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Capacitatea juridică constituie premisa esențială 
și inerentă calității de subiect de drept, subiect 

al raportului juridic și un element constitutiv funda-
mental, atunci când avem în vedere personalitatea ju-
ridică. Deși, în literatura de specialitate, capacitatea 
juridică este analizată în calitate de concept teoretic, în 
ultima perioadă, pe plan juridic internațional, odată cu 
amploarea atenției comunității internaționale pentru 
drepturile omului, a devenit tot mai utilizat termenul 

de „dreptul omului la capacitatea juridică”. Indife-
rent de tangențele formulate între acești constituenți, 
în analiza capacității juridice trebuie luate în consi-
derare, cu prioritate, standardele și valorile susținute 
de comunitatea omenească într-o perioadă concretă. 
Astfel astăzi nu mai putem admite discriminările tole-
rate în perioadele anterioare în exercitarea drepturilor 
persoanelor de culoare, femeilor sau minorilor, spre 
exemplu. Aceste modificări înregistrate în raport cu 
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evoluția drepturilor omului, au marcat o serie de mo-
dificări statuate la nivel conceptual asupra capacității 
juridice. De aici rezultă că analiza acestui concept ju-
ridic trebuie raportată modificărilor evoluționiste în-
registrate cu dreptul persoanei la capacitate juridică.

 În evoluția reglementărilor normative, referitoa-
re la capacitatea juridică, sunt evidențiați doi piloni 
principali care poziționează capacitatea juridică la 
baza tuturor drepturilor și obligațiilor omenești, avem 
în vedere standardele internaționale, poziționate la ni-
velul Organizației Națiunilor Unite și standardele eu-
ropene, poziționate la nivelul Uniunii Europene.

Primul și cel mai important element în materia 
drepturilor omului, care în fapt și a marcat momen-
tul apariției protecției internaționale a drepturilor 
omului, reprezintă adoptarea la 10 decembrie 1948, 
la Paris, de către Adunarea Generală a ONU, printr-o 
rezoluție, a Declarației Universale a Drepturilor Omu-
lui (DUDO). Un salt cu adevărat semnificativ a avut 
loc prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, 
când individului abstract i s-a opus persoana ca rea-
litate concretă, atât carnală cât și spirituală [1, p.73]. 
Este primul text internațional cu caracter general și 
vocație universală în materia drepturilor omului, ce a 
marcat începutul unei noi etape în evoluția drepturilor 
omului și a poziționat statul într-un raport obligațional 
de a respecta drepturile oamenilor consacrate prin nor-
me internaționale și a știrbit din suveranitatea statului 
în favoarea indivizilor și a drepturilor acestuia. Statul 
nostru și-a exprimat consimțământul de a deveni parte 
a ONU printr-o scrisoare oficială a președintelui de 
atunci al țării, Mircea Snegur, la data de 17 ianuarie 
1992, iar la 2 martie 1992 Adunarea Generală a ONU 
a emis Rezoluția nr. 46/223 în acest sens [2, p.45]. Din 
acel moment, Republica Moldova a devenit membră a 
unui for universal de dezbatere a problemelor globa-
le, angajându-se în acțiuni importante de promovare a 
democraţiei şi a drepturilor omului, menţinerea păcii 
şi securităţii internaţionale, dezvoltarea economică şi 
socială, respectarea principiilor dreptului internaţio-
nal şi a supremaţiei legii etc. 

În alin.(1) art.4 din Constituție, este consemnat 
că drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi 
se aplică în concordanţă cu DUDO, cu pactele şi cu 
celelalte tratate la care Republica Moldova este par-
te, stabilind obligația sa generală de a respecta regle-
mentările internaționale de drepturile omului la care 
este parte. Am putea accentua aici că prin aceste re-
glementări legiuitorul statuează principiile statului de 
drept în țara noastră și ridică la rangul de prioritate 
națională demnitatea ființei umane.

Pentru a asigura puterea obligatorie a Declarației 
Universale, în decembrie 1966 au fost deschise spre 
semnare Pactul privind drepturile economice, soci-
ale și culturale și Pactul privind drepturile civile și 
politice, care au statut de tratate și creează obligații 
juridice pentru statele părți. O importanță semnifica-
tivă în raport cu capacitatea juridică prezintă art.16 
din Pactul internațional cu privire la drepturile civile 
și politice, care indică că „orice om are dreptul de a 
i se recunoaşte pretutindeni personalitatea juridică”. 

Recunoașterea personalității juridice, în condiții ega-
le cu toate persoanele, constituie un principiu funda-
mental de drept, acesta a fost recunoscut încă în art.6 
din DUDO, și preluat, în scopul de a oferi caracter 
obligator, de către Pactul internațional cu privire la 
drepturile civile și politice. 

Urmând această undă de direcție, Comitetul ONU 
pentru drepturile omului a recunoscut existența unei 
legături indisolubile între principiul recunoașterii 
personalității umane în fața legii și dreptul de a nu fi 
discriminat, recunoscut, sub rezerva mai multor cri-
terii, de către art.2, 3 și 26 din Pactul internațional cu 
privire la drepturile civile și politice. În explicarea ter-
menului de „nediscriminare”, Comitetul a indicat că 
acesta trebuie înțeles ca interzicerea oricărei distincții, 
excluderi, restricții sau preferințe bazate pe orice cri-
teriu, care are scopul sau efectul de a anula sau afecta 
recunoașterea și exercitarea drepturilor și libertăților 
oamenilor pe baze egale cu ceilalți. Rezultă, în con-
textul acestei formule, că bucuria de a dispune de 
drepturile și obligațiile sale nu poate fi diminuată nici 
sub o formă, inclusiv criteriile legate de existența unei 
boli mintale sau deficiențe mintale stabilită ca crite-
rii decisive pentru declararea incapacității juridice a 
persoanei. 

În lucrările recente se indică că nu poate fi califi-
cată ca atare acea societate care îi discriminează pe 
unii prin îngrădirea drepturilor fundamentale și-i fa-
vorizează pe alții prin crearea condițiilor elitiste de 
afirmare în plan social, profesional sau de altă natură 
[180, p. 7]. Și este rezonabilă această afirmație, deoa-
rece o societate incluzivă presupune, în primul rând, 
o societate deschisă pentru toată lumea, indiferent de 
particularitățile oricărei persoane. 

În contextul reglementărilor interne, atât nedis-
criminarea, cât și recunoașterea personalității juri-
dice în fața legii, au fost instituite ca o preocupare 
constituțională, astfel, în art.16 alin.(2) din Constituție 
indică că „toţi cetăţenii RM sunt egali în faţa legii şi 
a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţio-
nalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, 
apartenenţă politică, avere sau de origine socială”. 
Această normă trebuie înțeleasă, atât ca un garant al 
egalității cetățenilor în fața legii și autorităților publi-
ce, cât și al interdicției discriminării în baza criterii-
lor sus-menționate. În contextul legilor subordonate 
Constituției, asigurarea egalității a fost inserată în mai 
multe legi organice, totuși nu putem să nu evidențiem 
rolul impregnant pe care îl ocupă Legea nr. 121 cu 
privire la asigurarea egalității, în vigoare de la 1 ianu-
arie 2013, a cărei scop este prevenirea şi combaterea 
discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor 
persoanelor aflate pe teritoriul RM în sferele politică, 
economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, 
fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine 
etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, diza-
bilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt cri-
teriu similar. După cum rezultă direct din textul legii, 
reglementările acesteia se extind și asupra altor crite-
rii de discriminare decât cele indicate în Constituție, 
a căror enumerare are un caracter exhaustiv. De fapt, 



Nr. 8, 2017REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

58

atât legea organică enunțată supra, cât și textele 
internaționale în domeniul drepturilor omului la care 
țara noastră este parte, nu limitează lista criteriilor in-
terzise de discriminare, asemeni legii cu privire la asi-
gurarea egalității și actele internaționale extind aceas-
tă listă prin formule de tipul „sau orice alt criteriu”. 
Pornind de la reglementările constituționale din art.4 
CRM, care prevede că dispozițiile constituționale cu 
privire la drepturile și libertățile omului se interpretea-
ză și se aplică în concordanță cu actele internaționale 
la care țara noastră este parte, astfel lista criteriilor in-
terzise de discriminare poate fi extinsă în condițiile 
stabilite supra.

Amintind aici despre faptul că capacitatea juri-
dică reprezintă abilitatea persoanei de a avea și de a 
exercita drepturi și obligații, trebuie să evidențiem că 
interferența în exercitarea și posesia acestor drepturi, 
în baza oricăror criterii de discriminare, menționate 
deja, reprezintă o viabilă afectare a capacității juridi-
ce a omului. Astfel orice restricție sau interdicție în 
realizarea unui drept tinde să lase amprenta asupra 
capacității juridice, în general. Ori, metaforic vorbind, 
capacitatea juridică este fundamentul sau baza pe care 
se sprijină toate drepturile și obligațiile persoanei. Iată 
de ce capacitatea juridică trebuie și este iminent de a 
fi înțeleasă din perspectiva recunoașterii personalității 
juridice a omului în toate domeniile vieții și în condiții 
de egalitate cu ceilalți, tocmai pentru că omul, în ca-
litatea sa de subiect biologic, în platforma juridică se 
încadrează în ceea ce noi numim subiect de drept, re-
spectiv indisolubil legat de personalitatea juridică și 
capacitatea juridică.

Astfel, în mod inevitabil, se stabilește o tangență 
de interdependență între capacitatea juridică și rea-
lizarea altor drepturi fundamentale. Aceste preocu-
pări au luat amploare, mai cu seamă, după adoptarea 
Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor 
cu dizabilități, și au permis reprezentanților Națiunilor 
Unite să identifice că această instituție juridică este 
determinativă cu o serie de alte drepturi, inclusiv 
dreptul la autodeterminare, de a nu fi supus torturii 
și tratamentului medical forțat etc. care evidențiază 
importanța elementului de voință în exercitarea 
capacității juridice.

Pentru prima dată în actele internaționale, terme-
nul de capacitate juridică a fost inserat, în mod di-
rect, în Convenţia asupra eliminării tuturor formelor 
de discriminare faţă de femei, care a fost adoptată şi 
deschisă pentru semnare la 18 decembrie 1979 şi a 
intrat în vigoare la 3 septembrie 1981. În art.15 alin.
(2) al acestui act internațional se indică că „Statele 
părţi recunosc femeia, în materie civilă, ca având o 
capacitate juridică identică cu cea a bărbatului şi ace-
leaşi posibilităţi pentru a o exercita”. De asemenea, 
în alineatul următor se indică că „Statele părţi convin 
că orice contract şi orice act privat, de orice natură, 
având un efect juridic care vizează limitarea capaci-
tăţii juridice a femeii, trebuie să fie considerat ca nul 
şi neavenit”. 

Deși actul în cauză nu definește termenul de ca-
pacitate, în Recomandările Generale ale Comitetului 

ONU cu privire la eliminarea discriminării față de fe-
mei, nr. 21 (sesiunea 13, 1994), indică că „în cazurile 
în care statele părți limitează capacitatea juridică a fe-
meii prin legile sale interne sau permis altor persoane 
sau instituții un asemenea tratament, ele neagă dreptul 
femeilor de a fi egale cu bărbații și restricționează ca-
pacitatea femeilor de a se asigura pentru ele însele și 
pentru persoanele aflate la întreținerea lor”. Legătura 
formulată de reglementările stabilite în Convenția cu 
privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare 
față de femei cu cele referitoare la discriminare, după 
cum a fost expus mai sus, sunt prezentate de regu-
la dependenței de la gen la specie, astfel criteriul de 
discriminare protejat prin Convenția în cauză este cel 
bazat pe sexul persoanei.

Așadar, cum am evidențiat anterior, capacitatea 
juridică relevă un pronunțat caracter social, care în 
contextul actual, datorită rigorilor stabilite în legătură 
cu promovarea principiilor unei societăți incluzive, 
tot mai des promovate în materia drepturilor omului, 
tind să asigure capacitatea juridică unui număr cât mai 
larg de persoane, astfel încât în raport cu demnitatea 
umană, în calitate de premisă esențială a calității de 
subiect de drept, capacitatea juridică, atât de folosință 
cât și de exercițiu, trebuie garantată tuturor persoane-
lor.

Curtea Constituțională, în cadrul Hotărârii Curții 
Constituționale nr. 33 din 17 noiembrie 2016 indică că 
potrivit actelor internaționale, respectul pentru dem-
nitatea ființei umane, pentru autonomia individuală, 
inclusiv pentru dreptul de a face propriile alegeri, pre-
cum și pentru independența persoanei, este un princi-
piu fundamental. Astfel, Curtea relevă că principiile 
menționate sunt elemente-cheie care se află la baza 
conceptului de capacitate juridică. Rezultă, din acest 
text al Hotărârii Curții Constituționale, că respectul 
pentru demnitatea umană, autonomia individuală și 
dreptul de a alege constituie elemente fundamentale 
ale capacității juridice. 

Actul internațional care a produs o schimbare 
esențială, de paradigmă asupra conceptului de capaci-
tate juridică, în majoritatea statelor lumii, a fost pro-
dusă odată cu adoptarea Convenției ONU cu privire 
la drepturile persoanelor cu dizabilități, la New York 
la 13 decembrie 2006 şi semnată de RM la 30 martie 
2007. Prin acceptarea art.12 al prezentei Convenții, 
care stabilește că statele participante recunosc că per-
soanele cu dizabilități beneficiază de aceeaşi capacita-
te juridică ca şi alte persoane în toate aspectele vieţii, 
se produce o schimbare totală a paradigmei asupra 
reglementărilor interne cu privire la capacitatea juri-
dică, impactul acestor prevederi, relevând din nece-
sitatea ca capacitatea juridică să devină incluzivă şi 
tolerantă faţă de diversitatea umană şi mai flexibilă în 
raport cu necesităţile acestora. Principiul recunoașterii 
personalității juridice în condiții egale cu ceilalți, din 
perspectiva coordonatelor care le formează cu capaci-
tatea juridică este tratat în mod succesiv în toate ali-
neatele art.12 din Convenția în cauză. Dacă în alin.
(1) al art.12 se indică despre o recunoaștere pasivă 
care stabilește identitatea în fața legii, dar aceasta nu 
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cuprinde capacitatea de a acționa, care este necesa-
ră pentru exercitarea capacității legale, în alin.(2) 
este realizată o suplinire a celor statuate în alin.(1), 
conferind astfel capacitatea de a acționa (capacitatea 
juridică activă) celor vizați în alin.(1). Alineatul în 
cauză, sub egida determinării esenței conceptului de 
capacitate juridică, evidențiază aspectele nediscrimi-
nării în raport cu recunoașterea personalității juridice 
în fața legii și a standardelor de autodeterminare. În 
acest sens, se evidențiază că capacitatea juridică in-
clude și libertatea de alegere a persoanei, Convenția 
stipulând în această direcție că statele părți trebuie să 
recunoască că persoanele cu dizabilități dispun de ca-
pacitate juridică în condiții egale cu ceilalți. Stabilirea 
acestor standarde în domeniul capacității juridice in-
stituie în fapt o adevărată preocupare pentru statele 
care au perceput capacitatea juridică, asemeni regle-
mentărilor civile interne, în calitate de doi constituenți 
– capacitatea juridică de folosință și capacitatea ju-
ridică de exercițiu. Așadar, acestea scot în evidență 
că simpla garantare a capacității juridice de folosință 
nu presupune o recunoaștere a capacității juridice, cu 
alte cuvinte, capacitatea juridică trebuie înțeleasă în 
sensul de garant cumulativ, în raport cu o persoană, 
atât a capacității de folosință, cât și a capacității de 
exercițiu.

Uniunea Europeană a semnat Convenția Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități 
la data deschiderii acesteia spre semnare, 30 martie 
2007 și a intrat în vigoare abia la 22 ianuarie 2011. 
Odată cu ratificarea acestui act internațional de către 
Uniunea Europeană, reglementările acestuia au deve-
nit parte integrantă a ordinii juridice europene, astfel 
încât standardele referitoare la capacitatea juridică in-
stituite de Convenție creează obligații juridice și în 
raport cu Uniunea Europeană și statele sale membre. 
În acest sens, Strategia europeană 2010-2020 pentru 
persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pen-
tru o Europă fără bariere, în domeniul de acțiune nr. 3 
(egalitatea) se indică expres că „Acțiunea UE va spri-
jini și va completa politicile și programele naționale 
de promovare a egalității, încurajând, de exemplu, 
statele membre să-și pună legislația privind capacita-
tea juridică în conformitate cu Convenția Națiunilor 
Unite” [3]. Prin acest act, adoptat de Comisia Euro-
peană la 15 noiembrie 2010 la Bruxelles, urmărindu-
se, în fapt, o încurajare a statelor de a ajusta politicile 
interne referitoare la capacitatea juridică cu standar-
dele instituite prin art.12 din Convenția cu privire la 
drepturile persoanelor cu dizabilități.

Referindu-ne la standardele în materia capacității 
juridice, care emană de la nivelul comunitar, tre-    
buie să evidențiem că capacitatea juridică formează 
o serie de tangențe cu drepturile fundamentale garan-
tate de Carta Europeană a Drepturilor Omului, printre 
cele mai evidente tangențe se formează cu principii-
le de egalitate și nediscriminare, garantate de art.21 
din Convenție; egalitatea în fața legii, conform art.20 
etc. Spre exemplu, în domeniul garantării dreptului la 
nediscriminare, garantat de CEDO, o atenție sporită 
trebuie acordată modalităților de aplicare a măsurilor 

de incapacitate juridică, astfel cum au fost reglemen-
tate de legislația internă în vigoare până la 02 iunie 
2017. Urmând modelul reglementărilor în cauză, care 
în mod automat lipseau persoanele declarate inca-
pabile de dreptul la muncă, căsătorie, educație etc. 
este iminent să ridicăm aici viabile semne de între-
bare referitoare la care garanții de nediscriminare se 
referea legiuitorul nostru atunci când, în fapt, prin 
declararea incapacității persoanei, acestea erau, în 
mod automat, lipsite de posibilitatea de a-și exercita 
drepturile?! Astfel, pe lângă standardele referitoare 
la egalitatea în fața legii, art.20 CEDO și cele refe-
ritoare la nediscriminare, instituite în art.21 CEDO, 
date fiind interdependențele stabilite dintre conceptul 
capacității juridice și drepturile specifice diverselor 
sfere ale vieții, exercitarea capacității juridice se in-
terferează cu alte drepturi fundamentale garantate de 
CEDO, spre exemplu art.5, care se referă la încălcarea 
dreptului la libertate; art.6, referitor la dreptul la un 
proces echitabil; art.8, care garantează dreptul la res-
pectarea vieții private și de familie; art.12 referitor la 
dreptul de a se căsători, precum și art.3 din Protocolul 
facultativ la Convenție, care asigură dreptul la alegeri 
libere etc. Asupra impactului pe care îl are declara-
rea incapacității persoanei asupra acestor drepturi, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a expus în 
mai multe rânduri, cu titlu de exemplu ne referim aici 
la cauzele Kędzior vs Polonia; Sýkora vs Republica 
Cehă; Mihailovs vs Letonia; Shtukaturov vs Rusia; 
Salontaji-Drobnjak vs Serbia; Matter vs Slovacia; 
Stanev vs Bulgaria etc.

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a 
adoptat la 23 februarie 1999 Recomandarea R(99)4 
privind Principiile privitoare la protecţia juridică a 
adulţilor incapabili. Acest act trasează o serie de li-
nii directorii în domeniul capacității juridice a per-
soanelor declarate incapabile și în materia procedu-
rilor de instituire a tutelei, în calitate de măsură de 
protecție, în conformitate cu principiile statuate prin 
art.12 al Convenției cu privire la drepturile persoane-
lor cu dizabilități. Considerăm necesar a prezenta în 
acest context principiile conținute în Recomandarea 
R(99)4, deoarece acestea constituie determinative im-
portante materializate în practica CtEDO, precum și 
linii directorii pentru multe state în procesul de ajusta-
re a legislației interne la standardele internaționale și 
comunitare în domeniul capacității juridice. 

Principiul respectării drepturilor omului.1. 
Principiul flexibilității în măsura juridică, potri-2. 

vit căruia măsurile de ocrotire a intereselor adulţilor 
incapabili trebuie să fie suficient de flexibile pentru a 
permite adoptarea unei măsuri juridice potrivite pen-
tru diferite grade de incapacitate şi pentru o varietate 
de situaţii.

Principiul păstrării maximale a capacităţii, în 3. 
conformitate cu care cadrul legislativ trebuie să re-
cunoască existența diferitelor grade de incapacitate, 
precum şi că incapacitatea poate varia în timp.

Principiul caracterului necesar şi subsidiar, care 4. 
indică că nici o măsură de ocrotire nu se poate institui 
faţă de un adult incapabil decât dacă este necesară, 
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ţinând cont de circumstanţele particulare şi de nevoile 
celui interesat. 

Principiul proporţionalității, potrivit căruia în 5. 
cazul în care este necesară instituirea ocrotirii, ea tre-
buie să fie proporţională cu gradul de capacitate al 
persoanei vizate şi adaptată circumstanţelor particu-
lare şi nevoilor acesteia din urmă. Măsura de ocrotire 
va limita capacitatea juridică, drepturile şi libertăţile 
persoanei vizate doar în limita necesară pentru a atin-
ge scopul intervenţiei. 

Principiul caracterului echitabil şi eficace al 6. 
procedurii de stabilire a măsurii de ocrotire a adulților 
incapabili, conform acestui principiu trebuie instituite 
garanţii procedurale corespunzătoare pentru a proteja 
drepturile omului, ale persoanei vizate.

Principiul preeminenţei intereselor şi bunăstării 7. 
adultului incapabil, astfel la instituirea sau punerea în 
aplicare a unei măsuri de ocrotire a unui adult inca-
pabil, se va ține cont, cu prioritate, de interesele şi 
bunăstarea acestuia.

Principiul respectării dorinţei şi sentimentelor 8. 
adultului incapabil.

Principiul potrivit căruia la instituirea şi pune-9. 
rea în aplicare a unei măsuri de ocrotire, este necesar 
a consulta, în măsura în care este rezonabil şi posibil, 
persoanele care au un interes special în bunăstarea 
adultului vizat, cum ar fi reprezentantul său, un mem-
bru apropiat al familiei sau a altor persoane [4]. 

Concluzionând asupra expunerii asupra acestor 
principii, este imposibil de a nu evidenția atenția 
cu care sunt redate exigențele referitoare la voința 
și demnitatea umană, astfel încât tendința de a ofe-
ri persoanelor, indiferent de facultățile sale mintale, 
capacitatea de a se bucura de drepturi depline și de 
a beneficia complet de participarea la viața socială, 
culturală, economică din comunitate sunt raportate la 
nivel de principii, de la care nu poate fi admisă nicio 
abatere. Am evidențiat, în mai multe rânduri, că dem-
nitatea umană este o prioritate internațională, astfel 
încât mecanismele de protecție ale acesteia sunt regle-
mentate de mai multe acte internaționale, comunitare 
și naționale. Spre exemplu, în Constituția RM, atât în 
Preambul cât și în art.1 alin.(3), art.9 alin.(2), art.54 
alin.(2), termenul de „demnitate umană” este divizat 
în „drepturile și libertățile omului”, rezultă deci că 
prin această divizare, legiuitorul nostru urmărește de 
a contura importanța și preeminența demnității uma-
ne în raport cu celelalte drepturi și libertăți, sau că 
prin garantarea drepturilor și libertăților omului, le-
giuitorul urmărește să apere demnitatea de a fi per-
soană. Evidențiind că aceeași abordare este întâlnită 
și în Constituțiile altor state, inclusiv art.1 alin.(3) din 
Constituția României. Astfel, deși au fost prezentate și 
opinii referitoare la lipsa de importanță a termenului 
de „demnitate umană”, acest termen rămâne a avea un 
rol fundamental, atât în raport cu rigorile statuate prin 
DUDO, prin actele comunitare și naționale, cât și prin 
principiile de etică instituite pentru diverse profesii, 
dar și pentru calitatea de a fi membru al comunității. 
Astfel, demnitatea umană trebuie înțeleasă ca un ga-
rant al decenței, nedegradării și, mai cu seamă, ca o 

stimă de sine: adică refuzul de a trăi fără demnitate. 
Un al doilea sens, în cele mai dese cazuri asociat cu 
cel anterior, este că demnitatea umană este privită cu 
sensul de autonomie, care conferă persoanei dreptul 
de a lua decizii după bunul său plac pe parcursul în-
tregii vieți [5, p. 63]. 

Rezultă, în acest sens, că declararea incapacității 
persoanei pe motive de protejare a acesteia împotri-
va abuzurilor care pot surveni asupra securității sale, 
în conformitatea legislațiilor unor state, astfel cum 
se practica și în Republica Moldova, din motivul că 
acestea pot fi manipulate ușor, nu are loc justificarea 
rezonabilă, în condițiile în care lipsirea de capacitate 
juridică înseamnă negarea demnității sale umane, ma-
nifestată prin imposibilitatea de a decide pentru sine 
în conformitate cu propria sa voință.

Revenind asupra reglementărilor interne subordo-
nate Constituției în materia capacității juridice a per-
soanei, identificăm că sediul acestora este plasat, în 
mod prioritar, în legislația civilă. Nu poate fi contes-
tată apartenența ramurală a capacității juridice, astfel 
este deja recunoscut că capacitatea juridică, în calitate 
de instituție juridică, cuprinde trăsături distincte pen-
tru fiecare ramură de drept, determinând astfel tipolo-
gii ale capacității juridice în cadrul tuturor ramurilor, 
respectiv, spre exemplu: capacitate juridică fiscală, 
capacitate juridică administrativă, capacitate juridică 
penală etc., însă datorită caracterului de drept comun 
al dreptului civil, reglementările referitoare la capaci-
tatea juridică civilă este aplicabilă în majoritatea ra-
murilor de drept. De asemenea, reglementările referi-
toare la limitarea în capacitate de exercițiu, precum și 
cele referitoare la măsurile de ocrotire în exercitarea 
capacității de exercițiu sunt plasate în reglementările 
legislației civile. Din acest motiv, în procesul de apli-
care practică a acestui concept juridic în cadrul regle-
mentărilor din alte ramuri de drept, se face trimitere la 
legislația civilă. 

Generalizând aspectele referitoare la capacitatea 
juridică aplicabile în majoritatea ramurilor de drept, 
constatăm că legiuitorul divizează acest concept în 
două părți constitutive – capacitatea de folosință și ca-
pacitatea de exercițiu. Dacă capacitatea de folosință, 
adică posibilitatea de a avea drepturi și obligații este 
recunoscută tuturor, capacitatea de exercițiu, adică 
posibilitatea de a exercita drepturile și obligațiile nu 
este recunoscută tuturor persoanelor. În funcție de 
acest criteriu, capacitatea juridică poate fi divizată în:

Capacitate juridică deplină.1) 
Capacitate juridică parțială, care se divizează 2) 

în:
capacitatea juridică restrânsă:a) 
de exercițiu a minorului cu vârsta între 14 și 18 – 

ani;
capacitatea de exercițiu a minorilor cu vârsta – 

între 7 și 14 ani;
capacitatea juridică limitată.b) 
Lipsa capacității juridice.3) 

După cum se observă din clasificarea de mai sus, 
legislația civilă în vigoare admite, atât limitarea în 
capacitatea juridică a persoanelor fizice, cât și lipsa 
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capacității juridice. Trebuie să evidențiem aici că, din 
perspectiva reglementărilor interne în vigoare, capa-
citatea juridică este înțeleasă în mod cumulativ, sau 
confundată cu capacitatea mintală a persoanei, adică 
cu aptitudinea acesteia de a înțelege natura actelor 
încheiate și posibilele consecințe care pot surveni în 
urma încheierii actelor juridice preconizate. 

Am evidențiat deja că capacitatea juridică este un 
concept complex și se referă atât la posibilitatea de a 
avea drepturi, cât și la cea de a exercita în mod liber 
aceste drepturi. Acest concept juridic trebuie înțeles 
în sensul de unitate cumulativă a celor două părți con-
stitutive ale sale, distinse de legislația civilă, capaci-
tatea de exercițiu și capacitatea de folosință. Aceste 
distincții reprezintă o preluare a regulilor stabilite în 
dreptul privat roman. Și amintim aici că am demonstrat 
pe parcursul cercetării noastre că capacitatea juridică 
are un pronunțat caracter social, tendința manifestată 
odată cu trecerea anilor, fiind de a fi recunoscută unui 
număr cât mai larg de persoane, fără deosebiri de rasă, 
naționalitate, studii etc. Astfel, dacă în dreptul roman 
capacitatea de exercițiu nu era recunoscută sclavilor, 
astăzi această categorie socială nici nu mai există, de 
asemenea este aberant să considerăm că o persoană 
care s-a născut cu anumite deficiențe fizice să nu dis-
pună de capacitate de exercițiu, pe când în dreptul 
roman pentru nou-născuți era necesar a se naște cu 
chip omenesc pentru a le fi recunoscută capacitatea 
juridică.

Tendința de acorda capacitatea juridică, echivalent 
cu rolul persoanei în viața juridică, unui număr cât 
mai larg de persoane, în detrimentul caracterului de 
selecție a persoanelor care pot dispune de capacitate 
juridică, s-a dezvoltat concomitent cu apariția celor 
mai importante acte internaționale privind drepturile 
omului. În modalitatea descrisă anterior, Convențiile 
și tratatele internaționale din domeniul drepturilor 
omului au pus bazele unor noi abordări asupra ființei 
umane, demnității și libertății sale. Odată cu ratificarea 
acestor acte internaționale, statele aderente s-au obli-
gat să ajusteze reglementările interne în conformitatea 
standardelor impuse de aceste acte. Având în vedere 
că capacitatea juridică a devenit mai mult un artificiu, 
o creație teoretico-juridică, înțelegerea acestui con-
cept a fost percepută separat de principiile consfințite 
atât în actele internaționale, cât și cele constituționale, 
inclusiv cele referitoare la demnitate umană, egalitate 
în fața legii, recunoașterea personalității juridice etc. 
Abia după adoptarea Convenției cu privire la drep-
turile persoanelor cu dizabilități, în special rigorile 
stabilite prin art.12 al acestui act internațional, în lite-
ratura de specialitate s-au conturat aspecte importante 
care tind să statueze punți între capacitatea juridică și 
principiile generale enunțate supra. Mai mult ca atât, 
aceste punți au determinat schimbarea paradigmei 
asupra acestui concept de drept, fie avem în vedere 
capacitatea juridică generală, fie cea specifică drep-
tului civil. Indiferent de tipologia capacității juridice, 
rigorile care se impun în această materie sunt interzi-
cerea negării capacității juridice a persoanelor. Cu alte 
cuvinte, capacitatea juridică nu poate fi interpretată în 

mod absolut, în sensul că în condițiile în care pentru 
exercitarea anumitor drepturi specifice sunt necesare 
cumularea anumitor condiții, atâta timp cât acestea au 
o justificare rezonabilă, astfel cum este, spre exem-
plu, atingerea unei vârste pentru a încheia o căsătorie, 
absolvirea unor studii pentru a candida la o anumită 
funcție etc. Aceste condiții sunt necesare și utile. Ca-
pacitatea juridică se referă la posibilitatea generală de 
a dobândi și exercita drepturi și obligații, și nu poate 
fi confundată cu condițiile care sunt stabilite de legiu-
itor în raport cu anumite situații specifice. De aceea, 
lipsirea persoanei de capacitate juridică constituie, în 
opinia noastră, o negare a calității de a fi om, o viabilă 
încălcare a demnității de a fi persoană etc. Din acest 
motiv, reformarea mecanismelor referitoare la capa-
citatea juridică constituie o provocare semnificativă 
pentru sistemele de drept din lume, deoarece în refor-
mularea acestui concept intervine o zonă de tampon 
dintre stereotipurile și practicile create pe parcursul 
istoriei și noile principii umaniste, care cunosc o dez-
voltare revoluționară. 

Capacitatea juridică este inerentă procesului de lu-
are a deciziilor, ceea ce, de fapt, și definește calitatea 
de a fi om, cu alte cuvinte, deciziile pe care le luăm 
în fiecare zi ne identifică ca ființe umane, indiferent 
că alegem locul de trai sau ce religie să confesăm, ce 
meserie să avem etc. Toate aceste libertăți formează 
ceea ce noi numim, metaforic vorbind, libertatea de 
a trăi. Anume din aceste considerente au fost stabilite 
mai multe drepturi capabile să protejeze ființa umană 
împotriva oricăror intervenții din partea terților, care 
pot surveni împotriva acestor decizii, cum ar fi, spre 
exemplu libertatea de religie, gândire și conștiință, 
dreptul la căsătorie și de a forma o familie, respec-
tarea vieții private și de familie, dreptul la un proces 
echitabil etc. 

Analizând reglementările legale, care permiteau 
declararea incapacității juridice a persoanei, regle-
mentări care au fost aplicabile și în cadrul nostru 
juridic intern până la 02 iunie 2017, care garanta tu-
turor persoanelor doar posibilitatea de a avea drep-
turi și obligații (capacitatea de folosință), realizând o 
selecție în raport cu cei care aveau și libertatea de a 
exercita aceste drepturi, apare logica întrebare, care 
este rațiunea de a avea dreptul de a te căsători, de a 
munci etc., dacă reprezentantul legal era unicul ca-
pabil să decidă în numele și interesul tău?! Aspectele 
problematice cresc și odată cu lipsa educației sociale a 
persoanelor declarate incapabile sau, cu alte cuvinte, 
cum am putea garanta persoanelor posibilitatea de a 
lua cele mai eficiente decizii în raport cu sine, odată 
ce persoanele care sunt declarate incapabile nu aveau 
posibilitatea de a învăța din propria experiență, mai cu 
seamă că cazurile de declarare a capacității persoanei 
însănătoșite (restabilirea capacității de exercițiu) sunt 
foarte rare sau practic inexistente [6, p. 10]. Pierderea 
controlului asupra propriei vieți, cauzată de privarea 
de posibilitatea de a decide pentru tine, care rezultă 
din lipsirea de capacitate juridică, are efecte negati-
ve consistente asupra respectului de sine a persoanei, 
asupra demnității acesteia în raport cu sine și cu terții, 
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creându-le premise iminente pentru dependență față 
de tutori și excludere, marginalizare socială.

Prin Legea nr. 66 din 13.04.17, publicată în Moni-
torul Oficial nr.171-180 din 02.06.17 art.297, au fost 
introduse o serie de modificări semnificative în cadrul 
juridic intern referitor la capacitatea juridică. În baza 
acestor modificări, capacitatea civilă este recunoscută, 
în mod egal, tuturor persoanelor și a fost stabilită inad-
misibilitatea lipsirii şi limitării capacităţii de folosinţă 
şi de exerciţiu, decât în cazul şi în modul prevăzut de 
lege. În această perspectivă persoanele fizice nu mai 
pot fi lipsite de capacitate de exercițiu, totuși cu ex-
cepţia cazurilor în care legea sau uzanţele împuterni-
cesc persoana supusă măsurii de ocrotire judiciare sub 
forma tutelei să acţioneze de sine stătător și doar în 
cazul în care persoana ocrotită este lipsită în totalitate 
de discernământ, tutorele o reprezintă în toate actele 
juridice. Rezultă că deși persoana lipsită de discernă-
mânt nu mai este lipsită de capacitate juridică, fiind 
astfel delimitate discernământul persoanei de capaci-
tatea juridică a acesteia, ea poate fi reprezentată de 
către tutore în toate actele care o privesc. Evidențiem 
că această măsură de ocrotire este aplicabilă doar în 
condițiile în care celelalte măsuri alternative, fie judi-
ciare sau contractuale, nu pot fi aplicate. 

Dacă declararea incapacității persoanei nu mai 
este posibilă în conformitatea legislației în vigoare, 
instituția limitării în capacitate juridică rămâne în 
vigoare. Astfel, persoana majoră poate fi limitată în 
capacitate de exerciţiu prin hotărârea instanţei de ju-
decată, dacă:

consumă abuziv alcool și/sau consumă droguri, a) 
și/sau consumă alte substanţe psihotrope;

dacă prezenţa cel puţin a unuia din viciile in-b) 
dicate mai sus înrăutăţeşte starea materială a familiei 
sale.

 Limitarea în capacitate de exerciţiu a persoa-
nelor fizice este percepută ca o formă de protecţie a 
persoanelor împotriva abuzurilor care pot surveni din 
partea membrilor comunităţii în exercitarea drepturi-
lor de către aceste persoane în mod personal, totuşi 
având în vedere că în interpretările Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie cu privire la practica examinării 
de către instanţele judecătoreşti a cauzelor privind li-
mitarea în capacitate de exerciţiu [7], specifică că per-
soanele solitare, care consumă abuziv alcool, droguri 
sau alte substanţe psihotrope, şi în legătură cu aceasta 
îşi irosesc patrimoniul propriu, nu pot fi limitate în ca-
pacitate de exerciţiu, ne determină să concluzionăm că 
interesul legiuitorului nu se referă la protejarea drep-
turilor şi intereselor persoanei limitate în capacitate de 
exerciţiu, dar ale familiei acestora, ceea ce ne permi-
tem să apreciem că limitarea în capacitate de exerciţiu 
constituie, de fapt, o sancţiune pentru aceste persoane, 
mai ales că prezentele limitări în exercitarea capacită-
ţii de exerciţiu se referă şi la propriile câștiguri, ceea 
ce constituie o veridică ingerință în exercitarea drep-
tului de proprietate [8, p.51]. De asemenea, în raport 
cu reglementările în vigoare referitoare la capacitatea 
juridică, temeiurile de limitare în capacitate juridică 
sunt exhaustive, astfel, spre exemplu, chiar dacă sta-

rea materială a familiei s-ar înrăutăţi considerabil din 
motivul dependenţei unui membru al familiei de ori-
care alte vicii care nu au fost indicate în lege, cum ar 
fi, spre exemplu, jocurile de noroc, aceasta nu poate fi 
limitată în capacitate juridică. 

 În raport cu legislația în vigoare de până la 2 
iunie 2016, legiuitorul nu ținea cont de diversitatea 
persoanei și nici de diversele forme prin care se pot 
manifesta bolile și deficiențele mintale asupra discer-
nământului persoanei, respectiv în raport cu o persoa-
nă care suferă de boli și deficiențe mintale, soluția era, 
fie acestea sunt cu capacitate juridică deplină, fie sunt 
declarate incapabile, fără a admite o soluție interme-
diară, cum este cazul instituției de limitare în capaci-
tate juridică, care indică în hotărârea judecătorească 
de limitare în capacitate juridică expres drepturile pe 
care persoana nu este în drept să le exercite. Aceste 
reglementări, care au determinat natura capacității ju-
ridice civile, erau în totală contradicție cu principiul 
flexibilității în măsura juridică, potrivit căruia măsuri-
le de ocrotire a intereselor adulţilor incapabili trebuie 
să fie suficient de flexibile pentru a permite adoptarea 
unei măsuri juridice potrivite pentru diferite grade de 
incapacitate şi pentru o varietate de situaţii, prevăzute 
de Recomandarea R(99)4 privind principiile privitoa-
re la protecţia juridică a adulţilor incapabili adoptată 
de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la data 
de 23 februarie 1999. Prin modificările operate la 2 
iunie 2016 au fost introduse o serie de măsuri alterna-
tive de ocrotire a persoanei, astfel au introduse măsuri 
de ocrotire contractuală și judiciară sub forma curate-
lei, a ocrotirii provizorii sau a tutelei. În același con-
text, legiuitorul a indicat expres că doar în condițiile 
în care persoana este lipsită de discernământ, aceasta 
poate fi reprezentată în toate actele sale de către tu-
tore, cu excepțiile stabilite de lege. Astfel, pe lângă 
faptul că legiuitorul a divizat capacitatea juridică de 
discernământul persoanei, acesta a și instituit măsura 
de ocrotire sub forma tutelei, doar în condițiile în care 
alte măsuri de ocrotire nu sunt suficiente pentru a pro-
teja persoana. 

Verificarea legalității unui act juridic, presupune, cu 
prioritate, și verificarea dacă acest act juridic presupu-
ne manifestarea voinței reale a persoanei, dacă a fost 
acesta încheiat cu scopul de a produce efecte juridice 
etc., astfel încât nu poate fi negată corelația, până la 
contopire, dintre voința persoanei și consimțământul 
acesteia. Prin urmare, elementul fundamental, mani-
festat de persoană la încheierea actelor juridice, este 
voința juridică a acesteia. Sub aspect juridic, voința 
este un element complex,care cuprinde în structura 
sa două elemente – consimțământul și cauza sau sco-
pul [9, p.15]. De aici rezultă că între consimțământ 
și voință există o corelație de tipul parte-întreg [10, 
p.140], iar acestea împreună formulează condiții 
esențiale pentru existența și exercitarea capacității 
juridice. Este greu să evidențiem care din aceste con-
stituente dețin prioritate în exercitarea capacității ju-
ridice, totuși pe această margine de idei s-a expus Co-
mitetul ONU cu privire la drepturile persoanelor cu 
dizabilități în urma examinării rapoartelor prezentate 
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de statele care au ratificat Convenția ONU cu privire 
la drepturile persoanelor cu dizabilități în cadrul for-
mulării comentariului general al art.12 al Convenției 
sus-numite. Astfel, în conformitate cu comentariul în 
cauză, capacitatea juridică este un drept inerent tuturor 
persoanelor, inclusiv persoanelor cu dizabilități. După 
cum este menționat supra, acesta este constituit din 
două straturi, prima se referă la poziția juridică de a te 
bucura de drepturi și a doua se referă la recunoașterea 
calității de persoană în fața legii.

Astfel deci, în modalitatea expusă în cadrul cerce-
tărilor anterioare, capacitatea juridică este o noțiune 
care în conformitatea reglementărilor interne și 
internaționale la care țara noastră este parte, nu deli-
mitează capacitatea în virtutea căreia persoana poate 
fi subiect de drept civil, de capacitatea reglementată în 
cadrul altor ramuri de drept, spre exemplu penal, fis-
cal, muncii etc., dimpotrivă, capacitatea este folosită 
spre a consacra un principiu fundamental al dreptului, 
și anume, principiul drepturilor și obligațiilor egale 
pentru toți. 

Revenind asupra noțiunilor de voință și 
consimțământ, care formulează, în integritatea lor, 
condiții importante pentru conceptul de capacitate 
juridică, ori cum evidențiază autorul C. Hamangiu, o 
persoană, pentru a face un act juridic valabil, respec-
tiv pentru a-și putea exercita dreptul, trebuie să aibă o 
voință, s-o manifeste și această voință nu trebuie să fie 
viciată [11, p.89]. Astfel, având în vedere abordarea 
elucidată de C. Hamangiu, rezultă că pentru existența 
capacității juridice, în sensul de exercitare a dreptului, 
se evidențiază următoarele etape:

formarea sau existența voinței;1) 
manifestarea acestei voințe;2) 
această voință să nu fie viciată.3) 

În condițiile în care această voință ar fi viciată sau 
afectată, apare riscul nulității actului, faptei și tendința 
legiuitorului de a pune subiecții raportului juridic 
în situația anterioară actului juridic încheiat în baza 
voinței viciate a persoanei. Astfel se manifestă nulita-
tea relativă a actului juridic, indiferent că acesta este 
încheiat între persoane de drept public sau privat, și 
impasibilitatea de răspundere penală, contravențional 
etc. a persoanelor iresponsabile etc. Sau, cu alte cu-
vinte, conform art.224 C. civ., actul juridic încheiat 
de o persoană într-un moment în care nu putea să con-
ştientizeze pe deplin acţiunile sale ori să îşi exprime 
voinţa poate fi declarat nul de instanţa de judecată. Și 
conform art.23 C. pen., nu este pasibilă de răspundere 
penală persoana care, în timpul săvârșirii unei fapte 
prejudiciabile, se afla în stare de iresponsabilitate, adi-
că nu putea să-şi dea seama de acţiunile ori inacţiunile 
sale, sau nu putea să le dirijeze din cauza unei boli psi-
hice cronice, a unei tulburări psihice temporare sau a 
altei stări patologice. Deci, dând importanță celor de-
scrise anterior, rezultă cert că capacitatea juridică, în 
sensul ei de posibilitate a persoanei de a dobândi prin 
fapta proprie şi de a exercita drepturi, de a-şi asuma 
personal obligaţii şi de a le executa, precum și cea de 
instituție juridică, nu ține de responsabilitatea persoa-
nei, respectiv dacă aceasta își dădea seama de actele 

sale în momentul săvârșirii lor, dar ține de voința ei 
de a exercita liber și în condiții egale cu ceilalți ori-
ce drept permis de lege. Este inadmisibilă confuzia 
capacității juridice cu cea a responsabilității, deoarece 
prima trebuie interpretată în sensul de a conferi liber 
și în mod egal tuturor persoanelor dreptul de a-și exer-
cita toate drepturile garantate de lege și, respectiv, se 
apreciază ca o premisă iminentă consecințele care sur-
vin în condițiile în care un act juridic a fost încheiat în 
baza unei voințe viciate.

Apreciind efectele juridice oferite de legislația ci-
vilă în vigoare, în raport cu actele juridice încheiate de 
persoanele limitate în capacitate juridică și cele care 
în momentul încheierii actelor juridice nu își dădeau 
seama de acțiunile lor, cele încheiate de persoanele 
limitate în capacitatea de exercițiu, precum și cele în-
cheiate de persoanele care în momentul încheierii lor 
nu își dădeau seama de acțiunile lor, pot fi declarate 
nule de către instanța de judecată – nulitate relativă 
(nulitatea relativă a actului juridic poate fi invocată 
doar de persoana în al cărei interes este stabilită sau 
de succesorii ei, de reprezentantul legal sau de cre-
ditorii chirografari ai părţii ocrotite pe calea acţiunii 
oblice. Instanţa de judecată nu poate să o invoce din 
oficiu). În raport cu persoanele în privinţa căreia este 
instituită o măsură de ocrotire judiciară, legiuitorul 
stabilește un regim juridic special, fiind deduse că pe 
lângă nulitatea relativă aplicabilă acestora, actele ju-
ridice încheiate de o persoană în privinţa căreia este 
instituită o măsură de ocrotire judiciară, sub forma 
ocrotirii provizorii, curatelei, tutelei, poate fi declarat 
nul de instanţa de judecată doar în condițiile în care 
conform legii sau hotărârii judecătoreşti, acest act ju-
ridic putea fi încheiat valabil în numele persoanei doar 
prin intermediul ocrotitorului provizoriu, curatorului 
sau tutorelui său. Rezultă că legiuitorul a stabilit și 
alte limite de protecție juridică a actelor încheiate de 
persoanele care se află sub o măsură de ocrotire judi-
ciară, pe lângă nulitatea relativă.

Până la introducerea modificărilor din legislația 
civilă de la 02 iunie 2017, actele juridice încheiate 
de persoanele declarate incapabile erau lovite de nu-
litate absolută. Astfel, în motivarea aplicării acestei 
sancțiuni juridice asupra actelor încheiate de persoa-
nele declarate incapabile, se consideră garanția refe-
ritoare la prevenția nulității actului juridic în scopul 
corectării participanților la raporturile juridice civile. 
Deoarece pentru invocarea nulității absolute a actului 
juridic nu sunt necesare oarecare calități speciale, pe 
când nulitatea relativă poate fi invocată doar de per-
soanele indicate la art.218 C. civ. Nu considerăm că 
scopul de a preveni încheierea unor acte juridice afec-
tate de nulitate și/sau alte riscuri legale și sociale este 
echitabil în raport cu decăderea persoanei în exerci-
tarea drepturilor sale prin declararea incapacității. 
Din aceste motive, considerăm absolut necesare și 
eminente abrogările reglementărilor referitoare la de-
clararea incapacității și limitarea capacității juridice 
a persoanei fizice, care cu această etichetă nu puteau 
intra în raporturi juridice și garantarea libertăților de a 
exercita în mod egal cu ceilalți toate drepturile garan-
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tate de lege, admițând sancțiunea actelor juridice care 
au fost încheiate de aceste persoane doar în temeiul 
nulității relative, astfel încât se asigură o respectare 
atât a dreptului fundamental al persoanei la capacitate 
juridică, cât și deplinătatea capacității juridice, garan-
tată de către legislația internă, și excluderea oricăror 
etichete sociale asupra persoanelor cu boli mintale 
ori a unei deficienţe fizice, mintale sau psihologice, 
sau, cu alte cuvinte, după cum indica Michael Bach 
și Lana Kerzner în lucrarea A new paradigm for Pro-
tecting, Autonomy and the Right to Legal Capacity, 
capacitatea mentală nu mai poate servi drept înlocu-
itor al capacității juridice, statul trebuie să formuleze 
întrebarea de ce suport are nevoie persoana pentru a-și 
exercita capacitatea juridică [12].

Referințe:

LEPĂDAT, E. D. 1. Capacitatea juridică în dreptul 
privat românesc: Aspecte istorico-juridice, teoretice și le-
gislative / Teza de doctor în drept. Chișinău 2008. 197 p.

POTÎNGA, A., COSTACHI, G. 2. Asigurarea dreptu-
rilor omului în lume. Chișinău: Epigraf, 2003. 608 p.

SAVVA, A., TIHON, V. 3. Drept procesual civil: Par-
tea generală. Suport de curs. Chișinău: Bons Office 2012. 
220 p.

4. Nota informativă la proiectul Legii pentru modifica-
rea și completarea unor acte legislative http://www.justice.
gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/
coordonare/2015/iulie/NOTA_RO-2_2_27.07.2015.pdf 
(vizitat la 22.03.2017).

5. MARTIN, J. Editorial: Human dignity: several inter-
pretations with different consequences. În: Revista Română 
de Bioetică, vol. 9, nr. 1, ianuarie - martie 2011, p. 63-64. 
http://www.bioetica.ro/index.php/arhiva-bioetica/article/
view/190/309 (vizitat 29.03.2017).

6. CÎRNAȚ, T. Drept constituțional. Ediția II reviziuită 
și adăugită. Chișinău: Print-Caro SRL 2010. 513 p.

7. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție cu pri-
vire la practica examinării de către instanţele judecătoreşti a 
cauzelor privind limitarea în capacitatea de exerciţiu şi de-
clararea incapacităţii persoanei fizice, nr.17 din 31.05.2004. 
În: Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Mol-
dova, nr.7 din 2004, p.4. 

8. ANDRIUȚA, E. Aspecte problematice cu privire la 
legalitatea lipsirii de capacitate juridică a persoanelor fizi-
ce. În: Revista Națională de Drept, 2015, nr.4, p.50-53.

9. SIDA, A., BERLINGHER, D. Teoria generală a 
dreptului. Ediția III. Arad: „Vasile Goldiş” University 
Press, 2006. 232 p.

10. BELEIU, G. Dreptul civil roman. Introducere în 
dreptul civil. Subiectele dreptului civil. București: Casa de 
Editură și Presă „Șansa” SRL 1992. 440 p.

11. HAMANGIU, C. ș.a. Tratat de drept civil roman. 
Vol. I. București: ALL 1996. 635 p.

12. BACH, M., KERZNER, L. A new paradigm for pro-
tecting autonomy and the right to legal capacity. Ontario, 
Canada, 2010. 196 p. http://www.lco-cdo.org/wp-content/
uploads/2010/11/disabilities-commissioned-paper-bach-
kerzner.pdf (vizitat la 27.03.2017).

Prezentat 15.07.2017

Semnat pentru tipar 27.08.2017. Formatul 60x84 1/8. 
Tipar ofset. Coli de tipar conv. 8,0. Tiparul executat la CEP al USM

Tirajul – 650.


