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Rezumat
Conceptul de domiciliu urmează a fi cercetat atât prin prisma reglementărilor naționale, 

cât şi a celor internaționale, deoarece acest termen nu are aceiaşi semnificație, or întinde-
rea termenului este mult mai largă şi nu urmează a fi identificată cu noțiunea de „locuință” 
în sensul dreptului de proprietate asupra unui imobil. 

Importanța stabilirii domiciliului sau a reşedinței temporare este determinată de efectele ju-
ridice pe care le produce din punct de vedere a dreptului constituțional, civil, penal, familiei ş. a. 

Prezentul demers ştiințific, divizat în două părți, reprezintă o încercare de definire a ter-
menilor de bază, identificarea situațiilor de determinare a domiciliului în cazul persoane-
lor minore, a persoanelor ocrotite, regulile şi excepțiile reglementate atât la nivel național, 
cât şi internațional. 
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Introducere. Reglementarea domiciliului sau a reședinței persoanei reiese din ne-
cesitatea identificării individului în spațiu, or a „identifica” persoana fizică înseamnă „a 
constata identitatea” acesteia, a individualiza omul în societate, în ansamblul relațiilor 
sociale la care participă [6, p.1]. Într-o societatea contemporană, necesitatea identi-
ficării persoanei fizice ține atât de rațiuni de ordin general, cât și de ordin personal, 
individual. Este de ordin general, în sensul că societatea însăși are interesul ca fiecare 
component al ei să poată fi identificat în multiplele raporturi juridice la care participă. 
Raționamentul identificării în sensul unui interes de ordin personal reiese din necesi-
tatea ca fiecare om, în calitatea sa de participant la diversitatea raporturilor de drept, 
este direct interesat să se poată individualiza în aceste raporturi [6, p. 4].

Scopul studiului. Prezentul studiu are drept scop de bază definirea termenilor 
de „domiciliu”, „reședință temporară”, din punct de vedere a legislației naționale și a 
prevederilor internaționale, stabilirea întinderii efectelor juridice a domiciliului sau a 
reședinței temporare, identificarea  procedeelor de evidență a locuitorilor Republicii 
Moldova, identificarea excepțiilor de la libertatea de alegere a domiciliului.
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Metode și materiale aplicate. În vederea atingerii scopului propus și realizarea ne-
mijlocită a studiului, prin consultarea legislației naționale, cât și a cadrului internațional 
relevant, a legislației altor state, am utilizat metoda deducției, sinteza, analiza, metoda 
sistemică, comparativă.

Rezultate și discuții. Considerăm oportun de a face o incursiune în mecanismul 
național de evidență a populației, identificarea procedurii și mecanismelor de stabi-
lire a raporturilor juridice dintre persoanele fizice și statul pe teritoriul căruia se află 
o persoană fizică. Actele de identitate din sistemul naţional sunt prevăzute în Legea 
privind actele de identitate din sistemul naţional de pașapoarte nr. 273 din 09.11.1994 
[8], completat prin Hotărârea Guvernului nr. 125 din 18.02.2013 pentru aprobarea Re-
gulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republi-
cii Moldova[7], constituie cadrul normativ care asigură realizarea raporturilor juridice 
dintre persoanele fizice, persoanele juridice și instituţiile statului la eliberarea actelor 
de identitate, la ţinerea evidenţei la domiciliu sau reședinţă, la emigrarea autorizată a 
locuitorilor Republicii Moldova și la repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova.

Există trei forme principale de mișcare a populației: în mod natural (dinamica 
nașterii și morții), social (schimbări în poziția oamenilor în structuri socio-economice 
ale societăților în sensul larg al cuvântului) și spațial (deplasare pe teritoriu). Diferite 
forme de mișcare a populației sunt interconectate și interdependente.

Analizând conceptul de domiciliu, prin prisma reglementărilor naționale, cât și a 
celor internaționale, se va observa că acest termen nu are aceiași semnificație, or în-
tinderea termenului este mult mai largă și nu urmează a fi identificată cu noțiunea de 
„locuință” în sensul dreptului de proprietate asupra unui imobil. 

Alexandresco D., citat de către Dogaru I. și Cercel S., susține că, cuvântul domici-
liu provine din sintagma latină domum colere, ceea ce desemnează „casa pe care o 
locuiește cineva”; în acest sens se afirma nemo de domo suo extrahi debet (casa unde 
locuiește cineva și din care nu poate fi izgonit) [6, p. 6].

Dicționarul explicativ al limbii române definește „domiciliul” ca fiind - casă sau loc 
unde cineva locuiește permanent. 2. (Jur) Loc unde cineva, avându-și locuința princi-
pală, este ținut în evidență de autorități și își exercită drepturile cetățenești [5, p. 315]. 

Conținutul juridic al noțiunii de domiciliu nu este reglementat în mod expres de că-
tre Constituția Republicii Moldova, iar definiția domiciliului se regăsește la art. 38 Cod 
Civil al RM, astfel încât alin. 1), stabilește „Domiciliul persoanei fizice este locul unde 
aceasta își are reședința obișnuită. Se consideră că persoana își păstrează domiciliul 
atât timp cât nu și-a stabilit un altul.”[2]  Până la modificările operate la Codul Civil al 
RM în contextul modernizării acestuia, domiciliul era definit ca fiind „locul unde aceas-
ta își are locuinţa statornică sau principală. Se consideră că persoana își păstrează do-
miciliul atâta timp cât nu și-a stabilit un altul”[3]. Redacția veche a Codului Civil al RM 
nu conținea o explicație a termenelor „statornică sau principală”, precum și nici careva 
criterii de identificare ale acestor caractere juridice în vederea aprecierii domiciliului 
persoanei fizice. Constatăm că, modificările operate la Codul Civil sunt suficient de 
explicite, or, la alin. (2) al art. 38, legiuitorul indică expres asupra noțiunii de „reședință 
obișnuită” și „reședință temporară”. Astfel, „reședința obișnuită demonstrează o legă-
tură apropiată și stabilă a persoanei fizice cu locul vizat. La determinarea reședinței 
obișnuite se iau în considerare toate elementele de fapt relevante, în special durata și 
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regularitatea prezenței persoanei în locul vizat, precum și condițiile și motivele acestei 
prezențe”[2]. Codul Civil al RM, la art. 38, alin (3) reglementează reședința temporară a 
persoanei fizice care „este locul unde își are locuința temporară sau secundară”. În con-
formitatea cu reglementările legislației civile, stabilirea sau schimbarea domiciliului nu 
operează decât atunci când cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu 
intenția de a avea acolo reședința obișnuită. Dovada intenției rezultă din declarațiile 
persoanei făcute la autoritățile competente să opereze stabilirea sau schimbarea do-
miciliului, iar în lipsa acestor declarații, din orice alte împrejurări de fapt [2].

În legislația rusă se disting termenii de „место пребывания”- care este un ter-
men cu o concepție mai largă, și semnifică orice loc de aflarea a persoanei, iar „место 
жительства”- loc în care persoana se află permanent, altfel spus, domiciliu [10, p. 347]. 

În literatura de specialitate, se distinge clasificarea domiciliului în funcție de modul 
în care acesta s-a stabilit: 

- domiciliul de drept comun, care este locuința statornică, aleasă de o persoană 
fizică în mod liber; 

- domiciliu legal care apare în situații expres prevăzute de lege pentru anumite per-
soane, al căror domiciliu este declarat a fi într-un anume loc; 

-în domiciliul ales sau domiciliul convențional, care apare în cadrul anumitor rapor-
turi juridice în care persoana este angajată și este aplicabil doar în privința acestora. 
Se poate vorbi de domiciliul politic sau domiciliul civil, dacă ne referim la exercițiul 
drepturilor politice ori drepturilor civile ale persoanei fizice [6, p.14].

Domiciliul de drept comun (ordinar), denumit și domiciliul voluntar, tocmai pentru 
a sublinia că este stabilit în mod suveran de subiectul de drept, are ca titular, în princi-
piu, persoana cu capacitate de exercițiu deplină. Alegerea domiciliului, garantată prin 
lege, este atribuită așadar numai aceluia care are aptitudinea de a dobândi prin fapta 
proprie și de a exercita drepturi civile, de a-și asuma personal obligaţii civile și de a le 
executa [2]. El este prezumat că are puterea de a-și reprezenta corect consecințele juri-
dice civile ale manifestării sale de voință în sensul stabilirii domiciliului într-un anume 
loc. Regula este, așadar, că acela care a dobândit experiența necesară vieții juridice 
proprii este titularul domiciliului de drept comun [6, p.14].

Făcând referire la domiciliul legal, menționăm că, legislația Republicii Moldova indi-
că expres cazurile privind domiciliul minorului și al persoanei limitate în capacitatea de 
exerciţiu. În conformitate cu alin (1), art. 40 Cod Civil al RM, „domiciliul minorului în vâr-
stă de până la 14 ani este la părinţii săi sau la acel părinte la care locuiește permanent” 
[2]. Potrivit alin (2), art. 40 Cod Civil al RM, „domiciliul minorului dat în plasament de 
instanţa de judecată unui terţ rămâne la părinţii săi. În cazul în care aceștia au domicilii 
separate și nu se înţeleg la care dintre ei minorul va avea domiciliul, asupra acestuia 
decide instanţa de judecată” [2]. De asemenea, Codul Civil reglementează situațiile 
excepționale, astfel încât prin intermediul instanței de judecată, se poate stabili domi-
ciliul la bunici sau la alte rude ori persoane de încredere, atunci când o cer interesele 
minorului. Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor 
separați de părinți, stipulează că „prin asigurarea interesului superior al copilului se are 
în vedere asigurarea condițiilor adecvate pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă a 
copilului, ținând cont de particularitățile individuale ale personalității lui și de situația 
concretă în care acesta se află”[9]. În cazul lipsei consimțământului buneilor, rudelor 
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apropiate sau ale altor persoane de încredere, minorul va avea domiciliul la o instituţie 
de ocrotire - tutelă/curatelă; serviciul de plasament de tip familial (casă de copii de 
tip familial, asistenţă parentală profesionistă); serviciul de plasament de tip rezidenţial 
(casă comunitară, centru de plasament temporar, alt tip de instituţie rezidenţială [9]. 

Codul Civil al RM, la alin (4), al art. 40, indică asupra situațiilor în care minorul este 
reprezentat numai de către unul din părinţi, ori dacă minorul se află sub tutelă, domi-
ciliul acestuia va fi la reprezentantul legal [2]. 

Legiuitorul specifică la alin (5), art. 40 că „domiciliul minorului aflat în dificultate, 
în cazurile prevăzute prin lege, se află la familia sau la persoanele cărora le-a fost dat 
în plasament ori încredinţat” [2]. Constatăm însă că, nu este reglementat expres ce se 
înțelege prin termenul „minor aflat în dificultate”, or Legea privind protecția specială a 
copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți, face trimitere la situațiile 
de risc în art. 8 și le identifică ca fiind situațiile în care: 

a) copiii sunt supuși violenței;
b) copiii sunt neglijaţi;
c) copiii practică vagabondajul, cerșitul, prostituţia;
d) copiii sunt lipsiţi de îngrijire și supraveghere din partea părinţilor din cauza ab-

senţei acestora de la domiciliu din motive necunoscute;
e) părinţii copiilor au decedat;
f ) copiii trăiesc în stradă, au fugit ori au fost alungaţi de acasă;
g)părinţii copiilor refuză să-și exercite obligaţiile părintești privind creșterea și în-

grijirea copilului;
h) copiii au fost abandonaţi de părinţi;
i) în privința unuia dintre părinții copilului este instituită o măsură de ocrotire judi-

ciară (ocrotire provizorie, curatelă sau tutelă)
 j) copiii sunt victime ale infracţiunilor [9]. 
Instituția responsabilă de plasamentul planificat al minorilor aflați în situații de risc 

este Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate. În urma analizei efectuate 
privind domiciliul minorului, se constată utilizarea neuniformă a termenilor ce vizează 
situația în care se află aceștia, legislația făcând trimitere la diferite noțiuni, cum ar fi: 
„situații de risc” sau „dificultate”. Nu sunt reglementate situațiile ce țin de domiciliul 
minorilor aflați în conflict cu legea.

Modificările aduse la Codul Civil extind aria drepturilor persoanei aflate în imposibi-
litatea de a conștientiza, ori care nu își poate exprima voința în mod deplin, din cauza 
unei boli mintale ori a unei deficienţe fizice, mintale sau psihologice, asupra cărora se 
instituie măsuri de ocrotire. Astfel, în conformitate cu art. 119 Cod civil, persoana ocro-
tită are dreptul de a alege liber domiciliul sau reședința sa temporară [2]. În literatura 
franceză, acest drept se mai numește „dreptul de alegere a locului de viață”. Într-un caz, 
examinat de instanțele franceze, persoana protejată (ocrotită) a solicitat judecătorului 
tutelar de a fi autorizată să părăsească locul unde era cazată (reședința temporară) 
pentru a se stabili în casa pe care deține în posesie comună cu mama sa. Înainte de 
această sesizare, nu a fost observată nicio dificultate nici de către autoritatea cura-
torială, nici de către o terță parte, nici de către judecător, solicitantul fiind pe deplin 
valabil, având cazare personală vacantă și ieftină și fiind capabil să „dea explicații cu 
discernământ privind motivele alegerii de a locui în altă parte decât într-o casă de bă-
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trâni”. Curatorul în timpul dezbaterilor în fața instanței, și medicul în conținutul celor 
2 certificate redactate de acesta, au invocat un principiu de precauție, considerând că 
riscul unei „recidive” a persoanei, privind starea de sănătate, ar fi limitată în alegerea 
reședinței, considerând aflarea acesteia „într-o reședință sigură”.  O astfel de abordare, 
deși poate părea legitimă din partea curatorului și a medicului, având în vedere trecu-
tul persoanei, nu permite, în absența oricărei dificultăți observate și dovedite efectiv, 
să încalce drepturile omului. Persoana protejată (ocrotită) este în drept să își aleagă 
locul de viață, iar orice presupusă situație de întoarcere acasă care prezintă un risc 
potențial pentru sănătatea persoanei protejate, acesta nu este nici spiritul, nici litera 
legii [1, §3].

În conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova, în cazul în care, 
persoana însărcinată cu ocrotirea impune restricții în exercitarea dreptului de a-și ale-
ge liber domiciliul sau reședința temporară, se atestă implicarea consiliului de familie 
sau, în absenţa acestuia, autoritatea tutelară, care pot decide asupra acestui aspect [2]. 
Drepturile persoanelor aflate sub ocrotire, rămân a fi un subiect încă puțin analizat, 
având în vedere modificările recente în codul civil la instituția persoanei fizice. De ase-
menea, rămâne o dificultate pentru realizarea unei cercetări ample faptul că, cauzele 
civile de stabilire a tutelei, de cele mai multe ori se desfășoară în ședințe închise și nu 
este posibilă accesarea practicii judiciare pe acest segment. 

Stabilirea domiciliului sau a reședinței rămâne să determine un șir de efecte juridice 
importante pentru persoana fizică. Adresarea în instanță de judecată este în strânsă 
legătură cu domiciliul sau reședința temporară. Codul de procedură civilă, reglemen-
tează procedura de stabilire a măsurilor de ocrotire, iar cererea de pornire a procesului 
privind măsura de ocrotire se depune, la alegerea petiţionarului, care poate fi depusă: 

a) la instanţa judecătorească de la domiciliul sau reședinţa temporară a persoanei în 
privința căreia este instituită sau se solicită instituirea unei măsuri de ocrotire;

b) la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială se află instituţia de tratament 
sau a instituţiei sociale în care este instituționalizată persoana în privința căreia este 
instituită sau se solicită instituirea unei măsuri de ocrotire;

c) la instanţa judecătorească de la domiciliul sau reședinţa temporară a ocrotito-
rului provizoriu, curatorului, tutorelui sau mandatarului împuternicit prin mandat de 
ocrotire în viitor [4].

Concluzii. Domiciliul sau reședința temporară reprezintă acea legătură a persoanei 
fizice cu un spațiu determinat, care după natura sa, produce un șir de efete juridice, 
cum ar fi: includerea domiciliului sau a reședinței permanente în actele de identita-
te, modalitatea de alegere și stabilire, posibilitatea de adresare la autorități publice, 
instanțe de judecată. Domiciliul și reședința temporară sunt determinate de un eve-
niment viitor și incert - viața persoanei fizice, or, odată cu decesul acesteia, dreptul la 
domiciliu sau reședință temporară încetează.
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Abstract
The concept of domicile is to be researched in terms of both national and international 

regulations, because this term does not have the same meaning, or the scope of the term 
is much wider and should not be identified with the notion of “housing” in the sense of the 
right to ownership of a building.

The importance of establishing the domicile or temporary residence is determined by 
the legal effects it produces from the point of view of constitutional, civil, criminal, family 
law etc.

This scientific approach, divided into two parts, is an attempt to define the basic terms, 
identify situations of determination of domicile in the case of minors, protected persons, 
rules and exceptions regulated both nationally and internationally.
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Introduction. The regulation of the person’s domicile or residence results from the 
need to identify the individual space, or to “identify” the natural person means to “as-
certain his identity”, to individualize man in society, in all social relations in which he 
participates [6, p. 1]. In a contemporary society, the need to identify the individual 
depends on both general and personal, individual reasons. It is of a general nature, in 
the sense that the company itself has the interest that each component of it can be 
identified in the multiple legal relationships in which it participates. The reasoning of 
identification in the sense of a personal interest stems from the need that each person, 
as a participant in the diversity of legal relationships, is directly interested in being 
able to individualize in these relationships [6, p. 4].

Purpose of the study. The main purpose of this study is to define the terms “domi-
cile”, “temporary residence”, from the point of view of national legislation and interna-
tional provisions, to establish the scope of the legal effects a domicile or a temporary 
residence, to identify procedures for registration of Moldovan inhabitants, identifying 
exceptions to the freedom of choice of domicile.
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Methods and materials applied. In order to achieve the proposed goal and the 
direct realization of the study, by consulting the national legislation, as well as the 
relevant international framework, the legislation of other states, we used the method 
of deduction, synthesis, analysis, systemic, comparative method.

Results and discussions. We consider it appropriate to make a foray into the na-
tional mechanism for registering the population, identifying the procedure and mech-
anisms for establishing legal relations between individuals and the state in whose 
territory a person is located. The identity documents from the national system are pro-
vided in the Law on identity documents from the national passport system no. 273 of 
09.11.1994 [8], completed by Government Decision no. 125 of 18.02.2013 for the ap-
proval of the Regulation on issuing identity documents and records of the inhabitants 
of the Republic of Moldova [7], is the normative framework that ensures the establish-
ment of legal relations between individuals, legal entities and state institutions when 
issuing identity documents, keeping records at home or residence, to the authorized 
emigration of the inhabitants of the Republic of Moldova and to the repatriation of the 
citizens of the Republic of Moldova.

There are three main forms of population movement: natural (dynamics of birth 
and death), social (changes in people’s position in socio-economic structures of socie-
ties in the broadest sense of the word) and spatial (movement in the territory). Differ-
ent forms of population movement are interconnected and interdependent.

Analyzing the concept of domicile, in the light of national and international regu-
lations, it will be observed that this term does not have the same meaning, or the 
extension of the term is much wider and should not be identified with the notion of 
“housing” in the sense of the right to ownership of a building.

Alexandresco D., quoted by Dogaru I. and Cercel S., claims that the word domicile 
comes from the Latin phrase: domum colere, which means “the house where someone 
lives”; in this sense nemo de domo suo extrahi debet (the house where someone lives 
and from which he cannot be  evicted) [6, p. 6].

The explanatory dictionary of the Romanian language defines “domicile” as - a 
house or place where someone lives permanently. 2. (Around), a place where some-
one, having his main residence, is kept in evidence by the authorities and exercises his 
civil rights [5, p. 315].

The legal content of the notion of domicile is not expressly regulated by the Con-
stitution of the Republic of Moldova, and the definition of domicile is found in art. 38 
Civil Code of the Republic of Moldova, so that par. 1) establishes “The domicile of the 
natural person is the place where he has his habitual residence. It’s considered that 
the person keeps his domicile as long as he has not established another one.” [2] Until 
the amendments made to the Civil Code of the Republic of Moldova in the context of 
its modernization, the domicile was defined as “the place where he has his permanent 
residence or main. It’s considered that the person keeps his domicile as long as he has 
not established another one” [3]. The old wording of the Civil Code of the Republic of 
Moldova did not contain an explanation of the terms “permanent or main”, as well as 
any criteria for identifying these legal characteristics in order to assess the domicile 
of the natural person. We find that the amendments made to the Civil Code are suf-
ficiently explicit, or at par. (2) in art. 38, the legislator expressly indicates on the notion 
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of “habitual residence” and “temporary residence”. Thus, “the habitual residence demon-
strates a close and stable connection of the natural person with the place concerned. 
In determining the habitual residence, all relevant factual elements shall be taken into 
account, in particular the duration and regularity of the person’s presence in the place 
concerned, as well as the conditions and reasons for such presence. [2] The Civil Code 
of the Republic of Moldova, at art. 38, paragraph (3) regulates the temporary residence 
of the natural person who “is the place where he has his temporary or secondary resi-
dence”. In accordance with the regulations of civil law, the establishment or change of 
domicile operates only when the person occupying or moving to a certain place did so 
with the intention of having his habitual residence there. Proof of intent results from the 
statements of the person made to the competent authorities to establish or change the 
domicile, and in the absence of such statements, any other factual circumstances [2].

Russian law distinguishes the terms место пребывания - which is a term with a broad-
er concept, and means any place of residence of the person, and место жительства - a 
place where the person is permanently, in other words, domicile [ 10, p. 347].

In the literature, the classification of the domicile is distinguished according to the 
way in which it was established:

- the common law domicile, which is the permanent residence, freely chosen by a 
natural person;

- legal domicile that appears in situations expressly provided by law for certain per-
sons, whose domicile is declared to be in a certain place;

- the chosen domicile or the conventional domicile, which appears in certain legal 
relations in which the person is employed and is applicable only in respect of them. We 
can speak of the political domicile or the civil domicile, if we refer to the exercise of the 
political rights or the civil rights of the natural person [6, p. 14].

The domicile of common law (ordinary), also called the voluntary domicile, precisely 
to emphasize that it is sovereignty established by the subject of law, has as a holder, in 
principle, the person with full capacity to exercise. The choice of domicile, guaranteed 
by law, is therefore attributed only to the one who has the ability to acquire by his own 
deed and to exercise civil rights, to personally assume civil obligations and to execute 
them [2]. He is presumed to have the power to correctly represent the civil legal con-
sequences of his manifestation of will in the sense of establishing domicile in a certain 
place. The rule is, therefore, that the one who has acquired the experience necessary 
for his own legal life is the holder of the common law domicile [6, p. 14].

Referring to the legal domicile, we mention that the legislation of the Republic of 
Moldova expressly indicates the cases regarding the domicile of the minor and of the 
person limited in the capacity to exercise. In accordance with paragraph (1) of art. 40 
of the Civil Code of the Republic of Moldova, “the domicile of a minor up to 14 years of 
age is with his parents or with that parent where he lives permanently” [2]. According 
to paragraph (2), art. 40 of the Civil Code of the Republic of Moldova, “the domicile of 
a minor placed in court by a third party remains with his parents. If they have separate 
domiciles and it is not understood to which of them the minor will have the domicile, 
the court decides on him” [2]. Also, the Civil Code regulates exceptional situations, 
so that through the court, the domicile of grandparents or other relatives or trusted 
persons can be established, when the interests of the minor so require. The Law on 
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Special Protection of Children at Risk and Children Separated from Parents stipulates 
that “Ensuring the best interests of the child is intended to ensure adequate conditions 
for the harmonious growth and development of the child, taking into account the indi-
vidual particularities of his personality and the concrete situation in which it finds itself” 
[9]. In case of lack of consent of grandparents, close relatives or other trusted persons, 
the minor will be domiciled at a care institution - guardianship; family placement service 
(family-type orphanage, professional parental assistance); residential placement service 
(community house, temporary placement center, other type of residential institution [9].

   The Civil Code of the Republic of Moldova, at paragraph (4) of art. 40, indicates on 
the situations in which the minor is represented only by one of the parents, or if the 
minor is under guardianship, his domicile will be the legal representative [2].

    The legislator is specified in paragraph (5) of art. 40 that “the domicile of the minor 
in difficulty, in the cases provided by law, is with the family or the persons to whom 
he was placed or placed” [2]. However, we find that it is not expressly regulated what 
is meant by the term “minor in difficulty”, or the Law on Special Protection of Children 
at Risk and Children Separated from Parents, refers to the risk situations in art. 8 and 
identifies them the situations in which:

a) children are subjected to violence;
b) children are neglected;
c) children practice vagrancy, begging, prostitution;
d) children are deprived of care and supervision by their parents due to their ab-

sence from home for unknown reasons;
e) the children’s parents have died;
f ) children live on the street, have run away or been evicted from the home;
g) the parents of the children refuse to exercise their parental obligations regarding 

the upbringing and care of the child;
h) the children were abandoned by their parents;
i) in respect of one of the child’s parents, a measure of judicial protection is insti-

tuted (provisional protection, guardianship or guardianship);
 j) children are victims of crime [9].
The institution responsible for the planned placement of minors at risk is the Com-

mission for the Protection of Children in Difficulty. Following the analysis carried out on 
the minor’s domicile, it is found that the terms referring to the situation they are in are 
uneven, the legislation referring to various notions, such as: “risk situations” or “difficult”. 
Situations related to the domicile of minors in conflict with the law are not regulated.

The amendments to the Civil Code extend the area of the rights of the person who 
is unable to be aware, or who cannot fully express his will, due to a mental illness or a 
physical, mental or psychological deficiency, on which protective measures are insti-
tuted. Thus, in accordance with art. 119 Civil Code, the protected person has the right 
to freely choose his domicile or temporary residence [2]. In French literature, this right 
is also called the “right to choose one’s place of residence”. In one case, examined by 
the French courts, the protected person (protected) asked the guardianship judge to 
be allowed to leave the place where he was staying (temporary residence) to settle in 
the house he owns in common possession with his mother. Prior to this notification, 
no difficulties were observed either by the curatorial authority, by a third party or by 
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the judge, the applicant being fully valid, having vacations and cheap personal accom-
modation and being able to “give discerning explanations on the reasons for choosing 
to live elsewhere than in a nursing home”.

The curator during the debates before the court, and the doctor in the content of 
the 2 certificates drafted by him, invoked a precautionary principle, considering that 
the risk of a “recurrence” of the person, regarding the state of health, would be limited 
in choosing the residence “in a safe residencial”. Such an approach, although it may 
seem legitimate on the part of the curator and the doctor, given the person’s past, 
does not allow, in the absence of any difficulty observed and actually proven, to vio-
late human rights. The protected (protected) person has the right to choose his place 
of life, and any alleged situation of return home that presents a potential risk to the 
health of the protected person, this is neither the spirit nor the letter of the law [1, p. 3].

In accordance with the provisions of the Civil Code of the Republic of Moldova, if 
the person in charge of protection imposes restrictions on the exercise of the right 
to freely choose their domicile or temporary residence, the involvement of the family 
council or, in its absence, the guardianship authority, who can decide on this issue [2]. 
The rights of the persons under the protection, remain a subject still little analyzed, 
considering the recent changes in the civil code at the institution of the natural per-
son. It also remains a difficulty to conduct a comprehensive investigation into the fact 
that civil cases for the establishment of guardianship are most often conducted in 
closed sessions and it is not possible to access judicial practice in this segment.

The determination of domicile or residence remains to determine a number of impor-
tant legal effects for the natural person. The address in court is closely related to the domi-
cile or temporary residence. The Code of Civil Procedure regulates the procedure for estab-
lishing protection measures, and the request to start the process regarding the protection 
measure is submitted, at the choice of the petitioner, which can be submitted:

a) at the court of the domicile or temporary residence of the person in respect of 
whom a protection measure is instituted or is requested;

b) to the court in whose territorial area, the treatment institution or the social insti-
tution in which the person in respect of whom the institution is instituted or requested 
to institute a protection measure is institutionalized;

c) at the court of the domicile or temporary residence of the provisional protector, 
curator, guardian or agent empowered by a future protection mandate [4].

Conclusion. The domicile or temporary residence represents that connection of 
the natural person with a determined space, which by its nature, produces a series 
of legal effects, such as: the inclusion of the domicile or permanent residence in the 
identity documents, the choice and establishment, the possibility of addressing public 
authorities, courts. Domicile and temporary residence are determined by a future and 
uncertain event - the life of the natural person, or, with his death, the right to domicile 
or temporary residence ceases.
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