şi 

compexitatea problemei abordate în contextul 

angajamentelor asumate de Republica Moldova pe 

plan internaţional, termenul de consultare a 

proiectului, de 3 zile, indicat pe pagina web a 

Ministerului Justiţiei este insuficient şi nu 

demonstrează responsabilitate şi dorinţa unui dialog 

serios cu societatea. Pentru aceste considerente 

recomandăm extinderea termenului de consultare a 

proiectului, astfel încît societatea să aibă posibilitatea 

reală de a interveni cu propuneri pentru optimizarea 

acestuia. 

 Academia de Științe  

a Republicii 

Moldova 

Se propune: în textul proiectului este necesar de 

precizat în denumiri de secțiuni, subsecțiuni sau 

articole obiectul concret de reglementare „asupra 

minorilor (lui) sau, după caz asupra adulților (lui)”. 

Spre exemplu, 1). Înainte de art. 48/38 titlul 

subsecțiunii 6 Curatele și tutela, să fie redenumit în 

„Curatela și tutela asupra adulților”. Deci de adăugat 

sintagma „asupra adulților”. Modificarea se propune 

în scopul diferențierii obiectului de reglementare a 

acestei subsecțiuni de secțiunea 2 „Tutela și curatela 

asupra minorilor”. 

Se acceptă 

Denumirea art. 48/38 „Cazurile cînd se poate institui 

curatela sau tutela” urmează a se completa în final cu 

sintagma „asupra adulților”. 

Se acceptă 

 Serviciul de 

Informații și 

Securitate 

1. Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 60 

din 30.03.2012 privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi, persoană cu dizabilităţi 

este o persoană cu deficiente fizice, mintale, 

intelectuale sau senzoriale, deficienţe care, în 

Nu se acceptă 

  Termenul „persoană cu dizabilităţi” este definitiv în 

legislaţia naţională şi Convenţia ONU.   

 

În concepţia proiectului, simpla dizabilitate nu 

constituie temei de ocrotire a persoanei fizice, ci se 



interacţiune cu diverse bariere/obstacole, pot 

îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la viaţa 

societăţii în condiţii de egalitate cu celelalte 

persoane. 

In acest context, noţiunea legală a persoanei 

cu dizabilităţi include un grup larg de persoane cu 

mai multe categorii de deficienţe, care nu au 

influenţă asupra capacităţii de a conştientiza sau 

dirija acţiunile sale, (de exemplu deficienţe fizice sau 

senzoriale). 

Prin urmare, în scopul excluderii eventualelor 

abuzuri de limitare a capacităţii de exerciţiu a 

persoanelor cu dizabilităţi, care pot conştientiza sau 

dirija acţiunile sale, considerăm oportun completarea 

redacţiei noi a art. 24 alin. (1) din Codul civil, 

menţionat în pct. 3, după sintagma „persoana fizică 

cu dizabilităţi" cu sintagma „cu deficienţe mintale 

sau intelectuale, în urma cărora persoana este în 

imposibilitate de a conştientiza sau dirija acţiunile 

sale". 

stabileşte şi a doua condiţie, cumulativă, „în urma 

unei dizabilităţi nu poate, în mod deplin, conştientiza 

acţiunile sale ori exprima voinţa” (a se vedea art. 48
1 

din Codul civil, în redacţia Proiectului).   

 

Art. 25 nu prevede toate condiţiile limitării sau lipsirii 

de capacitate de exerciţiu, ci doar spune „în condiţiile 

prezentului cod”, urmând apoi a ne referi la art. 48
1 

din Codul civil, în redacţia Proiectului pentru a vedea 

care sunt condiţiile efective.   

 



 Proiectul de lege prevede excluderea 

nejustificată a prevederilor din 

Codul civil, precum şi din Codul de procedură civilă, 

care reglementează 

posibilitatea limitării persoanei fizice în capacitatea 

de exerciţiu, în urma 

consumului abuziv de alcool sau consumului de 

droguri şi de alte substanţe 

psihotrope. Prin urmare autorul proiectului de lege 

lichidează mecanismul de 

protejare a categoriei de persoane sus indicate, 

precum şi familiile acestora. In 

acest context, considerăm necesar, menţinerea în 

vigoare a prevederilor art. 25 din 

Codul civil, şi altor prevederi legale conexe, care 

reglementează limitarea 

persoanei fizice în capacitatea de exerciţiu, în urma 

consumului abuziv de alcool 

sau consumului de droguri şi de alte substanţe 

psihotrope. 

Nu se acceptă 

În nota informativă a fost argumentat foarte clar și 

detaliat caracterul depăşit al unei asemenea măsuri de 

ocrotire şi inexistenţa lor în legislaţia statelor 

europene.  Starea patrimonială a membrilor familiei 

trebuie protejată prin executarea silită a obligaţiei de 

întreţinere, care este mult mai bine adaptată şi permite 

fiecărui titular al întreţinerii să-şi exercite drepturile 

de sine stătător, şi nu doar prin intermediul 

curatorului adultului.   

De fapt, hotărârile judecătoreşti bazate pe art. 25 Cod 

civil (redacţia actuală) sunt extrem de rare.   

Argumentul de drept tranzitoriu merită atenţie.  

Pentru a evita un efect de surpriză al noii 

reglementări, în sensul de pierdere de către membrul 

familiei a calităţii de curator, proiectul se va modifica 

la art. XIX alin.(2).  Aşadar, sintagma „Din data 

intrării în vigoarea prezentei legi” se va înlocui cu 

„La expirarea termenului de 1 an din data intrării 

în vigoare a prezentei legi”.   

 In scopul excluderii unor interpretării 

extensive a prevederilor Codului Civil, considerăm 

necesară completarea în final a titlurilor art. 32, 33 şi 

34 din acesta cu sintagma „asupra minorului", 

modificări corespunzătoare urmează a fi efectuate şi 

în titlul art. 38, 40, 41 şi 44. 

Se acceptă   



 Prevederile art. 32 alin. (2) din Codul Civil, 

expres reglementează dreptul tutorelui şi curatorului 

de a apăra fără mandate, interesele persoanelor 

tutelate de ei în relaţii cu persoane fizice şi juridice, 

inclusiv în instanţă de judecată. 

Prin urmare, excluderea prevederilor sus 

invocate, propusă prin pct. 5, va crea bariere 

artificiale pentru tutori sau curatori în apărarea 

intereselor minorilor tutelaţi. Cu atît mai mult, 

autorul proiectului a evitat să argumenteze 

necesitatea unei astfel de modificări. 

In acest context, considerăm inoportună 

excluderea alin. (2) din art. 32. 

Nu se acceptă 

  Conținutul art. 32 alin.(2) din CC redacţia actuală 

este inexact.   

 

Tutorele reprezintă persoana, însă curatorul doar 

încuviinţează actele.  Acest regim este mai exact 

descris în art. 33 alin.(2) şi art. 34 alin.(2) şi (3).   

 

Împuternicirile tutorelui sau curatorului de 

reprezentare în instanţa de judecată este determinată 

de Codul de procedură civilă şi nu este necesară 

menţionarea ei în acest context în Codul civil.   

 

Expres „fără mandat” este eronată, întrucât mandatul 

este eminamente de natură convenţională, trebuie să 

există un contract dintre mandant şi mandatar.   

 Reieşind din realitatea existentă, menţionăm 

că, în anumite situaţii, consiliul de familie, conştient 

sau inconştient, prin deciziile luate poate defavoriza 

interesele minorului ocrotit. In scopul creării unui 

mecanism suplimentar de protecţie a intereselor 

persoanei, considerăm oportun delegarea consiliului 

de familie doar a atribuţiei de a propune spre 

aprobarea autorităţii tutelare, candidatura tutorelui 

sau curatorului şi de a propune revocarea acestuia. 

în acest context, autoritatea tutelară, fiind o instituţia 

imparţială, va fi numită în calitate de instanţă 

Nu se acceptă 

 Această propunere contravine concepţiei existenţei 

însăşi a consiliului de familie, ca organ colectiv, care 

deliberează asupra celor mai importante probleme 

care vizează minorul sau adultul incapabil.   

 

Consiliul de familie nu este doar un organ de numire 

a tutorelui, ci va oferi un cadru de luare a deciziei în 

cadrul unei familii lărgite.  Tutela, în loc să fie 

exercitată de o singură persoană, va fi supravegheată 

şi controlate de mai multe persoane.  Aceasta din start 

reduce riscul de abuz, or, creşte numărul de persoane 

care ar putea sesiza autoritatea tutelară sau alte 

autorităţi despre abuzuri.   



competentă de a aproba desemnarea şi revocarea 

tutorelui sau curatorului. 

Reieşind din cele expuse mai sus, recomandăm în 

alin. (7) art. 38
1
 din CC al RM, propus prin pct. 12, 

substituirea sintagmei "desemnează şi revocă tutorele 

sau curatorul" cu sintagma "propune, spre aprobarea 

autorităţii tutelare, candidatura tutorelui sau 

curatorului şi propune revocarea acestuia". 

 Pentru înlăturarea dublării nejustificate a normelor 

juridice, recomandăm comasarea prevederilor alin. 

(1) şi alin. (2) al art. 38 într-un singur aliniat, care va 

avea următorul cuprins: 

„(1) în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 48
48

 şi 

art. 48
49

 consiliul de familie sau, în absenţa sa, 

autoritatea tutelară poate desemna minorului un 

tutore supleant sau un curator supleant." 

Nu se acceptă 

Potrivit proiectului de Lege cele 2 norme la care face 

trimitire autorul obiecției vor fi două norme diferite 

care nu necesită a fi comasate.  

 La pct. 20 propunem următoarele modificări şi 

completări: 

 

1. în scopul excluderii posibililor abuzuri de limitare 

a capacităţii de exerciţiu a persoanelor cu dizabilităţi, 

care pot conştientiza sau dirija acţiunile sale, avînd în 

vedere argumentele expuse în pct. 1 al prezentului 

aviz, considerăm oportună substituirea cuvîntului 

Se acceptă 



„dezabilităţi" cu sintagma „deficienţe mintale sau 

intelectuale" în art. 48
1
 din CC al RM, precum şi 

completarea, în acelaşi articol, după cuvîntul 

„conştientiza" cu sintagma „sau dirija". 

 Prevederile art. 48
6
 alin. (2), permit 

încheierea contractelor de transmitere în folosinţă 

temporară a bunurilor, cu condiţia rezervării 

posibilităţii de a rezolvi acestea, la întoarcerea în 

locuinţă a persoanei ocrotite. 

Menţionăm că, potrivit prevederilor art.738. 

alin. (1) din CC al RM, în cazul exercitării dreptului 

de rezoluţiune, contractul încetează şi părţile sînt 

eliberate de obligaţia de a presta, trebuind să 

restituie prestaţiile executate şi veniturile realizate. 

Totodată, conform art. 747 alin. (1) din CC al 

RM, rezilierea operează numai pentru viitor. Pot fi 

reziliate contractele cu executare succesivă. 

Avînd în vedere că, contractele de transmitere 

în folosinţă temporară a bunurilor sunt contracte de 

executarea succesivă, rezolutiunea acestora nu este 

posibilă. 

In acest context, recomandăm substituirea în 

textul art. 48
6
 alin. (2) a cuvântului „rezolvite" cu 

Nu se acceptă  

 

După modelul Proiectului Cadrului Comun de 

Referinţă (Draft Common Frame of Reference) al 

Uniunii Europene, noua concepţie a rezoluţiunii 

contractelor în modificările propuse de Grupul de 

lucru la Cartea a III-a este de a nu face distincţie 

dintre rezoluţiune şi reziliere.  În cazul contractelor cu 

executare succesivă, se vor prevedea unele efecte 

juridice speciale, cum ar fi cel de a nu restitui 

prestaţiile reciproce care au fost executate 

corespunzător.  
2
 

Până la modificarea Codului civil, oricum prevederea 

nu va ridica dificultăţi, întrucât în concepţia Codului 

civil rezilierea nu este decât o varietate a rezoluţiunii.   

                                                 
2
 Pentru inoportunitatea şi problemele juridice ridicate de distincţiile „rezoluţiune/reziliere” şi „contractul cu executare dintr-o dată/contractul cu executare succesivă” a se vedea O. 

Cazac, Rezoluţiunea şi rezilierea în S. Baies şi alţii. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Ed. Tipografia Centrală, Chişinău, 2015, p. 333-362.   



cuvîntul „reziliate". 

 Conţinutul articolului 48
8
 , reglementează 

remuneraţia persoanei însărcinate cu ocrotire din 

contul persoanei ocrotite. Considerăm că prevederile 

acestuia articol, în redacţia propusă spre aprobarea, 

creează riscuri de apariţie a abuzurilor din partea 

persoanelor însărcinate cu ocrotire, care va duce la 

micşorarea nejustificată a patrimoniului persoanei 

ocrotite. 

In acest context, menţionăm oportunitatea 

completării redacţiei articolului 48
8
 , cu crearea unui 

mecanism de aprobare a deciziei de stabilire a 

remuneraţiei prin hotărîre a instanţei de judecată. 

Nu se acceptă 

 

O ocrotire bună solicită şi finanţarea ocrotitorului, 

mai ales dacă el este un ocrotitor autorizat.  

Reglementarea este nuanţată şi cuprinde numeroase 

limitări.  Ea se bazează pe experienţa franceză.   

Reamintim că toate deciziile consiliului de familie se 

notifică autorităţii tutelare, care poate face opoziţie la 

ele.  Iar dacă consiliul revotează chestiunea, 

autoritatea tutelară poate contesta decizia în instanţa 

de judecată.   

Acest mecanism asigură un control statal eficient 

asupra stabilirii mărimii oricărei remuneraţii.   

Instanţele de judecată nu ar trebui sesizate decât dacă 

în speţă apare un litigiu de drept.   

 Articol 48
11

 reglementează modul de încetare a 

contractului de asistenţa la luarea deciziei prin 

rezoluţiune. 

Contractul de asistenţă la luarea deciziei de facto este 

un contract de prestare a serviciilor. Reieşind din 

natura prestaţiilor apărute în cadrul executării acestui 

contract, în urma încetării lui restituirea prestaţiilor 

executate devine imposibilă. 

Prin urmare, recomandăm substituirea, în textul art. 

48
11

, cuvîntului "rezolutiunea" cu cuvîntul 

Nu se acceptă 

 

Analiza făcută în obiecţie este corectă, însă mai sus 

deja este argumentată nevoia trecerii la termenul unic 

„rezoluţiune”.  



„rezilierea", în formele gramaticale potrivite. 

 În scopul evitării riscurilor de determinarea, prin 

violenţa ori ducerea în eroare a persoanei, care 

urmează a fi pusă sub măsurile de ocrotire la 

încheierea mandatului de ocrotire în viitor, 

consemnăm oportunitatea încheierii actului juridic 

prin care se acordă mandatul de ocrotire în viitor, 

doar în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii 

absolute. In acest context, recomandăm revizuirea 

prevederilor articolului 48
14

, 48
26

 si 48
27

. 

              Nu se acceptă 

  Obiecţia se bazează pe o viziune paternalistă a 

contractelor şi nu ţine cont de tendinţa europeană de 

limitare a formei autentice la diverse acte juridice.   

Din contra Principiul 5 din Recomandările 

Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 

CM/Rec(2009)11 recomandă forma scrisă pentru 

procurile continue.  Ele încurajează diversificarea 

formelor în care se pot exprima asemenea procuri, şi 

caută cum să dea curs voinţei persoanei şi nu să o 

inhibe (anuleze) prin cerinţe imperative de formă.   

 

Regimul propus de Proiect, bazat pe experienţa 

franceză, protejează persoana de riscurile expuse în 

obiecţie, şi asta fiindcă un mandat de ocrotire în viitor 

în formă simplă scrisă acordă un număr limitat de 

împuterniciri.   

Riscul de violenţă sau eroare există în contextul 

oricărui act juridic, chiar şi a celui în formă autentică.  

Jurisprudenţa naţională denotă o multitudine de cazuri 

de anulare a contractelor autentice pe aceste temeiuri.   

Dacă aceste împrejurări vor surveni, Codul civil 

instituie temeiuri de nulitate a mandatului de ocrotire 

în viitor, ceea ce va permite mandatarului să înlăture 

viciul de consimţământ la care a fost expus.   

 In cazul încheierii mandatului de ocrotire în viitor, 

mandantul selectează mandatarul reieşind din 

capacităţile personale ale persoanei alese, nivelul de 

încredere, relaţiile personale şi propriile sentimente. 

Prin urmare, dreptul mandatarului de a acorda 

Nu se acceptă 

  Norma la care face referire autorul obiecției se 

regăsește la art. 48 
18 

.  Mandatarul trebui să poată 

angaja avocaţi sau alţi reprezentanţi profesionişti 

atunci când necesităţile o impun.  Totodată, 



împuternici speciale unui sau mai multor terţi pentru 

anumite acte juridice, fără acordul prealabil al 

mandantului, poate prejudicia interesele acestuia. In 

scopul protejării persoanelor cu dizabilităţi, precum 

şi evitării abuzurilor din partea mandatarilor, 

considerăm necesar excluderea art. 48 . 

împuternicirea nu poate fi generală, ci, aşa cum o 

spune textul articolului, se rezumă la o anumită 

categorie determinată de acte juridice.  Soluţia se 

bazează pe art. 482 Cod civil francez.  Garanţia care 

se oferă mandantului este că mandatarul păstrează 

răspunderea.   

 Menţionăm că, mandatul de ocrotire în viitor este o 

măsură de ocrotire a persoanei cu capacitatea de 

exerciţiu limitată. Mai mult ca atît, în vederea 

protejării intereselor persoanelor lipsite de 

capacitatea de exerciţiu sau cu capacitatea de 

exerciţiu limitată, considerăm că împuternicirile 

legale al mandatarului, nu pot depăşi, împuternicirile 

tutorelui sau curatorului. Prin urmare, toate 

dispoziţiile legale prevăzute prin art. 42 şi 43 din CC 

al RM, actualmente în vigoare, precum şi prevăzute 

prin art. 48 ,48 , 48 din CC al RM, propuse spre 

completarea, urmează a fi aplicate în mod 

corespunzător şi pentru mandatar. în acest context, 

art. 48
25

 alin. (1) din CC al RM urmează a fi 

completat în final cu sintagma „în condiţiile 

prevederilor acestor articole". Concomitent, având în 

vedere că art. 43 alin. (1) din CC al RM, actualmente 

în vigoare, precum şi art. 48
76

 din CC al RM, propus 

spre completare, expres prevede interdicţia de a 

încheia acte juridice cu titlu gratuit prin care cel pus 

sub tutelă sau curatelă se obligă sau renunţă la 

drepturi, insistăm asupra excluderii alin. (2) din art. 

48
25

 din CC al RM. 

Nu se acceptă 

Mandatul de ocrotire în viitor nu are ca efect limitarea 

sau lipsirea de capacitate de exerciţiu.   

Ea este o formă contractuală de ocrotire.  Pornind de 

la acest principiu, este libertatea mandantului de a 

defini cu exactitate împuternicirile mandatarului şi 

limitele acestor împuterniciri.  Legiuitorul nu trebuie 

să intervină cu limitări, ci ar trebui să dea curs voinţei 

exprimate a mandatarului. 

Pornind de la modelul oferit de art. 490 Cod civil 

francez, s-a stabilit valoarea specială a unui mandat 

autentic formulat în termeni generali, adică fără 

limitări.  Dacă mandantul nu a impus limitări, 

înseamnă că el are încredere deplină faţă de mandatar 

şi îi acordă puteri depline.  Art. 48
15

 alin.(3) 

recunoaşte dreptul mandantului de a stabili 

mecanisme de control al modului în care mandatarul 

îşi îndeplineşte obligaţiile, inclusiv mandantul poate 

numi un terţ care va aproba anumite acte juridice 

înainte ca mandatarul să le poată încheia.   

O soluţie contrară (cea sugerată prin obiecţie) ar 

limita exagerat împuternicirile mandatarului ales 

liber, prin mandat autentic, de către mandant.  Într-un 

cadru de mandat normal (între persoane sănătoase 

mintal), mandantul poate oricând fi contactat pentru a 

aproba un act sau pentru a acorda o împuternicire 



suplimentară.  În cazul mandatului de ocrotire în 

viitor această opţiune nu este posibilă fiindcă 

mandatul începe să producă efecte juridice la o etapă 

când mandantul a început să-şi piardă discernământul.   

Problema conflictului de interese la încheierea actului 

dintre mandant şi mandatar este deja reglementată de 

lege (art. 251 şi art. 1038 şi 1039). 

 Prevederile art. 32 şi 33 din CC al RM, 

actualmente în vigoare, în comparaţie cu prevederilor 

art.48
38

 din CC al RM, propuse spre completare, 

reglementează şi divizează mai explicit situaţii în 

care urmează a fi instituită tutela de la situaţii cînd 

este necesară instituirea curatelei. 

In acest context, considerăm oportun, substituirea 

prevederilor art.48
38

 din CC al RM, cu dispoziţiile 

legale al art. 32 şi 33 din CC al RM, actualmente în 

vigoare. 

Nu se acceptă 

  Formularea art. 48
38

 din Proiect este esenţială 

pentru reforma ce se propune în materie de 

capacitate de exerciţiu.  Ea instituie principiul 

necesităţii, adică judecătorul este obligat să 

aleagă măsura de ocrotire cea mai puţin invazivă 

şi limitativă. Prevederile art. 32 şi 33 din redacţia 

în vigoare sunt complet nepotrivite pentru a da 

curs acestui principiu.   

 În scopul excluderii interpretării eronate a 

prevederilor art. 48
42

 alin. (2), recomandăm 

completarea acestui articol după sintagma "asistenţii 

medicali" cu sintagma „care se află în relaţii de 

muncă cu instituţia în care este internată persoana 

asupra căreia se instituie tutela sau curatela sau care 

prestează serviciile acestei persoane, inclusiv la 

domiciliu". 

Se acceptă  

 In vederea argumentelor aduse în punct. 7 al 

prezentului aviz şi în scopul protejării suplimentare a 

intereselor persoanei cu dizabilităţi, considerăm 

Nu se acceptă 

  
 



oportun, în alin. (7) art. 48
50

 din CC al RM, 

substituirea sintagmei "desemnează şi revocă" cu 

sintagma "propune, spre aprobarea instanţei de 

judecată, candidatura", precum şi completarea după 

sintagma "tutorele special" cu sintagma „precum şi 

propune revocarea acestora". 

 Pentru evitarea posibililor situaţii, care pot 

prejudicia interesele patrimoniale ale persoanei 

supuse tutelei sau curatelei sau pot duce la 

micşorarea nejustificată a patrimoniului acestora, 

considerăm necesar completarea art. 48
75 

alin. (1) din 

CC al RM, cu două litere noi, lit. g) şi h), care vor 

avea următorul cuprins: 

"g) acte juridice prin care se renunţă la drepturile 

persoanei puse sub tutelă sau curatelă; 

h) oricare alte acte juridice care duc la micşorarea 

averii acesteia." 

Nu se acceptă 

 

Propunerea lit. g) deja se cuprinde în lit. a) „alte acte 

de dispoziţie”.   

Propunerea lit. h) este prea largă, întrucât orice 

contract cu titlu oneros (de exemplu, angajarea unui 

avocat, contractarea unui serviciu educaţional, 

medical; închirierea spaţiului locativ) are ca efect 

pierderea de bani, deci micşorează averea persoanei.  

Astfel, activitatea ocrotitorului va fi vădit limitată 

prin nevoia de a sesiza frecvent autoritatea tutelară 

pentru aprobare.  Or, intervenţia autorităţii tutelare 

trebuie să fie obligatorie pentru cazuri excepţionale şi 

rare.   

În sistemele de drept analizate (cel francez şi 

german), nu există asemenea formulări generale.   

 Menţionăm necesitatea excluderii art. 48
79

, ca 

fiind o normă juridică discriminatorie, care poate 

prejudicia interesele păturilor sociale vulnerabile. 

Nu se acceptă 

  Proiectul operează cu criteriile clasice „patrimoniu 

consistent” sau „patrimoniu modest”, care sunt 

suficient de flexibile.  Criteriul se bazează pe art. 512 

din Codul civil francez („en considération de la 

modicité des revenus et du patrimoine de la personne 

protégée”).   

Norma nu poate fi citită ca una discriminatorie, din 

contra ea permite adaptarea obligaţiilor ocrotitorului 

la situaţie când persoana ocrotită nu are bunuri, astfel 



încât depunerea unei dări de seamă este o formalitate 

inutilă.   

 Potrivit prevederilor art. 2 din Legea 

contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000, 

act administrativ este manifestarea juridică 

unilaterală de voinţă, cu caracter normativ sau 

individual, din parte unei autorităţi publice în 

vederea organizării executării sau executării în 

concret a legii. 

In acest context, decizia emisă de autoritatea tutelară 

este un act administrativ. 

Prin urmare, în temeiul art. 1 alin. (2) din 

Legea invocată, considerăm necesar, în art.48
98

 alin. 

(1), de a exclude sintagma "care nu se supune 

contestării", ca una contrar legislaţiei. 

Nu se acceptă 

 

Opoziţia nu este un act juridic per se, ci este o cale de 

atac exercitată atunci când consideră decizia 

consiliului de familie este ilegală.  Căile de atac nu se 

supun controlului contenciosului administrativ.   

Efectul opoziţiei este că consiliul trebuie din nou să 

delibereze, şi anume acesta va fi cadrul cel mai 

eficient şi rapid în care consiliul de familie va fi 

audiat din nou pe fond.  Deci nu este necesară 

procedura prealabilă specifică contenciosului 

administrativ.   

 

 

 

 La art. II din proiectul de lege, prin care sunt 

propuse modificările şi completările ale Codul de 

procedură civilă: 4 din 5 La pct. 14, în art. 308 alin. 

(3) şi art. 308
7
 alin. (2), având în vedere condiţiile de 

desfăşurarea a şedinţelor secrete şi închise, stabilite 

la art. 23 alin. (2) şi (3) din CPC, urmează a se 

substitui cuvîntul „închisă" prin cuvîntul "secretă". 

Potrivit art. 23 alin. (2) din CPC al RJV1, pot 

avea loc şedinţe închise numai în scopul protejării 

informaţiei ce constituie secret de stat, taină 

comercială ori a unei alte informaţii a cărei 

divulgare este interzisă prin lege. 

Se acceptă 

 



 Ministerul Afacerilor 

Interne 
Din punct de vedere conceptual, 

considerăm inoportun completarea Codului civil 

cu un număr impunător de articole care, în 

principiu, au acelaşi obiect de reglementare. 

Codul civil reprezintă un act legislativ cu 

caracter general care, potrivit art. 6 al Legii 

privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001, 

cuprinde norme juridice aplicabile tuturor 

raporturilor sociale sau subiecţilor de drept ori 

unor anumite categorii de raporturi sau de 

subiecte, fără a-şi pierde caracterul de 

generalitate. 

Nu se acceptă 

Codul civil este o lege generală în sensul în care 

instituie dreptul comun în materie de raporturi 

juridice private.  Aceasta însă nu înseamnă că un cod 

civil trebuie să fie vag sau scurt.  Din contra, Codul 

civil este, la moment cea mai voluminoasă lege şi 

reglementează în detaliu şi în exclusivitate numeroase 

materii.   

În spiritul codurilor civile de referinţă pentru proiect 

(Codul civil francez, Codul civil german, Codul civil 

ceh etc.), s-a decis reglementarea detaliată şi 

comprehensivă a materiei în Codul civil al Republicii 

Moldova.  Aceasta de asemenea corespunde şi cu 

politica legislativă anterioară, de a reglementa în 

Codul civil tutela şi curatela.   

Unul din scopurile Grupului de lucru pentru 

modificarea Codului civil este codificarea materiilor 

de drept privat, adică abrogarea unor legi speciale şi 

incorporarea lor uniformizată în Codul civil.  

Beneficiile unei asemenea abordări sunt numeroase.  

Prin urmare, este contrar scopului propus de a genera 

o lege nouă, atunci când este posibil şi dezirabil de a 

codifica reglementarea.   

 Concomitent, actul legislativ special 

urmează să cuprindă norme juridice aplicabile în 

exclusivitate unor categorii de raporturi sociale 

sau subiecte strict determinate prin derogare de la 

regula generală, fapt pentru care opinăm asupra 

oportunităţii elaborării unui proiect de lege 

distinct care să reglementeze raporturile ce apar 

în procesul instituirii unei măsuri de 

protecţie/ocrotire juridică pentru persoanele 

Se acceptă 

 

Se modifică prin sintagma „instanţa le va lua în 

considerare”.   



limitate sau lipsite de capacitate de exerciţiu. 

 Referitor la proiect, la art. I, secţiunea 3, 

subsecţiunea 1, completarea cu art.48
5
, sugerăm 

revizuirea textului „instanţa le va lua în cont" din 

alin. (9), dat fiind faptul că potrivit art. 19 lit. c) 

al Legii privind actele legislative nr. 780-XV din 

27.12.2001, la elaborarea proiectului de act 

legislativ, se va face uz de termeni adecvaţi, 

compatibili cu cei utilizaţi în legislaţia 

comunitară ori similari lor şi de o largă circulaţie. 

Se acceptă 

 

Se modifică prin sintagma „instanţa le va lua în 

considerare”.   

 
1) Subsidiar, specificăm asupra necesităţii 

revizuirii art. 48 , întrucât alin. (1) dublează 

prevederile alin. (6) ale aceluiaşi articol, iar 

expunerea alin. (2) nu corespunde normelor 

tehnicii legislative şi conţine reglementări 

similare celor din alin. (5). 

2) La subsecţiunea 2, se va examina 

suplimentar textul art. 48
11

 alin. (1), deoarece 

potrivit prevederilor art. 733 din Codul civil, 

contractul nu poate fi altfel rezolvit, reziliat sau 

revocat decât în temeiuri prevăzute de lege sau 

prin acordul părţilor 

1) Nu se acceptă 

Art. 48
8
 reia abordarea art. 419 din Codul civil 

francez, ca reguli de fond, dar şi ca stil al exprimării.  

Textul respectă complet rigorile tehnicii legislative.   

 

Alin. (1) nu dublează alin.(6).  Alin.(1) nu permite 

derogări contractuale ale regulii că măsura de ocrotire 

se exercită cu titlu gratuit.   

 

Alin.(6) intervine cu regula că contractul de mandat ar 

putea prevedea o remuneraţie pentru mandatar.   

 

Alin.(2) corespunde rigorilor de tehnică legislativă 

folosite în România.  „Cu toate acestea” este sintagma 

corectă pentru a atenţiona că dispoziţia ce urmează 

constituie o excepţie de la regula anterioară.   

 

Dispoziţiile alin.(2) şi (5) sunt diferite.  Alin.(2), 

derogând de la principiul enunţat la alin.(1) permite 

stabilirea unei remuneraţii luând ca criteriu mărimea 

patrimoniului persoanei ocrotite.   



 

Alin.(5) stabileşte condiţiile în care ocrotitorul ar 

putea primi un „supliment” la remuneraţia stabilită 

conform alin.(2).   

 

2) Nu se acceptă.  
Actualmente rezoluţiunea este un termen generic, ce 

cuprinde în el şi rezilierea; 2) în concepţia Grupului 

de lucru, termenul de reziliere va fi exclus în întregul 

Cod civil, şi se va folosi unicul termen „rezoluţiune” 

(расторжение în rusă; termination în engleză; 

resolution în franceză).   

 Complementar, sugerăm asupra 

oportunităţii redactării textului alin. (1) art. 48
13

, 

or, prin proiectul nominalizat, se propune 

modificarea inclusiv a definiţiei „tutelă" şi 

„curatelă". Aşadar, precizăm că tutela se instituie 

asupra minorilor în vârstă de până la 14 ani, iar 

curatela se va institui asupra minorilor în vârstă 

de la 14 până la 18 ani. Astfel, se va examina 

suplimentar sintagma „părinţii sau ultimul 

părinte în viaţă". 

Se acceptă parțial 
 

Norma de la alin. (1) art. 48
13

 se referă la „tutelă" 

şi „curatelă" în sens de tutelă şi curatelă a 

părintelui adult rămas în viaţă, dar nu a copilului 

supus tutelei sau curatelei.   

 

 

S-a modificat „părinţii sau unicul părinte în 

viaţă”.   

 În alt context, sugerăm excluderea alin. (4) din 

art. 48
16

, întrucât dispoziţia acestuia intră în 

contradicţie cu prevederile alin. (1) art. 1050 Cod 

civil care statuează că mandatul poate fi denunţat 

oricând de oricare din părţi. La fel, potrivit alin. 

(5) al aceluiaşi articol, este nulă clauza prin care 

se exclude dreptul unei părţi de a denunţa 

mandatul. 

Nu se acceptă 

 

Proiectul reglementează o excepţie de la norma art. 

1050 alin.(1) din Codul civil, întrucât reglementează 

nu un mandat ordinar, emis de către o persoană fără 

dizabilităţi mentale.  Din contra, scopul normei din 

Proiect este ca mandatul astfel emis să fie permanent, 

iar după ce s-a constatat că mandantul nu are 

discernământ deplin (şi a început să producă efecte 

juridice mandatul pentru ocrotire în viitor), simpla 



denunţare a mandantului nu ar trebui să producă 

efecte juridică, şi asta fiindcă discernământul său este 

viciat.  Soluţia art. 48
19

 al Proiectului, în acord cu 

textele internaţionale de referinţă, este că doar 

instanţa de judecată, verificând circumstanţele, poate 

înceta mandatul de ocrotire în viitor şi, dacă 

mandantul continuă să aibă dizabilităţi mentale, 

instanţa va fi ţinută să instituie o măsură de ocrotire 

judiciară.   

 Subsecvent, recomandăm autorului examinarea 

suplimentară a oportunităţii art. 48
18

, dat fiind 

faptul că acesta ar dubla reglementările 

prevederilor capitolului XIII „Mandatul", sub 

aspectul încetării raporturilor dintre mandant şi 

mandatar. La fel, având la bază argumentele 

invocate supra, considerăm oportun revizuirea 

art. 48 şi art. 48
27

. 

Nu se acceptă 

Norma are valoare de explicare a interacţiunii dintre 

regulile speciale ale mandatului de ocrotire în viitor şi 

regulile generale ale mandatului din Capitolul XIII, 

Titlul III, Cartea 3-a din Codul civil.   

 Redacţia propusă în proiect a art. 48
59

 

comportă un caracter ambiguu, fapt pentru care 

considerăm judicios revizuirea acestui articol în 

vederea expunerii clare şi univoce a ideii ce se 

propune. 

Nu se acceptă 

 

Dispoziţia art. 48
59

 expune textual dispoziţia art. 469 

din Codul civil francez.  Obiecţia nu poate fi 

examinată în absenţa unei indicări clare a problemei 

de exprimare.   

 La art. 48 din proiect, se impune necesitatea 

revizuirii alin. (2), dat fiind faptul că potrivit 

legislaţiei în vigoare, secretul profesional, bancar 

şi datele cu caracter personal sânt protejate în 

vederea asigurării intereselor şi securităţii 

persoanei, asigurării ordinii de drept şi activităţii 

autorităţilor publice. Drept exemplu pot servi 

stipulările Legii instituţiilor financiare nr. 550-

Nu se acceptă 

 

Secretul bancar sau profesional nu poate fi opus 

atunci când cel care solicită informaţia are 

împuterniciri legale în acest sens, iar legea acordă 

asemenea împuterniciri anume pentru a ocroti 

interesele patrimoniale ale persoanei ocrotite.   

 

Din păcate obiecţia ridicată nu dă propunere cum se 



XIII din 21.07.1995, potrivit cărora furnizarea 

informaţiei ce constituie secret bancar, inclusiv 

către autorităţile publice abilitate prin legi 

speciale să solicite informaţii de la persoanele 

fizice şi juridice, se efectuează în strictă 

conformitate cu legea prenotată. Mai mult, alin. 

(5) art. 22 din aceeaşi Lege statuează că 

informaţia ce constituie secret bancar urmează a 

fi furnizată de bancă în măsura în care furnizarea 

acestei informaţii este justificată de scopul pentru 

care este solicitată şi doar în cazurile prevăzute 

de articolul precitat. 

poate de combinat protecţia absolută a secretului 

bancar ori profesional, pe de o parte, şi nevoia de 

cunoaştere de către ocrotitor a informaţiilor despre 

patrimoniul persoanei ocrotite.   

 în acelaşi context, precizăm că actele legislative 

sau normative care reglementează activitatea 

unei autorităţi publice, stabilesc obligaţia 

subiecţilor vizaţi de acestea, de a păstra secretul 

profesional şi orice informaţie care le-a devenit 

cunoscută în exerciţiul funcţiunii. 

Se acceptă 

 
Art. 48

4
 se completează cu un nou alineat (4): 

„Persoanele însărcinate cu ocrotirea sunt obligate să 

păstreze confidenţialitatea informaţiilor care vizează 

persoana ocrotită, inclusiv a datelor cu caracter personal, 

sau care se referă la patrimoniul ei, cu excepţia cazului în 

care dezvăluirea acestor informaţii este necesară în 

procesul exercitării ocrotirii sau este necesară pentru 

supravegherea ocrotirii de către autoritatea sau instanţa 

competentă, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.” 

 Art. 48
85

 (art. I din proiect) şi art. 308
1
 (art. 

II din proiect) se vor examina suplimentar în 

vederea revizuirii titlului acestora, utilizându-se 

un limbaj normativ adecvat. 

Nu se acceptă 

Titlurile articolelor la care face referire autorul 

obiecției sunt expuse într-o redacție clară și 

comprehensivă. 



 Art. 48
95

 se propune a fi exclus, deoarece 

conţine prevederi care dublează art. 48
93

, or din 

conţinutul dispoziţiei art. 48
93

 rezultă deja că 

deciziile consiliului de familie se adoptă cu votul 

majorităţii membrilor săi. 

Nu se acceptă. 

Art. 48
93 

stabileşte
 
cerinţa de cvorum, pe când art. 

48
95 

stabileşte
 
cerinţa de vot.   

 La art. 48
99

 propunem excluderea alin. (2), 

deoarece temeiurile de anulare a unui act 

administrativ sânt prevăzute în art. 26 al Legii 

contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 

10.02.2000. 

Nu se acceptă. 

Proiectul într-adevăr intenţionat foloseşte aceleaşi 

temeiuri de anulare a deciziei autorităţii tutelare şi a 

consiliului de familie ca şi Legea contenciosului 

administrativ, pentru a beneficia de jurisprudenţa 

bogată în materie.  Juridic vorbind, indicarea 

temeiurilor este necesară deoarece decizia consiliului 

de familie nu este un act administrativ (consiliul de 

familie nu este autoritate publică).   

În rest articolul prevede multiple derogări de la 

procedura contenciosului administrativ.  Considerăm 

că cel ce va fi chemat să aplice legea nu va trebui să 

ghicească care sunt temeiurile de anulare, ci ele 

trebuie să fie expres şi clar prevăzute în secţiunea care 

vizează contestarea.   

 La art. II, cu referire la pct.5, menţionăm 

că se impune necesitatea revizuirii textului 

acestuia, întrucât înlocuirea cifrei „304" cu cifra 

„306" este inoportună, dat fiind faptul că art. 

306 al Codului de procedură civilă 

reglementează procedura examinării cererii de 

limitare a persoanei în capacitate de exerciţiu şi 

nu stabileşte cazurile desemnării avocatului (art. 

77 Cod de procedură civilă). 

Nu se acceptă 

Referinţa la art. 306 este corectă, fiindcă este o 

referinţă la art. 306 în redacţia nouă, introdusă de 

Proiect.   

Noul art. 306 corespunde cu vechiul (actualul) art. 

304 din Codul de procedură civilă.   



 
1) La pct. 14, cu privire la art. 308 , considerăm 

că ar fi inadmisibilă scoaterea de pe rol a cererii 

de instituire a unei măsuri de ocrotire, din 

motivul invocat în dispoziţia articolului propus. 

Mai mult, art. 267 din Codul de procedură civilă 

stipulează expres temeiurile scoaterii cererii de 

pe rol. 

2) Adiţional, se va examina oportunitatea 

păstrării secţiunii 2 „Dispoziţii speciale privind 

apelul contra hotărârii judecătoreşti" (art. 308
13

-

308
15

), având în vedere faptul că Codul de 

procedură civilă în capitolul XXXVII conţine 

reglementări privind „Apelul" şi, implicit, titlul 

III „Căile de atac al Hotărârilor judecătoreşti" 

care statuează procedura apelului şi persoanele în 

drept să declare apel. 

1) Nu se acceptă 

 

Dispoziţia art. 308
8
 este bazată pe art. 1227 Cod de 

procedură Franţa, şi are ca scop de a asigura aplicarea 

principiului necesităţii instituirii măsurii de ocrotire.  

Or, dacă o măsură nu se instituie în termen de 1 an, ea 

nu este necesară.   

Acest termen de asemenea va impulsiona judecătorul 

să respecte termenul rezonabil de judecare.   

Suplimentar, un judecător nu poate  folosi, pentru 

aprecierea diminuării discernământului, un certificat 

de dezabilitate în scop de ocrotire care are mai mult 

de 1 an.   

Prin urmare, restricţia se impune în baza principiului 

că instituirea unei măsuri de ocrotire judiciară ar 

trebui să fie dificilă şi să fie supusă mai multor filtre 

pentru a evita abuzurile şi pentru a oferi o importanță 

considerabilă măsurilor contractuale de ocrotire.   

 

2) Nu se acceptă 

 

Dispoziţiile derogatorii privind apelul sunt necesare.  

Ele se bazează pe art. 1239-1244 Cod de procedură 

civilă din Franţa. 

De exemplu, este deosebit de importantă norma art. 
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 privind cercul de persoane în drept să declare 

apel.  Or, conform regulilor generale doar 

participanţii la proces pot declara apel.   

Celelalte dispoziţii derogatorii de asemenea vin să 

reglementeze situaţia persoanelor care nu au 

participat la proces în faţa instanţei de fond, dar 

cărora legea le recunoaşte dreptul de a declara apel.   



 CONSILIUL 

NAŢIONAL 

PENTRU 

ASISTENŢĂ 

JURIDICĂ 

GARANTATĂ DE 

STAT 

 

1. în titlul articolelor 4 8 
87

 din Codul civil şi 306 

din Codul de procedură civilă, precum şi în alin. 

(2) ale respectivelor articole, sintagma „acordat 

din oficiu" urmează a fi înlocuită cu sintagma 

"avocat care acordă asistenţă juridică garantată 

de stat". Necesitatea operării respectivelor 

modificări sunt dictate de terminologia cu care 

actualmente operează legislaţia cu privire la 

asistenţa juridică garantată de stat. 

Se acceptă   

  

La alin. (1) al art. 4 8
87

 din Codul civil şi alin. (1) al 

art. 306 din Codul de procedură civilă, sintagma „i 

se va acorda un avocat din oficiu " ,  va fi substituită 

cu sintagma "poate solicita desemnarea unui avocat 

care acordă asistenţă juridică garantată de stat". 

Se acceptă 

  1) Conţinutul propus la alin. (4) ale ambelor articole 

(48 
87

 din Codul civil şi 306 din Codul de 

procedură civilă ) nu este unul oportun or, 

asistenţa juridică garantată de stat se acordă în 

toate cazurile gratuit, doar că modalitatea de 

obţinere a acesteia este diferită. Astfel, persoana 

poate obţine asistenţă juridică garantată de stat 

urmare a verificării capacităţii de plată (art. 21 din 

Legea nr. 198/2007 cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat), sau fără a fi supusă unei 

asemenea verificări (art. 20 din Legea nr. 

1) Se acceptă parţial 

 

La alin.(1) se va folosi sintagma "sau, în absenţa 

acestuia, instanţa va solicita desemnarea unui avocat 

care acordă asistenţă juridică garantată de stat".  

Astfel, instanţa nu poate alege să nu desemneze un 

avocat din oficiu, ci este obligată să solicite 

desemnarea lui dacă lipseşte un avocat ales.   

 

În rest, atragem atenţia că conţinutul 306 alin.(4) CPC 

din Proiect reflectă redacţia actuală a art. 304 alin.(2) 

al CPC. 

 

 



198/2007). 

2) Dacă în textul din alin. (4) al art. 4 8 
87

 din Codul 

civil, s-a dorit reflectarea situaţiei în care asistenţa 

juridică se acordă fără verificarea capacităţii de plată 

a persoanei, atunci, cazul dat urmează a fi prevăzut 

prioritar în Legea nr. 198/2007 or, situaţiile în care 

acordarea asistenţei juridice garantate de stat se 

acordă indiferent de nivelul veniturilor, sunt 

prevăzute exhaustiv în Legea nr. 49S/2007:,așa cum 

este situaţia. 

Respectiv, este rezonabil ca actul normativ cu 

caracter special (Legea nr. 198/2007), ci nu Codul 

civil sau Codul de procedură civilă să stabilească 

categoriile de beneficiari şi condiţiile de acordare a 

asistenţei juridice garantate de stat. 

Astfel, oportună pentru conţinutul alin. (4) al art. 4 8 
87

 din Codul civil şi al art. 306 din Codul de 

procedură civilă ar fi formula "/« cazul consemnat la 

alin. (3), acordarea asistenţei juridice se va efectua 

în condiţiile Legii cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat", totodată, fiind necesară includerea 

acestei categorii de beneficiari în Legea nr. 198/2007 

cu privire la asistenţa juridică garantată de stat la 

categoria persoanelor, cărora li se acordă asistenţă 

juridică garantată de stat indiferent de nivelul 

veniturilor (art. 20 din Legea nr. 198/2007). 

2) Nu se acceptă  

Acordarea asistenţei juridice calificate indiferent de 

nivelul veniturilor în folosul persoanelor care sunt 

subiectul procedurii de ocrotire judiciare este deja 

prevăzută de Legea nr. 198-2007.  A se vedea art.  20 

lit. a) coroborat cu art. 19 alin.(1) lit. d), coroborat, la 

rândul său cu art. 77 lit. c) şi 304 CPC actual.  În 

Proiect (Art. II, pct. 5) se prevede modificarea art. 77 

lit. c) a referinţei de la „304” la „306”.  Astfel încât 

rigorile Legii speciale sunt întrunite.   
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