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Cancelaria de Stat

Copie: Avocatul Poporului 
pentru drepturile copilului

Ministerul Justiţiei a analizat demersului Avocatului Poporului pentru drepturile 
copilului prin care se solicită examinarea cadrului legal privind drepturile 
patrimoniale ale copilului şi a practicilor de implementare în scopul remedierii 
unor deficienţe, şi comunică următoarele.

Respectarea drepturilor patrimoniale ale minorului este asigurată la nivelul 
politicilor normative prin intermediul Codului civil al Republicii Moldova nr. 
1107/2002. Menţionăm că Codul civil a fost modernizat prin Legea nr. 133/2018 şi 
adaptat ultimelor tendinţe europene şi internaţionale în materie, prin care au fost 
dezvoltate reglementări cuprinzătoare şi previzibile, inclusiv în partea ce ţine de 
protecţia drepturilor patrimoniale ale minorilor, instituţia tutelei şi curatelei.

Normele civile care reglementează procedura şi condiţiile de încheiere a actelor 
juridice în privinţa minorilor au drept scop anume protecţia drepturilor acestora şi 
excluderea eventualelor abuzuri care pot fi admise în raport cu aceştia din urmă. 
Or, potrivit art. 20 din legea nr.388/1994 cu privire la drepturile copilului, dreptul 
copilului la proprietate este garantat.

Analizând deficienţele invocate constatăm că acestea reprezintă, în esenţă, 
probleme de aplicare a cadrului normativ. In acelaşi timp. Ministerul Justiţiei va 
examina suplimentar toate aspectele normative invocate.
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în partea solicitării ce ţine de oferirea explicaţiilor de rigoare în Comentariul la 
Codul civil pentru a asigura o interpretare şi aplicare unitară a prevederilor 
normative, comunicăm că Ministerul Justiţiei nu este autorul acestui comentariu, 
acesta din urmă fiind elaborat de către un grup de autori (practicieni/ mediul 
academic) cu suportul partenerilor de dezvoltare. Totodată, urmare a adoptării 
Legii nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil prin care au fost operate o 
serie de modificări conceptuale este necesar elaborarea unui nou comentariu, or cel 
existent cuprinde deja constatări perimate. în acest sens, Consiliul Superior al 
Magistraturii a solicitat suportul partenerilor de dezvoltare pentru elaborarea 
comentariului Codului civil al Republicii Moldova.
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