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Stimaţi colegi care V-aţi sărbătorit aniversările şijubileele în lunile ianuarie, februarie şi martie ale anului 2015:

50 de ani:
Popovici Oleg -  BAA „Lex Justior” -  mun. Chişinău 

Coadă Tatiana -  BAA „Avolex” -  mun. Chişinău 
Caprovaia Olga -  BAA „A & C. CH” -  mim. Chişinău 

Nagacevschi Vitalie -  BAA „Nagacevschi şi Partenerii” -  mun. Chişinău 
Calian Igor -  BAA„IRP” -  mun. Chişinău 

Baban Nicolae -  CA „Baban Nicole”-  Edineţi 
Bularu Sergiu -  CA „Bularu Sergiu” -  mun. Chişinău 

Zubco Valeriu -  mun. Chişinău -  mim. Chişinău 
Chiriacov Grigore -  „Grigore Chiriacov”-  Cahul 

Cazacu Leonid -  „Leonid Cazacu”-  Călăraşi 
Plăcintă Dumitru -  „Dumitru Plăcintă” -  mun. Chişinău 

55 de ani:
Ceban Alexandru -  CA „Ceban Alexandru” -  mun. Chişinău 

Baciu Sava -  „Sava Baciu” -  or. Cantemir 

60 de ani:
Pavlovschi Stanislav -  CA „Stanislav Pavlovschi” -  mun. Chişinău 

Ploşniţa Emanoil -  BAA „Pro-Maximus” -  mun. Chişinău
Druţă Boris -  CA „Boris Druţă”-  mun. Chişinău 
Zubcov Liudmila -  CA „Zubcov Liudmila” -  Bălţi 

Guţu Liubov -  „Guţu Liubov”-  mun. Bălţi 
Mîţu Ştefan -  BAA „Corect ” -  mun. Chişinău 

Tîmbur Ion -  BAA „Nisporeni” -  Nisporeni

Babei Ion -  BAA sect. Buiucani -  mun. Chişinău 
Drăguţă Petru -  BAA sect. Centru -  mun. Chişinău 

Porumbescu Ştefan -  CA „Porumbescu Ştefan” -  Comrat
Zumbreanu Victoria -  CA „Victoria Zumbreanu” -  mun. Chişinău 

Moraru Victor -  BAA „Vivat Jus”-  mun. Chişinău 
Vă dorim răbdare şi înţelepciune ca să puteţi asigura echilibrul şi susţinerea necesare în 

tot ce au de realizat apropiaţii Dvs. pe parcursul vieţii lor.

65 de ani:

Cu urări de sănătate şi de mai bine, 
Gheorghe Amihalachioaie, preşedintele Uniunii Avocaţilor

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova (în continuare UA din RM) anunţă desfăşurarea concursului public de 
selectare a unei companii de audit în vederea efectuării unui audit independent cu privire la situaţia financiară a UA din 
RM, pentru perioada 01 ianuarie 2 0 1 1 - 3 1  decembrie 2014. Auditul va fi efectuat în conformitate cu Standardele 
Internaţionale de Audit (ISA 800).

Depunerea Cererilor de participare la concurs se va efectua pe parcursul a 30 zile din momentul publicării prezentului 
anunţ în Monitorul Oficial, la sediul UA din RM, str. Bănulescu-Bodoni, 53a, mun. Chişinău.

Cererea de Ofertă pentru Procurări de servicii de Audit şi Formularul de participare la concurs pot fi accesate pe situl 
avocatul.md

Pentru informaţii suplimentare contactaţi la nr. de telefon 022-22-61-52.

/

Preşedintele Uniunii Avocaţilor din RM
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ANUNŢ!
Congresul Uniunii Avocaţilor din Republica M oldova va avea loc la 22 mai 2015, la i 0:00

Ordinea de zi:

1. Raportul anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova.
2. Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru Etică şi Disciplină.
3. Raportul anual privind activitatea Comisiei de Licenţiere a profesiei de avocat.
4. Raportul anual al Comisiei de Cenzori.
5. Aprobarea bugetului anual al Uniunii Avocaţilor din RM pentru anul 2015.
6. Alegerea Preşedintelui Uniunii Avocaţilor din RM.
7. Alegerea membrilor Comisiei pentru Etică şi Disciplină.
8. Diverse.

Pentru mai multe informaţii: 022-22-61-52
V_______________________________ ’________________________________________________________________________________________ J

PARTICULARITĂŢI ALE PARTICIPĂRII AV0CATULUI- 
REPREZENTANT LA ACTU L DE AUDIERE I  COPIILOR 
MARTORI Şl VICTIME ÎN PROCESELE PENALE

Vitalie RUSU, conferenţiar universitar, Mariana SPATARI, doctor în drept,
doctor în drept, avocat lector superior universitar, avocat

Fiind desemnat să acorde asistenţă juridică mar
torului minor sau părţii vătămate minore, avocatul 
reprezentant are dreptul legal, dar şi obligaţia de a 
interveni asupra actelor de urmărire penală efectuate 
cu participarea persoanelor minore ale căror interese 
le reprezintă.

Prin martor înţelegem persoana căreia ce i-au fost 
cunoscute anumite elemente de fapt înainte de che
marea sa în procesul penal. Persoana fizică nu dobân
deşte calitatea procesuală de martor decât în măsura 
în care este chemată să facă declaraţii cu privire la îm
prejurările de fapt pe care le cunoaşte şi care au, direct 
sau indirect, legătură cu obiectul probatoriului. Pentru 
dobândirea calităţii de martor, trebuie să fie întrunite 
următoarele condiţii: 1) existenţa unui proces penal 
în curs de desfăşurare în faţa organelor judiciare; 2) 
existenţa unei persoane care cunoaşte fapte şi împre
jurări de natură să contribuie la aflarea adevărului în 
procesul penal; 3) ascultarea acelei persoane de către 
organele judiciare cu referire la faptele şi împrejurările 
pe care le cunoaşte.

Calitatea de martor, în special a cea de martor 
minor incubă anumite drepturi, la acest capitol fiind 
înscris, în parte, şi dreptul de a fi reprezentat (art. 92, 
art. 481 şi art. 4811 Cod de procedură penală al Repu
blicii Moldova). Astfel, conform alin. 1, alin. 1 al art. 92:

"Persoana, fiind citată în calitate de martor, are dreptul 
să invite un avocat care îi va reprezenta interesele în 
organul de urmărire penală şi o va însoţi la acţiunile 
procesuale efectuate cu participarea sa". Conform art. 
481, alin. 3 din Codul de procedură penală, „La audi
erea martorului minor participă reprezentantul lui 
legal precum şi, după caz, reprezentantul lui conform 
prevederilor art. 91 şi 92". La rândul său, art. 4811 din 
Codul de procedură penală fixează dreptul martorului 
minor „de a fi reprezentat la toate etapele procesului 
de un reprezentant legal şi avocat". Martorul minor nu 
depune jurământ în procesul realizării actului de au
diere. Audierea martorului minor nu poate dura mai 
mult de 2 ore fără întrerupere, iar în total nu poate de
păşi 4 ore pe zi. Pornind de la prevederile art. 481, alin. 
1 din Codul de procedură penală, la audierea martoru
lui minor, este obligatorie şi participarea pedagogului 
sau a psihologului.

Cu ocazia asistării şi reprezentării intereselor mar
torului minor, asupra avocatului sunt plasate următoa
rele sarcini: 1) de a reprezenta martorul minor în toate 
etapele procesului; 2) de a respecta confidenţialitatea 
pe toată durata procesului; 3) să explice martorului 
dreptul de a nu se incrimina pe sine însuşi şi pe rudele 
sale; 4) să asiste martorul minor reprezentat pe toată 
durata acţiunii procesuale la care participă acesta; 5)
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să înainteze cereri şi demersuri în interesul martorului 
minor reprezentat; 6) să facă obiecţii asupra acţiunilor 
organului de urmărire penală şi să ceară includerea 
acestora în procesul-verbal al acţiunii procesuale; 7) să 
ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiunilor pro
cesuale la care el împreună cu martorul minor a parti
cipat şi să ceară completarea sau includerea obiecţiilor 
lor în procesul-verbal respectiv; 8) să explice martoru
lui minor întregul spectru de drepturi şi obligaţii şi, 
respectiv, conţinutul acestora în legătură cu deţinerea 
calităţii procesuale de martor; 9) să explice consecin
ţele negative ce pot surveni drept rezultat al refuzului 
de a face declaraţii sau a dării declaraţiilor cu bună- 
ştiinţă false. Martorul minor cu vârsta între 16-18 ani 
dispune de toate drepturile şi obligaţiile unui martor, 
de dreptul de a fi informat despre toate cererile făcute 
de reprezentantul lui, precum şi de a formula obiecţii 
asupra acestor acţiuni. în cazul în care, după o discuţie 
în comun, martorul minor nu şi-a retras obiecţiile, re
prezentantul legal trebuie să-şi retragă cererea.

Câtă vreme în procesul penal, prin firea lucrurilor 
victimele nu-şi pot reconstitui probe cu acte (sau alte 
probe materiale), apelul în procesul penal la declaraţi
ile martorilor este inevitabil ca o manifestare şi a drep
tului la protecţie a victimelor faptelor infracţionale (a 
victimelor criminalităţii); mai exact, ca o manifestare a 
dreptului victimelor criminalităţii la accesul la justiţie 
şi la tratamentul echitabil1.

Declaraţiile martorilor şi ale părţii vătămate nu sunt 
doar un mijloc de stabilire a noilor circumstanţe, dar 
sunt în acelaşi timp un mijloc eficient de stabilire a per
tinenţei, de verificare şi concretizare a circumstanţelor 
care deja au fost stabilite prin intermediul altor probe.

în cadrul probatoriului, acţionând principiul nece
sităţii de a se recurge la orice mijloc de probă, pentru 
aflarea adevărului în cauză, legiuitorul a înţeles să nu 
excludă pe minori de posibilitatea de a fi ascultaţi ca 
martori2.

Legea procesual-penală nu interzice ascultarea mi
norului în calitate de martor în procesul penal. Mino
rul poate fi ascultat ca şi martor indiferent de vârstă, 
deoarece legea nu prevede o limită minimă începând 
de la care persoana ar putea depune mărturie. Din 
punctul de vedere al tacticii criminalistice, asculta
rea minorului se desfăşoară sub imperativul adaptă
rii. Prin aceasta înţelegem adaptarea tacticii la vârsta 
minorului şi la specificul cauzei. Dintre factorii care 
influenţează în mod particular audierea martorilor mi
nori, avocatul-reprezentant urmează să reţină: vârsta, 
dezvoltarea fizică şi psihică, mediul din care provine, 
condiţiile de audiere şi tactica adoptată de organul ju
diciar. Pe de altă parte, procesul formării declaraţiilor 
martorului minor prezintă o serie de aspecte particu-

1 Doltu I. Declaraţiile martorului -  mijloc de probă în proce
sul penal. Constanţa, Dobrogea, 1999, p. 75.

2 Vintilă Dongoroz ş.a. Explicaţii teoretice ale Codului de 
procedură penală român. Partea generală. Voi. I. Editura Acade
miei române. Bucureşti, 1975, p. 205.

lare legate de emotivitatea ridicată, lipsa experienţei 
de viaţă, nivelul scăzut de cunoştinţe, subiectivitatea, 
tendinţa de exagerare, teribilismul adolescentin ori ti
miditatea crescută3.

Persoana care asistă martorul minor are un rol foar
te important privit prin prisma faptului că, ea trebuie 
să ajute, în primul rând prin prezenţa sa, la crearea şi 
menţinerea unei atmosfere de încredere şi siguranţă 
pentru minor4. Vocabularul folosit în relaţia cu mi
norul trebuie să se situeze la nivelul de înţelegere al 
acestuia. Utilizarea unor termeni ştiinţifici, necunos
cuţi minorului va avea un efect derutant, acesta nu va 
înţelege ce i se cere să facă, în concluzie relatările şi 
răspunsurile sale vor fi afectate de acest viciu. Trebuie 
ţinut cont de faptul că minorul nu poate întotdeauna 
să înţeleagă sau să se exprime în terminologii specifi
ce oricăror domenii de activitate, avocatul-reprezen
tant urmând a atrage atenţia organului judiciar asu
pra acestui moment. Din acest considerent, avocatul 
reprezentant urmează să atragă atenţia organului de 
urmărire penală în sensul că urmează a se ţine cont 
de vârsta şi gradul de dezvoltare psihico-intelectuală a 
martorului, de aceste momente depinzând posibilită
ţile şi capacitatea de percepere şi înţelegere a faptelor 
şi fenomenelor la care a asistat. în declaraţie urmează 
să se consemneze expresiile şi termenii aparţinând 
minorilor ascultaţi. în fine, declaraţia se citeşte mino
rului -  operaţia care poate fi realizată şi de către avoca
tul-reprezentant, ulterior fiind semnate fiecare pagină 
a procesului-verbal întocmit cu ocazia realizării actului 
de audiere, de către minor, reprezentant, persoanele 
prezente la actul de audiere şi procuror5.

Din punct de vedere al asistenţei acordate de 
avocatul-reprezentant martorului minor, în situaţia 
pregătirii către ascultare accentul urmează a fi pus 
pe următoarele momente: 1) în plan strict, interior, în 
documentarea cu privire la specificul ascultării mino
rilor; 2) pe plan obiectiv, pe studierea dosarului cauzei 
şi cunoaşterea personalităţii minorului într-o măsură 
cât mai mare.

Interogarea martorului-minor trebuie făcută în ter
meni cât mai reduşi, accelerarea fiind necesară deoa
rece anumite momente dispar din memoria copiilor 
foarte repede. Ba mai mult: această categorie de mar
tori prea uşor poate fi influenţată în direcţie distructi
vă şi ostilă cauzei de persoanele cointeresate în darea 
depoziţiile neadecvate. După caz, se emite ipoteza că 
cei legaţi direct sau colateral de infracţiune îşi schim
bă depoziţiile în rezultatul influenţării psihice sau fizi
ce din partea altor participanţi la proces, a rudelor sau 
cunoscuţilor acestora, precum şi datorită „cumpărării"

3 Cristian Miheş. Criminalistica. Ascultarea martorului. Ed. 
LUMINA LEX. Bucureşti, 2008, p. 128-129.

4 Fisher R. R, Geiselman R. E. Memory-enhancing Tech
niques for Investigative Interviewing. Cherles C. Thomas Publi
sher, Springfield, Illinois, 1992, p. 48.

5 loan Doltu, Vasile Draghici, Mariana Negip. Martorul în 
procesul penal. Ed. LUMINA LEX. Bucureşti, 2004, p. 78-79.
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de către cel învinuit sau rudele lui6. La deschiderea au
dierii martorului minor trebuie clarificată şi atitudinea 
acestuia faţă de bănuit sau învinuit. Verificarea acestor 
momente dau organului de urmărire posibilitatea de 
a alege tactica realizării actului de urmărire şi, ulterior, 
de a aprecia informaţiile obţinute.

în timpul interogării se impune şi necesitatea de a 
comunica audiatului şi reprezentantului său legal mo
mentele ce ţin de aprecierea comportamentului la caz 
şi consecinţele la care poate duce atare activitate. Au
dierea junelui impune descifrarea termenilor juridici şi 
speciali, în cazul utilizării lor, precum şi lămurirea aces
tora în cuvinte clare încât sensurile să ajungă la mintea 
celui audiat.

De câteva particularităţi dispune şi audierea copii
lor de vârstă fragedă. De fapt, legea procesual-penală 
nu prea stabileşte vârsta de la care o persoană poate 
fi audiată pentru depunerea depoziţiilor în calitate de 
martor. Luând în consideraţie particularităţile psiholo
gice ale copiilor de vârstă fragedă (capacitatea limita
tă de percepere şi reproducere a evenimentelor, ori
entarea spre plăzmuire), ei sunt ascultaţi ca martori în 
cazurile când circumstanţele ce au importanţă pentru 
cauză nu pot fi stabilite pe alte căi.

Audierea la vârsta fragedă trebuie realizată într-un 
mod specific pentru a evita posibila traumatizare psi
hică. lată de ce obţinerea informaţiilor în condiţii cas
nice sau în cadrul instituţiilor pentru copii este mai ac
ceptabilă decât atmosfera oficială. în aşa cazuri e util 
dialogul pe diferite teme care liniştesc şi calmează, şi 
care, numaidecât, premerg audierii. La ascultarea co
pilului cu vârsta între 3 şi 7 ani nu ededoritîntocmirea 
unui proces-verbal ci, mai curând, a unei adeverinţe 
semnate de toţi subiecţii implicaţi în actul de intero
gare. Drept motiv al acestei propuneri, poate servi 
faptul că procesul-verbal de audiere scris la persoana I 
din numele copilului de vârsta enunţată se va prezen
ta oricum neconvingător şi absurd cu toată străduinţa 
persoanei preocupate de interogare de a reproduce 
pe deplin cele spuse. întocmirea unei adeverinţe în 
această privinţă însă din numele celui responsabil de 
audiere şi din numele celor prezenţi la act nu numai 
că oglindeşte clar şi pe deplin cele povestite de copil, 
dar scoate la iveală şi atmosfera plăcută a ascultării 
descotorosită de presiune şi oficialitate. Posibilităţile 
întocmirii unei astfel de adeverinţe nu este prevăzută 
de Codul de procedură penală al Republicii Moldova. 
Despre necesitatea fixării unei aşa modalităţi de audie
re a martorului-copil ne vorbesc totuşi careva momen
te de unde reţinem: 1) procedura obţinerii depoziţiilor 
de la aceşti copii se deosebeşte esenţial de ordinea au
dierii martorului care este reglementată amănunţit de 
lege; 2) după esenţa sa, ascultarea copilului cu vârsta 
între 3 şi 7 ani constă într-un dialog la care, de rând cu 
persoana care o efectuează, ia parte reprezentantul le-

6 A se vedea: Э. У. Бабаева. Предупреждение изменения 
показаний подследственным и свидетелем на предвари
тельном расследовании. ЭКЗАМЕН, М., 2001. с. 8.

gal, pedagogul, educatorul; 3) la aceşti ani, minorului 
nu i se comunică scopul citării la persoana competen
tă şi responsabilă de actul audierii, nu-i sunt lămurite 
drepturile şi obligaţiile procesuale, nu i se face propu
nerea de a povesti totul ce ştie în legătură cu cauza.

Cu alte cuvinte, după aceste momente, întocmirea 
unei adeverinţe privind dialogul cu un copil între 3 şi 
7 ani corespunde într-o măsură mai mare caracteru
lui de facto al informaţiei obţinute7. Persoana care re
prezintă interesele minorului, asistând la ascultare nu 
trebuie să aibă interese contrare cu ale minorului în 
cauza respectivă, şi de fapt, nu trebuie să fie interesată 
sub nicio formă în cauză8.

Declaraţiile părţii vătămate (victimei) constituie 
comunicarea despre circumstanţele ce au legătură 
cu infracţiunea prin care persoanei care face declara
ţii i s-a cauzat o pagubă morală, fizică sau materială; 
comunicarea acesteia despre circumstanţele care au 
importanţă pentru cauză, comunicare efectuată în ca
drul audierii conform procedurii stabilite de lege. Ur
mează a fi diferenţiate declaraţiile părţii vătămate de 
lămuririle, cererile şi demersurile (inclusiv plângerea 
acesteia referitoare la săvârşirea infracţiunii), care au 
fost anexate la dosar. Declaraţii ale părţii vătămate vot 
fi doar comunicările făcute de către aceasta la audiere 
după pornirea urmăririi penale. Lămuririle şi cererile 
ale căror materiale se află la dosar, obţin informaţia 
documentelor şi nu pot substitui declaraţiile părţii vă
tămate dare de către aceasta în timpul audierii9.

Conform art. 111, alin. 2 din CPP,„Declaraţiile şi au
dierea părţii vătămate se fac conform dispoziţiilor ce 
se referă la declaraţiile şi audierea martorilor, fiind apli
cate în mod corespunzător". Astfel, aspectele audierii, 
specifice martorului minor au aplicabilitate deplină şi 
în situaţia audierii unei părţi vătămate cu vârsta sub 
majorat. Părerea subiectivă a părţii vătămate (victimei) 
este o modalitate de comunicare a datelor faptice pe 
care aceasta le cunoaşte, însă nu va fi în acelaşi timp şi 
probă. Totodată, avocaţii reprezentanţi ai părţilor vă
tămate urmează să atragă atenţie asupra momentului 
când părerea subiectivă a părţii vătămate poate avea 
valoare probantă. Drept exemplu ne-ar servi răspun
sul părţii vătămate la o întrebarea de categoria: „Care 
a fost atitudinea infractorului faţă de faptul că aveţi o 
vârstă sub majorat?" Suntem de părerea că răspunsul 
oferit de victimă la această întrebare va avea impor
tanţă probatorie şi valoarea respectivă, părerea părţii 
vătămate minore în acest caz fiind necesară pentru 
stabilirea cinismului, dispreţului faţă de lege şi socie
tate şi a altor circumstanţe necesare cercetării cauzei.

7 Rusu Vitalie. Procedura penală în cauzele cu minori. Ed. 
PONTOS. Chişinău, 2004, p. 114-116.

8 Mircea I. despre tactica audierii primare a minorilor. Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai. Series lurisprudentia. Cluj-Napoca, 
1975, p. 28.

9 Lucian Furnică. Unele considerente privind noţiunea şi im
portanţa declaraţiilor martorului şi ale părţii vătămate în proce
sul penal. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldo
va. Seria „Ştiinţe socioumanistice". Voi. 1,2006, p. 624.
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Urmează să remarcăm că în afară de criteriile tac
tice generale de audiere a victimelor, munca cu aceşti 
participanţi la activitatea de procedură penală implică 
şi anumite particularităţi tactice, condiţionate de sta
tutul procesual al victimei şi de starea ei psihică în mo
mentul în care a perceput evenimentele. Pe de o parte, 
victima, întocmai ca şi martorul, are anumite obligaţii 
procedurale, în special este obligată să facă depoziţii, 
iar pe de altă parte ea nu este un observator la cele 
întâmplate, de cele mai multe ori fiind un participant 
activ, care a acţionat contra infractorilor şi căruia în 
momentul săvârşirii infracţiunii i s-au pricinuit anumite 
pagube. Toate acestea fac, în anumită măsură, ca tac
tica de audiere a victimei să se deosebească de tacti
ca de audiere a martorului şi să creeze temei pentru o 
clasificare aparte a particularităţilor audierii victimei10.

Tactica audierii victimei minore urmează a fi axată, 
cu implicarea avocatului-reprezentant, pe următoare
le momente: 1) în majoritatea cazurilor victima, fiind 
un participant la eveniment, poate să povestească mai 
bine decât alţi figuranţi despre infracţiunea săvârşită; 
2) victima, fiind jertfă a infractorului şi suportând per
sonal sentimentul de frică, oroare, stres, fiind uneori 
bătută, înjosită etc., nu ţine minte întotdeauna deta
liile celor întâmplate, iar uneori nici nu are posibilita
tea să vadă totul, după cum pot observa şi păstra în 
memorie anumite circumstanţe celelalte persoane; 3) 
uneori, sentimentul de frică, spaimă, suferinţele fizice 
suportate şi stresul sunt într-atât de mari, încât victima 
nu este în stare la audiere să expună în mod obiectiv şi 
pe deplin cele întâmplate; 4) uneori, la etapa iniţială a 
urmăririi penale, victima minoră exagerează inconşti
ent pericolul în care s-a aflat sau prejudiciul pe care l-a 
suportat; 5) unele victime minore ar putea fi influen
ţate în vederea oferirii declaraţiilor în favoarea infrac
torului; 6) în unele cazuri, victimele minore, dintr-un 
sentiment de sfială sau de frică faţă de părinţi trec cu 
tăcerea o serie de detalii ale infracţiunii.

în procesul discuţiilor preliminare cu victima, avo- 
catul-reprezentant urmează: a) să studieze atent sta
rea psihică a copilului ce urmează a fi audiat; b) să de
pisteze faptele de încercare de influenţare din partea 
anumitor persoane; c) să-i stabilească nivelul gradului 
de dezvoltare intelectuală; d) să stabilească o atmosfe
ră de încredere reciprocă între el şi victima-minoră; e) 
să-i explice într-un mod simplu şi accesibil esenţa sta
tutului de parte vătămată şi drepturile şi obligaţiunile 
pe care le are în legătură cu acest statut, la general, şi 
cu ocazia audierii ca parte vătămată, în special; f) să-i 
explice consecinţele negative care pot surveni în caz 
de oferire a declaraţiilor cu bună-ştiinţă false sau a re
fuzului de a face declaraţii.

Avocatul-reprezentant al părţii-vătămate minore, 
la momentul iniţierii actului de audiere, trebuie să aibă

10 Mihai Gheorghiţă, Loredana Munteanu. Interogarea mar
torilor şi pătimiţilor la cercetarea infracţiunilor săvârşite de 
structurile criminale organizate. Revista de Criminologie, Drept 
penal şi Criminalistică. Nr. 1-2, 2003, p. 45.

deja lista întrebărilor care urmează a fi adresată celui 
audiat în vederea clarificării circumstanţelor necesare 
cercetării obiective şi sub toate aspectele a cauzei pe
nale. Este benefic ca pe parcursul audierii avocatul-re
prezentant să insiste asupra prezentării spre vizualiza
re victimei minore a acelor obiecte care pot fi folosite 
pentru urmărirea infractorilor (de exemplu, prezenta
rea unor obiecte descoperite la faţa locului etc.).

Este inadmisibilă prezenţa unor persoane străi
ne, cu excepţia celor prevăzute de lege, la realizarea 
actului de audiere a victimei minore. Avocatul-re
prezentant urmează să aibă grijă ca întrebările care-i 
sunt puse victimei, orientate spre demascarea ei în 
săvârşirea infracţiunii, să fie retrase ca fiind ilegale, 
fiindcă o atare situaţie o transformă în mod artificial 
din victimă în bănuit. în asemenea cazuri, audierea 
victimelor trebuie să decurgă în strictă conformitate 
cu legea procesual-penală şi doar atunci când organul 
de urmărire penală (procurorul) va acumula probele 
necesare pentru a demonstra înscenarea şi vinovăţia 
în acest sens, poate, dar şi atunci foarte rezervat, cu 
respectarea tuturor garanţiilor instituite în acest sens, 
să se purceadă la schimbarea statutului procesual al 
minorului victimă.

Uneori, după audiere, victima minoră poate obţi
ne, pe diferite căi, o informaţie nouă care are o anumi
tă importanţă pentru descoperirea infracţiunii (inclu
siv identificarea infractorilor). Din acest considerent, 
avocatul-reprezentant trebuie să convină cu victima 
minoră asupra unei legături permanente cu referire 
la informarea reciprocă asupra momentelor necesare 
cercetării cauzei penale.

Cu toate plusurile înşirate aici, nu se poate sări peste 
altă logică: de facto, legea procesual-penală stipulează 
participarea pedagogului ca factor personal în situaţii 
de audiere a minorilor. în privinţa altor acte de urmă
rire, asemenea indicaţii nu sunt întâlnite. Prin urmare, 
ideea lansată e răsturnată de altă idee: "aglomeraţia", 
numărul sporit de participanţi la caz produce o altă 
zbatere emoţională, un alt climat, care poate complica 
efectuarea actului de urmărire. De asemenea, dacă ne 
dăm seama până la capăt de situaţie, asupra pedago
gului nu poate fi plasată sarcina aprecierii depoziţiilor, 
deoarece dânsul contribuie doar la acumularea probe
lor, aprecierea urmând a fi efectuată de către organul 
de urmărire penală. Cât priveşte stabilirea contactului 
psihologic cu minorul, este evident că acesta este ob
ţinut ceva mai înainte de către organul de urmărire pe
nală, şi anume, din momentul din care copilul partea- 
vătămată a depus depoziţii privitoare la infracţiune.

E adevărat, apar şi anumite dificultăţi'cauzate de 
participarea părţii vătămate sau a martorului de vârstă 
minoră la actul de audiere. Cu atât mai mult, pentru 
a obţine rezultatele scontate, se impune participarea 
reprezentanţilor legali ai copiilor sau ai altor persoa
ne cu a căror prezenţă în mediul public aceştia s-au 
obişnuit şi de care nu se sfiesc: educatori, învăţători, 
profesori ş. a.
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ASIGURAREA SECURITĂŢII Şl ORDINII PUBLICE ÎN 
TIMPUL MANIFESTĂRILOR CU CARACTER DE MASĂ: 
ASPECTE JUREDICO-TACTICE

At the present time, any state needs a specific or
der în compliance with legal norms by all subjects of 
law. For compliance with the uniform legal norms, the 
state created a constraint sistem în the person of spe
cial bodies. At the same time, the state, through its bo
dies, shall be obliged to ensure respect for human ri
ghts and fundamental freedoms, including those that 
relate to meetings and public events.

Key words
State, legal norms, special bodies, human rights, 

meetings events, fundamental freedoms.

La momentul actual, orice stat are nevoie de o 
anumită ordine în respectarea normelor juridice  
de către toţi subiecţii de drept. Pentru respecta
rea uniformă a normelor juridice stabilite, statul 
a creat un aparat de constrângere în persoana or
ganelor speciale, de urmărire penală, procuraturii, 
judecătoresc, organe care asigură executarea jus
tiţiei şi trag la răspundere penală persoanele care 
săvârşesc infracţiuni. în acelaşi timp, asigurând 
ordinea de drept, aceste organe apără interesele, 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

în sensul dat, situaţia social-economică şi politică 
din ultimii ani a condiţionat apariţia în societate a di
feritor situaţii de conflict în baza divergenţelor de in- 
tereseîn domeniul economic, politic, naţional, religios 
sau de altă natură. Acestea generează deseori stări de 
criză, care pot provoca ulterior tulburarea ordinii şi 
liniştii publice prin diferite manifestări cu caracter de

masă [6, p. 66].Totodată, statul, prin intermediul orga
nelor sale de drept, este obligat să asigure respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, in
clusiv cele care se referă la întruniri şi manifestări pu
blice legale.

începutul secolului XXI este o perioadă în care 
s-a înregistrat o creştere semnificativă a protestelor şi 
dezordinilor de masă care au avut loc în diferite ţări ale 
lumii, inclusiv în Republica Moldova, Germania, Fran
ţa, România, Azerbaidjan, Rusia, Ucraina etc. Un lucru 
cert care a preocupat organele de poliţie din aceste 
state, a fost desigur, asigurarea ordinii şi securităţii pu
blice.

în timpul intervenţiei forţelor de ordine în asigu
rarea ordinii şi securităţii publice, în manifestările de 
grup trebuie să se respecte un şir pe principii atât eti
ce, cât şi tactice, specifice activităţii poliţieneşti. O im
portanţă deosebită în prevenirea încălcării în grup a 
ordinii publice o are tactica de acţiune a poliţiei la eta
pa iniţială, atunci când în stradă s-a adunat un anumit 
număr de oameni care protestează. Protestele şi in
dignările cetăţenilor pot să apară ca o reacţie firească 
la diverse evenimente şi, deseori, sunt motivate şi co
recte. De aceea, la această etapă, funcţionarii de po
liţie trebuie să clarifice mai întâi care sunt cauzele ce 
au determinat nemulţumirea, precum şi componenţa 
numerică şi categoria de cetăţeni care fac parte din 
mulţime. Dacă ei s-au adunat în urma producerii unui 
eveniment (accident, incident, conflict etc.), e necesar 
ca poliţia să se implice activ şi operativ pentru a înlă
tura cauza care a atras atenţia mulţimii şi să asigure 
securitatea persoanelor adunate. Aceste acţiuni vor
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contribui la detensionarea şi dezamorsarea situaţiei, 
în caz contrar, lipsa de acţiune a poliţiei poate duce 
la tragedii. Astfel de exemple, în practică, sunt o mul
ţime. De regulă, în cazul evenimentelor ce au cauzat 
adunarea spontană a persoanelor, la etapa dată, pen
tru poliţie nu constituie nicio greutate să fie anihilate 
acţiunile ce pot destabiliza ordinea publică. Este însă 
mai complicat pentru poliţie să acţioneze în timpul 
întrunirilor politice sau ale acţiunilor de protest în 
masă, deoarece acestea se desfăşoară într-o atmo
sferă psihologică tensionată, iar tactica incorectă de 
a acţiona, în aceste condiţii, poate duce la dezastru.

Poliţiştii trebuie să evite implicarea emoţională ex
cesivă, vor fi neutri şi nu vor face comentarii. O atenţie 
deosebită se acordă, în cazul concentrării unui număr 
semnificativ de persoane, modului de utilizare a regu
lilor de politeţe, precum şi evitării oricărei manifestări 
discriminatorii, legată de rasă, religie, naţionalitate, 
sex, vârstă, opinii exprimate, condiţie socială sau de 
orice alt considerent. Aplicând procedurile recoman
date pentru asemenea situaţii cu calm şi fermitate, 
poliţiştii îşi vor îndeplini misiunea fără să-şi manifeste 
emoţiile pe care, în mod inevitabil, le au, dacă vor să 
câştige încrederea populaţiei. în cazul în care dialo
gul eşuează, se apelează la ajutorul intermediatorilor 
(negociatorilor). Aceste persoane trebuie să dispună 
de anumite calităţi: să se bucure de încredere şi au
toritate deplină din partea tuturor părţilor implicate 
în conflict, să fie oneste şi obiective. Intermediatorul 
trebuie să asculte părţile şi să încerce să găsească un 
compromis, să reducă divergenţele. Scopul final este 
împăcarea sau refuzul acţiunilor violente. în calitate 
de negociatori pot fi implicaţi celebrităţi, lideri, spor
tivi sau artişti cunoscuţi, feţe bisericeşti, uneori chiar 
autorităţi din lumea interlopă [5, p. 34].

Dacă metoda convingerii nu dă rezultate, iar con
flictul are un caracter agresiv, însoţit de violenţe din 
partea mulţimii, tactica poliţiei trebuie să fie alta. în 
asemenea situaţii, este justificată aplicarea, în limitele 
legii, a măsurilor de constrângere.

Principiul folosirii forţei pentru restabilirea ordinii 
publice se aplică numai în caz de extremă necesitate 
şi numai în măsura în care forţa este necesară pentru 
îndeplinirea obligaţiunilor lor, când celelalte mijloace 
legale pentru menţinerea ordinii au fost epuizate şi 
când sunt puse în pericol grav ordinea publică şi insti
tuţiile democratice ale statului.

Dacă situaţia impune intervenţia în forţă pentru 
asigurarea ordinii, atunci trebuie să fie respectate cel 
puţin cu stricteţe prevederile Codului de conduită a 
persoanelor responsabile de menţinerea ordinii de 
drept adoptat la 17 decembrie 1979 la a 106-a Şe
dinţă Plenară a Adunării Generale a Organizaţiei Na

ţiunilor Unite precum şi „Principiile de bază privind 
folosirea forţei şi a armelor de foc", adoptate la cel de
al Optulea Congres al Naţiunilor Unite pentru preve
nirea crimei şi a tratamentului aplicat delincvenţilor 
(Havana, Cuba, septembrie 1990) şi anume: 1. Folosi
rea forţei trebuie făcută în mod excepţional, când alte 
mijloace nonviolente nu au dat rezultate; 2. Folosirea 
forţei să se facă proporţional cu intensitatea şi gravi
tatea atacului; 3. Folosirea forţei să se facă gradual şi 
numai după ce s-au executat somaţiile şi avertizarea 
legală, urmate de semnale sonore şi luminoase; 4. în
cetarea folosirii forţei dacă aceasta nu se mai impune 
şi ordinea publică a fost restabilită; 5. Folosirea forţei 
pentru restabilirea ordinii publice se face la comanda 
comandamentului superior şi numai după aprobarea 
scrisă dată de către conducătorul organului afacerilor 
interne.

în organele afacerilor interne există planuri specia
le de acţiuni, care sunt puseîn aplicare la apariţia dez
ordinilor de masă, scopul fiind prevenirea, comiterea 
şi lichidarea lor. Conform acestor planuri, se formează 
Statul-Major Operativ (SMO), care preia conducerea 
forţelor şi mijloacelor implicate în menţinerea ordinii 
în condiţii deosebite. în el sunt incluşi conducători ai 
diferitor subdiviziuni ale organelor afacerilor interne 
de diferite niveluri.

O activitate radicală în combaterea dezordinilor 
de masă este desfăşurarea operaţiunii speciale[1]. 
Operaţiunea specială este un complex de acţiuni de 
prevenire, operativ-investigative şi de anchetă, de re
cunoaştere, precum şi de intervenţie în forţă a poliţiei 
şi forţelor complementare, sub conducerea şefului 
Statului-Major Operativ, conform unui plan unic în 
unul sau în mai multe sectoare, pentru a nu admite 
acţiuni violente din partea gloatei şi pentru tragerea 
la răspundere a persoanelor vinovate.

în acest scop se formează şi se numeşte compo
nenţa grupelor mobile de recunoaştere, de negociere 
şi propagandă, de investigare şi documentare a acţi
unilor ilicite, iar pentru organizarea forţelor şi mijloa
celor implicate se creează grupe informaţional-ana- 
litice, de legătură operativă şi logistică. Pentru a im
pune anumite interdicţii sau restricţii de circulaţie, se 
formează cordoane, posturi, patrule, care, în funcţie 
de situaţie, pot fi întărite în caz de necesitate. Pentru 
intervenţia în forţă se creează grupe-speciale pentru 
baraj, dispersare, escortă şi aplicare a mijloacelor spe
ciale. Sarcinile şi componenţa numerică sunt stabilite 
în funcţie de nivelul ierarhicîn instrucţiunile aprobate 
prin ordinele MAI.

Tactica acţiunii în cazul desfăşurării operaţiunii 
speciale este de a introduce filtre sau baraje în lo
cul unde au loc dezordini de masă, de a documenta
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acţiunile ilicite prin fotografiere şi filmare, utilizarea 
mijloacelor speciale pasive şi active, dezmembrarea 
gloatei şi dispersarea ei forţată, reţinerea organiza
torilor sau participanţilor activi, acordarea asistenţei 
medicale pătimaşilor.

O mişcare tactică eficientă utilizată de poliţie în 
dispersarea mulţii este folosirea zgomotului de lovi
turi asupra scutului. De obicei, dispersarea protesta
tarilor în acest context se realizează fără dificultăţi şi 
rezultă de la început cu un avantaj tactic important 
care este de obicei consolidat prin acţiuni ulterioare, 
în acest context, întru evitarea vărsărilor de sânge, au
torităţile publice, de obicei adoptă un comportament 
expectativ şi au interzis aplicarea forţei pentru disper
sarea manifestanţilor violenţi sau a „provocatorilor" 
care se evidenţiau foarte bine în masa de protestatari.

O altă modalitate tactică a organelor poliţieneşti 
este regruparea prin deplasare spre clădirile de im
portanţă naţională ce urmează a fi atacate de către 
mulţime. Dar ea nu întotdeauna aduce rezultate. în 
acest context, se vor întreprinde şi măsuri de protec
ţie şi pază necesare asigurării securităţii persoanelor 
beneficiare de protecţie de stat şi pazei sediilor de lu
cru şi a reşedinţelor acestor persoane şi să menţină, 
în limitele competenţei, ordinea publică în locurile 
de aflare permanentă sau temporară a persoanelor 
beneficiare de protecţie de stat şi să excludă cauzele 
care împiedică asigurarea acestei ordini.

De exemplu, în cadrul evenimentelor din 7 aprilie 
2009, respectiva mişcare a produs un număr mare de 
răniţi în urma loviturilor cu pietre aruncate de protes
tatari agresivi, care a devenit mai mare. Din declaraţii
le lui M. Lupu care se afla în clădirea Parlamentului, la 
primul etaj al legislativului, erau mulţi poliţişti răniţi şi 
însângeraţi.

O mişcare care este des utilizată de către colabo
ratorii forţelor de ordine, ţine de infiltrarea între ma
nifestanţi. Aceasta se face în scopul de a identifica şi 
îndepărta dintre manifestanţi persoanele agresive şi 
provocatorii.

De altfel, în procesul căutării suveranităţii naţio
nale depline sau distins evenimentele politice din 7 
aprilie 2009. Astfel, peste 10 mii de persoane, în ma
joritatea lor tineri, s-au adunat în centrul Chişinăului 
pentru a protesta împotriva rezultatelor alegerilor din 
5 aprilie, pe care ei le consideră fraudate. Protestul 
paşnic a fost spontan, tinerii adunându-se la monu
mentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt după ce au aflat, 
prin intermediul Internetului, că două organizaţii ne
guvernamentale Hyde park şi Think Moldova intenţi
onează să organizeze o„zi de doliu naţional".

Pe data de 7 a p r ilie in  orele dimineţii, mii de tineri 
au revenit în Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN). O

parte din ei s-au deplasat în faţa Parlamentului şi Pre
şedinţiei, unde, după o primă ciocnire cu forţele de 
ordine, protestele au degenerat în violenţe. Forţele 
de ordine s-au retras, sediile acestor două instituţii au 
fost devastate, în orele serii Parlamentul fiind incendi
at -  una dintre consecinţele majore ale destabilizării 
ordinii şi securităţii publice.

O modalitate tactică de asigurare a ordinii şi secu
rităţii publice este monitorizarea prin mijloace tehni
ce a scenei publice, lucru care va permite identificarea 
iniţială a locului de adunare a mulţimii, şi a dispersă
rii ei nemijlocit. De exemplu, un agent de securitate 
care exercită supravegherea unui loc public printr-un 
sistem de televiziune cu circuit închis, instanţa euro
peană constată că a supune observaţiei scene publice 
prin mijloace tehnice nu poate avea, de plano, sem
nificaţia unei ingerinţe în dreptul la viaţă privată; în 
principiu, optând pentru a realiza o activitate în spa
ţiul public, individul renunţă deliberat la protecţia pe 
care i-o conferă spaţiul privat (domiciliul, reşedinţa 
etc.), astfel că nu poate cere terţilor să-i protejeze via
ţa privată în condiţii mai aspre decât o face el însuşi.

Deci, în prezent, serviciile de informaţii pot recur
ge ia acest procedeu numai cu respectarea cumula
tivă a două condiţii: înregistrarea să fie efectuată în 
mod ocazional şi înregistrarea să fie efectuată exclu
siv pentru supravegherea activităţilor desfăşurate de 
suspect în spaţiul public.

De altfel, pe data de 6 aprilie 2009, în jurul orei 
21.30 un grup de 50-80 de protestatari s-au mani
festat agresiv, blocând circulaţia pe str.Bănulescu- 
Bodoni, deconectând de la curent şi forţând dintr-o 
parte în alta un troleibuz, au oprit pentru ceva timp 
şi au încercat să răstoarne un maxi-taxi. Poliţia care 
a venit la faţa locului a filmat toate acţiunile violente 
ale protestatarilor, dar nu a intervenit. Au fost la faţa 
locului reprezentanţii Procuraturii Generale, ai Primă
riei, MAI. Totodată, nu s-a intervenit pentru a separa 
persoanele agresive de restul demonstranţilor şi nu 
s-a intervenit pentru restabilirea ordinii publice. în 
plan transvers, din imaginile filmate de camera de 
supraveghere de pe clădirea Guvernului se observă 
foarte clar că acţiunile colaboratorilor de poliţie erau 
foarte violente şi disproporţionale cu situaţia ce le-a 
determinat. Tinerii, care se aflau în PMAN (Piaţa Marii 
adunări Naţionale) şi în proximitate au fost a.dunaţi în 
centrul pieţii, culcaţi la pământ şi bătuţi cu bestialita
te de către poliţişti în uniformă, dar şi în civil. în pofida 
faptului că persoanele reţinute nu opuneau nici un fel 
de rezistenţă, cei care ar fi trebuit să le asigure inte
gritatea şi securitatea, le aplicau lovituri fără milă. în 
pofida calităţii proaste a imaginilor, unii colaboratori 
de poliţie pot fi identificaţi.
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Nu în ultimul rând, considerăm a menţiona şi fap
tul că un loc important în procesul asigurării securi
tăţii şi ordinii publice în timpul manifestărilor cu ca
racter de masă, îl ocupă activităţile ce ţin de intercep
tarea comunicărilor/convorbirii dintre organizatorii şi 
instigatorii acţiunilor de manifestare ce au caracter de 
masă. Astfel, operaţiunile de interceptare se pot clasi
fica în două categorii:

a) interceptări de comunicări/convorbiri purtate 
nemijlocit, care se referă la interceptarea unei trans
miteri sau unui schimb interuman de informaţii, deru
lat fără concursul unor mijloace tehnice;

b) interceptări de corespondenţă, interceptarea 
convorbirilor telefonice, interceptarea faxurilor, inter
ceptarea telexurilor, interceptarea telefaxurilor, inter
ceptarea mesajelor transmise prin pager, intercep
tarea mesajelor s.m.s. şi a celor m.m.s., interceptarea 
e-mail-urilor, interceptarea scrisorilor, telegramelor şi 
a celorlalte trimiteri poştale. Am în vedere definiţia ge
neral acceptată de jurisprudenţa Curţii Europene pen
tru noţiunea de corespondenţă; există corespondenţă 
în toate situaţiile în care două sau mai multe persoane 
schimbă, pe orice cale şi pe orice suport, un mesaj sau 
o idee [4, p. 209].

Interceptarea convorbirilor purtate de la posturi 
telefonice publice poate fi efectuată, în măsura în 
care se deţin informaţii sigure că suspectul foloseşte 
în mod uzual un asemenea mijloc de comunicare. în 
doctrină[3, p.195], s-a arătat că acest caz trebuie să re
prezinte o excepţie şi că se impune, pe cât posibil, a se 
evita interceptarea convorbirilor unor persoane ce nu 
au legătură cu faptele celui monitorizat.

Interceptarea comunicărilor prin poşta electronică 
(texte, fişiere de imagine, fişiere audio digitale, pro
grame executabile etc.) se realizează prin intermediul 
unor programe-spion, cu ajutorul furnizorului de ser
vicii Internet.

Din punct de vedere tehnic, pentru realizarea inter
ceptării comunicărilor este utilizată o gamă largă de 
sisteme, echipamente şi dispozitive, fiecare particulari
zat în raport de tipul de comunicare interceptat. Astfel, 
în cazul convorbirilor telefonice se folosesc metodele 
interceptării prin derivare, prin releu, prin inducţie, 
prin sisteme radio, prin scanare; în scopul interceptă
rii convorbirilor purtate nemijlocit se folosesc diferite 
tipuri de microfoane cu fir, microemiţătoare disimulate 
ori sistemele direcţionale optice. Totalitatea aparaturii 
necesare desfăşurării operaţiunii este cunoscută sub 
denumirea specifică de tehnică operativă [2, p.195].

La fel, în scopul prevenirii manifestărilor cu carac
ter de masă, organele de ocrotire a normelor de drept 
pătrund (spre exemplu, accesarea e-mailului celor ce 
pun la cale astfel de acţiuni de amploare) ori într-un

suport de stocare a datelor informatice în scopul obţi
nerii de probe. Prin sistem informatic se înţelege orice 
dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate 
sau aflate în relaţie funcţională, dintre care unul sau 
mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu 
ajutorul unui program informatic. Conform prevede
rilor legii cu privire la informatizare şi la resursele in
formaţionale de stat nr. 467-XV din 21.11.2003, prin 
sistem informaţional se are în vedere totalitatea de 
resurse şi tehnologii informaţionale interdependente, 
de metode şi de personal, destinată păstrării, prelucră
rii şi furnizării de informaţie.

Sistemul informatic este deschis, când este interco
nectat cu alte sisteme şi poate fi accesat de un număr 
nedeterminat de utilizatori, sau închis, când funcţio
nează într-un domeniu delimitat strict şi poate fi acce
sat de un număr determinat de utilizatori.

Prin date informatice se înţelege orice reprezenta
re a unor fapte, informaţii sau concepte într-o formă 
care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic, 
în această categorie se include şi orice program infor
matic care poate determina realizarea unei funcţii de 
către un sistem informatic. Accesul presupune cerce
tarea resurselor sistemului informatic, în scopul des
coperirii de informaţii sau pentru obţinerea reprezen
tării sistemului. De aici şi faptul că prin art 10 a Legii cu 
privire la informatizare şi la resursele informaţionale 
de stat nr. 467-XV din 21.11.2003, se instituie faptul 
că securitatea sistemelor informaţionale şi protecţia 
informaţiilor documentate sunt asigurate de autori
tăţile administraţiei publice, de persoanele fizice şi 
persoanele juridice, în limitele competenţei lor. Orice 
informaţie documentată a cărei utilizare ilegală poate 
prejudicia proprietarul, posesorul, utilizatorul ei sau o 
altă persoană este protejată.

Pătrunderea în sistemul informatic se efectuează fie 
la locul unde se află sistemul sau suportul accesat, fie 
de la distanţă prin intermediul unor softuri speciale.

Astfel, voi înainta o serie de concluzii, propuneri şi 
recomandări, care, în viziunea mea, prezintă interes 
sporit şi pot fi considerate ca puncte de reper pentru 
instituţiile de resort în asigurarea securităţii şi ordinii 
publice în timpul manifestărilor cu caracter de masă:

• identificarea impedimentelor ce vizează asigu
rarea respectării ordinii de drept, a drepturilor şi 
libertăţilor constituţionale ale omului, precum şi 
eliminarea încălcărilor şi lacunelor care se admit 
de către forţele de ordine în perioada manifesta
ţiilor publice;

® funcţionarii de poliţie care au participat la menţi
nerea ordinii publice şi dispersarea maselor nu tre
buie să fie implicaţi în acţiuni de urmărire penală 
şi contravenţionale pornite în privinţa participan
ţilor la dezordini;
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® evaluarea nivelului de dotare a MAI cu echipament 
special, a calităţii şi cantităţii acestuia, precum şi 
analiza materialelor de documentare colectate pe 
parcursul desfăşurării dezordinilor de masă, care 
presupune aprecierea obiectivă şi imparţială a ac
ţiunilor desfăşurate atât de organele de drept, cât 
şi de către manifestanţi;

• analiza nivelului de pregătire specială şi de coor
donare a subdiviziunilor MAI şi a altor organe de 
drept cu privire la gestionarea manifestărilor în 
masă, precum şi a capacităţii lor de intervenţie în 
cadrul unor asemenea evenimente, urmată de ela
borarea unei concepţii viabile privind îmbunătăţi
rea calităţii acestui proces;

® dotarea arterelor principale din municipiile repu
blicii, în special din mun. Chişinău, cu sisteme de 
supraveghere şi înregistrare video continuă, care 
ar facilita: depistarea şi fixarea infracţiunilor şi a 
contravenţiilor; sesizarea întrunirilor şi demon
straţiilor, oferind posibilitatea gestionării şi supra
vegherii instantanee a acestora, precum şi alerta
rea subdiviziunilor teritoriale; fixarea obiectivă şi 
imparţială a evenimentelor în cazul degenerării 
manifestaţiilor în dezordini de masă;

• dotarea subdiviziunilor specializate ale MAI cu mij
loace tehnice şi speciale performante, care ar per
mite curmarea acţiunilor ilicite în perioada întruni
rilor, fără a prejudicia în mare măsură drepturile şi 
libertăţile manifestanţilor;

• crearea unor servicii în cadrul MAI, cu efectiv spe
cializat şi bine instruit sub aspect tactic, fizic şi psi
hologic, cu dotări corespunzătoare pentru inter
venţii în situaţii critice, inclusiv în cazul dezordini
lor de masă, care ar preveni depăşirea limitelor de 
aplicare a armelor de foc şi a mijloacelor speciale şi 
ar asigura în măsură corespunzătoare respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului. La rândul 
său, aceasta ar reduce cheltuielile pentru pregătire 
şi echipament, iar numărul efectivului specializat 
s-ar micşora considerabil, fiind mai bine instruit şi 
dotat;

• cercetarea ştiinţifică profundă a celor mai răspân
dite forme ale manifestaţiilor în masă care au pro
vocat consecinţe negative şi analiza procedeelor 
avansate de prevenire şi combatere a acestora, 
precum şi folosirea rezultatelor obţinute în proce

sul de instruire a studenţilor şi de perfecţionare a 
practicienilor în acest domeniu;

• iniţierea şi desfăşurarea continuă a procesului de 
instruire, perfecţionare şi recalificare a studenţilor 
şi funcţionarilor MAI, prin însuşirea practicilor mo
derne privind protecţia drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului în timpul manifestărilor 
cu caracter de masă.

• la fel, considerăm că Ministerul Afacerilor Interne, 
SIS şi SPPS ar trebui să studieze amănunţit eveni
mentele din 6 şi 7 aprilie 2009, să stabilească unde 
au fost comise greşeli în gestionarea situaţiei de 
criză şi să elaboreze strategii privind acţiunile co
mune în cazul unor eventuale situaţii critice simi
lare. între altele, ar fi fost necesară verificarea şi 
stabilirea cauzei de nefuncţionare sau de funcţio
nare proastă a legăturii radio, prevederea mijloa
celor alternative de comunicare, modalitatea înre
gistrării comunicărilor în situaţii de criză pentru a 
facilita analiza ulterioară a corectitudinii acţiunilor 
întreprinse, prevederea modalităţii de organizare 
a unui centru de comandă unic, modalitatea co
ordonării acţiunilor dintre diferite subdiviziuni etc. 
De asemenea, ar fi fost necesară pregătirea spe
cială a unor subdiviziuni ale organelor de forţă în 
domeniul gestionării manifestaţiilor în masă, echi
parea corespunzătoare a acestor subdiviziuni etc.
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CEA MAI FRUMOASĂ DECLARAŢIE DE DRAGOSTE
lp

F
Una din cele mai galante declaraţii de dragoste este aceea pe care ducele de Villa Mediona a făcut-o reginei Eli- 

sabeta. Aceasta i-a cerut să-i trimită portretul iubitei lui.
Ducele i-a trimis, o oglindă! F
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Recenzent ştiinţific:
GheorgheCHIBAC,
doctor în drept, profesor universitar

în realizarea circuitului civil, subiecţilor le revin un 
şir de obligaţii, indiferent dacă acestea iau naştere 
prin lege, contract, delict etc. Este foarte important ca 
creditorului să i se ofere o garanţie sigură că creanţe
le lui vor fi executate în modul corespunzător. Un rol 
important în securizarea raporturilor dintre creditor şi 
debitor le revin garanţiilor reale, care sunt cele mai efi
ciente şi frecvent aplicate.

Un interes sporit prezintă aplicabilitatea retenţiei 
în caz de încetare a dreptului de proprietate prin ex
propriere pentru cauză de utilitate publică.

în viziunea noastră, este necesară o modificare a 
cadrului normativ naţional, astfel încât să instituie un 
mecanism clar de exercitare a dreptului de retenţie a! 
expropriatului pe întreaga perioadă a procesului de 
expropriere administrat de expropriator.

A number of obligations are assigned to the entiti
es in performing civil circuit, whether such obligations 
arise by law, contract, wrongful act, etc. It is very im
portant that the creditor be provided a solid security 
that its claims will be executed accordingly. Real secu
rities bear an important role in securing the relation
ship between creditor and debtor, which are the most 
effective and commonly used.

The applicability of retention presents an increa
sed interest in the case of termination of ownership 
through expropriation for the reason of public uti
lity.

In my opinion it is necessary to amend the national 
legal framework, so as to establish a clear mechanism 
for exercising the right of retention of expropriated 
entity during the entire expropriation process mana
ged by expropriator.

Executarea creanţelor creditorului se asigură prin

aplicarea g a ju lu i general, garanţiilor speciale persona le  

sau reale.
Aplicaţiile legale şi jurisdicţionale a garanţiilor re

ale pot fi determinate prin studierea caracterelor juri
dice, cercetarea principiilor, condiţiilor şi modalităţilor 
de realizare a funcţiilor lor.

G aranţiile  reale sunt definite ca drepturi reale acce
sorii, afectate garantării unor drepturi de creanţă, de 
regulă, constituite de către debitor, asupra unor bu
nuri individual determinate, a căror existenţă depinde 
în mod direct de existenţa dreptului asigurat [1,237].

G aranţiile  reale (retenţia, privileg iile , g a ju l ş i ipoteca) 
îi oferă creditorului o protecţie efectivă, mai sigură în 
raport cu alte garanţii. Acestea sunt denumite rele da
torită caracterului real care se manifestă prin afectarea 
unui bun sau a unei universalităţi de bunuri din pa
trimoniul debitorului, opozabilitatea dreptului faţă de 
terţi.

Unele garanţii pot produce efect datorită trecerii 
stăpânirii bunurilor afectate de la debitor la creditorul 
garantat (dreptul de retenţie, amanetul). în unele ca
zuri, creditorul garantat dobândeşte dreptul de urmă
rire a bunurilor afectate, în mâinile oricărui subdobân- 
ditorşi oriunde s-ar afla, ca urmarea unortransmisiuni 
ulterioare constituirii garanţiei (gajul, ipoteca).

Garanţiile reale se instituie, de obicei, de către de
bitor. Principalele funcţii ale acestora sunt: sporirea 
credibilitatea debitorului în faţa creditorului, oferirea 
posibilitatea debitorului de a obţine un credit cât mai 
valoros, garantarea executării corespunzătoare, cu pri
oritate din contul obiectului garanţiei reale a obligaţiei 
faţă de creditor, garantarea unei proceduri simplificate 
şi reducerea la maximum a costurilor şi cheltuielilor în 
caz de executare forţată a obligaţiei.
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Retenţia  este un drept real de garanţie imperfect în 
temeiul căruia cel care deţine un bun mobil sau imobil 
al altcuiva, pe care trebuie să îl restituie, are dreptul 
să reţină lucrul respectiv, refuzând restituirea lui, până 
când creditorul, proprietar exclusiv al bunului, îi va 
plăti sumele pe care le-a cheltuit cu conservarea, în
treţinerea sau îmbunătăţirea acelui bun ori la care are 
dreptul în legătură cu acel bun [2,204].

Aplicaţiile legale şi jurisdicţionale a retenţiei pot fi 
stabilite prin studierea caracterelor juridice, cerceta
rea principiilor, condiţiilor şi modalităţilor de realizare 
a funcţiilor ei.

Dreptului de retenţie poate rezulta din lege, din 
con ven ţia  părţilor. însă nu poate fi exclusă posibilitatea 
aplicării şi a dreptului de retenţie extralegal.

Dreptul de retenţie este reglementat de Codul civil 
al RM, Capitolul MIJLOACELE DE GARANTARE A EXE
CUTĂRII OBLIGAŢIILOR. Astfel, în alin. (1) al art. 637 
se menţionează: „Cel care este dator să remită sau să 
restituie un bun poate să-l reţină, în cazul prevăzut 
de lege, atâta timp cât creditorul nu-l despăgubeşte 
pentru cheltuielile necesare şi utile pe care le-a făcut 
pentru acel bun şi pentru prejudiciile pe care bunul 
le-a cauzat.

Reglementări privind aplicarea practică a dreptu
lui de retenţie [4, 182] întâlnim în următoarele artico
le ale Codului civil (în continuare -CC): în materie de 
superficie, superficiarul are dreptul de retenţie asupra 
construcţiei până la plata despăgubirii (art. 452alin. 
(1)); în materie de comodat, comodatarul are dreptul 
de retenţie asupra bunului primit, în ceea ce priveşte 
cheltuielile extraordinare, necesare şi urgente făcute 
pentru conservarea bunului (art. 865); în cazul con
tractului de antrepriză, antreprenorul are drept de 
retenţie asupra bunului mobil produs sau îmbunătăţit 
de el, dacă în cursul producerii sau îmbunătăţirii bu
nului a ajuns în posesiunea sa (art. 952); în materie de 
transport, cărăuşul are drept de retenţie asupra baga
jului şi încărcăturii până la achitarea taxei de transport 
(art. 985 alin.(3)); în materie de mandat, mandatarul să 
reţină, din sumele pe care trebuie să le remită man- 
dantului, ceea ce mandantul îi datorează pentru exe
cutarea mandatului (art. 1033 alin.(4)); în materie de 
comision, comisionarul, în scopul garantării creanţelor 
ce izvorăsc din contractul de comision, este în drept să 
reţină bunurile pe care trebuie să le predea comiten
tului (art. 1066); în materie de depozit, depozitarul are 
dreptul să reţină bunul depozitat până la momentul 
retribuirii sale şi compensarea cheltuielilor de păstrare 
(art. 1103) etc.

Dreptul de retenţie al vânzătorului unui bun este 
prevăzut exact în art. 780 alin.(4) din CC atunci când 
cumpărătorul întârzie să preia bunul predat sau nu

plăteşte preţul. Vânzătorul este îndreptăţit să reţină 
bunul până i se va plăti o recompensă pentru păstrare.

Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publi
că [6, art. 20], la fel recunoaşte un drept de retenţie, cel 
al expropriatului de a reţine bunul până va fi plătit cu 
preţul bunul expropriat.

în ţările democratice, inclusiv în Republicii Mol
dova, legea fundamentală consacră principiul potri
vit căruia nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa 
decât pentru utilitate publică cu  dreaptă  şi p rea la b ilă  
despăgubire.

Dreptul de retenţie este dedus din condiţia „Cu 
dreaptă  şi p rea la b ilă  despăgubire". Această condiţie [4, 
185] presupune, în primul rând, că despăgubirea ex
proprierii trebuie să compenseze în întregime costul 
bunului şi pagubele suferite. în al doilea rând, despă
gubirea trebuie să fie prealabilă, adică să aibă loc îna
inte de expropriere.

Deşi, se poate constata că izvorul dreptului de re
tenţie în cazul exproprierii este direct Constituţia RM 
(„cu dreaptă şi prealabilă despăgubire), în RM acesta 
este prevăzut şi de legea specială.

Analizând comparativ cadrul normativ al Români
ei, Federaţiei Ruse şi al Republicii Moldova constatăm 
o aplicabilitate extrem de diferită a dreptului de reten
ţie în caz de expropriere.

în România, reglementări privind exproprierea 
sunt expuse în Legea nr. 33/1994 p riv in d  exproprierea  
pentru  ca u ză  de utilitate p u b lică  ş i Legea nr. 255/2010  
p riv in d  exproprierea pentru  ca u ză  de utilitate pub lică , 
necesară  rea lizării u n o r obiective  de interes naţional, 
ju d e ţe a n  şi local. în  v iz iu nea  m ea Legea nr. 255/2010  [8, 
art.art.9, 22] îngrădeşte substanţial exercitarea drep
tului de retenţie.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 255/2010 
decizia de expropriere constituie titlu executoriu pen
tru predarea bunului imobil, atât împotriva celor ex
propriaţi, cât şi împotriva celor care pretind un drept 
legat de bunul imobil expropriat, până la soluţionarea 
definitivă şi irevocabilă a litigiului legat de proprieta
tea bunului imobil expropriat. Contestaţia asupra de
ciziei de expropriere n u  su spen dă  transferul dreptu lu i 
de proprietate  asupra bunurilor imobile în cauză.

Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgu
birii se poate adresa instanţei judecătoreşti, fără a pu
tea contesta transferul dreptului de proprietate către 
expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar 
exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotă
rârii de stabilire a cuantumului despăgubirii şi transfe
rului dreptului de proprietate(art. 22 alin. (1)).

Codul civil al Federaţiei Ruse [7, art. 280] admite şi 
recunoaşte dreptul de retenţie al proprietarului lotului 
de teren ce urmează a fi retras pentru utilitate publică
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federală sau locală. Astfel, potrivit art. 280 din Codul 
civil al FR din momentul înregistrării deciziei privind 
exproprierea pentru utilitate publică şi până la atinge
rea acordului comun sau pronunţării hotărârii judecă
toreşti privind răscumpărarea terenului, proprietarul 
poate poseda, folosi şi administra, suportând cheltuie
lile care asigură folosinţa terenului în conformitate cu 
destinaţia lui. Rusia la fel, recunoaşte dreptului de re
tende al proprietarului în cadrul exproprierii şi asupra 
construcţiilor, instalaţiilor şi altor bunuri strâns legate 
de teren (art. 239 din Codul civil al FR).

Considerăm că reglementările dreptului de reten
de în cazul exproprierii în RM corespund cerinţelor art. 
1 din Protocolul I la Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, conform căruia orice persoană are dreptul la 
respectarea bunurilor sale, însă nu fac o claritate vis-à- 
vis de momentul transferului dreptului de proprietate 
şi modul de exercitare a dreptului de retenţie asupra 
obiectului exproprierii, ceea ce creează inconveniente 
în aplicarea procedurii de expropriere.

Care este scopul retentiei? Poate oare folosi expro
priatul obiectul exproprierii în timpul retentiei? Care 
cheltuieli urmează să le suporte expropriatul în tim
pul exercitării dreptului de retentie?

în viziunea noastră, ar fi o soluţie completarea 
Codului civil, la Capitolul II DOBÂNDIREA Şl ÎNCETA
REA DREPTULUI DE PROPRIETATE cu un articol nou, 
art. 341/1 Exproprierea, care ar reglementa modul de 
încetare a dreptului de proprietate prin expropriere, 
momentul transferului dreptului de proprietate către 
expropriator, ar recunoaşte dreptului de retenţie al 
expropriatului. Considerăm necesar ca expropriatului 
să i se ofere dreptul de folosinţă asupra bunului, fără 
ca acesta să dispună de dreptul la despăgubiri pentru 
cheltuielile ce asigură funcţionarea normală al bunu
lui exproprierii potrivit destinaţiei.

Propunem conţinutul noului articol 341/1 Exprop ri
erea în următoarea redacţie:

Dreptul de proprietate asupra bunului declarat de 
utilitate publică încetează din momentul transmiterii 
lui către expropriator.

Transferul dreptului de proprietate asupra bunului 
expropriat către expropriator se realizează după sub
stituirea acestuia cu un alt bun şi/sau transferul despă
gubirilor de expropriere la contul expropriatului.

Părţile pot conveni prin acord comun asupra valorii 
despăgubirilor de expropriere. în lipsa acordului suma 
despăgubirilor se stabileşte prin hotărâre judecăto
rească.

în cazul retragerii dreptului de folosinţă asupra 
terenului pe care este edificată o construcţie propri
etate privată, exproprierea se va răsfrânge şi asupra 
construcţiei.

Până la achitarea despăgubirilor, stabilite în con
formitate cu alin. (3) expropriatul are dreptul de reten
ţie asupra obiectului exproprierii.

în cazul retenţiei bunului imobil, expropriatul este 
în drept să folosească bunul şi să suporte pe cont pro
priu cheltuielile ce asigură folosinţa lui potrivit desti
naţiei.

Concomitent se propune şi ajustarea prevederilor 
Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 
488-XIV din 08 iulie 1999.

Considerăm oportun faptul ca art. 20 D rep tu l de 
retenţie al legii să fie modificat şi expus într-o nouă re
dacţie:

(1) Expropriatul poate reţine obiectul exproprierii 
până la data primirii despăgubirii ce i se cuvine.

(2) în perioada retenţiei bunului imobil, expropri
atul este în drept să folosească bunul şi să suporte pe 
cont propriu cheltuielile ce asigură folosinţa lui potri
vit destinaţiei.

(3) în cazul retragerii dreptului de folosinţă asupra 
terenului, pe care este edificată o construcţie propri
etate privată, exproprierea se va răsfrânge şi asupra 
construcţiei.

în viziunea noastră, în procesul exproprierii expro
priatului urmează să i se garanteze exercitarea ne
stingherită a atributelor dreptului de proprietate cu 
excepţia celui de dispoziţie. Deci, exercitarea dreptu
lui de folosinţă, în special asupra imobilelor, până la 
realizarea condiţiei cu  dreaptă  si p re a la b ilă  d e sp ă g u 
bire, nu poate fi sistată. Atâta timp cât normele legii 
speciale cu privire la expropriere nu dispun acest lucru 
există teren liber pentru ca expropriatorul să foloseas
că bunul de utilitate publică, iar expropriatul timp în
delungat să nu fie plătit cu preţul bunului de utilitate 
publică.

în ceea ce priveşte aplicarea dreptului de retenţie 
extra lega l menţionăm că această calitate a dreptului 
de retenţie nu admite posibilitatea aplicării dreptului 
de retenţie în condiţii contrare normelor imperative 
ale legii, ci posibilitatea aplicării dreptului de retenţie 
care nu este expres prevăzut în textul legii, ci poate fi 
dedus din normele şi principiile dreptului civil.

Doctrina română şi jurisprudenţa au dat răspunsuri 
diferite la problema recunoaşterii dreptului de reten
ţie şi în alte cazuri decât cele în care aceste izvorăşte 
din lege. Tendinţele expuse de negativişti se opuneau 
extinderii dreptului de retenţie dincolo de litera legii, 
cele expuse de pozitivişti susţineau aplicarea lui în ori
ce împrejurare în care s-ar găsi o raţiune şi o utilitate 
practică [4,111].

Pledăm pentru cea din urmă viziune a lui M. Voicu 
şi susţinem că dreptul de retenţie extralegal se va im
pune ori de câte ori calitatea de creditor se va întâlni la
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aceiaşi persoană, obligată de a restitui debitorului bu
nul -  proprietatea acestuia, dacă acesta are o raţiune.

Exemplu de aplicare a dreptului de retenţie extra- 
legal poate servi şi cel al moştenitorului aparent, care 
se plasează şi el în calitatea de creditor pentru despă
gubirile care i se cuvin; dreptul cumpărătorului, al că
rui titlu a fost anulat, prin efectul condiţiei rezolutorii, 
de a reţine bunul până va fi despăgubit pentru îmbu
nătăţirile aduse lucrului ori pentru cheltuielile utile şi 
necesare acestuia; dreptul de retenţie al posesorului 
unui bun mobil pierdut sau furat, care l-a cumpărat în 
condiţiile de bună credinţă şi care dispune de dreptul 
de a fi despăgubit cu plata preţului plătit.

Naşterea şi exercitarea dreptului de retenţie extra- 
legal se justifică pe principiile fundamentale ale drep
tului civil, printre care un rol major îl are echitatea, dar 
şi funcţia esenţială a judecătorului de a le aplica.
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NICIODATĂ NU JUDECA PE NIMENI!

Un doctor intrase grăbit în spital, după ce fusese telefonat pentru o intervenţie chirurgicală urgentă. El a răs
puns apelului cât mai curând posibil, şi-a schimbat hainele şi a mers direct la blocul de operaţie.

L-a găsit pe tatăl băiatului plimbându-se pe coridor, aşteptând medicul. Văzându-I, tatăl a strigat:
-  De ce v-a luat aşa mult timp să veniţi? Nu ştiţi că viaţa fiului meu este în pericol? Nu aveţi simţul responsabi

lităţii?
Medicul a zâmbit şi a spus:
- îm i pare rău, nu eram în spital, şi am venit cât de repede am putut, după ce am primit apelul... Iar acum, mi-aş 

dori să vă calmaţi, pentru a-mi putea face treaba.
-  Să mă calmez?! Dacă fiul dumneavoastră ar fi în camera asta acum, v-aţi calma? Dacă propriul fiu v-ar muri 

acum, ce aţi face?- a spus tatăl furios.
Doctorul a zâmbit iar şi a răspuns:
-  Voi spune ceea ce Iov a zis în Cartea Sfântă: "Gol am ieşit din pântecele mamei mele, şi gol mă vi întoarce în 

sânul pământului, binecuvântat fie Numele Domnului.". Doctorii nu pot prelungi viaţa. Duceţi-vă şi mijlociţi pentru 
fiul dumneavoastră, noi vom face tot ce putem prin harul lui Dumnezeu.

-  A da sfaturi când nu suntem îngrijoraţi e foarte uşor", a murmurat tatăl.
Operaţia a durat câteva ore, după care medicul a ieşit fericit:
-  Slavă Domnului! Fiul dumneavoastră este salvat!. Şi fără să aştepte răspunsul tatălui, şi-a văzut de drum, 

fugind.
-  Dacă aveţi vreo întrebare, întrebaţi-o pe asistentă!"
-  De ce este aşa de arogant? Nici nu a aşteptat câteva minute pentru a-l întreba despre starea fiului meu, a 

comentat tatăl, când a întâlnit-o pe asistentă la câteva minute după ce medicul plecase.
Asistenta a răspuns, curgându-i lacrimi pe faţă:
-  Fiul său a murit ieri într-un accident de maşină, era la înmormântare atunci când l-am sunat pentru operaţia 

fiului tău. Iar acum, că a salvat viaţa fiului tău, a plecat fugind pentru a termina înmormântarea fiului său.

F_________________________ __________________________F
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•  REFLECŢII JURIDICE PRIVIND CIRCULAŢIA BANILOR ÎN 
SISTEMUL FINANCIARBANCAR

Alexandru BOT,
avocat, doctorand, Catedra Drept Civil, 
Facultatea de Drept,
Universitatea de Stat din Moldova

Codul Civil a! Republicii Moldova (în continuare -  
CC) reglementează sec noţiunea banilor, descriind în 
particular una din funcţiile acestora, nu şi originea, na
tura sau esenţa lor. Astfel, legiuitorul moldav s-a limitat 
la reglementa că moneda naţională, leul, constituie un 
mijloc legal de plată, obligatoriu pentru recepţionare 
conform valorii nominale pe întreg teritoriul Republi
cii Moldova (art. 302 alin. (1) din CC).

Din noţiunea respectivă doctrina autohtonă a de
dus că banii sunt o categorie specială de bunuri care, 
datorită proprietăţilor lor deosebite, sunt un echiva
lent general al tuturor celorlalte bunuri şi constituie 
un instrument general al schimbului.’Din păcate, o 
asemenea definiţie nu poate explica conţinutul juridic 
al banilor şi are puţin în comun cu realitatea moneta
ră. Un prim-indiciu al falsităţii aprecierilor evidenţiate 
este furnizat chiar de legiuitor. Or, acesta, în art. 5 din 
Legea cu privire la bani, nr.1232 din 1992, reglemen
tează suficient de clar că leul (numerarul aflat în cir
culaţie şi la conturile bancare curente şi pe termen) 
se pune în circulaţie fiind asigurat deplin de activele 
Băncii Naţionale a Moldovei, de masa de mărfuri şi 
de serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova, 
de activele agenţilor economici din republică aflate 
peste hotare. Pe cale de consecinţă, a afirma că banii 
reprezintă o expresie valorică a bunurilor, înseamnă a 
neglija realitatea că înseşi procesele de creare, modi
ficare şi, în unele cazuri, de distrugere a bunurilor, la 
fel, au un echivalent bănesc. De altfel, definiţia dată de 
doctrinarii din acest areal vine în contradicţie cu însuşi 
textul legislativ comentat. Or, art. 302 alin. (1) din CC 
se limitează în a menţiona că banii sunt un mijloc de 
plată, fără a exemplifica natura materială sau imateria
lă, reală sau relativă, personală sau impersonală a pre
staţiei achitate prin aceşti bani.

Astfel, nu numai lucrurile materiale au o echivalen

ţă bănească, ci şi lezarea valorilor imateriale generea
ză apariţia obligaţiilor de plată a banilor. în acest, sens 
art. 1422 alin. (1) din CC prevede că, în cazul în care 
persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral (suferinţe 
psihice sau fizice) prin fapte care atentează la drepturi
le ei personale nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri 
prevăzute de legislaţie, instanţa de judecată are drep
tul să oblige persoana responsabilă la reparaţia preju
diciului prin ech iva len t b ă n e sc . Exemplele de acest gen 
pot fi extinse în cazul incursiunii în instituţiile dreptu
rilor de autor şi conexe, proprietăţii industriale, concu
renţei neloaiale etc.

în contrast cu cele obiectate, doctrina rusă are 
meritul de a fi mai cuprinzătoare în explicarea naturii 
banilor. Deşi rezumativ, aceasta constată că legislaţia 
civilă atribuie banii la categoria bunurilor mobile. De 
regulă, ei sunt catalogaţi ca fiind bunuri determinate 
prin caracteristici generice (deşi, e posibilă individua
lizarea lor) şi consumptibile. în acest sens, vorbim des
pre semnele băneşti de hârtie (bancnotele) şi mone
dele, reunite sub noţiunea banilor în numerar.2

Totodată, banii au capacitatea de evolua în calitate 
de bunuri speciale -  obiect particular al unor contrac
te, fiind vorba de contractele de împrumut şi creditare 
(ultimul reprezentând, în esenţă, comerţul cu bani).3

în cadrul circuitelor civile dezvoltate majoritatea 
decontărilor se efectuează în expresie non-numerară, 
prin utilizarea mijloacelor băneşti înregistrare în con
turile bancare curente sau depozite. însă, din punctul 
de vedere al naturii juridice, banii, în expresie non- 
numerară, nu reprezintă bunuri, ci drepturi de crean
ţă (pentru delimitarea lor legislaţia civilă, de regulă, 
uzează de noţiunea mijloacelor băneşti). Aceştia nu 
reprezintă mijloace general obligatorii de plată.

Totuşi, nici explicaţia aceasta nu identifică modul 
în care sunt creaţi banii, or, anume această circum-
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stanţă e determinantă pentru a înţelege mecanismul 
de echivalare a efectivului monetar cu cel al costului 
total al bunurilor şi serviciilor, precum şi funcţiile spe
cifice ale banilor în cadrul circuitului civil. Or, în mod 
surprinzător, definirea banilor este o sarcină extrem de 
dificilă. Astfel, cei ce dezbat la nivel istoric sau teore
tic problema recunosc că orice prestaţie recepţionată 
drept formă de plată, trebuie echivalată cu noţiunea 
banilor. Aici se includ şi creditele bancare, deoarece, 
deşi, o obligaţiune de plată semnată de un prieten nu 
va fi acceptată de autoritatea fiscală locală sau maga
zinul din preajmă, o obligaţiune bancară cu certitudi
ne poate fi furnizată cu titlu de plată.4

Drept efect, originea banilor e reglementată prin 
art. 130 alin. (3) din Constituţia RM şi art. 2 din Legea 
cu privire la bani, nr. 1232 din 1992, care în cumul pre
văd că dreptul exclusiv la emisia monetară aparţine 
Băncii Naţionale a Republicii Moldova (BNM). Emisia 
monetară e cunoscută în doctrina economică sub 
numele de „seign iorage" şi reprezintă diferenţa dintre 
valoarea bancnotei şi costul ei de producere, cu alte 
cuvinte, preţui economic al producerii monetare în ca
drul unei economii sau ţări, în particular. Dacă seignio- 
ra g e-ul are un indice pozitiv, statul va genera profituri, 
dacă acest indice are o valoare negativă, atunci guver
nul va înregistra pierderi.5 în corespundere cu raportul 
BNM privind „Evoluţia indicatorilor monetari în luna 
iulie 2014", reţinem că, în luna de referinţă, banii aflaţi 
în circulaţie sau numerarul emis de Banca Naţională a 
urcat până la limita de 18137,3 milioane de lei.6

Sistemul monetar şi cel bancar, în esenţă, sunt în 
continuare bazate pe principiile sistemului de rezervă 
fracţionară7, vechi de 500 de ani şi menit să corespun
dă cerinţelor de circulaţie a monedelor de metal. Aces
tea sunt sortite să rămână în urma noilor practici de 
plată şi a tendinţei de accelerare a circulaţiei banilor 
în expresie non-numerară, create prin noile tehnologii 
informaţionale şi de telecomunicaţie. Sistemul e opac 
şi prin ereditate instabil, operând în afara oricărui con
trol şi exagerat de costisitor.8

Activitatea de se ig n iorag e  îşi ia începuturile din ba
terea şi confecţionarea de monede de către monarhi 
şi conducătorii locali. Extinderea de către stat a activi
tăţii de creare a banilor va corecta anormalitatea, care 
a crescut cu anii şi care a generat situaţia că 95% din 
banii noi sunt emişi nu de către guverne sub formă de 
numerar (monede şi bancnote), ci de către băncile co
merciale prin completarea datelor de creditare în con
turile bancare ale clienţilor săi şi care îmbracă forma 
dobânzilor la împrumut.9

Economia mondială şi cea naţională uzează de di
ferite forme de bani. Cea mai simplă formă a banilor 
e reprezentată de banii în numerar (bancnotele de 1 
leu, 5 lei, 10 lei, 20 lei etc.) şi monedele (5 bani, 10 bani,

25 bani, 50 bani). Desigur, în decursul anilor, a devenit 
incomod să purtăm mari sume de bani, dat fiind riscul 
sustragerii lor. Astfel, pentru anumite tranzacţii costi
sitoare uzăm, de regulă, noile tehnologii informaţio
nale. Drept efect, situaţia generează problema privind 
subiectul care creează şi alocă bani electronici. Banca 
centrală nu este abilitată prin lege să creeze bani elec
tronici, deşi majoritatea cred invers. La nivel mondial 
cea mai mare parte a rezervei monetare e formată 
din efectivul banilor electronici, creaţi prin activitatea 
băncilor comerciale. Modul în sectorul bancar privat 
creează şi redistribuie respectiva rezervă monetară ră
mâne a fi slab cunoscută de publicul larg şi chiar de 
experţii în economie, informaţia nefiind reflectată nici 
în literatura de specialitate.

Aceste două categorii de bani -  numerarul şi rezer
va monetară -  sunt cunoscute în circuitul social sub ti
tlul d e  b a n ii a i b ă n c ii centrale. Convenţiile interbancare 
pot fi executate fie prin interacţiuni bilaterale directe, 
fie indirecte -  prin intermediul conturilor băncilor co
merciale deţinute ia banca centrală, unde sunt plasate 
mijloace băneşti reunite sub sintagma rezervelor m o 
netare a le  b ă n cii centrale. Aceste rezerve monetare, 
create de banca centrală, sunt bani electronici şi sunt 
liberi de orice riscuri de consumare. Totuşi, spre deo
sebire de banii în numerar, aceste mijloace financiare 
nu pot fi accesate sau utilizate de publicul larg. Acest 
drept e rezervat exclusiv băncilor comerciale, care de
ţin conturi la banca centrală. Rezervele monetare ale 
băncii centrale sunt utilizate pentru efectuarea plăţilor 
interbancare şi managementul lichidităţilor băneşti 
(controlul circulaţiei banilor).

Cea de-a treia formă a banilor nu este creată nici 
de banca centrală, nici de autoritatea cu drept de im
primare a bancnotelor sau de batere a monedelor, nici 
chiar guvernul nu e implicat în proces. Or, în acest caz, 
vorbim despre banii plasaţi pe conturile bancare. în 
terminologia bancară aceste conturi se numesc depo
zite bancare sau depozite la vedere. în terminologia 
tehnică vorbim însă de simple numere inserate într- 
un program electronic, iar în vocabularul contabil se 
vorbeşte de datoria băncii faţă de client.Terminologia, 
astfel, este una confuză. Depozitul bancar nu presu
pune plasarea unui lucru valoros într-o boxă de sigu
ranţă, ci nici mai mult, nici mai puţin decât o referinţă 
electronică despre ceea ce o bancă îi datorează clien
tului său.10

în realitate, nu toate depozitele înregistrate la o 
bancă sunt depozitate de către public. Atunci când 
băncile oferă credite sau extind perioada de graţie 
pentru restituirea acestora, acestea pur şi simplu cre
ditează contul de depozit al împrumutatului, creând 
astfel iluzia că împrumutatul a realizat careva depozite 
băneşti.11
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La acest capitol trebuie să repetăm constatările 
doctrinei ruseşti12, care postulează că banii plasaţi în 
conturile bancare nu sunt mijloace legale de plată, or, 
numai bancnotele şi monedele suplinesc condiţiile 
normative pentru acest statut. însă, majoritatea per
soanelor utilizează mijloacele financiare plasate pe 
conturile bancare pentru a efectua plăţi şi le consideră 
la fel de valoroase ca şi banii în numerar.13

Grosul banilor, aflaţi în circulaţia economiei mondi
ale, rezultă din activitatea bancară. Astfel, majoritatea 
ţărilor, la moment, folosesc cu titlu primar nu banii fi
zici în numerar, ci datoriile bancare. Aceste datorii şi 
mai ales posibilitatea utilizării lor ca mijloace de plată, 
au fost generate prin procedurile de contabilitate ban
cară, utilizate în cadrul acordării de credite. Iar un sis
tem eficient de plaţi electronice asigură posibilitatea 
funcţionării acestor datorii sub formă de bani: majori
tatea plăţilor pot fi efectuate electronic, fără a fi nece
sar transferul fizic al banilor, totul se rezumă la aceea 
că prin reducerea balanţei electronice a unui cont e 
mărit volumul electronic al altui cont.

Pentru a înţelege exhaustiv fenomenul, urmează 
să sintetizăm constatările sus-menţionate prin filtrul 
normativ al legislaţiei în vigoare. în acest sens, o primă 
referinţă se conţine în textul art. 1228 din CC. Norma 
în cauză reglementează că prin contractul de cont 
curent bancar, banca se obligă să primească şi să în
registreze în contul titularului de cont (client) sumele 
băneşti depuse de acesta sau de un terţ în numerar 
sau transferate (virate) din conturile altor persoane, 
să execute în limitele disponibilului din cont ordinele 
clientului privind transferul unor sume către alte per
soane, retragerile de numerar, precum şi să efectueze 
alte operaţiuni în contul clientului din însărcinarea lui 
în conformitate cu legea, cu contractul şi cu uzanţe
le bancare, iar clientul să achite o remuneraţie pentru 
prestarea serviciilor menţionate. Astfel, contul curent 
bancar presupune predarea proprietăţii unui capital 
bănesc de client către bancă, iar aceasta din urmă va 
înregistra în formă electronică o datorie faţă de acest 
client în limita valorii acestui capital şi va executa 
plăţi în numerar sau prin transfer bancar, fie la solici
tare îi va returna clientului în numerar suma depusă, 
în acest ultim caz, trebuie să acceptăm că executarea 
contractului de curent bancar, are o construcţie relativ 
similară cu cea a împrumutului gratuit fără termen, cu 
excepţia că pentru plasarea, transferarea şi retragerea 
banilor din cont, clientul va fi obligat să-i achite băn
cii o remuneraţie de gestiune a acestuia. Iar, spre de
osebire de împrumut, pentru returnarea numerarului 
legea nu operează cu un termen supletiv de până la 
30 zile, restituirea efectuându-se, de regulă, imediat.14 
în planul asemănărilor, cu certitudine putem afirma că 
suntem în prezenţa unor raporturi translative de pro

prietate, atât la plasarea banilor în cont, cât şi la retra
gerea numerarului. Situaţia se schimbă radical în cazul 
transferurilor intrabancare sau interbancare. Pornind 
de la faptul că, în activitatea sa, banca comercială nu 
utilizează numerarul (banii), ci înregistrările despre pla
sarea lor în cont, atunci devine suficient de clar că un 
transfer realizat în interiorul băncii de la un cont la altul 
sau de la un cont gestionat de o bancă X la un cont 
deţinut la o bancă Y, va fi degrevat de careva caracte
ristici translative de proprietate. Or, totul se rezumă 
la executarea unor acordurilor de cesiune de creanţă, 
cu posibila implicare a instituţiei de preluare a dato
riilor. Astfel, în cazul unor persoane care deţin conturi 
la aceeaşi bancă se va realiza o cesiune de creanţă de 
la cedentul care a ordonat transferul către cesionarul 
care l-a recepţionat, banca rămânând neschimbat pe 
poziţie de debitor şi beneficiind de reduceri la suma 
datoriei, reieşind din deducerea comisionului de trans
fer, care nu e decât o operaţiune electronică realizată 
prin apăsarea butoanelor tastierei. Situaţia conturilor 
gestionate de bănci diferite, la fel, nu depăşeşte cadrul 
electronic. Algoritmul transferurilor interbancare e si
milar celor intrabancare, cu specificarea a două mici 
excepţii. Prima excepţie presupune că simultan cu ce
siunea de creanţă de la un client la altul, are loc şi o 
preluare de datorii de către o bancă de la altă bancă. Cu 
alte cuvinte, o autentică predare a capitalului bănesc în 
proprietatea altei bănci nu are loc, acţiunile de transfer 
interbancar fiind degrevate de obligaţia de opera cu 
numerar, ci doar cu înregistrarea electronică a acestui 
transfer. Cele menţionate se confirmă prin art. 10 alin. 
(1) al Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 
548 din 1995, care reglementează că Banca Naţională 
poate să deschidă conturi în registrele sale numai în 
numele statului şi al organelor statului, băncilor licenţi
ate de Banca Naţională, băncilor în proces de lichidare, 
Fondului de garantare a depozitelorîn sistemul bancar, 
persoanei juridice care deţine licenţa pentru activitate 
de depozitar central de valori mobiliare ca activitate 
de bază, băncilor centrale ale statelor străine şi insti
tuţiilor financiare publice internaţionale. Pe cale de 
consecinţă, trebuie să înţelegem că băncile comerciale 
au conturi curente gestionate de Banca Naţională, iar 
transferurile între aceste conturi presupune reduce
rea balanţei electronice a unui cont şi majorarea celei 
secunde. în esenţă, vorbim de un transfer intrabancar 
descris anterior.

Drept efect, în cazul în care o bancă comercială 
oferă unui client, prin transferul de mijloace la contul 
său curent, aceasta nu-i oferă careva bani în numerar. 
Deci, dacă accesarea creditului are loc prin interme
diul contului curent bancar, trebuie să recunoaştem 
că banii, menţionaţi în înregistrarea electronică des
pre credit, niciodată nu au ieşit din patrimoniul băncii.
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Or, la acest capitol banca comercială, la fel, uzează de 
conţinutul unei obligaţii (datorii) de a preda numerar, 
dacă clientul în activitatea sa îl va solicita. însă, până la 
survenirea unei asemenea cereri,„datoria"dată gene
rează dobândă reală, care va trebuie achitată, de regu
lă şi preferabil, în numerar de către client. Cele descrise 
sunt reglementate expres de art. 32 alin. (8) din Legea 
instituţiilor financiare, nr. 550 din 1995, care prevede 
că creditul poate fi acordat prin înregistrarea sumei 
creditului în contul curent al debitorului, prin trans
ferarea în vederea executării documentelor de plată 
prezentate de debitor sau, la indicaţia/cu acordul lui, 
de un terţ, prin transferarea către terţ în conformitate 
cu indicaţiile debitorului, prin eliberarea în numerar, 
dacă legislaţia nu prevede altfel. De altfel, norma ci
tată contravine definiţiei creditului din art. 1236 alin. 
(1) din CC, care presupune că prin contractul de credit 
bancar, o bancă (creditor) se obligă s ă  p u n ă  la  d is p o 
z iţ ia  unei persoane (debitor) o sumă de bani (credit), 
iar debitorul se obligă să restituie suma primită şi să 
plătească dobânda şi alte sume aferente prevăzute 
de contract. Pe cale de consecinţă, Codul civil obligă 
banca la predarea reală a numerarului, nu operarea cu 
angajamente de furnizare a acestuia. Până la soluţio
narea acestui conflict legislativ, însă, băncile vor conti
nua să genereze dobândă din datorii.

în acest amalgam de datorii bancare, utilizate în 
statut de mijloace de plată şi fals percepute de socie
tatea largă ca fiind bani, dobânda joacă un rol deter
minant pentru a asigura activitatea bancară.

Prim o, indicele sporit al dobânzii asigură micşora
rea datoriilor bancare faţă de clienţi. Astfel încât, spo
rirea volumului de mijloace financiare generate prin 
dobândă asigură că numerarul absorbit de bancă prin 
procedeele de creditare, depozitare sau înregistrare a 
banilor în conturile bancare, va rămâne în continuare 
în patrimoniul băncii.

Secu nd o, din confuzia noţiunilor de bani şi mijloa
ce financiare, creanţele bancare rezultate din dobândă 
au capacitatea de a fi folosite pentru a asigura puterea 
de cumpărare a societăţii. Or, aceşti „bani inexistenţi", 
care nici viitori nu poţi numiţi, deoarece nu există 
certitudinea că vor îmbrăca forma de numerar, sunt 
plasaţi în circulaţie monetară prin instrumentele de 
creditare. Iar reieşind din faptul că banca comercială 
poate oferi credite prin înregistrarea acestuia în cont 
şi nu prin predarea reală a numerarului, trebuie să ac
ceptăm cu stupoare că băncile comerciale şi-au arogat 
competenţa de a crea bani în expresie electronică, do
bânda bancară fiind plasată în circulaţie non-numera- 
ră generează şi ea dobândă, finalmente debitorul unui 
asemenea credit bancar non-numerar îşi asumă faţă 
de bancă datorii pecuniare, generate din datoriile pro
priile datorii pecuniare ale băncii.

Alarmant e că legislaţia Republicii Moldova nu 
acordă Băncii Naţionale competenţe de emisiune, 
control şi supraveghere a monedei electronice. Or, art. 
1 şi 2 din Legea cu privire la bani, nr. 1232 din 1992, 
presupun că doar banii în numerar (bancnotele de 
hârtie şi monedele de metal) sunt emise de Banca Na
ţională. Iar o limită de generare dobânzii la contractele 
de credit la fel nu există... Dobânda de creditare nu e 
condiţionată nici de executarea contractului de credit 
ca atare, ci doar de termenul pentru care a fost acordat 
creditul.

Creditul presupune acea convenţie prin care o 
bancă (creditor) se obligă să pună la dispoziţia unei 
persoane (debitor) o sumă de bani (credit), iar debi
torul se obligă să restituie suma primită şi să plătească 
dobânda şi alte sume aferente prevăzute de contract 
(art. 1236 alin. (1) din CC). Astfel, raporturile de credi
tare presupun ca natură obligaţii transmisibile de pro
prietate, afectate de modalitatea termenului de ram
bursare a valorii acestei proprietăţi. Aceste raporturi 
juridice, în acest context, sunt generatoare de două 
categorii de prestaţii, părţi a unei singure obligaţii 
complexe de plată a debitorului:

Prestaţia de restituire a capitalului împrumutat în 
volumul şi la valoarea preluată;

Prestaţia de plată a dobânzii, care reprezintă preţul 
de utilizare a acestui capital.

Ambele prestaţii sunt exigibile (executorii) doar în 
limita intervalului de timp dintre predarea şi restitui
rea de bunuri financiare.

Identificarea timpului în cadrul raporturilor de cre
ditare, din punct de vedere juridic, este o circumstan
ţă determinantă a existenţei contractului de credit. în 
acest sens, merită a fi analizate prevederile art. 871 
alin. (1) din CC, conform cărora împrumutatul trebuie 
să restituie împrumutul în termenul şi în modul stabilit 
în contract. Iar dacă nu au fost stabilite dobânzi, el are 
dreptul să restituie împrumutul şi până la expirarea 
termenului. într-un mod mai imperativ, art. 1245 din 
CC prevede că, dacă debitorul rambursează creditul 
înainte de scadenţă, creditorul este în drept să ceară 
reparaţia prejudiciului cauzat prin rambursare antici
pată cu deducerea sumelor economisite, luându-se în 
considerare creditul ce s-ar fi putut acorda din contul 
acestor mijloace. Din interpretarea normelor în cauză, 
trebuie să concluzionăm că legiuitorul, fie şi indirect, 
lase să se înţeleagă că încetarea prestaţiei de rambur
sare a capitalului înstrăinat, duce la încetarea de drept 
a raporturilor de creditare. Situaţie ce generează ca 
efect şi epuizarea prestaţiilor succesive vizând plata 
dobânzii. Astfel încât, trebuie să menţionăm că timpul 
reprezintă acea variabilă juridică, în limita căreia credi
torul poate obţine venituri sub formă de dobândă, iar 
debitorul are dreptul să utilizeze capitalul înstrăinat.
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Restituirea bunurilor împrumutate decade creanţie- 
rui de dreptul de a reclama venituri, iar partea împru
mutată -  de dreptul de a gestiona folosinţa acestui 
capital.Diametral opusă e situaţia încetării contractu
lui pe temei de reziliere a contractului de credit. Ast
fel, prin textul art. 1242 alin. (1) din CC, legislatorul a 
reglementat d rep tu l creditorului (băncii comerciale) 
de a rezilia contractul de credit în cazul în care:

a) debitorul a devenit insolvabil;
b) debitorul nu a oferit garanţiile cerute sau a re

dus fără acordul creditorului garanţiile oferite;
c) debitorul nu plăteşte dobânda în termenul sta

bilit;
d) debitorul nu a executat obligaţia de restituire 

a cel puţin 2 tranşe ale creditului, atunci când 
contractul prevede restituirea creditului în rate;

e) există alte cazuri prevăzute de lege sau de con
tract.

Actuala reglementare a art. 1242 alin. (1) din CC, în 
sensul specificării unui drept de a rezilia un contract 
de credit, deţine potenţialul de a crea prejudicii pen
tru sistemul financiar-creditar per ansamblu. în acest 
sens, art. 130 alin. (1) din Constituţie prevede că for
marea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor 
financiare ale statului, ale unităţilor administrativ-te- 
ritoriale şi ale instituţiilor publice sunt reglementate 
prin lege. Astfel, ca modalitate a administrării şi utili
zării resurselor financiare, legiuitorul, prin art. 18 din 
Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 
548 din 1995, a reglementat dreptul Băncii Naţionale 
de a transmite aceste mijloace băneşti către băncile 
comerciale cu titlu de credit. Implicit, trebuie să con
cluzionăm că o parte din mijloacele băneşti ce com
pun piaţa de credite provin din resursele financiare 
ale Băncii Naţionale şi, deci, a Republicii Moldova, per 
ansamblu. Pe cale de consecinţă, o parte din venitul 
bancar presupune diferenţa de cost dintre accesarea 
de fonduri băneşti de la stat la o dobândă redusă şi 
transmiterea lor către debitorii finali la o dobândă 
majorată. Respectiv, în acest caz, trebuie să acceptăm 
ideea că valoarea invariabilă a creditului transmis că
tre un debitor final, reprezintă un set de drepturi de 
stat a căror exercitare presupune că în final Republica 
Moldova prin prepusa sa Banca Naţională îşi va recu
pera capitalul cedat băncii comerciale.

Aşadar, în cazul în care încetarea contractului de 
credit compromis va întârzia, există riscul consumării 
acelui element invariabil al creditului -  suma creditată 
-  şi, în final, prejudicierea drepturilor statului Republi
ca Moldova prin nerecuperarea capitalului său. Altfel 
spus, încetarea în termen rezonabil a unui contract 
de credit e importantă din punct de vedere a faptului 
ca banii aflaţi în circulaţie să fie generatoare de pro

fituri, altminteri ele sunt supuse riscului de epuizare, 
iar Banca Naţională şi, deci Republica Moldova, va fi 
privată de banii, care au fost injectaţi în economia na
ţională prin sistemul bancar şi non-bancar.

în acest sens, evidenţiem că nu în zadar în cazul 
utilizării resurselor financiare pe piaţa non-bancară 
prin Asociaţiile de Economii şi împrumut, Comisia Na
ţională a Pieţii Financiare (CNPF) a adoptat Hotărârea 
nr. 17/8 din 30 aprilie 2008; în particular anexa nr. 8 
din Hotărâre reglementează Normele de prudenţă 
financiară. Or, pct. 36 din anexa nr. 8 prevede că aso
ciaţia este obligată să se adreseze în instanţa de ju
decată pentru rambursarea împrumutului şi dobânzii 
aferente calculate, în termen de 30 zile calendaristice 
din data din care împrumutul este expirat mai mult 
de 90 zile. Or, diferenţa dintre activitatea economică 
a unei asociaţii de economii şi împrumut şi cea a unei 
bănci comerciale presupune posibilitatea primei de 
a accesa fonduri mai ieftine direct de la Banca Naţio
nală, pe când ultima va fi ţinută să dobândească mij
loace financiare mai ieftine de ia membrii săi sau prin 
obţinerea unui credit de la o bancă comercială, care 
la rândul ei la fel a preluat o parte din aceste fonduri 
de la stat.

Pericolul consumării banilor în numerar e şi mai 
iminentă dacă e să reflectăm asupra efectelor parti
culare ale art. 1242 alin. (1) din CC. Astfel, atât timp cât 
banca comercială nu-şi va exercita dreptul de a înce
ta un contract de credit, consumat prin neexecutare, 
creanţa bancară în mod ipotetic va spori până la mo
mentul încetării în termen a contractului. Privită din- 
tr-o perspectivă economică, creanţa dată reprezintă 
un bun, o valoare certă, lichidă şi exigibilă, susceptibi
lă de înstrăinare, cesionare, gajare etc. Costul acestui 
bun creşte doar din contul scurgerii timpului, în inte
riorul căruia debitorul e obligat să execute prestaţiile 
de plată pe ratele de credit şi dobândă. Anume execu
tarea corespunzătoare de către debitor a obligaţiilor 
sale de plată asigură lichiditatea acestei creanţe. Or, 
nu e lipsită de importanţă circumstanţa în care crean
ţele bancare de acest gen compun valori mobiliare de 
largă utilizare în tranzacţiile interbancare.

Lipsa unei executări din partea debitorului, pre
cum şi lipsa unor măsuri de asigurarea a executării 
obligaţiei de plată, similar celor prevăzute în art. 1242 
alin. (2) lit. b) din CC, duce inevitabil la sterilitatea bă
nească a acestei creanţe. Altfel spus, valoarea creanţei 
bancare derivată dintr-un contract de credit, care in
clude volumul invariabil al fondului creditat şi dobân
zile aferente, va fi doar una teoretică, dacă din partea 
debitorului nu se va asigura o executare de plată sau 
dacă garanţiile oferite de acesta nu acoperă echiva
lentul acestei creanţe. Astfel, încetarea în timp util a
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contractului de credit permite anihilarea riscurilor de 
a genera creanţe bancare sterile din punct de vede
re financiar sau vorbind în limbaj economic -  credite 
neperformante. Anume noţiunea creditelor neperfor
mante a stat la baza Raportului Comisiei de anchetă 
pentru examinarea modului de administrare a pache
tului de acţiuni al statului deţinut la „Banca de Eco
nomii" S.A. şi a situaţiei din domeniul financiar-ban- 
car al Republicii Moldova, constituită prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 16 din 22.02.2013. în limita acestui 
raport, Comisia parlamentară a reţinut:

„ Practic ile  n esă n ă to a se  de creditare au  co n d u s la  
m a jora rea  vo lu m u lu i cred ite lor n eperform a nte  ale  
„B ă n c ii de E co n o m ii"  S.A. de la 375 m ilio a n e  de le i (sau  
17,5 la sută  d in  to ta lu l creditelor) la  31 decem brie  2009  
la  1380 m ilio a n e  de le i (sau 55,3 la sută d in  to ta lu l cre 
d itelor) la  3 1 d ecem brie  2012. La  acest vo lum  de credite  
n eperfo rm a n te  se  a d a u g ă  şi a ctive le  p re lu a te  în posesie  
de către „B a n ca  de E co n o m ii"  S.A. în sch im b u l ra m b u r
să rii c red ite lor neperform ante. La  31 d ecem brie  2012, 
vo lu m u l a cestor a ctive  co n stitu ia  600 m ilio a n e  de lei, 
fiin d  în  creştere cu 50 0  m ilio a n e  de le i p e  p a rcu rsu l u lti
m ilo r  3 ani. Cu  referire la a ctive le  p re lu a te  în posesie  tre
b u ie  de n o ta t fa p tu l că  p ro b a b ilita tea  de com ercia liza re  
a acestora  la p re ţu l de b ila n ţ este una  m ică, o p a rte  se m 
n ifica tivă  din  aceste b u n u ri f iin d  su praeva lu a te  se m n i
fica tiv  ş i co n stitu in d  o b ie ctu l m a i m u lto r litig ii. A ceastă  
situa ţie  a fost generată  şi de fa p tu l că în rap oa rte le  lo r  
co m p a n iile  de eva lu are  au  reflectat su m e exagerate ale  
va lo rii de p ia ţă  a gajurilor.

C a  rezu lta t a l a cestor p ra ctic i de creditare şi a l g esti
o n ă rii d efectuoa se  a băncii, ca p ita lu l n o rm a tiv  to ta l s-a  
d im in u a t cu 694 m ilio a n e  de le i p e  p a rcu rsu l a 3 ani: de  
la  823 m ilio a n e  de le i la  129 m ilio a n e  de lei.

în  p re ze n t B an ca  de E co n o m ii co n tin u ă  să b a la n seze  
la  lim ita  su fic ien ţe i ca p ita lu lu i p en tru  p ăstra rea  licenţei 
sa le  de activitate. N ou a  con d u cere  a B ă n cii de E co n o m ii 
a întreprins a n u m ite  a cţ iu n i p en tru  rem edierea situaţiei, 
d a r n u  a atins succese."

în final, pentru a evita falimentarea Băncii de Eco
nomii, s-a acces la suplimentarea activelor instituţiei 
financiare, fapt care a dus la pierderea controlului sta
tului asupra ei.

Totuşi, chintesenţa celor constatate de către Comi
sia numită demonstrează o dată în plus valoarea dili- 
genţei bancare în gestionarea corectă a raporturilor 
contractuale de creditare. în limitele pasajului redat 
Comisia operează cu noţiunile directoare ale lit. b) din 
art. 1242 alin. (1) Cod Civil. Astfel, ea evidenţiază im
portanţa garanţiilor reale, care vin să asigure lichidita
tea creanţelor bancare, menţionând: „Cu  referire a ct i
vele p re lu a te  în p o sesie  trebuie de n o ta t fa p tu l că p ro b a 
b ilitatea  de co m e rc ia liza re  a acestora  la p re ţu l de b ila n ţ

este u n a  m ică, o p a rte  sem n ifica tivă  d in  aceste b u n u ri 
fiind  su praeva lu a te  sem n ifica tiv  ş i co n stitu in d  o b iectu l 
m a i m u lto r litigii". Raţiunile Comisiei presupun că atât 
timp, cât nu se asigură o alternativă în bunuri a obli
gaţiei de plată a dobânzii şi a ratelor de credit, perpe
tuarea raporturilor de creditare aduce prejudicii insti
tuţiei bancare particulare. Or, de la aceasta se reclamă 
să acţioneze în sensul satisfacerii creanţei sale inclusiv 
prin metoda exercitării drepturilor de gaj, ipotecă sau 
prin reclamarea achitărilor din contul fidejusorilor. 
Deci, valoarea garanţiilor specificate în art. 1242 alin. 
(1) lit. b) Cod Civil, este echivalentă în importanţă cu 
prestaţiile de plată a ratelor de credit şi dobândă. Ast
fel, nu în zadar alin. 4 din pct. 4.2.2.1 din Regulamen
tul cu privire la activitatea de creditare a băncilor care 
operează în Republica Moldova, adoptat prin Hotărâ
rea Băncii Naţionale nr. 153 din 25.12.1997, prevede 
că o bancă trebuie să aibă instrucţiuni detaliate la dis
poziţia sa cu descrierea întregului proces de adminis
trare pentru fiecare tip de credit: de la cererea iniţială 
a clientului, prin evaluarea credibilităţii şi aprobarea 
de eliberare, până la rambursarea finală a acestuia, 
iar aceste instrucţiuni trebuie să ofere un îndrumar 
detaliat despre documentare pentru orice tipuri de 
credite şi să determine regulile referitor la gajul şi alte 
forme de asigurare a creditelor: prevederea unui co
eficient minim pentru gaj şi alte forme de asigura
re a creditelor necesare pentru fiecare tip de credit 
şi evaluarea adecvată a acestora, în  sco p u l a sig u ră rii 
a co p eririi d ep lin e  a su m e i su p u se  r iscu lu i (sum a credi
tu lu i p lu s  dobâ n da ).

Deci, dacă e să repetăm ideea că piaţa de creditare 
e constituită dintr-un anumit procent al mijloacelor 
băneşti oferite de Republica Moldova prin Banca Na
ţională, atunci exercitarea garanţiilor oferite de debi
tor e la fel de importantă, ca şi recuperarea acestor 
mijloace din contul achitărilor la dobândă şi ratele de 
credit.

Mai mult decât atât, păstrarea unor raporturi 
contractuale epuizate prin neexecutare, în particu
lar sporirea artificială a creanţei bancare peste volu
mul garanţiilor reale sau personale ale debitorului, 
demonstrează incontestabil necesitatea încetării în 
timp rezonabil şi util a contractului de credit. Or, lipsa 
executării contractului de credit, lipsa mijloacelor de 
asigurare a executării numite, fac creanţa bancară la 
fel de sterilă precum am argumentat anterior.

Sterilitatea creanţei bancare afectează nu numai 
conţinutul particular al alin. (1) din art. 131 din Con
stituţie. La fel de viciate sunt şi alin. (2) şi (3) ale ace
luiaşi articol. Astfel, alin. (2) al articolului menţionat, 
stipulează: moneda naţională a Republicii Moldova 
este leul moldovenesc. Or, însăşi destinaţia monedei
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naţionale este stipulată în art. 5 din Legea cu privire 
la Bani, nr. 1232 din 15.12.1992, care prevede că leul 
(numerarul aflat în circulaţie şi la conturile bancare 
curente şi pe termen) se pune în circulaţie fiind asigu
rat deplin de activele Băncii Naţionale a Moldovei, de 
masa de mărfuri şi de serviciile prestate pe teritoriul 
Republicii Moldova, de activele agenţilor economici 
din republică aflate peste hotare. Deci, în limita în 
care creditele acordate pe teritoriul Republicii Mol
dova generează prin dobândă un surplus de bunuri, 
concretizate în forma creanţelor bancare, trebuie să 
concluzionăm că lichiditatea acestor creanţe, precum 
şi garantarea lor prin mijloace reale sau personale, 
în final asigură acoperirea monedei naţionale. Altfel 
spus, numerarul aflat în circulaţie trebuie suplimentat 
de exigibilitatea şi lichiditatea creanţelor bancare ce 
sunt înstrăinate în limitele acestui numerar. Viceversa, 
din înţelesul art. 130 alin. (2) din Constituţie şi art. 5 
din Legea cu privire la Bani, nr. 1232 din 15.12.1992, 
deducem că creditele neperformante generează scă
derea capacităţii de cumpărare a monedei naţionale 
(inflaţie). Pe cale de consecinţă, dacă se va constata că 
puterea economică a leului (monedei naţionale) e în 
declin, statul va trebui să decidă o emisiune monetară 
suplimentară pentru a asigura echivalentul bănesc al 
bunurilor şi serviciilor aflate în circuitul civil al ţării.

Pentru a evita cercul vicios al unei economii infla
ţioniste, reiterăm necesitatea de a evalua real şi cert 
valoarea creanţelor bancare, generate prin executarea 
contractelor de credit şi, deopotrivă, prin neexecuta- 
rea lor. Or, în acest ultim caz determinantă este exis
tenţa unei autentice instituţii de încetare e x officio  a 
contractului de credit, în sensul în care o obligaţie im
perativă de a înceta contractul de credit, pentru cazu
rile: de insolvenţă a debitorului, de neplată a dobânzii 
şi a ratelor de credit, precum şi de neasigurare a cre
anţei bancare, ar permite evitarea prejudicierii valorii 
monedei naţionale, ocolirea necesităţii de a dispune 
emisiunea monetară suplimentară şi în final recupera
rea justă mijloacelor băneşti transmise de stat pe pia
ţa creditelor bancare, cu încasarea dobânzii aferente; 
scopuri, finalmente, garantate de textul art. 130 din 
Constituţie.

Cele analizate nu sunt rodul unor contemplări filo
sofice despre pericolele viitorului, or, pentru a confir
ma justeţea gândurilor e suficient să comparăm date
le statistice, care vorbesc cert că în luna iulie a anului 
2014, masa monetară globală constituia 64806,2 mi
lioane lei, iar produsul intern brut (PIB) pentru trimes
trul I al anului 2014 nu a depăşit valoarea de 21469 
milioane lei. în efect, dacă indicele PIB reprezintă 
rezultatul final al activităţii de producţie din unităţi

le producătoare rezidente şi care corespunde valorii 
bunurilor şi serviciilor produse de către aceste unităţi 
pentru consumul final, atunci care bunuri şi servicii 
acoperă diferenţa de 43340,2 milioane lei. Or, reite
răm că înşişi banii trebuie asiguraţi deplin de activele 
Băncii Naţionale a Moldovei, de masa de mărfuri şi de 
serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova, de 
activele agenţilor economici din republică aflate pes
te hotare (art. 5 din Legea cu privire la bani, nr. 1232 
din 1992).
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LISTA AVOCAŢILOR
CU DREPT DE EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT ÎN ANUL 2015

Nr. de 
ordine

Numele de familie şi 
prenumele avocatului

Numărul de 
înregistrare a 

licenţei

Data eliberării 
licenţei Menţiuni

1. Ababei Lilia 994 12.12.02
2. Adam Alexandru 1509 16.06.08
3. Adascaliţa Alexandru 119 28.09.01
4. Afanas Marin 1855 11.03.2010
5. Agachi Sergiu 2212 30.05.2011
6. Agachi Tatiana 2451 12.12.2012
7. Ahmedov Ruslan 1372 27.12.07
8. Ailoi Ion 1795 11.01.2010
9. Ailoi Pavel 2583 23.12.2013
10. Airapetean Artur 1490 16.06.08
11. Aladova Anna 1577 11.12.08
12. Albu Inga 1600 16.12.08
13. Albu Ion 2089 01.02.2011
14. Albu Vasile 1007 12.12.02
15. Alexa lurie 1659 17.06.09
16. Alexandru Mihail 572 22.03.02
17. Amihalachioaie Gheorghe 660 05.08.02
18. Andrieş Liviu 2647 14.02.2014
19. Andrieş Mihail 1238 27.12.06
20. Andriuţa Roman 1649 12.06.09
21. Andriuţa Violeta 1650 12.06.2009
22. Andronic Nicolae 21 13.07.01
23. Andronic Serghei 1584 17.06.09
24. Andronic Valeriu 11 13.07.01
25. Andronic Veronica 2750 10.12.2014
26. Andruşciac Victor 1466 10.06.08
27. Antoci Albert 2420 17.10.2012
28. Antoci Maria 2210 30.05.2011
29. Anton Antuan 2529 21.06.2013
30. Anton Ion 2489 03.04.2013
31. Anton Vasile 2002 13.12.2010
32. Apostu Vitalie 2263 02.09.2011
33. Apreotesei Mariana 2736 10.12.2014
34. Arabadji Constantin 1251 16.02.07
35. Arabadji Maria 1824 13.01.2010
36. Arabadji Mariana 2652 20.05.2014
37. Aramă Claudia 670 02.10.02
38. Arapu Elena 2189 27.05.2011
39. Ardovan Ludmila 219 20.12.01
40. Arhiiiuc Alexandru 745 19.11.02
41. Arhiliuc Gheorghe 209 19.12.01
42. Arhiiiuc Ion 2704 28.07.2014
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43. Armanu-Ghemu Ludmila 2063 16.12.2010
44. Arnaut Valentina 232 21.12.01
45. Arnaut Victor 1115 05.05.04
46. Arnaut Victor 2717 24.09.2014
47. Aronov Roman 1932 25.06.2010
48. Arpenti Liliana 1101 17.11.03
49. Arsenii Lidia 2086 10.01.2011
50. Artemii Valentin 502 25.02.02
51. Asandei Dorin 1114 07.04.04
52. Avram Mihail 2378 11.04.2012
53. Axentii Aurica 779 02.12.02
54. Axinte Andrei 2015 13.12.2010
55. Babalici Valentin 35 23.07.01
56. Babără Angela 780 02.12.02
57. Babără Marian 681 02.10.02
58. Babără Octavian 1260 16.05.07
59. Babără Valeriu 1030 12.12.02
60. Babără Vasile 557 20.03.02
61. Babără Victor 920 11.12.02
62. Babcinschi Nelly 754 27.11.02
63. Babin Andrei 1059 12.12.02
64. Bacalâm Anatolie 1341 10.12.07
65. Baciu Sava 1082 06.06.03
66. Badea Margareta 710 04.11.02
67. Badii Dan 680 02.10.02
68. Bagrin Svetlana 2693 07.07.2014
69. Bailo Victor 116 20.09.01
70. Bajurean Ghenadie 749 27.11.02
71. Bajurean Silvia 1506 16.06.08
72. Balaban Alexandru 2771 16.12.2014
73. Balaban Galina 782 02.12.02
74. Balaban Mihail 2602 23.12.2013
75. Balaban Natalia 1864 23.06.2010
76. Balan Alina 1842 18.01.2010
77. Balan Angela 1130 29.06.04
78. Balan Iulian 1445 03.06.08
79. Balan Ivan 282 27.12.01
80. Balan Oleg 333 14.01.02
81. Balan Petru 2166 26.05.2011
82. Baltag Verginia 2758 12.12.2014
83. Bambuleac Ghenadie 2302 21.12.2011
84. Banaru Vadim 2530 21.06.2013
85. Bancov Ivan 2568 26.09.2013
86. Bancu Cristina 2213 30.05.2011
87. Bandalac Mariana 1345 10.12.07
88. Bantaş Bogdan 2178 26.05.2011
89. Barba Valentin 2701 28.07.2014
90. Barbacar Anatolie 906 11.12.02
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91. Barbacaru Zinaida 279 27.12.01
92. Barbaroş Alexei 832 12.12.02
93. Barbaroş Mihail 2421 26.10.2012
94. Barbaroşie Eugenia 914 11.12.02
95. Barbă Tudor 456 22.02.02
96. Barbăneagră Sergiu 1814 13.01.2010
97. Bargan Grigore 1681 17.06.09
98. BatîrValeriu 1194 13.12.06
99. Bayram Natalia 1262 07.06.07
100. Bădilă Valentina 1619 24.12.2008
101. Băieşu Victor 2620 24.12.2013
102. Bălan Alexandru 582 27.03.02
103. Bătrîncea Ion 2584 23.12.2013
104. Beiu Irina 1485 16.06.08
105. Bejan-Popa Natalia 2729 08.12.2014
106. Beleaeva Nadejda 1241 28.12.06
107. Belevskii Ruslan 2438 07.12.2012
108. Belinschi Maxim 1542 08.12.08
109. Belli Nicolai 942 11.12.02
110. Belous Efim 481 21.02.02
111. Belous Mihai 482 21.02.02
112. Belousov Alexandr 358 01.02.02
113. Berdeu Ruslan 1452 03.06.08
114. Berescu Vasile 1275 02.07.07
115. Berezovchi Anna 1992 13.12.2010
116. Berezovschi Adrian 2464 17.12.2012
117. Berezovschi Vladislav 1938 13.07.2010
118. Beriozchin Ana 737 19.11.02
119. Berladean (Gromovenco) Lilia 1167 01.06.06
120. Berlinski Victor 25 23.07.01
121. Bernaz Alexandru 2102 20.04.2011
122. Bernicov Anatolie 728 19.11.02
123. Bernicova Marina 1129 29.06.04
124. Beruceaşvili Andrei 905 11.12.02
125. Berzoi Ruslan 1493 16.06.08
126. Beşleagă Alexandr 1179 13.07.06
127. Bevza Dumitru 1034 12.12.02
128. Bevziuc Rodica 761 27.11.02
129. Birigoi Natalia 2725 04.12.2014
130. Bivol Andrei 2396 14.06.2012
131. Bivol Sergiu 1175 13.07.06
132. Bivol Tatiana 1579 16.12.08 r

133. Bînzari Liliana 804 10.12.2002
134. BTnzaru Lucia 2675 17.06.2014
135. Bîrcă Galina 983 12.12.02
136. Bîtcă Andrei 2142 23.05.2011
137. Bîzgu Igor 463 21.02.02
138. Blanovschi Visarion 1002 12.12.02
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139. Bobeică Vasile 798 10.12.02
140. Bobu Anatolie 176 12.11.01
141. Bobu Petru 703 04.11.02
142. Bobu Valentin 177 12.11.01
143. Boca Sergiu 2572 02.10.2013
144. Bodarev Serghei 595 27.03.02
145. Bodean ina 2363 16.02.2012
146. Bodiu Ţinea 2788 30.01.2015
147. Bodnariuc Alexandr 284 27.12.01
148. Bodrug Alexandru 558 20.03.02
149. Bogaci Olga 49 23.07.01
150. Bogatu Dragoş 1735 18.09.09
151. Bogos Alexandru 18 13.07.01
152. Bogos Alexandru 1590 16.12.08
153. Boişteanu Eduard 768 10.12.02
154. Boldescu Alexandr 2044 14.12.2010
155. Bolocan Ludmila 1999 13.12.2010
156. Bologan Angela 757 27.11.02
157. Bondarenco Eduard 1538 06.10.08
158. Bondari Aida 2483 01.03.2013
159. Bordei Mihail 566 22.03.02
160. Bordei Teodor 312 02.01.02
161. Bordeianu Valerian 635 16.04.02
162. Bordeniuc Serghei 1512 16.06.08
163. Bordian Marcela 2674 17.06.2014
164. Bordian Stanislav 2622 27.12.2013
165. Borta Ala 1880 23.06.2010
166. Bortă Gheriadie 2207 27.05.2011
167. Bosîi Ion 702 04.11.02
168. Bosîi Nadejda 583 27.03.02
169. Bostan Sergiu 213 19.12.01
170. Bot Alexandru 2635 02.01.2014
171. Botezatu Gheorghe 1792 11.01.2010
172. Botnarenco Dorin 2511 19.06.2013
173. Botnari Constantin 508 25.02.02
174. Botnari Mariana 1981 10.12.2010
175. Botnari Oleg 1311 27.11.07
176. Botnari Valeriu 1859 24.03.2010
177. Botnaru Ion 1390 27.12.07
178. Bragoi Andrei 91 20.09.01
179. Braşoveanu Dinu 2556 08.07.2013
180. Braşoveanu Renata 2659 13.06.2014
181. Brănişteru Constantin 2377 11.04.2012
182. Brăteanu Veaceslav 1906 23.06.2010
183. Breazu Eugeniu 535 14.03.02
184. Breazu Sergiu 1429 20.03.08
185. Brenici Livia 63 26.07.2001
186. Bria Constantin 1801 11.01.2010
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187. Briceac ion 2534 21.06.2013
188. Brinişter Igor 2731 08.12.2014
189. Brînza Constantin 2139 23.05.2011
190. Brînza Ludmila 727 27.11.2002
191. Brînzan Petru 2041 14.12.2010
192. Brînză Igor 968 12.12.02
193. Brînză Snejana 1929 25.06.2010
194. Brînză Victor 2495 17.05.2013
195. Bruma Anatolie 2131 23.05.2011
196. Brumă Sorin 1971 26.11.2010
197. Bubuioc Svetlana 1140 21.07.04
198. Bucataru Serghei 1210 20.12.06
199. Bucatca Vadim 1567 08.12.08
200. Bucătaru Marian 1395 27.12.07
201. Bucliş lurie 915 11.12.02
202. Budăi Artur 2680 19.06.2014
203. Buga Vladimir 497 11.03.02
204. Bugaescu Tudor 518 13.03.02
205. Buguţa Elena 1587 16.12.08
206. Buhna Natalia 2282 21.12.2011
207. Buhnaci lana 550 14.03.02
208. Buimistru Cristina 2668 13.06.2014
209. Bujac Inga 1455 03.06.08
210. Bulat Alexandru 1254 15.03.07
211. Bulbuc Boris 1611 16.12.08
212. Bulgaru Anatolie 169 12.11.01
213. Buliga Ion 1969 26.11.2010
214. Buliga Oleg 608 27.03.02
215. Bulmaga Olga 2749 10.12.2014
216. Bumbu Adrian 1471 10.06.08
217. Bunacalea Tudor 469 21.02.02
218. Burac -  Mihalachi Irina 2313 21.12.2011
219. Burac Victor 496 11.03.02

220. Burduhos Veronica 2245 13.06.2011 Numele de familie "Timofei" s-a schimbat 
în„Burduhos"în temeiul dispoziţiei minis
trului justiţiei nr. 409 din 19.09.11.

221. Burduja Sergiu 976 12.12.02
222. Burduja Victoria 1921 25.06.2010
223. Burlac Cristina 2474 20.02.2013
224. Burlaca Ştefan 2221 02.06.2011
225. Burlacu Marcel 2446 12.12.2012
226. Burlacu Silviu 763 27.11.02 *
227. Buruian Mihail 2712 20.08.2014
228. Buruiana Mihail 62 23.07.01
229. Buruiană Ion 72 02.08.2001
230. Buruiană Ion 72 02.08.01
231. Burzacovschi Cristina 2764 16.12.2014
232. Butnari Mihail 450 19.02.02
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233. Butnaru Mihail 1854 11.03.2010
234. Butnarii Vlad 1332 10.12.07
235. Buza Nicolae 1777 11.01.2010
236. Buzu Alexandru 241 21.12.01
237. Buzu Nicolae 570 22.03.02
238. Caciarin Ruslan 1775 11.01.2010
239. Caciur Alexandru 1384 27.12.07
240. Calaida Denis 2032 14.12.2010
241. Caldaraşan Natalia 1656 17.06.2009
242. Caldîba Vitalie 231 21.12.01
243. Calian Igor 973
244. Caliga Mariana 2707 04.08.2014
245. Căluş Sergiu 2116 23.05.2011
246. Caminscaia Aliona 478 21.02.02
247. Cananenco Valeriu 690 22.10.02
248. Canişcev Maria 2588 23.12.2013
249. Canişcev Leonid 2671 17.06.2014
250. CanţerOleg 1993 13.12.2010
251. CanţerSerghei 2275 10.10.2011
252. Canţîr Mihail 1191 13.12.2006
253. Capbătut Alexei 2619 24.12.2013
254. Capcelea Liviu 2755 12.12.2014
255. Capcelea Rodion 1661 17.06.09
256. Capmoale Angela 1093 30.07.03
257. Capmoale Nicolae 1632 07.05.09
258. Capranov Rodion 1572 08.12.08
259. Caprovaia Olga 13 13.07.01
260. Cara Ilia 1539 06.10.08
261. Carabeţchi Dumitru 2105 13.05.2011
262. Caracuian Victoria 2225 02.06.2011
263. Caraghiaur Ivan 229 20.12.01
264. Caragia Elisaveta 1837 16.01.2010
265. Caragia Veaceslav 1640 12.06.09

266. Caraiman Marianna 128 20.09.01 Prenumele „Mariana" s-a schimbat în „Ma- 
rianna"în baza buletinului de identitate şi 
a dispoziţiei ministrului justiţiei nr.462 din 
12.11.10.

267. Caraman Igor 2357 12.01.2012
268. Caraman lurie 1748 07.12.2009
269. Caraman Natalia 2394 14.06.2012
270. Cara-Palii Ludmila 2506 19.06.2013
271. Carapascal Mariana 2010 13.12.2010 *

272. Carapunarlî Alexandru 1362 10.12.07
273. Cărăuş Cristina 1998 13.12.2010
274. Cârnaţ Marina 2767 16.12.2014
275. Casian lana 26 23.07.01
276. Castraveţ Valeriu 1743 07.12.2009
277. Caşcaval Corneliu 860 10.12.2002
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278. Caşu Alexandru 1098 29.09.03
279. Catana Nicolae 1437 01.04.08
280. Catană Eugeniu 1303 26.10.07
281. Catană Valeriu 699 04.11.02
282. Catană Victor 1330 10.12.07
283. Catană Vitalie 1802 11.01.2010
284. Cataraga Ivan 959 12.12.02
285. Catarama Rodica 396 06.02.02
286. Cazac Octavian 1350 10.12.07
287. Cazac Sveatoslav 876 10.12.02
288. Cazac Tatiana 1672 17.06.09
289. Cazacliu Anatolie 1271 28.06.2007
290. Cazacu Dinu 2173 26.05.2011
291. Cazacu Dorin 1704 19.06.09
292. Cazacu Dumitru 233 21.12.01
293. Cazacu Leonid 867 10.12.02
294. Cazacu Veaceslav 1584 16.12.08
295. Cazacu Vladimir 2503 18.06.2013
296. Cazanir Vitalii 69 02.08.01
297. Cazmalî Vladimir 2297 21.12.2011
298. Călugăreanu Natalia 1121 01.06.04 Numele de familie„Barbacari"s-a schim

bat în „Călugăreanu"în baza dispoziţiei 
ministrului justiţiei nr.126 din 25.03.10.

299. Cărăuş Zinaida 491 11.03.02
300. Căuş Miroslav 1454 03.06.08
301. Căuş Radu 2449 12.12.2012
302. Ceachir Anatolie 831 12.12.02
303. Ceachir Roman 353 30.01.02
304. Ceban llie 1841 18.01.2010
305. Cebanaş Alexandru 1644 12.06.09
306. Cebanu Veaceslav 1218 22.12.06
307. Cebotari Angela 2644 28.01.2014
308. Cebotari Pavel 714 07.11.02 Numele de familie "Ciubotaru"s-a schim

bat în„Cebotari"în temeiul dispoziţiei 
ministrului justiţiei nr.93 din 25.03.11.

309. Cebotari Radion 2783 29.12.2014
310. Cebotari Serghei 1892 23.06.2010
311. Cecalenco Denis 2672 17.06.2014
312. Cecan Igor 1441 29.05.08
313. Ceceli Constantin 2546 26.06.2013
314. Cechir Viorelia 1369 27.12.07
315. Ceclu Nicolae 36 02.07.01
316. Ceclu Vasile 191 12.11.01 -r
317. Ceornea Eduard 900 10.12.02
318. Cerba Valeriu 2274 10.10.2011
319. Cerenciuc Galina 67 02.08.01
320. Cerga Ion 460 22.02.02
321. Cerga Mihail 1138 29.06.04
322. Cergă Ion 673 02.10.02
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323. Cerneavschi Tatiana 623 15.04.02
324. Cernei Mihail 2345 28.12.2011
325. Cemenco Tudor 945 11.12.02
326. Cernit Taisia 1335 10.12.07
327. Cernomoreţ Sergiu 2095 09.02.2011
328. Chebac Alla 155 01.11.01
329. Chebac Dumitru 2277 24.11.2011
330. Chetraru Dragoş 2020 13.12.2010
331. Chian Ana 1095 29.09.03
332. Chibac Isai 442 19.02.02
333. Chicu Marin 1451 03.06.08
334. Chicu Oleg 834 12.12.02
335. Chifiac lurie 1666 17.06.09
336. Chihai Mihail 1202 20.12.06
337. Chilat Victor 376 25.02.02
338. Chiper Natalia 2422 08.11.2012
339. Chircu Tudor 1751 07.12.2009
340. Chiriac Andrei 884 10.12.02
341. Chiriac Cristin 2533 21.06.2013
342. Chiriac Igor 2497 04.06.2013
343. Chiriac Stela 1136 29.06.04
344. Chiriac Valentin 2241 10.06.2011
345. Chiriacov Grigore 159 01.11.01
346. Chirica lurie 895 10.12.02
347. Chirică Leonid 2496 04.06.2013
348. Chiricenco Galina 2723 04.12.2014
349. Chiriienco Svetlana 1895 23.06.2010
350. Chirilov Nicolae 2768 16.12.2014
351. Chironachi Vladimir 2031 14.12.2010
352. Chirsanov Eugeniu 113 28.09.01
353. Chirtoacă Ion 2155 26.05.2011
354. Chirtoacă Leonid 792 10.12.02
355. Chirtoacă Nicolae 2709 12.08.2014
356. Chirtoacă Rodica 1499 16.06.08
357. Chirtoacă Tudor 1430 20.03.08
358. Chiseev Dmitri 2640 16.01.2014
359. Chisiliţa Corneliu 1515 16.06.08
360. Chistruga Aliona 1904 23.06.2010
361. Chişca Maxim 2299 21.12.2011
362. Chitaev Petru 12 13.07.01
363. Ciachir Constantin 318 09.01.02
364. Cibric Ruslan 2162 26.05.2011 -
365. Cijicenco Radu 896 10.12.02
366. Cilinghir Afanasi 103 20.09.01
367. Cimil Dorin 840 12.12.02
368. Cimpoeş Vladimir 2382 17.04.2012
369. Cimpoi Mariana 343 01.02.02
370. Cimpoi Ruslan 2611 24.12.2013
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371. Ciobanu Corneliu 759 27.11.02
372. Ciobanu Dionisie 1709 19.06.2009
373. Ciobanu Doina 2551 01.07.2013
374. Ciobanu Igor 529 14.03.02
375. Ciobanu-Niţuleac Vladislav 796 12.12.02
376. Ciocanu Aliona 2632 02.01.2014
377. Ciofu Ion 982 12.12.02
378. Ciofu Vitalie 2132 23.05.2011
379. Ciolacu Nicolae 240 21.12.2001
380. Ciolacu Serghei 2157 26.05.2011
381. Ciorbă Sergiu 2064 16.12.2010
382. Cirimpei Alen 489 22.02.02
383. Cirimpei Radu 317 14.01.02
384. Ciubuc Grigore 1197 13.12.06
385. Ciuchitu Vitalie 1501 16.06.08
386. Ciugureanu Nina 1513 16.06.08
387. Ciuhrii Valentin 2159 26.05.2011
388. Ciumac Ion 2196 27.05.2011
389. Ciumac Natalia 1898 23.06.2010
390. Ciuperca Vasili 2509 19.06.2013
391. Ciurea Dorin 388 25.02.02
392. Ciuru Igor 2609 24.12.2013
393. Grboba Harlampi 821 12.12.2002
394. Grlig Ion 1113 07.04.04
395. Grlig Serghei 288 27.12.01
396. Grlig Tatiana 1084 04.07.03
397. Clevadî Igor 1710 19.06.09
398. Clima Igor 687 02.10.02
399. Climova Ala 441 19.02.02
400. Clipa Igor 1928 25.06.2010
401. Coadă Alexandru 2312 21.12.2011
402. Coadă Andrei 2231 02.06.2011
403. Coadă Tatiana 741 19.11.02
404. Coadă Tudor 59 27.07.01
405. Coban Igor 1475 10.06.08
406. Cobzac Daniel 1393 27.12.2007
407. Cobzac Gheorghe 1968 26.11.2010
408. Coca Boris 407 25.02.02
409. Cociu Mihail 2479 22.02.2013
410. Cocoş Mariana 1482 10.06.08
411. Coda Victor 2726 08.12.2014
412. Cojocar Rodica 2331 26.12.2011 -
413. Cojocari Constantin 2734 08.12.2014
414. Cojocari Fiodor 465 25.02.02 Prenumele „Feodor" s-a schimbat în „Fio- 

dor"în baza dispoziţiei ministrului justiţiei 
nr. 475 din 23 .11.1 o!

415. Cojocari Ion 1758 31.12.2009
416. Cojocari Oleg 2510 19.06.2013
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417. Cojocari Victor 40 23.07.01
418. Cojocaru Adrian 1605 16.12.08
419. Cojocaru Andrei 1481 10.06.08
420. Cojocaru Cristina 2183 26.05.2011
421. Cojocaru Daniela 627 15.04.02
422. Cojocaru Elena 1604 16.12.08
423. Cojocaru Valeriu 940 11.12.02
424. Cojocaru Vladimir 889 10.12.02
425. Colesnic Natalia 1818 13.01.2010
426. Colodeev Roman 2381 17.04.2012
427. Colodrovschi Vitalie 776 02.12.02
428. Colun Valentin 730 19.11.02
429. Comandări Vasile 1183 13.07.06
430. Comanici Inga 2389 11.06.2012
431. Companeţ Alla 50 23.07.01
432. Condurari Andrian 2373 09.04.2012
433. Conoval Igor 2360 10.02.2012
434. Conoval Nicanor 1635 29.05.2009
435. Constantinov Ana 188 12.11.01
436. Constantinov Victor 515 06.03.02
437. Copacinschi Parascovia 1287 24.07.07
438. Coptu Sergiu 969 12.12.02
439. Coreţchii Alexandr 2641 16.01.2014
440. Corjan Angela 1982 10.12.2010
441. Corneeva Nadejda 913 11.12.02
442. Cornieţ Nicolai 2392 14.06.2012
443. Co robovţev Valeriu 294 02.01.02
444. Corolevschi Gabriela 366 05.02.02
445. Corolevschi Maria 2689 04.07.2014
446. Corpaci Olga 2397 14.06.2012
447. Cortac Nicolae 1594 16.12.08
448. Costaş Ruslan 1464 10.06.08
449. Costea Irina 2186 27.05.2011
450. Costin Serghei 1638 08.06.09
451. Costina Galina 2482 22.02.2013
452. Costru Doina 2548 26.06.2013
453. Costru Tatiana 2179 26.05.2011
454. Coşleţ Petru 1680 17.06.09
455. Coşleţ Vera 2777 18.12.2014
456. Coşneanu Svetlana 637 26.04.02
457. Coştei Dmitri 454 22.02.2002
458. Cotar Mihail 1141 21.07.04
459. Cotelea Mariana 2303 21.12.2011
460. Cotoneţ Alexandru 2773 18.12.2014
461. Cotruţă Olga 2642 16.01.2014
462. Cotruţă Sergiu 2521 20.06.2013
463. Cotruţă Pavel 2151 26.05.2011
464. Covalenco Serghei 933 11.12.02
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465. Covali Sergiu 2633 02.01.2014
466. Covaliov Natalia 2344 28.12.2011
467. Covaş Valerii 265 26.12.2001
468. Covdii Alexandru 862 10.12.02
469. Cozma Serghei 361 31.01.02
470. Crainic Arcadii 2106 13.05.2011
471. Craiu Serghei 2688 04.07.2014
472. Craiu Tatiana 770 27.11.02
473. Cravcesco Vadim 1474 10.06.08
474. Craveţ Larisa 966 12.12.02
475. Crăciun Veaceslav 1250 16.02.07
476. Crecicovschi Dorian 2114 23.05.2011
477. Creţu Constantin 555 20.03.02
478. Creţu Ion 1521 16.06.08
479. Creţu Ion 2208 27.05.2011
480. Creţu Nadejda 1808 11.01.2010
481. Creţu Rodica 1021 12.12.02
482. Criclivaia Mariana 1158 11.01.06
483. Cristea Valentin 1131 29.06.2004
484. Crivenco Roman 2057 14.12.2010
485. Crivenco Tatiana 2056 14.12.2010 Numele de familie "Găină" s-a schimbat 

în„Crivenco"în temeiul dispoziţiei minis
trului justiţiei nr.52 din 18.02.11.

486. Crivorucica lurie 2152 26.05.2011
487. Crîşmari Liiiana 2135 23.05.2011
488. Crîşmari Natalia 2339 28.12.2011
489. Croitoru Pavel 2624 27.12.2013
490. Crudu Gheorghe 175 12.11.01
491. Cucereanu Eugenia 410 25.02.02
492. Cuciuc Aliona 2787 26.01.2015
493. Cuciuc lurie 919 11.12.02
494. Cucoş Vitalie 1302 26.10.07
495. Cucu Dumitru 2545 26.06.2013
496. Cucu Pavel 365 05.02.02
497. Cucu Viorel 2639 13.01.2014
498. Cuiava Igor 2043 14.12.2010
499. Culaxiz Veaceslav 393 21.02.02
500. Culeac-Reul Natalia 1363 10.12.07 Numele de familie Culeac"s-a schimbat în 

„Culeac-Reul"în baza dispoziţiei ministru
lui justiţiei nr.43 din 09.02.11.

501. Culicov Serghei 2216 30.05.2011
502. Culinca Eugenia 2195 27.05.2011
503. Cuniţîn Leonid 613 29.03.02 *

504. Cupcic lacob 1273 02.07.07
505. Cupţova Natalia 1673 17.06.09
506. Curmei Galina 292 27.12.01
507. Curmeli Vladimir 514 06.03.02
508. Curtev Alexandr 2291 21.12.2011
509. Cuşnir lurie 2720 20.11.2014
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510. Cuşnir Sergiu 2000 13.12.2010
511. CuşnirValerii 2092 07.02.2011
512. Cuţulab Victor 1498 16.06.08
513. Cuzneţov Alexandru 2078 27.12.2010
514. Daguţa Liuba 1848 02.03.2010
515. Damaşcan Oleg 2778 22.12.2014
516. Dandara Ion 2766 16.12.2014
517. Danila Vitalie 1983 10.12.2010
518. Danilescu Ion 389 21.02.02
519. Danilescu Tatiana 1990 10.12.2010
520. Danilov Chirii 786 02.12.02
521. Dariev Boris 686 02.10.02
522. Darii Vladimir 1830 13.01.2010
523. Daţco Ludmila 196 12.11.01
524. Delijan Victor 1309 14.11.07
525. Deliu Lilian 1257 15.03.07
526. Delogramatic Tatiana 1331 10.12.2007 Numele de familie„Barbă"se schimbă în 

„Delogramatic"în baza dispoziţiei minis
terului nr. 455 din 03.10.2012

527. Demenciuc Roman 2582 23.12.2013
528. Demian Alexandru 2665 13.06.2014
529. Demian Grigore 777 02.12.02
530. Demidova-Murzac Olga 1237 27.12.2006
531. DiaconovValeriu 1357 10.12.07
532. Diaconov Vladimir 474 22.02.02
533. Diaconu Dorian 1186 13.07.06
534. Diaconu Larisa 480 21.02.02
535. DicusarTatiana 2603 23.12.2013
536. Digor Filip 328 14.01.02
537. Digore Corina 2608 24.12.2013
538. Digore Eduard 1261 07.06.07
539. Digori Dumitru 256 26.12.01
540. Dilion Dorina 1997 13.12.2010
541. Dimineţ-Bejan Viorica 2623 27.12.2013
542. Dimov Ivan 142 25.10.01
543. Dimov Victor 1205 20.12.06
544. Diordeiciuc Vera 1421 25.01.08
545. Dlujanschi Elic 742 19.11.02
546. Dobre Lilia 2202 27.05.2011
547. Dobrea Oleg 2146 23.05.2011
548. Dobrioglo Denis 2191 27.05.2011
549. Dobrostomat Iraida 2593 23.12.2013 *
550. Dobroviceanu-Mutavci

Valentina
1753 07.12.2009

551. Dobrovolischi Vera 289 27.12.01
552. Dodan Viorel 1787 11.01.2010
553. Dodi Ariadna 1223 25.12.06
554. Dodica Ruslan 2098 24.03.2011
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555. Dodica Victoria 1607 16.12.08
556. Dodon Elena 773 27.11.02
557. Dodon Ion 2130 23.05.2011
558. Dodon Nicolae 2317 21.12.2011
559. Dodon Victor 883 10.12.02
560. Dogotari lan 1817 13.01.2010
561. Doicov Igor 774 27.11.02
562. Dolea Angela 2536 24.06.2013
563. Dolghi Victor 1428 20.03.08
564. Dolgoter Gheorghe 200 20.11.01
565. Doloşcan Eugeniu 2686 23.06.2014
566. Domente Marin 1810 11.01.2010
567. Domnicu Igor 145 25.10.01
568. Don Andrei 2580 23.12.2013
569. Donciu Anatolie 2658 13.06.2014
570. Donea Svetlana 2349 05.01.2012
571. Donică Andrei 753 27.11.02
572. Dorogan Andrei 1599 16.12.08
573. Dorogan Nina 625 15.04.02
574. Dorogoi Ion 2692 04.07.2014
575. Doronceanu Olesea 1166 01.06.06
576. Doţu Afanasie 244 26.12.01
577. Dragan Natalia 2140 23.05.2011
578. Dragomir Aliona 271 27.12.01
579. Dragomir Sergiu 1986 10.12.2010
580. Drăguţă Ivan 1973 26.11.2010
581. Drăgan Marcel 1994 13.12.2010
582. Drăguţă Petru 556 20.03.02
583. Drăniceru Vasile 368 05.02.02
584. Dron Ion 1221 22.12.06
585. Druţa Boris 452 22.02.02
586. Dub Elena 341 01.02.02
587. Duca Denis 2754 12.12.2014
588. Dulgher Dumitru 2472 20.02.2013
589. Dulghieru Diana 1230 25.12.06
590. Duluţa Petru 203 19.12.01
591. Dumitran Ignat 887 10.12.02
592. Dumneanu Radu 2379 11.04.2012
593. Dunas Andrei 1643 12.06.09
594. Durleşteanu Ala 504 21.02.02
595. Durleşteanu Victor 503 21.02.02
596. Durnescu Mihail 2236 07.06.2011
597. Dzicovscaia Odetta 1177 13.07.06
598. Eşanu Mihail 2612 24.12.2013
599. Efratova Dalila 206 19.12.01
600. Efrim O leg 305 02.01.2002
601. Efros Vasile 1253 15.03.2007
602. Enachi Alexandru 2657 13.06.2014
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603. Enachi Tatiana 2215 30.05.2011
604. EnachiTudor 95 20.09.01
605. Enachi Valentin 329 14.01.02
606. Eni Artiom 2666 13.06.2014
607. Eni Oleg 357 01.02.02
608. Eni Olga 180 12.11.01
609. Eremei Sergiu 1791 11.01.2010
610. Eremia Vitalie 2737 10.12.2014
611. Erhan Andrei 1012 12.12.02
612. Eşan Djema 2677 17.06.2014
613. Eşanu Victoria 2165 26.05.2011
614. Evstratii Veaceslav 540 14.03.2002
615. Fală Nicolae 2607 23.12.2013
616. Fali Semion 487 25.02.02
617. Farniev Arcadie 2664 13.06.2014
618. Fediuc Ion 610 27.03.02
619. Fediuc Valentin 1813 13.01.2010
620. Fedosenco Margarita 195 12.11.01
621. Felişcan Victor 2153 26.05.2011
622. Fencovschi Eugeniu 2727 08.12.2014
623. Feniuc Leontir 578 27.03.02
624. Fetcu Andrian 2487 29.03.2013
625. Filatov Serghei 2280 06.12.2011
626. Filip Igor 1783 11.01.2010
627. Fiodorov Vladislav 2387 11.06.2012
628. Fiodorova Valentina 154 01.11.01
629. Fistican Viorica 2646 31.01.2014
630. Florea lurii 1062 12.12.02
631. Florea Maria 2230 02.06.2011
632. Focşa Liviu 2542 24.06.2013
633. Focşa Otilia 1033 12.12.02
634. Fodea Adrian 2136 23.05.2011
635. Foltea Radu 2781 22.12.2014
636. Foltea Vasile 2651 16.04.2014
637. Fortuna Dumitru 2486 29.03.2013
638. Fortuna Ghenadie 844 10.12.02
639. Fotescu Mihail 1029 12.12.02
640. Frecauţan Marina 2174 26.05.2011
641. Frecăuţanu luri 2217 30.05.2011
642. Frumusachi Simion 1496 16.06.08
643. Frunză lurie 629 15.04.02
644. Frunze Alexei 897 10.12.02 -
645. Fuior Silvia 274 27.12.01
646. Furdui Gheorghe 1776 11.01.2010
647. Furdui Vasile 824 12.12.02
648. Furnică Victor 2053 14.12.2010 - ___ _
649. Furtună lulia 1573 08.12.08 ----- -------  —̂
650. Fusu llie 784 02.12.02
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651. GaberConstanin 1910 23.06.2010
652. Gadîrca Olesea 2738 10.12.2014
653. Gaeva Tatiana 78 02.08.01
654. Gafton Mihail 367 05.02.02
655. Gafton Vasile 1285 17.07.07
656. Gagauz Ilia 1047 12.12.02
657. Gagiu Ion 1942 18.10.2010
658. Gaina Natalia 775 27.11.02
659. Gajiu Ion 1185 13.07.06
660. Gâlcă Adrian 1397 27.12.07
661. Galer Valeriu 724 07.11.02
662. Gaius Ana 2606 23.12.2013
663. Galuşca Catalina 1146 04.02.05
664. Gamurari Victoria 2598 23.12.2013
665. GancearIon 2577 14.11.2013
666. Gandrabur Igor 1048 12.12.02
667. Gandrabur Svetlana 1128 18.06.04
668. Ganea Valentin 1232 25.12.06
669. Gangură Grigore 37 23.07.01
670. Gantea Vasile 1460 10.06.08
671. Ganuşceac Larisa 464 21.02.02
672. Garbuz Marin 1668 17.06.09
673. Gargaun Igor 2564 21.08.2013
674. Gargotov Grigore 678 02.10.02
675. Gaşiţoi Violeta 1456 03.06.08
676. Gaţcan Leonid 1192 13.12.06
677. Gavajuc Stela 1960 26.11.2010
678. Gavriliţă Mihail 2706 04.08.2014
679. Gavriliuc Ion 1289 23.08.07
680. Găină Alexandru 1342 10.12.07
681. Găină lurie 1268 07.06.07
682. Găină Natalia 775 27.11.2002
683. Găină Valentin 1204 20.12.06
684. Gărgăun Elena 868 10.12.02
685. Găulică Andrei 1347 10.12.07
686. Ghedrovici Nicolae 2018 13.12.2010
687. Gheorghiţa Constantin 2547 26.06.2013
688. Gheorghiţa Igor 2667 13.06.2014
689. Gheorghiţă Arcadie 991 12.12.02
690. Gherasim Angela 1137 29.06.04
691. Ghereg Ina 2519 20.06.2013
692. Gherman Eduard 1586 16.12.08 -
693. Gherman Lilia 1377 27.12.07
694. Gherţa Mariana 2126 23.05.2011
695. Gherţescu Alexei 1215 22.12.06
696. Gheţu Adrian 2563 20.08.2013
697. Ghidirim Irina 2708 04.08.2014
698. Ghilas Ivan 2697 24.07.2014
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699. Gîjdianu Anatolie 2617 24.12.2013
700. Gîlca Constantin 694 01.11.02
701. Gîlca llie 1508 16.06.08
702. Gînga Denis 2601 23.12.2013
703. Gîrneţ Ion 2653 22.05.2014
704. Gîsca Marcel 1077 06.06.03
705. Gîscă Valeriu 2565 06.09.2013
706. Gîscă Veronica 1955 22.11.2010
707. Gladei Roger 1394 27.12.07
708. Gladun Viorica 2769 16.12.2014
709. Glavaţcaia Aliona 1135 29.06.04
710. Gligor Vadim 1620 23.01.09
711. Gluşcenco Eugeniu 2501 18.06.2013
712. Gnip Sergiu 817 10.12.02
713. Gobjila Alexandru 719 07.11.02
714. Godonoaga Andrian 1699 19.06.09
715. Godoroja (Croitor) Irina 1759 31.12.2009
716. Golban Seghei 909 11.12.02
717. Goloşneanu Sergiu 1774 11.01.2010
718. Golubciuc Valentin 1314 27.11.07
719. Gonţa Fiodor 2492 17.03.2013
720. Goncear Constantin 1675 17.06.09
721. Goncear Maria 183 12.11.01
722. GoncearVasile 1980 10.12.2010
723. Gonţa Maxim 2348 03.01.2012
724. Gorban Dumitru 2610 24.12.2013
725. Gorbanovschii Estera 1371 27.12.07
726. Gordila Svetlana 340 14.01.02
727. Gorea Elena 400 25.02.02
728. Gorea Nicolae 43 23.07.2001
729. Gorea Tatiana 1794 11.01.2010
730. Gorelco Alina 2645 28.01.2014
731. Gorencu Cornelia 208 19.11.01
732. Gorincioi Mihail 125 20.09.01
733. Gorlenco Oleg 1832 13.01.2010
734. Gorodinschi Andrei 1660 17.06.09
735. Gorun Gheorghe 2714 28.08.2014
736. Grajdan Iulian 579 27.03.02
737. Grajdan Viorel 581 27.03.02
738. Granici Andrei 161 01.11.2001
739. Granici Sergiu 1320 10.12.2007
740. Gratii Natalia 1112 07.04.04
741. Grecu Denis 1370 27.12.07
742. Grecu Diana 1865 23.06.2010
743. Grecu Ion 1263 07.06.07
744. Grecu Ion 1612 24.12.08
745. Grecu Radu 1091 30.07.03
746. Grib Vasile 2705 28.07.2014
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747. Gribincea Nicolae 45 23.07.01
748. Gribincea Vladislav 1507 16.06.08
749. Grigora§ Ala 1712 19.06.09
750. Grigoraj Ana 2110 23.05.2011
751. Grigoraj Constantin 2016 13.12.2010
752. Grigoraj Mihail 1200 13.12.06
753. Grigora? Renat 899 10.12.02
754. Grigoriu Gheorghe 323 14.01.02
755. Grigorjevscaia Veronica 1533 14.07.2008
756. Grincu Zorina 2586 23.12.2013
757. Gridina Lada 1497 16.06.08
758. Gritco Andrei 2025 13.12.2010
759. Gritco Pavel 1772 11.01.2010
760. Gritco Valeria 2372 03.04.2012
761. Grivneac Mihail 421 22.02.02
762. Gromovenco Vladimir 1700 19.06.09
763. Grossu-Bruma Tatiana 1888 23.06.2010
764. Grosu Alexandru 2724 04.12.2014
765. Grosu Aurel 1615 24.12.08
766. Grosu Eugeniu 1551 08.12.08
767. Grosu Oleg 2192 27.05.2011
768. Grosu Stanislav 2634 02.01.2014
769. Grozav Svetlana 734 19.11.02
770. Grozova Liudmila 2301 21.12.2011
771. Gru§etchii Vladimir 71 02.08.01
772. Gusan Vasile 2515 20.06.2013
773. Gudumac Victoria 2780 22.12.2014
774. Gujuman Fiodor 849 10.12.02
775. Gulca Lilia 1716 19.06.09
776. Gulchina Nadejda 2067 17.12.2010
777. Gumeniuc Ion 1642 12.06.09
778. Guminiuk Nicolae 1682 17.06.09
779. Gurghi? Calin 2643 21.01.2014
780. Gurin Vasile 2751 10.12.2014
781. Guritanu Adrian 1977 01.12.2010
782. Guritanu Igor 1438 01.04.08
783. Gu§an Zinaida 272 27.12.01
784. Gutium Galina 1589 16.12.08
785. Gutan Igor 2350 05.01.2012
786. Gutan Marcel 2232 02.06.2011
787. Gutanu Eugen 1769 11.01.2010
788. Gutcal Rodica 2029 14.12.2010 <

789. Gutu Elena 1580 16.12.08
790. Gutu Igor 1038 12.12.02
791. Gutu Liubov 121 20.09.01
792. Gutu Sergiu 733 19.11.02
793. Gutu Tatiana 2023 13.12.2010
794. Gutu Teodor 380 25.02.02
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795. Guţu Valentin 47 23.07.01
796. Guţu Tatiana 2485 28.03.2013
797. Guzun Andrian 1510 16.06.08
798. Guzun Cristina 2197 27.05.2011
799. Guzun Radu 2405 18.06.2012
800. Guzun Vasile 662 23.08.02
801. Habravan Andrei 1378 27.12.07
802. Hadîrcă Eugeniu 729 07.11.02
803. Harabagiu Ion 2399 18.06.2012
804. Harea -  Manole Mariana 1909 23.06.2010
805. Harea Dumitru 1724 20.07.09
806. Harghel Andrei 736 19.11.02
807. Harunjen Artur 2579 12.12.2013
808. Haruţa Tamara 918 11.12.02
809. Havrun Alexandru 1229 25.12.06
810. Hedea Daniela 2466 20.12.2012
811. Herescu Mihai 2471 18.01.2013
812. Hodorogea Ecaterina 1318 10.12.07
813. Holban Ion 2615 24.12.2013
814. Holban Radu 1907 23.06.2010
815. Holban Vladimir 2649 31.03.2014
816. Hotineanu Anatolie 1868 23.06.2010
817. Hramcenco Alexandr 1647 12.06.09
818. Hriplivaia Valentina 1396 27.12.07
819. Hriplivîi Nicoleta 1092 30.07.03
820. lachimciuc Alexandru 2433 07.12.2012
821. lachimov Cristina 1877 23.06.2010
822. lacob Mirabela 2616 24.12.2013
823. lacub Irina 2687 25.06.2014
824. larovoi Maria 131 12.10.01
825. laţco Claudia 1046 12.12.02
826. laţiuc Irina 226 20.12.01
827. Iftodi Elvira 1934 25.06.2010
828. Iftodii Eduard 2187 27.05.2011
829. Ignat Vasile 2557 08.07.2013
830. llaşco Valentin 2650 07.04.2014
831. lliuşina Galina 1283 02.07.07
832. lonaş Gheorghe 1119 01.06.04
833. loniţă Diana 1412 14.01.08
834. lordachi Alexandru 1901 23.06.2010
835. lordachi Vitalie 1267 07.06.07
836. lorga Emil 1798 11.01.2010 -

837. lorga Iulian 2296 21.12.2011
838. lovu Tatiana 2535 21.06.2013
839. Istrate laroslav 1321 10.12.07
840. Istrati Adrian 138 25.10.01
841. Istrati Maria 1957 22.11.2010
842. Istrati Serghei 986 04.02.04
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843. Istratii Vasile 2261 20.08.2011
844. ludin Gheorghe 1219 22.12.2006
845. lura§co Alexandru 158 01.11.01
846. lurco Denis 2753 12.12.2014
847. lurkovski Vladimir 1555 08.12.08
848. Ivanov Oxana 2589 23.12.2013
849. Ivanov Roman 2204 27.05.2011
850. Ivanov Vladimir 1282 02.07.07
851. Ivajciuc Antonina 2654 05.06.2014
852. Izvecov Igor 1631 02.04.2009
853. Janu Anatolie 2627 27.12.2013
854. Jarovlea Veaceslav 2150 26.05.2011
855. Jecov Nicolai 2368 28.02.2012
856. Jereghi Nicolae 1074 06.06.03
857. Jian Vladislav 2604 23.12.2013
858. Jigäu Radu 2052 14.12.2010
859. Jizdan Liliana 605 27.03.02
860. Jolea Gheorghe 377 25.02.02
861. Josan Dumitru 457 22.02.02
862. Josan Mihail 600 27.03.02
863. Josan Vasile 2129 23.05.2011
864. Josan Viorel 1667 17.06.09
865. Josanu Dumitru 2393 14.06.2012
866. Josu Artur 2763 16.12.2014
867. Jovmir Ghenadie 1881 23.06.2010
868. Jovmir lulian 2024 13.12.2010
869. Juravliov Mihail 369 05.02.2002
870. Karagheaur Leonid 2143 23.05.2011
871. Kebe$ Alexei 2676 17.06.2014
872. Kirilenco Olga 622 15.04.02
873. Kovali Vladimir 1479 10.06.08
874. Kusturov Serghei 1083 04.07.03
875. Kujnir Mariana 1886 23.06.2010
876. Kuznetov Svetlana 429 06.02.02 Numele de familie "lliaş" s-a schimbat în 

„Kuzneţov"în temeiul dispoziţiei minis
trului justiţiei nr. 363 din 22.08.11.

877. Kuznetov Victor 1294 03.10.07
878. Lai Igor 2574 11.10.2013
879. Lanovenco Irina 1404 27.12.07
880. Lavric Andrei 1581 16.12.08
881. Lazareva Elena 2715 02.09.2014
882. Lazari Constantin 1941 18.10.2010
883. Lazar Andrei 644 17.05.02
884. Lazar Andrie§ 2071 23.12.2010
885. LazärTudor 324 14.01.02
886. Sleahtitki Vitalie 2613 24.12.2013
887. Leancä Liliana 286 27.12.01
888. Lebedinschi Adrian 1878 23.06.2010
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889. Lebedinschi Maxim 1778 11.01.2010
890. Lebedinschi Mihail 438 19.02.02
891. Leca Ion 258 26.12.01
892. Lefter Aurel 2457 13.12.2012
893. Lefter Denis 1676 17.06.09
894. Lefter Dumitru 2376 11.04.2012
895. Lefter Stela 1504 16.06.08 Numele de familie"Efrosi"s-a schimbat 

în„Lefter"în baza dispoziţiei ministrului 
justiţiei nr.505 din 14.12.10.

896. Leiciu Gheorghi 2481 22.02.2013
897. Leontean Serghei 1322 10.12.2007
898. Lepădatu Tatiana 1310 21.11.2007
899. Lepilov Natalia 2088 17.01.2011
900. Leporda Vasilii 861 10.12.02
901. Leporda Zinaida 451 19.02.02
902. Lescova Victoria 2621 27.12.2013
903. Lesnic Denis 2118 23.05.2011
904. Leşan Nicolae 1143 21.07.04
905. Leu Svetlana 1025 12.12.2002
906. Levinschi Alexandru 2180 26.05.2011
907. Levinţa Victor 455 22.02.02
908. Leviţkaia Valentina 277 27.12.01
909. Leviţki Vasili 2700 24.07.2014
910. Lichii Boris 148 25.10.01
911. Lichii lana 2524 20.06.2013
912. Lichii Maria 2327 22.12.2011
913. Lişcinschi Ghenadie 1154 28.12.05
914. Litvinenco Igor 2695 14.07.2014
915. Lozan Nina 27 23.07.01
916. Lozan Oleg 8 26.07.01
917. Lozinschi Andrei 1671 17.06.09
918. Lozovscaia Tatiana 1571 08.12.08
919. Luca Alexandru 1338 10.12.07
920. Luca Gheorghe 791 10.12.02
921. Lucanovschi Vasile 1549 08.12.2008
922. Luchian Ion 1426 05.03.08
923. Lunga Dmitri 2722 04.12.2014
924. Lunga Galina 1220 22.12.06
925. Lungu Adrian 1891 23.06.2010
926. Lungu Andrei 2049 14.12.2010
927. Lungu Artur 1385 27.12.07
928. Lungu Filip 993 12.12.02
929. Lungu Vasile 120 28.09.01 -
930. Lupacescu Veaceslav 794 10.12.02
931. Lupan Vadim 2678 17.06.2014
932. Lupaşcu Anatolie 223 20.12.01
933. Lupaşcu Boris 1190 13.12.06
934. Lupaşcu Larisa 808 10.12.02
935. Lupaşcu Zinaida 839 12.12.02
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936. Lupea Vitalie 805 10.12.02
937. Lupu Mihail 1088 30.07.03
938. Lupuşor Dumitru 1400 27.12.07
939. Lutenco Pavel 144 25.10.01
940. Lvovschi Mihail 1159 11.01.06
941. Macarevici Valeriu 646 17.05.02
942. Macovei Artur 2001 13.12.2010
943. Macovei Gheorghe 1325 10.12.07
944. Macovei Mircea 214 19.12.01
945. Macovei Tatiana 1327 10.12.07 Numele de familie "Mereacre"s-a schim

bat în „Macovei"în temeiul dispoziţiei 
ministrului justiţiei nr. 523 din 22.11.12.

946. Macovschi Oleg 1850 02.03.2010
947. Macrinici Sorina 1564 08.12.2008
948. Macrinici Vasile 2719 14.11.2014
949. Madan Ghenadie 136 25.10.01
950. Maier Lucia 2757 12.12.2014
951. Malai Sergiu 713 07.11.02
952. Malairău Aurel 631 16.04.02
953. Malanciuc lurie 833 12.12.02
954. Malanciuc Radu 890 10.12.02
955. Malanciuc Stela 1651 12.06.09
956. Malanciuc Viorel 1714 19.06.09
957. Maliuta Anatolie 310 02.01.02
958. Mânăscurtă Carolina 765 27.11.2002
959. Mancevschi Oleg 29 23.07.01
960. Manoli Grigore 1811 11.01.2010
961. Marandici Nicolae 1409 14.01.08
962. Marchitan Vadim 2226 02.06.2011
963. Marco Dumitru 2732 08.12.2014
964. Marcu Victor 538 14.03.2002
965. Mardari Alexandru 2318 21.12.2011
966. Mardari losif 405 06.02.02
967. Mardari Natalia 682 02.10.02
968. Mardari Valentin 2308 21.12.2011
969. Mardari Valeriu 961 14.05.03
970. Mărginean Alexandru 2625 27.12.2013
971. Marinescu Dumitru 2595 23.12.2013
972. Mariţ Marcela 1690 19.06.09
973. Martalog Viorica 1434 20.03.08
974. Martin Cristina 303 02.01.02
975. Martin Daniel 304 02.01.02
976. Martin Vasile 539 14.03.2002 *
977. Maslov Alexandru 552 14.03.02
978. Maştalin Tatiana 2404 18.06.2012
979. Matcovschi Andrian 2073 23.12.2010
980. Matcovschi Cristina 2748 10.12.2014
981. Matcovschi Veaceslav 603 27.03.02
982. Matveeva Nina 2698 24.07.2014
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983. Maxim Larisa 1340 10.12.07
984. Maximov Ghenadie 639 26.04.02
985. Maximov Veaceslav 803 10.12.02
986. Mazarenco Grigorii 1134 29.06.04
987. Mazniuc Valerii 601 27.03.02
988. Mazniuc Victor 1439 01.04.08
989. Mazur Svetlana 1500 16.06.08
990. Mămăligă Igor 2626 27.12.2013
991. Mămăligă Valerian 2775 18.12.2014
992. Mărgineanu lurie 124 28.09.01
993. Mării Vladimir 190 12.11.01
994. Medeleanu Gabriela 2288 21.12.2011
995. Medeleanu Roman 1356 10.12.07
996. Meleca Valeriu 1056 12.12.02
997. Melega Anastasia 2120 23.05.2011
998. Melinteanu Dorin 1181 13.07.06
999. Melnic Alexandr 2660 13.06.2014
1000. Melnic Eduard 79 18.09.01
1001. Melnic Oxana 1768 11.01.2010
1002. Melnic Petru 19 13.07.01
1003. Merlan Veronica 2592 23.12.2013
1004. Meşteşug Raisa 1104 10.12.03
1005. Micu Andrei 2398 18.06.2012
1006. Micu Nicolae 641 14.04.02
1007. Midrigan Pavel 51 23.07.01
1008. Mihaila Constantin 1923 25.06.2010
1009. Mihailov -  Moraru Veronica 1240 27.12.06 Numele de familie "Mihailov" s-a schim

bat în „Mihailov-Moraru" în temeiul dis
poziţiei ministrului justiţiei nr. 382 din 
14.08.12.

1010. Mihailov Gheorghe 320 09.01.02
1011. Mihailov Tatiana 2673 17.06.2014
1012. Mihăilă Olesea 1323 10.12.07
1013. Miliş Tatiana 2306 21.12.2011
1014. Miroliubov Rodica 1234 25.12.06
1015. Miron Adriana 2097 15.02.2011
1016. Miron Eugeniu 1072 06.06.03
1017. Miron Patriţii 2099 24.03.2011
1018. Mironov Adriana 2523 20.06.2013
1019. Mînăscurtă Vasile 1962 26.11.2010
1020. Mînzat Valerian 2304 21.12.2011
1021. Mîrza Daniela 1152 26.12.05
1022. Mîrzac Dumitru 2176 26.05.2011
1023. Mîrzîncu Aurelia 1889 23.06.2010
1024. Mîţa Oleg 1866 23.06.2010
1025. Mîţăblîndă Victor 1884 23.06.2010
1026. Mîţu Leonid 1016 12.12.02
1027. Mîţu Ştefan 347 0.02.02
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1028. Mocanu Veronica 2702 28.07.2014
1029. Modval Ion 1894 23.06.2010
1030. Mogîldea-Buracicovschi

Ludmila
2054 14.12.2010

1031. Moldovan Eugenia 199 20.11.01
1032. Moldovan Gabriela 1457 03.06.08
1033. Moloman Alexandru 1491 16.06.08
1034. Moloşag Natalia 1165 01.06.06
1035. Moraru Daniela 1376 27.12.07
1036. Moraru Eduard 2417 03.10.2012
1037. Moraru Marcel 2630 27.12.2013
1038. Moraru Marin 2025 02.06.2011
1039. Moraru Sergiu 2254 01.07.2011
1040. Moraru Svetlana 1233 25.12.06
1041. Moraru Svetlana 1674 17.06.09
1042. Moraru Victor 705 04.11.02
1043. Morozov Sergiu 1124 18.06.04
1044. Moruz Oleg 1852 02.03.2010
1045. Moruz Valentina 2733 08.12.2014
1046. Mostovoi-Filimancov Tatiana 2425 16.11.2012
1047. Moţa rschi Vadim 2184 27.05.2011
1048. Moţîpan Constantin 521 14.03.02
1049. Movilă Corina 2436 07.12.2012
1050. Muntean Boris 194 12.11.01
1051. Muntean Elena 894 10.12.02
1052. Muntean Iulian 2266 07.09.2011
1053. Muntean Oleg 577 22.03.02
1054. Munteanu Alexandru 2333 26.12.2011
1055. Munteanu Angela 1178 13.07.06
1056. Munteanu Feodor 948 17.12.02
1057. Munteanu Petru 285 27.12.01
1058. Munteanu Veaceslav 2587 23.12.2013
1059. Munteanu Violina 2284 21.12.2011
1060. Mura Leonid 1849 02.03.2010
1061. Muruziuc Victor 1636 08.06.09
1062. Murzac Angela 218 20.12.01
1063. Murzac Mihail 14 13.07.01
1064. Mustea Maria 355 30.01.02
1065. Musteaţă Nicolae 1286 17.07.07
1066. Nagacevschi Fadei 1591 16.12.08
1067. Nagacevschi Vitalie 227 20.12.01
1068. Namaşco Serghei 843 12.12.2002
1069. Nani Ana 1803 11.01.2010
1070. Nastas Tatiana 382 25.02.02 Numele de familie„Negru"s-a schimbat 

în „Nastas"în baza dispoziţiei ministrului 
justiţiei nr.26 din 24.01.07.

1071. Nastas Victor 1329 10.12.07
1072. Nazarciuc Vadim 2504 18.06.2013
1073. Nedov Gheorghe 1068 06.06.03
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1074. Negherneac Dumitru 2228 02.06.2011
1075. Negoiţa Valeriu 1987 10.12.2010
1076. Negru Andrei 851 10.12.02
1077. Negru Cristina 2051 14.12.2010
1078. Negru Veaceslav 1495 16.06.08
1079. Negruţa Sergiu 2154 26.05.2011
1080. Negura Ion 2430 07.12.2012
1081. Negura Natalia 1718 19.06.09
1082. Negura Vasilii 234 21.12.01 Numele de familie "Negură" s-a schimbat 

în „Negura" în temeiul dispoziţiei minis
trului justiţiei nr.69 din 28.02.11.

1083. Negură Ana 235 21.12.01
1084. Neguriţa Andrei 2710 18.08.2014
1085. Nemerenco Veaceslav 1111 07.04.04
1086. Nevreanschi Vladislav 1678 17.06.09
1087. Nichifor Eugeniu 2477 21.02.2013
1088. Nichitoi Ana 2638 13.01.2014
1089. Nichitoi lurie 1789 11.01.2010
1090. Nicoara Vasilii 52 27.07.01
1091. Nicolaev Angela 1698 19.06.09
1092. Nicula llona 2211 30.05.2011
1093. Niculcea Edgar 1916 25.06.2010
1094. Niculcea Ludmila 332 14.01.02
1095. Nirca Valentin 414 06.02.02
1096. Nistor Violeta 239 21.12.2001
1097. Nogai Boris 2107 18.05.2011
1098. Novac Igor 2498 06.06.2013
1099. Noviţchi Olesea 1685 17.06.09
1100. Oancea lurie 1375 27.12.07
1101. Oanţa Sergiu 2448 12.12.2012
1102. Ocerednaia Larisa 419 22.02.02
1103. Odobescu Ghenadie 1534 12.09.08
1104. Odobescu Stela 2648 25.03.2014
1105. Ojog Olga 1536 12.09.08
1106. Olari Svetlana 1462 10.06.08
1107. Olaru Eduard 1291 29.08.2007
1108. Oleinic Cezara 2493 18.04.2013
1109. Olşanki Alexandru 132 15.10.01
1110. Olteanu Tatiana 1089 30.07.03
1111. Oltu Vadim 893 10.12.02
1112. Oncea Aureliu 1809 11.01.2010
1113. Onea Vasile 424 04.02.02
1114. Onei-Cupcenco Vladlena 2309 21.12.2011 *
1115. Onica Boris 597 27.03.02
1116. Onofrei Andrei 2685 23.06.2014
1117. Onofrei Diana 2669 13.06.2014
1118. Oprea Nicolae 1270 28.06.07
1119. Orbu Ştefan 2656 13.06.2014
1120. Organ Elena 1846 26.01.2010
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1121. Orhei Aelita 2445 12.12.2012
1122. Orîndaş Dina 1568 08.11.2008
1123. Osadcenco lulia 2021 13.12.2010
1124. Osmochescu Nadejda 1665 17.06.09
1125. Osoian Lilian 2682 19.06.2014
1126. OsoianuTudor 107 26.09.01
1127. Pacişina Lilia 1280 02.07.07
1128. Paciurca Iulian 2776 18.12.2014
1129. Pagu Alexandru 2594 23.12.2013
1130. Pahopol Natalia 1227 25.12.06
1131. Palade lurie 847 10.12.02
1132. Palade Rodica 1984 10.12.2010
1133. Paladii Andrian 2094 09.02.2011
1134. Palamarciuc Vladimir 2590 23.12.2013
1135. Palancica Victor 1760 31.12.2009
1136. Palencu Victoria 1222 22.12.06 Numele de familie„Zorila" s-a schimbat 

în„Palencu"în baza dispoziţiei ministrului 
justiţiei nr.59 din 11.02.2008.

1137. Palii Ion 1754 28.12.2009
1138. Palii Nicolae 506 22.02.02
1139. Palii Oleg 114 28.09.01
1140. Panaghiu Alexandru 1386 27.12.07
1141. Panainte Victor 559 20.03.02
1142. Pa nî Viorica 2328 26.12.2011
1143. Panov Diana 1663 17.06.09
1144. Pantaz Vladislav 1701 19,06.09
1145. Pântea Marin 1514 16.06.08
1146. Panteleev Chirii 97 20.09.01
1147. Panţîru Victor 1446 03.06.08
1148. Părăsii Rostislav 2740 10.12.2014
1149. Parcalab Carolina 1382 27.12.07
1150. Parfeni Lilia 1687 17.06.09
1151. Pascal luliana 2461 17.12.2012 Numele de familie "Sîrbu"s-a schimbat în 

„Pascal" în temeiul Dispoziţiei Ministrului 
Justiţiei nr. 17 din 08.10.2013.

1152. Pascal Veronica 1374 27.12.07 Numele de familie „Mereacre" s-a schim
bat în„Pascal"în baza dispoziţiei ministru
lui justiţiei nr.17 din 23.01.09

1153. Pascalov Stepan 517 13.03.02
1154. Pascari Ghenadie 408 25.02.02
1155. Pascari Iulian 1355 10.12.07
1156. Pascari Vasile 1978 01.12.2010
1157. Pascari Veaceslav 1543 08.12.08
1158. Paşcan Octavian 2170 26.05.2011
1159. Paşcaneanu Tudor 2083 03.01.2011
1160. Patrachi Mircea 2203 27.05.2011
1161. Pavalache Ivan 1201 13.12.06
1162. Pavalache Lilia 1148 04.02.2005
1163. Pavalachi Alexei 632 16.04.02
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1164. Pavalachi Vadim 1266 07.06.07
1165. Pavalatii Alexandru 1985 10.12.2010
1166. Pavel Dumitru 2599 23.12.2013
1167. Pavlenco Liudmila 2294 21.12.2011
1168. Pavlenco Tatiana 1833 13.01.2010
1169. Pavliuc Ghenadie 1537 12.09.08
1170. Pavlov Natalia 1160 01.06.06
1171. Pavlov Victor 1903 23.06.2010
1172. Pălărie Dumitru 92 20.09.01
1173. Peleveniuc Alla 1277 02.07.07
1174. Pelin Valeriu 606 27.03.02
1175. Perţu Ina 2058 15.12.2010
1176. Petcov Ion 1544 08.12.08
1177. Petcu Dragomir 2537 24.06.2013
1178. Petrachi Sergiu 1105 10.12.03
1179. Petrenov Petru 23 23.07.01
1180. Petrov Vasile 1773 11.01.2010
1181. Petruşca Sergiu 1902 23.06.2010
1182. Petuhov Andrei 743 19.11.02
1183. Pidghirnîi Radu 2517 20.06.2013
1184. Pisarenco Constantin 2549 01.07.2013
1185. Pitei Victor 1732 18.09.09
1186. Pitihin Pavel 2585 23.12.2013
1187. Pîrliţanu Nadejda 399 25.02.02
1188. Pîrlog Vitalie 2570 26.09.2013
1189. Pîrvan Viorel 1805 11.01.2010
1190. Pîslariuc Vitalie 1924 25.06.2010
1191. Pîslaru Vitalie 1557 08.12.08
1192. Plăcintă Grigorii 1313 27.11.07
1193. Plamadeala Petru 1897 23.06.2010
1194. Platon Angela 1096 29.09.03
1195. Platon Eduard 2661 13.06.2014
1196. Platon Mariana 2246 15.06.2011
1197. Plămădeală Anatolie 1120 01.06.04
1198. Plămădeală Eduard 80 18.09.01
1199. Plămădeală Roman 1913 25.06.2010
1200. Pleşca Grigore 619 27.03.02
1201. Pleşca Iulian 1090 30.07.03
1202. Pleşca Tatiana 93 20.09.01
1203. Pleşca Valeriu 1225 25.12.06
1204. Pletosu Ivan 835 12.12.02
1205. Plop Mihaela 2774 18.12.2014
1206. Ploşniţa Emanoil 2 13.07.01
1207. Plotnic Vadim 2760 12.12.2014
1208. Plugaru Olesea 2765 16.12.2014
1209. Poalelungi Vladimir 1819 13.01.2010
1210. Pocaznoi Rodica 2193 27.05.2011
1211. Podaru Ion 174 12.11.01
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1212. Podlesnov Alexandr 1746 07.12.2009
1213. Pogolşa Angela 287 27.12.01
1214. Pohilă Igor 459 22.02.02
1215. Poiată Boris 2407 28.06.2012
1216. Ponici Ivan 2683 19.06.2014
1217. Popa Ala 1458 10.06.08
1218. Popa Grigore 1875 23.06.2010
1219. Popa Igor 1528 26.06.08
1220. Popa Marin 2260 20.08.2011
1221. Popa Nina 760 27.11.02 Numele de familie "Cernei"s-a schimbat 

în„Popa''în temeiul dispoziţiei ministrului 
justiţiei nr.4 din 29.03.13.

1222. Popa Paulian 752 27.11.02
1223. Popa Stepan 871 10.12.02
1224. Popa Valeriu 147 25.10.2001
1225. Popa Vitalie 2518 20.06.2013
1226. Popescu Dorin 495 11.03.02
1227. Popescu Ion 238 21.12.01
1228. Popescu Leonid 2462 17.12.2012
1229. Popescu Marcel 907 11.12.02-
1230. Popescu Mihai 245 26.12.01
1231. Popescu Nicolae 122 20.09.01
1232. Popii Angela 2550 01.07.2013
1233. Popistaş Diana 2555 08.07.2013
1234. Popov Veaceslav 1915 25.06.2010
1235. Popovici Oleg 509 25.02.02
1236. Popuşoi Sergiu 1914 25.06.2010 i ---A

1237. Porumbescu Ştefan 1388 27.12.07
1238. Postica Serghei 2458 13.12.2012 -

1239. Postoico Svetlana 65 02.08.01
1240. Postolache Gheorghe 944 11.12.02
1241. Postolache Vitalie 1097 29.09.03
1242. Postolachi Nicolae 787 02.12.02
1243. Postoroncă Aliona 1334 10.12.07
1244. Postovan Dumitru 1206 20.12.06
1245. Postu Aliona 1548 08.12.08
1246. Postu Ion 863 10.12.02
1247. Posturusu Nicolae 2148 26.05.2011
1248. Potaroacă Mihail 46 23.07.01
1249. Potereanu Dina 2526 21.06.2013
1250. Prahova Liudmila 543 14.03.02 Numele de familie "Şeinina"s-a schimbat 

în "Prahova"în baza dispoziţiei ministru
lui justiţiei nr.509 din 08.12.08.'

1251. Pralea Grigore 115 28.09.2001
1252. Prepeliţa Nicolai 2614 24.12.2013
1253. Prepeliţa Mihaela 1168 01.06.06 Numele defamilie„Mazarenco''s-a 

schimbat în „Prepeliţa"în baza dispoziţiei 
ministrului justiţiei nr.257 din 08.07.09.

1254. Pricop Adrian 1055 12.12.2002
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1255. Primac Alexandru 507 25.02.02
1256. Prisac Alexandru 1883 23.06.2010
1257. Prisacari Ion 1423 01.02.08
1258. Proca Olga 2541 24.06.2013
1259. Procopciuc Angela 1827 13.01.2010
1260. Procopi Paulina 140 25.10.01
1261. Procopii Viorel 247 26.12.01
1262. Procopovici Augustin 1887 23.06.2010
1263. Prodan Andrei 2292 21.12.2011
1264. Prodan Lilia 975 12.12.02
1265. Prodan Sergiu 1468 10.06.08
1266. Prodan Svetlana 1967 26.11.2010
1267. Proni Aliona 2249 24.06.2011
1268. Prutean Lilian 1876 23.06.2010
1269. Pruteanu Igor 104 20.09.01
1270. Pruteanu Natalia 1164 01.06.06
1271. Pruteanu Natalia 1863 08.06.2010
1272. Pruteanu Vasile 1547 08.12.08
1273. Pşeneac Parascovia 269 26.12.01
1274. PucasIna 1139 21.07.04
1275. Puica Valeriu 1618 24.12.08
1276. Puiu Tatiana 1609 16.12.08
1277. Pulbere Dumitru 2569 26.09.2013
1278. Purcel Sergiu 2127 23.05.2011
1279. Putin Larisa 184 12.11.01
1280. Rabei llie 1358 10.12.2007
1281. Raciula Alexandru 2262 02.09.2011
1282. Racoviţă Ion 593 27.03.02
1283. Radu Dumitru 2080 03.01.2011
1284. Radu Sergiu 2460 17.12.2012
1285. Railean Anastas 22 13.07.01
1286. Raropu Ion 2785 19.01.2015
1287. Rascatova Svetlana 110 15.10.01
1288. Raşcov Serghei 2456 13.12.2012
1289. Razdorojnaia Tatiana 280 27.12.01
1290. Racilă Vladimir 1996 13.12.2010
1291. Rădeanu Gheorghe 536 14.03.02
1292. Răileanu Petru 2473 20.02.2013
1293. Răţoi Ion 997 12.12.02
1294. Reguş Artur 1856 11.03.2010
1295. Remeneţ Viorica 2385 25.04.2012
1296. Reşetilov Dorin 2108 23.05.2011 -
1297. Reşulschi Galina 1879 23.06.2010
1298. Revenco Eduard 903 10.12.02
1299. Rîhlea Vasile 133 25.10.01
1300. Robu Tatiana 2289 21.12.2011
1301. Roşea Andrei 2597 23.12.2013
1302. Rogac Andrei 2286 21.12.2011
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1303. Rogac Lucian 1360 10.12.07
1304. Rogac Mihail 173 12.11.01
1305. Rogojan Liubov 293 27.12.01
1306. Rogozina Olga 315 04.01.02
1307. RohacIon 648 17.05.02
1308. Roibu Ioana 2514 19.06.2013
1309. Roibu Tatiana 1169 13.07.06
1310. Roibu Vasile 1626 10.03.09
1311. Roman Anatolie 33 23.07.01
1312. Ropot Veaceslav 2036 14.12.2010
1313. Roşea Anatolie 999 12.12.02
1314. Roşea Inga 2220 02.06.2011
1315. Roşea Ivan 1634 29.05.09
1316. Roşea Maxim 2323 21.12.2011
1317. Roşea Nicolae 2663 13.06.2014
1318. Roşea Nicolae 255 26.12.2001
1319. Roşea Snejana 1784 11.01.2010
1320. Roşea Valentin 2718 29.09.2014
1321. Roşea Vladislav 337 14.01.02
1322. Rotarciuc Alexei 2631 27.12.2013
1323. Rotari Alexandru 1516 16.06.08
1324. Rotari Alexandru 850 10.12.2002
1325. Rotari Mihaela 2371 29.03.2012
1326. Rotari Vitalie 1823 13.01.2010
1327. Rotaru Dorel 1602 16.12.08
1328. Rotaru Nadejda 2696 18.07.2014
1329. Rotaru Tamara 276 27.12.01
1330. Rotaru Valentin 2522 20.06.2013
1331. Rotaru Vitalie 2434 07.12.2012
1332. Rozlovan Aliona 1797 11.01.2010
1333. Rudenco Eduard 516 14.03.02
1334. Rudenco Mihai 57 27.07.01
1335. Rusanovschi Iulian 2662 13.06.2014
1336. Rusanovschi Radu 2209 27.05.2011
1337. RusevSerghei 2761 16.12.2014
1338. Rusnac Aliona 2141 23.05.2011
1339. Russu Ivan 1664 17.06.2009
1340. Russu Natalia 2741 10.12.2014
1341. Russu Serghei 15 13.07.01
1342. Russu Vitalie 1070 06.06.03
1343. Russu Vitalie 2596 23.12.2013
1344. Rusu Dorel 2316 21.12.2011 *

1345. Rusu Eugen 2716 12.09.2014
1346. Rusu Galina 1737 01.10.09
1347. Rusu Grigore 1045 12.12.02
1348. Rusu Ion 2374 09.04.2012
1349. Rusu Margareta 1752 07.12.2009
1350. Rusu Ştefan 342 01.02.02
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1351. Rusu Vasile 1248 09.01.07
1352. Rusu Virgiliu 1174 13.07.06
1353. Rusu Vitalie 1979 03.12.2010
1354. Sacara Ion 94 20.09.01
1355. Saganscaia Oxana 1494 16.06.08
1356. Samburskaia Natalia 129 12.10.01
1357. Samburski Stanislav 39 23.07.01
1358. Sandu Daniela 891 10.12.2002
1359. Sandu Serghei 2756 12.12.2014
1360. Sandu Sergiu 2670 17.06.2014
1361. Sanduleac Victor 2499 06.06.2013
1362. Saveliev Olga 2437 07.12.2012
1363. Saviţchi Pavel 2525 20.06.2013
1364. Savva Alexandru 1933 25.06.2010
1365. Schibin Dina 1422 01.02.08
1366. Schidu Ion 2629 27.12.2013
1367. Schiţco Boris 314 02.01.02
1368. Sclifos Gheorghe 2694 07.07.2014
1369. Scoarţă Dragoş 2214 30.05.2011
1370. Scobioală Diana 2562 20.08.2013
1371. Scripnic Roman 2336 28.12.2011
1372. ScripnicVeaceslav 2488 01.04.2013
1373. Scrob Mihail 1099 29.09.03
1374. Scurtu Inga 1524 16.06.08
1375. Scutaru-TutovTaiana 2684 23.06.2014
1376. Scutelnic Constantin 1216 22.12.06
1377. ScutelnicValeriu 319 09.01.02
1378. Secrieru Elisei 445 19.02.2002
1379. Secrieru Oxana 2160 26.05.2011
1380. Secui Silvia 2017 13.12.2010 Numele de familie "losob"s-a schimbai 

în„Secui"în temeiul dispoziţiei ministru 
lui justiţiei nr. 403 din 15.09.11.

1381. Sedleţchi lurie 249 26.12.01
1382. Selchin Igor 1692 19.06.09
1383. Semenciuc Ecaterina 2681 19.06.2014
1384. Seminciuc Valeriu 217 20.12.01
1385. Serbuşco Vitalii 467 25.02.02
1386. Sicinski Alexandr 1419 25.01.08
1387. Sicinski Constantin 2735 08.12.2014
1388. Sidorenco Maxim 2637 13.01.2014
1389. Sidorovici Constantin 612 29.03.02
1390. Silivestru Mihail 2500 18.06.2013
1391. Simonov Serghei 772 27.11.02 *
1392. Sîrbu Constantin 2276 10.10.2011
1393. Sîrbu lulia 2779 22.12.2014
1394. Sîrbu Violeta 2384 17.04.2012
1395. Sîrbu-Beşliu Irina 2145 23.05.2011
1396. Sîrghi Viorel 383 25.02.02
1397. Slabu Viorel 68 02.08.01
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1398. Slipenski Boris 1057 12,12.02
1399. Sliusarenco Dumitru 2182 26.05.2011
1400. Siobodzean Oleg 1639 08.06.09
1401. Slusarenco Svetlana 956 12.12.2002
1402. Slutu Ion 989 12.12.02
1403. Slutu Nicolae 1961 26.11.2010
1404. Smochina Alexei 2531 21.06.2013
1405. Snegur Anatoli 2364 16.02.2012
1406. Soţchi Inna 2325 22.12.2011 Numele de familie "Bazatin"s-a schimbat 

în„Soţchi"în temeiul Dispoziţiei Ministru
lui Justiţiei nr. 10 din 02.07.2013.

1407. Sochirca Stela 1593 16.12.08
1408. Socolov Lucreţia 1946 22.10.2010
1409. Sofroni Ana 1162 01.06.06
1410. Sofroni Sergiu 2347 28.12.2011
1411. Solovei Georgeta 493 11.03.02
1412. Soltan Vadim 135 25.10.01 Numele de familie "Lupea" s-a schimbat 

în„Solovei"în baza dispoziţiei ministrului 
justiţiei nr.42 din 09.02.11.

1413. Somov Eduard 48 23.07.01
1414. Soroceanu Andrian 2242 10.06.2011
1415. Spalatu Veaceslav 1406 27.12.07
1416. Spatari Mariana 2478 22,02.2013
1417. Spinei Andrei 1226 25.12.06
1418. Spînu Igor 1726 20.07.09
1419. Spînu lurie 1556 08.12.08
1420. Spînu Ludmila 934 11.12.02
1421. Spînu Oleg 1301 26.10.07
1422. Spoială Sergiu 2293 21.12.2011
1423. Spoială Vladimir 2125 23.05.2011
1424. Stamate Olesea 2243 10.06.2011
1425. Stanila Mariana 2315 21.12.2011
1426. Stanţieru Alexandru 814 10.12.02
1427. Sta rod ubova Vera 611 27.03.02
1428. Staruş Denis 1399 27.12.07
1429. Staver Diana 2307 21.12.2011
1430. Stănescu Valeriu 137 25.10.01
1431. Stănilă Andrei 1550 08.12.08
1432. Stănilă Constantin 2703 28.07.2014
1433. Stănilă Elena 2390 11.06.2012
1434. Stegarescu Viorel 2426 16.11.2012
1435. Stegărescu Ion 1786 11.01.2010
1436. Stegărescu Lilian 1343 10.12.07 ,

1437. Stegărescu Marcel 1344 10.12.07
1438. Stegărescu Nelea 569 22.03.02
1439. Stepanov Ion 2576 16.10.2013
1440. Stialidi Vladimir 2168 26.05.2011
1441. Stici Aliona 2744 10.12.2014
1442. Stoian Ion 882 10.12.02
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1443. Stoianov Ludmila 2149 26.05.2011
1444. Stoianova Olga 2552 01.07.2013
1445. Straistari Alexandru 1688 17.06.09
1446. Stratan Corina 1578 16.12.08
1447. Stratan Igor 2138 23.05.2011
1448. Stratan Laurian 2553 08.07.2013
1449. Stratan Mariana 1435 20.03.08
1450. Stratu Andrei 2027 13.12.2010
1451. Străistaru Valeriu 879 10.12.02
1452. Străjescu Olesea 2759 12.12.2014
1453. Stroevici Victor 2554 08.07.2013
1454. Strulea Nicolae 2298 21.12.2011
1455. Struna Pavel 2285 21.12.2011
1456. Suduc Marian 1858 12.03.2010
1457. Sultan Cristina 2338 28.12.2011
1458. Suveica Nelea 2075 24.12.2010
1459. Suveica Tudor 1436 01.04.08
1460. Şaban Alexandru 1559 08.12.08
1461. Şalari Gheorghe 1290 23.08.07
1462. Şavga Alina 42 23.07.01
1463. Şchiopu Arcadie 2122 23.05.2011
1464. Şchiopu Virgiliu 2416 01.10.2012
1465. Şendrea Miroslav 2452 12.12.2012
1466. Şerban Victor 2443 12.12.2012
1467. Şeremet Igor 1970 26.11.2010
1468. Şeremet Vladimir 1278 02.07.07
1469. Şevcenco Olesea 1706 19.06.09
1470. Şevciuc Ştefan 2112 23.05.2011
1471. Şevciuc Veaceslav 924 11.12.02
1472. Şişcanu Veronica 1679 17.06.09
1473. Şişcovschi Vladimir 2463 17.12.2012 Numele de familie„Garştea" s-a schimbat 

în„Şişcanu"în baza dispoziţiei ministrului 
justiţiei nr. 485 din 10.12.09.

1474. Şişianu Anatolie 1447 03.06.08
1475. Şişianu Dinu 1788 11.01.2010
1476. Şleahtici Silvia 1078 06.06.03
1477. Şobea Boris 618 27.03.02
1478. Şocurova Natalia 1392 27.12.2007
1479. Şoitu Vasile 1727 07.09.2009
1480. Şoitu Viorel 528 14.03.02
1481. Şontea Daniel 2343 28.12.2011
1482. ŞovaIon 2600 23.12.2013

1483. Şova Victor 100 20.09.01
1484. Şuntova Ecaterina 2310 21.12.2011
1485. Şura Mihail 807 10.12.02
1486. Tabarcea Alexandr 2772 18.12.2014
1487. Tabarcea lurie 841 12.12.02
1488. Tăcu Aliona 2730 08.12.2014
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1489. Talai Dumitru 0693 25.10.2002
1490. Tălmăci lana 1525 16.06.08
1491. Tălmăci Mariana 1483 10.06.08
1492. Talmazan Igor 2516 20.06.2013
1493. Talpiş Ivan 2508 19.06.2013
1494. Tamciuc Larisa 671 02.10.02
1495. Tarîţa Andrei 1654 17.06.09
1496. Tarlev Veronica 2573 11.10.2013
1497. Tarnovschi Vasile 1403 27.12.07
1498. Tatar Svetlana 111 20.09.01
1499. Tataru Gheorghi 2746 10.12.2014
1500. Tăbîrţa Vitalie 307 02.01.02
1501. Tăbîrţă Adrian 1132 29.06.04
1502. Tănase Mihail 2038 14.12.2010
1503. Tănase Victor 1790 11.01.2010
1504. Tărîţă Andriana 2435 07.12.2012
1505. Tăut Gheorghe 519 13.03.02
1506. Taut Ion 575 21.03.02
1507. Teleba Snejana 1094 30.07.03
1508. Teleba Vladislav 783 02.12.02
1509. Teleucă Elena 2470 02.01.2013
1510. Televca Oleg 845 10.12.02
1511. Terioşchin Denis 1339 10.12.07
1512. Terr Valeriu 1541 05.11.08
1513. Tetelea Eugen 102 20.09.01
1514. Tetelea Marcel 2121 23.05.2011
1515. Tetelea Maria 739 19.11.02
1516. Tetelea Mihaela 2319 21.12.2011
1517. Tetiu Veaceslav 1125 18.06.04
1518. Teut Chirii 1728 09.09.09
1519. Tighinean Alexei 221 20.12.01
1520. Timofei Ion 2484 13.03.2013
1521. Timofei Sorin 2354 12.01.2012
1522. Timoşenco Aliona 1470 10.06.08
1523. Timoşin Maxim 2747 10.12.2014
1524. Timotin Mariana 2251 24.06.2011
1525. Timuş Petru 624 15.04.02
1526. Titov Oleg 362 01.02.02
1527. Tîltu Dumitru 718 07.11.02
1528. Tîmbur Ion 417 22.02.02
1529. Tîşcic Feodosia 628 15.04.02
1530. Tocan Irina 1793 11.01.2010 -
1531. Tocan Rodion 910 11.12.02
1532. Toderaş Leonid 1196 13.12.06
1533. Toderenco Efimia 2257 20.08.2011
1534. Toderica Serghei 2406 22.06.2012
1535. Todorov Maxim 2745 10.12.2014
1536. Tofan Igor 2388 11.06.2012
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1537. Tomuz Vadim 1871 23.06.2010
1538. Tonu Alexandru 2109 23.05.2011
1539. Topal Alexandr 2539 24.06.2013
1540. Topala Igor 1517 16.06.08
1541. Topala Vladislav 2721 20.11.2014
1542. Tostogan Victor 1449 03.06.08
1543. Tripac Vasile 2172 26.05.2011
1544. Trocin Oleg 1171 13.07.06
1545. Trofimov Igor 2414 24.08.2012
1546. Trohin Lilia 2591 23.12.2013
1547. Tuceac Alexandr 2012 13.12.2010
1548. Tudorica Andrei 54 27.07.01
1549. Tuhari Igor 633 16.04.02
1550. Turceac Ivan 2004 13.12.2010
1551. Turchin Anatol 2169 26.05.2011
1552. Turculet Mariana 1558 08.12.08
1553. Tverdohleb Vitalie 1361 10.12.07
1554. Tvicenco Alexandr 2444 12.12.2012
1555. Taulean Vitalie 963 12.12.02
1556. Tepordei Ghenadie 1767 31.12.2009
1557. Teru§ Vitalie 2008 13.12.2010
1558. Tigana§u Elena 2037 14.12.2010
1559. TibTrna Vasile 723 07.11.02
1560. Tmocno Ina 1807 11.01.2010
1561. Toncu Sanda 2679 17.06.2014
1562. Turcan Alexandru 609 27.03.02
1563. Turcan Doina 1628 02.04.2009
1564. Turcan Natalia 1780 11.01.2010
1565. Turcan Oxana 2762 16.12.2014
1566. Turcan Pavel 846 10.12.02
1567. Turcan Serghei 1954 10.11.2010
1568. Turcan Veaceslav 187 12.11.01
1569. Turcan Vsevolod 1444 29.05.08
1570. Turcanu Adrian 2691 04.07.2014
1571. Turcanu Alexei 468 22.02.02
1572. Turcanu Ion 98 20.09.01
1573. Turcanu Tudor 2022 13.12.2010
1574. Ucrainteva Ala 1258 15.03.07
1575. Ulanov Denis 2076 27.12.2010
1576. Ulianovschi Gheorghe 668 02.10.2002
1577. Ulinici Mariana 446 19.02.02
1578. Uncu Natalia 2690 04.07.2014
1579. Ungureanu Ala 523 14.03.02 *

1580. Ungureanu Ion 1086 30.07.03
1581. Untila Veaceslav 2578 14.11.2013
1582. Untila Vasile 1822 13.01.2010
1583. Urftu Nicolae 1224 25.12.06
1584. Ursachi Alexandru 1156 28.12.05
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1585. Ursachi Ana 259 26.12.01
1586. Ursachi Sergiu 2441 12.12.2012
1587. Ursan Gheorghe 2713 20.08.2014
1588. Urschi Laura 1603 16.12.08
1589. Ursu Iraida 2014 13.12.2010
1590. Ursu Nicolae 20 13.07.01
1591. Ursu Nina 2739 10.12.2014
1592. Ursu Olga 1553 08.12.08
1593. Ursu Sergiu 1467 10.06.08
1594. Ursu Sorin 1729 18.09.09
1595. Ursu Vadim 1722 25.06.09
1596. Ursuleac Victor 2468 27.12.2012
1597. Us Aurica 2571 02.10.2013
1598. Uscov Ruslan 1976 01.12.2010
1599. Vacarciuc Ghenadie 448 19.02.02
1600. Văcări Veaceslav 1203 20.12.06
1601. Vahnovan Anatoiie 375 25.02.02
1602. Valah Alina 406 22.02.02
1603. Valuţa Vladimir 1004 12.12.02
1604. Vangheli Ion 1411 14.01.08
1605. Vangheli Vitalie 1427 20.03.08
1606. Vârlan Octavian 873 10.12.02
1607. Vascauţan Mihaela 1256 15.03.07
1608. Vasilev Vadim 1893 23.06.2010
1609. Vasiliev Ruslan 2605 23.12.2013
1610. Vasiliţa Sergiu 1565 08.12.08
1611. Vasluian Ghenadii 738 19.11.2002
1612. Velcev Alexandru 112 28.09.01
1613. Velev Victor 811 10.12.02
1614. Verebceanu Sergiu 2528 21.06.2013
1615. Verejan Valeriu 411 08.02.02
1616. Verejeanu Igor 2512 19.06.2013
1617. Vermeiuc Emilia 130 12.10.01
1618. Vicol Ion 1853 02.03.2010
1619. Vieru Victor 5 13.07.01
1620. Vieru Vadim 2527 21.06.2013
1621. Vişnevski Nicolai 58 27.07.01
1622. Vition Dionisie 1947 22.10.2010
1623. Vizdoga Ion 695 01.11.02
1624. Vizitiu Victor 1379 27.12.07
1625. Vîntu Vasile 657 19.06.02
1626. Vîrlan Ion 207 19.12.01
1627. Vîrlan Vasile 1354 10.12.07 -
1628. Vîzdoaga Tatiana 1024 12.12.02
1629. Vladimirov Natalia 1019 12.12.02
1630. Vlah Victor 1917 25.06.2010
1631. Vlaicu Vlad 2079 27.12.2010
1632. Vlas Gheorghe 296 02.01.02
1633. Voevuţkaia-Pîslariuc Svetlana 1352 10.12.07
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1634. Volcov Vladimir 299 02.01.02 Numele de familie "Voevuţkaia"s-a schim
bat în „Voevuţkaia-Pîslariuc" în temeiu 
Dispoziţiei Ministrului Justiţiei nr. 15 di' 
29.08.2013.

1635. Volcovschi Ion 2066 16.12.2010
1636. Volghin Alexandru 373 05.02.02
1637. Volghin Larisa 374 25.02.02
1638. Volkova Vera 472 22.02.02
1639. Voloşina Larisa 510 06.03.02
1640. Vornicescu Constantin 66 02.08.01
1641. Vornicescu Igor 2423 16.11.2012
1642. Vrabie Corneliu 1771 11.01.2010
1643. Vrăjitoru Andrei 2270 23.09.2011
1644. Vuico Angela 2743 10.12.2014
1645. Zabulica Mihail 420 22.02.02
1646. Zadoinov Roman 220 20.12.01
1647. Zadorojnîi Andrei 409 22.02.02
1648. Zadorojnîi Ludmila 2439 07.12.2012
1649. Zagaican Tudor 1244 03.01.07
1650. Zagaican Vasile 2287 21.12.2011
1651. Zagaiciuc Victor 1766 31.12.2009
1652. Zagorneanu Artur 2013 13.12.2010
1653. Zaharov Vladimir 545 14.03.02
1654. Zamfir Natalia 1930 25.06.2010
1655. Zamfir Pavel 836 12.12.02
1656. Zanoga Marina 1575 08.12.08
1657. Zaporojan Corina 2742 10.12.2014
1658. Zavorotnîi Victor 1828 13.01.2010
1659. Zghibarţă Stepan 16 13.07.01
1660. Zmeu Alexandru 1669 17.06.09
1661. Zubco Valeriu 56 27.07.2001
1662. Zubcov Ludmila 698 04.11.02
1663. Zumbreanu Feodot 32 23.07.2001
1664. Zumbreanu Tatiana 1583 16.12.08

ÎNAINTEA MAMEI

Eu, înaintea mamei 
Am suflet vinovat: 
Iubirea pentru dansa 
Cu braţul am furat,

Ducând-o tot mai multă 
Iubitei mele dragi 
Cu ochii ca de prună 
Şi buze ca de fragi.

A

Oh! De iubire mama 
Mai mult tot sărăcea 
Iar furtul că nu-l vede 
Ades se prefăcea

Grigore VIERU -  80

Iar când văzu din dragoste 
Nimic că nu-i mai las 
Pe urma mea pornise 
îmbătrânitu-i pas,

Strângând pierdute fire 
De dragoste şi dor...
Şi tot la mine-n casă 
Le-aduse-ncetişor...

în păr, strălucitoare, 
Iubita-mi şi le-a prins... 
Să nu mă vază nimeni 
Cu sufletul am plâns.

Ic

I
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HRONICUL
HOTĂRÂRILOR p r o n u n ţ a t e  d e  c e d o  î m p o t r i v a  r e p u b l i c i i  m o l d o v a

C A U Z A  L IP C A N  c. R E P U B L IC II M O LD O V A

(C e re re a  nr. 2 2 8 2 0 /0 9 )

HOTĂRÂRE

A ceastă  versiune a fost rectificată la 31 ia nu a rie  2014, 
în  conform itate cu a rtico lu l 81 a l R eg u la m en tu lu i C u rţii

STRASBOURG 
17 decembrie 2013

A cea stă  hotărâre este d efin itivă  în, d a r ea p o a te  fi su p u să  redactării.

în cauza Lipcan c. Republicii Moldova,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a Treia), întrunită în cadrul unui Comitet compus din:

Luis Lopez Guerra, preşedinte,
NonaTsotsoria,
Valeriu Griţco, ju d ecă to ri, 
şi MarialenaTsirli, grefier a d ju n ct a l secţiun ii,

Deliberând la 26 noiembrie 2013 în şedinţă închisă,
Pronunţă următoarea hotărâre, care a fost adoptată la acea dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 22820/09) depusă la Curte la 11 februarie 2009 împotriva Republicii 
Moldova, în conformitate cu prevederile articolului 34 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Li
bertăţilor Fundamentale („Convenţia"), de către un cetăţean al Republicii Moldova, dl Ion Lipcan („reclamantul").

2. Reclamantul a fost reprezentat în faţa Curţii de către dl L. Osoian, avocat în Chişinău. Guvernul Republicii 
Moldova („Guvernul") a fost reprezentat de către Agentul său, dl V. Grosu.

3. La 23 iunie 2010 cererea a fost comunicată Guvernului.

I n f a p t

I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI
4. Reclamantul s-a născut în 1966. El locuieşte în Călăraşi, Moldova.
5. La 24 decembrie 2007, Judecătoria raională Călăraşi a confirmat înţelegerea amiabilă între reclamant şi Con

siliul local Călăraşi şi a scos cauza de pe rol. încheierea a devenit definitivă. A fost eliberat titlul executoriu în te
meiul căruia Consiliul local Călăraşi era obligat să-i plătească reclamantului suma de 521,811 de lei moldoveneşti 
(MDL), iar la 11 ianuarie 2008, reclamantul a pornit procedura de executare.

6. La 12 mai 2009, Consiliul local Călăraşi a depus o cerere de revizuire a hotărârii din 24 decembrie 2007, moti
vând că reprezentantul Consiliului local nu a fost autorizat să încheie un acord amiabil cu reclamantul şi că au apă
rut circumstanţe noi, şi anume raportul Comitetului local privind victimele represiunilor politice. Raportul a fost 
întocmit după ce înţelegerea amiabilă a fost confirmată de instanţa de judecată. De asemenea, raportul a anulat 
o decizie anterioară a comitetului care recunoştea reclamantului dreptul la compensarea proprietăţii confiscate în 
timpul represiunilor politice din 1949.

7. La 30 mai 2008, Judecătoria Călăraşi a respins cererea de revizuire ca fiind tardivă şi neîntemeiată. Consiliul 
local a atacat încheierea respectivă.

8. La 28 octombrie 20081 Curtea de Apel Chişinău a admis recursul, a casat încheierile din 30 mai 2008 şi

1 Rectificată la 31 ianuarie 2014: data este:"28 noiembrie 2008"
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24 decembrie 2007 şi a dispus reexaminarea cauzei. La 14 noiembrie 2010, Curtea Supremă de Justiţie a obliga 
Consiliul local Călăraşi să plătească reclamantului suma de 426,265 MDL.2

9. La 2 decembrie 2011, reclamantul a depus o acţiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin încălcare 
dreptului său la judecarea echitabilă într-un termen rezonabil a cauzei, în conformitate cu Legea nr.87 din 21 apbj 
lie 2011 (a se vedea paragraful 12 de mai jos), care la acea dată reprezenta o întârziere de patru ani şi patru luni

10. La 12 mai 2012, Curtea Supremă de Justiţie a constatat că durata procesului este excesivă şi se datore:: 
acţiunii autorităţilor. Instanţa a acordat reclamantului 5,000 MDL (aproximativ 316 euro (EUR)) cu titlu de prejuc 
ciu moral şi a respins restul pretenţiilor.

11. DREPTUL INTERN PERTINENT
11. Legislaţia relevantă internă privind revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive a fost expusă în cat: 

P o p o v  c. M oldo ve i (nr. 2) (nr. 19960/04, §§ 27-29, 6 decembrie 2005) şi în cauza Jo m iru  ş i Creţu  c. M oldovei, \ 
28430/06, §§ 26 - 27,17 aprilie 2012).

12. Legea nr. 87, care a instituit un nou recurs pentru cererile privind durata nerezonabilă a procesului, a intn 
în vigoare la 1 iulie 2011. Detaliile relevante ale Legii au fost reproduse în decizia Curţii în cauza B aian  c. M oldove 
(dec.), nr. 44746/08, 24 ianuarie 2012.

ÎN DREPT
I. CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA ARTICOLELOR 6 § 1 Şl 13 ALE CONVENŢIEI Şl A ARTICOLULU11 AL PROTOCOLUL!! 

NR.1 ÎN CEEA CE PRIVEŞTE REVIZUIREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE
13. Reclamantul susţine că casarea hotărârii judecătoreşti definitive pronunţate în favoarea lui de către Juc: 

cătoria Călăraşi la 24 decembrie 2007 a încălcat articolul 6 § 1 al Convenţiei şi articolul 1 al Protocolului nr.1, car 
prevăd următoarele:

A rticolul 6 § 1

„Orice persoană are dreptul la judecarea ... de către o instanţă ... care va hotărî... asupra ... temeiniciei orie 
rei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa."

Articolul 1 al Protocolului nr. 1

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de p-: 
prietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale aL 
dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesa* 
reglementării folosirii bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor cc*| 
tribuţii, sau a amenzilor."

14. Reclamantul a susţinut că nu a dispus de un recurs intern împotriva hotărârii judecătoreşti de casare a 
cheierii din 24 decembrie 2007. El a invocat articolul 13 al Convenţiei, care prevede următoarele:

A rticolul 13

„Orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate are drept 
de a se adresa efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi dacă încălcarea ar fi fost comisă de persoane care au acţiona 
în exercitarea atribuţiilor lor oficiale."

A. Admisibilitatea
15. Curtea notează că prezenta plângere nu este vădit neîntemeiată în sensul articolului 35 § 3 (a) al Cor- 

venţiei. Prin urmare, ea notează în continuare că aceasta nu este inadmisibilă pe alte temeiuri. Aşadar, ea treb_* 
declarată admisibilă.

B. În fond
16. Curtea a constatat în mod frecvent încălcări ale articolului 6 § 1 al Convenţiei în cauzele care implic- 

chestiuni similare celor din prezenta cerere (a se vedea P o p o v  c. M oldo ve i (nr.2), citată mai sus, §§ 52- 
6 decembrie 2005 ; O ferta  P lu s SR L c. M oldovei, nr. 14385/04, §§ 104-107 şi 112-115, 19 decembrie 2006 ■, M e ,'\  
c. M oldovei, nr. 6923/03, §§ 38-44,14 noiembrie 2006; Istra tec. M oldovei, nr. 53773/00, §§ 46-61,13 iunie 2006

17. Curtea notează în primul rând că Judecătoria Călăraşi a constatat în hotărârea sa din 30 mai 2008 că adr

1 Rectificată la 31 ianuarie 2014: ultima propoziţie era următoarea:"Potrivit informaţiei din dosar, procesul este pendinte."
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nistraţia Consiliului local a luat cunoştinţă de înţelegerea amiabilă încheiată cu reclamantul la 25 ianuarie 20 083, 
iar cererea de revizuire a fost depusă I a 12 mai 2008, după expirarea termenului de prescripţie de 3 luni. Ulterior, 
Curtea de Apel Chişinău nu a contrazis această constatare.

18. în plus, decizia Curţii de Apel Chişinău din 28 octombrie 20084 invoca drept temei pentru reexaminarea 
procesului raportul întocmit de Consiliul local Călăraşi la 8 mai 2008, adică după ce hotărârea judecătorească 
atacată devenise definitivă. Curtea consideră că situaţia în care o autoritate obţine revizuirea unei hotărâri jude
cătoreşti definitive în temeiul propriei sale decizii care este invocată drept circumstanţă nouă şi care invalidează o 
decizie a sa anterioară este contrară principiului securităţii juridice.

19. Examinând toate materialele de care dispune, Curtea nu consideră că există motive pentru a se îndepărta 
de constatările sale în cauzele menţionate mai sus. Curtea consideră că în prezenta cauză procedura de revizuire a 
fost utilizată de Curtea de Apel Chişinău într-un mod incompatibil cu principiul securităţii juridice.

20. în ceea ce priveşte plângerea reclamantului referitor la dreptul său de proprietate, Curtea constată, în con
formitate cu jurisprudenţa sa constantă în această materie (a se vedea P o p o v  (nr. 2) citată mai sus), că decizia auto
rităţilor naţionale de a anula abuziv o hotărâre judecătorească definitivă în baza căreia reclamantului i s-a acordat 
o sumă de bani a încălcat drepturile sale garantate de articolul 1 al Protocolului nr.1 la Convenţie.

Prin urmare, a avut loc încălcarea acestei dispoziţii legale.
21. Curtea nu consideră necesar să examineze plângerea bazată pe articolul 13, deoarece articolul 6 § 1 este 

le x s p e c ia lis tn privinţa plângerii reclamantului, iar cerinţele articolului 13 în acest context sunt absorbite de cele 
ale articolului 6 § 1 (a se vedea, mutatis mutandis, P o p o v  c. M oldo ve i (nr. 2), citată mai sus, § 55).

II. CU PRIVIRE LA ALTE ÎNCĂLCĂRI ALE CONVENŢIEI
22. Reclamantul a invocat încălcarea articolului 6 al Convenţiei în privinţa duratei excesive a procesului, care, la 

data evenimentelor, constituia patru ani şi patru luni. El a susţinut că suma compensaţiei de 316 EUR acordată de 
instanţele de judecată naţionale nu este suficientă, iar statutul său de victimă nu a încetat.

23. Având în vedere toate materialele de care dispune şi durata totală a procesului de judecată, Curtea constată 
că această plângere nu relevă vreo încălcare a drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţie. Prin urmare, acest 
capăt de cerere trebuie să fie respins ca vădit neîntemeiat, în conformitate cu articolul 35 §§ 3 (a) şi 4 al Convenţiei.

III. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 AL CONVENŢIEI
24. Articolul 41 al Convenţiei prevede următoarele:
„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al în

altelor Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă 
părţii lezate, dacă este cazul, o satisfacţie echitabilă."

A. Prejudiciu material
25. Reclamantul a pretins 32,613 EUR cu titlu de prejudiciu material, sumă care reprezintă compensaţia acor

dată de instanţa de judecată prin hotărârea din 24 decembrie 2007.
26. Guvernul a disputat suma pretinsă de către reclamant, susţinând că pretenţiile sale sunt premature deoa

rece procesul este în curs de examinare în instanţa de judecată, iar reclamantul ar putea primi o altă sumă cu titlu 
de compensaţie.

27. Examinând argumentele părţilor şi dovezile prezentate, Curtea este de acord că reclamantul a suferit un 
prejudiciu material în rezultatul încălcării drepturilor sale garantate de articolul 6 al Convenţiei şi de articolul 1 al 
Protocolului nr.1 la Convenţie. Ea reiterează că o hotărâre prin care se constată o încălcare impune statului pârât 
obligaţia legală de a stopa încălcarea şi de a repara consecinţele acesteia într-o manieră în care să restabilească 
pe cât posibil situaţia existentă anterior încălcării. Faptul că reexaminarea cauzei era pendinte la data la care 
Guvernul a prezentat observaţiile sale nu este relevant în circumstanţele cauzei (a se vedea P o p o v  (nr.2) citată 
mai sus).5

28. Curtea consideră că reclamantul în prezenta cauză este îndreptăţit să recupereze banii care i-au fost acor
daţi prin hotărârea din 24 decembrie 2007. Având în vedere suma de 426,265 MDL (26,641.56 EUR), primită de 
reclamant în temeiul hotărârii din 14 noiembrie 2012, Curtea îi acordă 5,971.44 EUR, care constituie diferenţa între

3 Rectificată la 31 ianuarie 2014: data este:"23 ianuarie 2008"
4 Rectificată la 31 ianuarie 2014: ultima propoziţie era următoarea:„Faptul că reexaminarea cauzei era pendinte la data la care Gu

vernul a prezentat observaţiile sale nu este relevant în circumstanţele cauzei (a se vedea P o p o v  (nr.2) citată mai sus)."
5 Rectificată la 31 ianuarie 2014: textul paragrafului este: „28. Curtea consideră că reclamantul în prezenta cauză este îndreptăţit 

să recupereze banii care i-au fost acordaţi prin hotărârea din 24 decembrie 2007 şi îi acordă 5,971.44 EUR, plus orice taxe care pot fi 
percepute din această sumă"
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suma la care are dreptul în temeiul hotărârii din 24 decembrie 2007 şi suma pe care a primit-o în temeiul hotărâ 
judecătoreşti din 14 noiembrie 2012, plus orice taxe care pot fi percepute din această sumă.6

B. Prejudiciu moral
29. Reclamantul a solicitat 17,000 EUR cu titlu de prejudiciu moral.
30. Guvernul a nu fost de acord şi a susţinut că reclamantul nu a adus probe în susţinerea pretenţiilor sale c 

acest titlu.
31. Făcând o evaluare echitabilă, Curtea acordă reclamantului 1,500 EUR cu titlu de prejudiciu moral, plus orie 

taxe care pot fi percepute.
C. Costuri şi cheltuieli
32. Reclamantul a pretins suma de 100 EUR cu titlu de costuri şi cheltuieli angajate în faţa Curţii, constituin 

cheltuieli de secretariat.
33. Guvernul a contestat şi a solicitat respingerea acestei pretenţii.
34. Având în vedere documentele de care dispune şi jurisprudenţa sa, precum şi faptul că reclamantul a supoi 

tatîn mod evident unele cheltuieli de secretariat, Curtea consideră rezonabil de a acorda reclamantului suma di 
100 EUR pentru costuri şi cheltuieli ocazionale, plus orice taxă care poate fi percepută.

D. Dobânda de întârziere
35. Curtea consideră că este corespunzător ca dobânda să fie calculată în funcţie de rata minimă a dobânzii \< 

creditele acordate de Banca Centrală Europeană, la care vor fi adăugate trei procente.
DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE
1. D eclară  admisibilă plângerea privind casarea hotărârii judecătoreşti definitive, iar restul cererii inadmisibilă:
2. H otărăşte  că a avut loc încălcarea articolului 6 § 1 al Convenţiei şi al articolului 1 al Protocolului nr.1 la Con

venţie;
3. H otărăşte  că nu este necesară examinarea plângerii întemeiate pe articolul 13 al Convenţiei;
4. Hotărăşte

(a) că statul pârât trebuie să plătească reclamantului în termen de trei luni de la data la care această hotărâre 
devine definitivă următoarele sume, care să fie convertite în lei moldoveneşti conform ratei aplicabile le 
data executării hotărârii::

(i) 5,971.44 EUR (cinci mii nouă sute şaptezeci şi unu de euro şi 44 de eurocenţi), cu titlu de prejudiciu materia 
plus orice taxe care pot fi percepute;

(ii) 1,500 EUR (o mie cinci sute de euro), cu titlu de prejudiciu moral, plus orice taxe care pot fi percepute; şi
(iii) 100 EUR (o sută de euro), cu titlu de costuri şi cheltuieli, plus orice taxe care pot fi percepute;
(b) că, de la expirarea celor trei luni menţionate mai sus până la executarea hotărârii, urmează să fie plătită o 

dobândă la sumele de mai sus egală cu rata minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală Eu
ropeană pe parcursul perioadei de întârziere, plus trei procente;

5. R esp ing e  restul pretenţiilor privind satisfacţia echitabilă.
Redactată în limba engleză şi comunicată în scris la 17 decembrie 2013, în conformitate cu articolul 77 §§ 2 ş 

3 al Regulamentului Curţii.

MarialenaTsirli Luis Lôpez Guerra
Grefier adjunct preşedinte

ALEGE CUM VREI SĂ MORI

Bufonul regelui Frederic ll-lea a fost amestecat într-un complot împotriva acestuia. Adus în faţa lui, regele 
i-a spus:

-  Pentru că ai fost un „nebun" bun, îţi dau voie să-ţi alegi singur moartea!
__ -  De bătrâneţe, Majestate! a răspuns prompt„nebunul".

f ___________________ !______________________________________________________________________________________________ F

6 Rectificată la 31 ianuarie 2014: subpunctul (i) prevede :„32,613 EUR (treizeci şi două de mii şase sute treisprezece euro)"

_F
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CAUZA PIETRIŞ S.A. c. MOLDOVEI
(C e re re a  nr. 6 7 5 7 6 /1 0 )

HOTĂRÂRE 
STRASBOURG 

3 decembrie 2013

A ceastă  hotărâre este definitivă. Ea p o ate  fi su b iect a l revizu irii editoriale.

în cauza Pietriş S.A. c. Moldovei,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a Treia), în Camera compusă din:

Luis Lopez Guerra, Preşedinte,
NonaTsotsoria,
Valeriu Griţco, ju decă tori,
şi dna Marialena Tsirli, Grefier a d ju n ct a l Secţiun ii,

Deliberând la 12 noiembrie 2013 în şedinţă închisă,
Pronunţă următoarea hotărâre, care a fost adoptată la acea dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află cererea (nr. 67576/10) depusă împotriva Republicii Moldova la Curte, în conformi
tate cu prevederile articolului 34 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale 
(„Convenţia"), de către o companie înregistrată în Republica Moldova, Pietriş S.A. („compania reclamantă"), la 17 
noiembrie 2010.

2. Compania reclamantă a fost reprezentată de către dna I. Soţchi, avocat din Chişinău. Guvernul Republicii 
Moldova („Guvernul") a fost reprezentat de către Agentul său, dl L. Apostol, de la Ministerul Justiţiei.

3. Reclamantul a pretins, în special, o încălcare a drepturilor sale garantate de articolul 6 § 1 al Convenţiei şi ar
ticolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie ca urmare a casării unei hotărâri judecătoreşti irevocabile pronunţate în 
favoarea sa şi în absenţa unei căi efective de recurs împotriva încălcării principiului securităţii raporturilor juridice.

4. La 1 iunie 2011, cererea a fost comunicată Guvernului.
5. Guvernul s-a opus examinării cererii de către un comitet. După examinarea obiecţiei Guvernului, Curtea a 

respins-o.
ÎN FAPT
I. CIRCUMSTANŢELE CAUZEI
6. Reclamantul este o companie înregistrată în Republica Moldova, cu sediul în Vatra, municipiul Chişinău.
7. La 26 decembrie 2003, Judecătoria Economică din Chişinău a admis acţiunea companiei reclamante împo

triva companiei terţe T. cu privire la transmiterea în proprietatea reclamantului a unor imobile pentru plata unei 
datorii. Această hotărâre nu a fost atacată şi, prin urmare, a devenit definitivă. La 12 martie 2004, compania„Pietris 
S.A." a înregistrat dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză în registrul bunurilor imobile.

8. La 4 septembrie 2008, compania T. a depus o cerere de revizuire împotriva hotărârii din 26 decembrie 2003. 
La 3 noiembrie 2008, judecătorul a pus sechestru pe bunurile disputate. Printr-o hotărâre irevocabilă din 6 octom
brie 2010, cererea de revizuire a fost admisă şi cauza a fost remisă spre reexaminare.

9. La 19 octombrie 2010, invocând aplicarea directă a articolelor 6 şi 13 ale Convenţiei şi jurisprudenţa Curţii, 
compania reclamantă a contestat hotărârea din 6 octombrie 2010 în partea ce ţine de revizuirea cererii.

10. La 18 noiembrie 2010, Curtea de Apel Economică a admis, în special în temeiul articolului 13 al Convenţiei, 
cererea companiei reclamante şi a casat hotărârea adoptată la 6 octombrie 2010. Ea a constatat violarea articolelor 
6 şi 13 ale Convenţiei şi a articolului 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie, fără însă a acorda despăgubiri în calitate 
de satisfacţie echitabilă.

11. La 14 septembrie 2011, compania reclamantă a depus o cerere la Curtea de Apel Economică, solicitând 
rambursarea costurilor şi cheltuielilor angajate. Această cerere nu a fost examinată până în prezent.

II. DREPTUL INTERN RELEVANT
12. în ceea ce priveşte revizuirea deciziilor irevocabile, prevederile relevante ale dreptului intern au fost stabi-
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lite în cauzele P o p o v  c. R é p u b liq u e  de M oldova  (nr. 2) (nr. 19960/04, §§ 27-29, 6 decembrie 2005) şi Jo m iru  et C re ţi 
c. R épu b liq u e  de M oldova, (nr. 28430/06, §§ 26 - 27,17 aprilie 2012).

13. în ceea ce priveşte căile de recurs împotriva hotărârii de revizuire a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, 
prevederile relevante sunt cuprinse în articolul 453 al Codului de procedură civilă. Acest articol prevede că încheie
rea de admitere a cererii de revizuire se supune căilor de atac o dată cu fondul. încheierea de respingere a cererii de 
revizuire poate fi atacată cu recurs în instanţa ierarhic superioară.

14. Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie a fost examinată în cauza G alu schin  c. R épu bliq ue de M oldova  (déc. 
(nr. 29568/06, § 16, 23 august 2011).

ÎN DREPT
I. PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 6 § 1 AL CONVENŢIEI Şl A ARTICOLULUI 1 AL PROTOCOLULUI NR. 1 LA 

CONVENŢIE
15. Compania reclamantă s-a plâns de neacordarea compensaţiilor de către instanţele judecătoreşti naţiona

le pentru încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a dreptului la protecţia proprietăţii. Ea a pretins 
violarea articolului 6 § 1 al Convenţiei şi a articolului 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie. Prevederile relevante ale 
acestor articole sunt următoarele:

Articolul 6 § 1

„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil ... de către o instanţă ... care va hotărî... asupra în
călcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil..."

Articolul 1 al Protocolului nr. 1
„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. (...)"
A. Admisibilitatea
16. Guvernul a formulat două obiecţii cu privire la admisibilitatea.
1. Cu privire la pretinsa neepuizare a căilor interne de recurs

17. Având în vedere că reclamantul avea posibilitatea să invoce direct prevederile Convenţiei şi să solicite instan
ţelor naţionale compensarea prejudiciului cauzat prin încălcările suferite, Guvernul a declarat că compania recla
mantă nu a epuizat toate căile interne de recurs disponibile.

18. în opinia companiei reclamante, remediul invocat de Guvern este ineficient, mai ales având în vedere că la 
14 septembrie 2011 a fost depusă cererea privind restituirea taxei de stat, care însă nu a fost examinată nici până 
în prezent.

19. Curtea a notat că o cerere privind restituirea costurilor şi cheltuielilor angajate a fost depusă în faţa instanţe
lor judecătoreşti naţionale doi ani în urmă şi a rămas fără răspuns. în consecinţă, Curtea respinge obiecţia prelimi
nară a Guvernului bazată pe neepuizarea căilor interne de recurs.

2. Cu privire la calitatea de victimă a companiei reclamante
20. Guvernul a susţinut că compania reclamantă nu poate pretinde că este victima unei încălcări a drepturilor 

garantate de Convenţie şi de Protocoalele sale, deoarece situaţia acesteia a fost remediată la nivel naţional.
21. Compania reclamantă consideră că obiecţia preliminară a Guvernului trebuie respinsă, deoarece, în absenţa 

despăgubirii daunelor şi costurilor pretinse, aceasta şi-a păstrat statutul de victimă.
22. Curtea consideră că obiecţia preliminară invocată de Guvern pentru pierderea statutului de victimă este atâ: 

de strâns legată de fondul pretenţiilor reclamantului încât aceasta trebuie conexată la fondul cererii (a se vedea 
printre altele, O p u zc . Turquie, nr. 33401/02, § 116, CEDH 2009).

23. Mai mult, Curtea constată că această pretenţie nu este în mod vădit nefondată în sensul articolului 35 § 3 a! 
Convenţiei. Ea constată că aceasta nu este inadmisibilă sub nici un alt temei. Prin urmare, aceasta trebuie declarată 
admisibilă.

B. Cu privire la fond
1. Argumentele părţilor
a) Compania reclamantă
24. Compania reclamantă susţine că prin casarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile pronunţate în favoare; 

sa a fost încălcat principiul securităţii raporturilor juridice. Cu toate că instanţele naţionale au recunoscut această 
încălcare, ele nu au răspuns la cererea sa privind compensarea prejudiciului şi a costurilor cauzate. în aceste circum
stanţe, reclamantul consideră că a fost o victimă a violării articolului 6 § 1 al Convenţiei şi a articolului 1 al Protoco
lului nr. 1 la Convenţie.

b) Guvernul
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25. Guvernul a respins aceste argumente. Guvernul consideră că dreptul companiei reclamante a fost restabilit 
prin casarea revizuirii abuzive, şi că pretenţiile privind rambursarea costurilor şi cheltuielilor nu pot fi considerate 
suficiente pentru menţinerea statutului de victimă.

2. Aprecierea Curţii
a) Principii generale
26. Curtea reiterează că redresarea unei violări pretinse a Convenţiei ţine în primul rând de competenţa autori

tăţilor naţionale.
27. De asemenea, Curtea reiterează că o decizie pronunţată în favoarea reclamantului nu este, în principiu, sufi

cientă pentru a-l priva de statutul de„victimă", decât dacă autorităţile naţionale au recunoscut, în mod explicit sau 
în substanţă, şi ulterior au reparat violarea Convenţiei (a se vedea, spre exemplu, hotărârea G anea  c. R ép u bliq ue de 
M oldova, nr. 2474/06, § 18, 17 mai 2011, cu referinţele citate; V la d u tc . R oum anie, nr. 6350/02, § 30, 30 noiembrie 
2006; M ureşan c. R oum anie, nr. 8015/05, § 20,26 mai 2009; A n işo a ra  e tM ih a iO ltea nu  c. R oum anie, nr. 37425/03, § 24, 
13 octombrie 2009).

28. Din cele menţionate mai sus rezultă că în primul rând este de competenţa Curţii să stabilească dacă auto
rităţile au recunoscut, cel puţin în esenţă, o încălcare a unui drept ocrotit de Convenţie, şi, pe de altă parte, dacă 
despăgubirea poate fi considerată corespunzătoare şi suficientă (a se vedea, mai cu seamă, N orm a n n  c. D a n em a rk  
(déc.), nr. 44704/98,14 iunie 2001; Jen sen  et Rasm ussen  c. D a n e m a rk  (déc.), nr. 52620/99, 20 martie 2003; şi N ardone  
c. Italie  (déc.), nr. 34368/02, 25 noiembrie 2004).

b) Aplicarea principiilor sus-menţionate în această cauză
29. Curtea notează că ea a examinat în mod repetat pretenţiile similare celor din această cauză şi a constatat 

o violare a articolului 6 § 1 al Convenţiei şi a articolului 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie (a se vedea P o p o v  c. 
R épu bliq ue de M oldova  (nr. 2), nr. 19960/04, §§ 52-58, 6 decembrie 2005; O ferta P lus SR L c. R ép u bliq ue de M oldova, 
nr. 14385/04, §§ 104-107 şi 112-115,19 decembrie 2006; M eln ic c. R ép u bliq ue de M oldova, nr. 6923/03, §§ 38-44, 14 
noiembrie 2006; Istratec. R ép u bliq ue de M oldova, nr. 53773/00, §§ 46-61,13 iunie 2006) şi că instanţele de judecată 
din Republica Moldova s-au inspirat din aceste cauze atunci când au examinat această cauză la nivel naţional (a se 
vedea paragraful 10 de mai sus). Prin urmare, singura problemă în această cauză este neacordarea despăgubirilor 
cu titlu de satisfacţie echitabilă.

30. Curtea observă că, în conformitate cu jurisprudenţa sa în cauza G aluschin, orice persoană are dreptul de a de
pune o cerere pentru rambursarea prejudiciului cauzat ca urmarea revizuirii necorespunzătoare a unei hotărâri jude
cătoreşti irevocabile pronunţate în favoarea sa. Această cauză se referă la o procedură specială prevăzută de articolul 
449 al Codului de procedură civilă. în cadrul acestei proceduri, iniţiativa aparţine Agentului Guvernamental şi apoi 
Procurorului General, după comunicarea cererii pârâtului, privind depunerea cererii de revizuire la Curtea Supremă.

31. Cu toate că situaţia reclamantului este diferită de cea în cauza G a lu sch in  de mai sus, Curtea nu vede nici o 
diferenţă între cele două proceduri invocate cu privire la cererea de satisfacţie echitabilă, şi îşi reiterează poziţia 
potrivit căreia partea interesată ar fi trebuit, în principiu, să facă uz de calea internă de recurs indicată mai sus (a se 
vedea D a n ie l -  P S.A. c. R ép u bliq ue de M oldova  (déc.), nr. 32846/07, 20 martie 2012 şi m utatis m u ta n d is M ătăsaru  et 
Sa v iţch i c. R épu bliq ue M oldova, nr. 38281/08, § 72,2 noiembrie 2010).

32. Cu toate acestea, Curtea examinează cu atenţie evoluţia examinării cauzei de către instanţele naţionale, şi 
îşi rezervă dreptul de a revizui hotărârile acestora în cazul în care calea respectivă de atac nu mai este considerată 
eficientă.

33. Astfel, Curtea constată că compania reclamantă a solicitat dar instanţele naţionale nu i-au acordat compen
saţii pentru pierderile suferite şi costurile angajate. în astfel de circumstanţe, nu acceptăm faptul că statul pârât a 
redresat în mod suficient încălcarea drepturilor companiei reclamante, garantate de Convenţie şi Protocoalele sale.

34. în consecinţă, Curtea consideră că este necesar de a respinge obiecţia preliminară a Guvernului privind pier
derea de către compania reclamantă a statutului de„victimă", în sensul articolului 34 al Convenţiei şi a constatat o 
violare a articolului 6 § 1 al Convenţiei şi a articolului 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie.

II. PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULU113 AL CONVENŢIEI
35. Compania reclamantă s-a plâns în faţa instanţelor judecătoreşti naţionale de absenţa unei căi de recurs pentru 

contestarea redeschiderii abuzive a unui proces. Ea a invocat articolul 13 al Convenţiei, care prevede următoarele:
„Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are dreptul să 

se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţio
nat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale".

36. Guvernul a contestat argumentul reclamantului, reiterând, în esenţă, argumentele sale cu privire la neepui- 
zarea pretinsă a căilor interne de recurs şi pierderea statutului de victimă.
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37. Având în vedere constatarea sa cu privire la articolul 6 al Convenţiei (a se vedea paragraful 34 de mai sus 
Curtea consideră că nu este necesar de a examina faptul dacă, în această cauză, a existat o încălcare a acestei p~ 
vederi (a se vedea, printre altele, P o p o v c. R épu bliq ue de M oldova  citată mai sus, (§ 55)).

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 AL CONVENŢIEI
38. Articolul 41 al Convenţiei prevede următoarele:
„Dacă Curtea declară că a avut loc o violare a Convenţiei sau protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al înalte*:

Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei violări, Curtea acordă pâ' 
lezate, dacă este cazul, o satisfacţie echitabilă."

A. Prejudiciu
39. Compania reclamantă nu a solicitat plata satisfacţiei echitabile pentru prejudiciul moral şi material cauza:
B. Costuri şi cheltuieli
40. Compania reclamantă a pretins 1,631 euro (EUR) cu titlu de costuri şi cheltuieli suportate în faţa instanţe : 

judecătoreşti naţionale şi 1,000 euro pentru costurile angajate în faţa Curţii.
41. Guvernul a susţinut că suma pretinsă era excesivă.
42. în conformitate cu jurisprudenţa Curţii, reclamantul are dreptul la restituirea costurilor şi cheltuielilor în mă 

sura în care se demonstrează că acestea au fost reale, necesare şi că au fost rezonabile în ceea ce priveşte cuant 
mul. în prezenta cauză, având în vedere documentele aflate în posesia Curţii şi criteriile de mai sus, Curtea conside 
că este rezonabil să acorde companiei reclamante suma de 2,631 EUR cu titlu de costuri şi cheltuieli.

C. Dobânda de întârziere
43. Curtea consideră că este corespunzător ca dobânda să fie calculată în funcţie de rata minimă a dobânzi: : 

creditele acordate de Banca Centrală Europeană, la care vor fi adăugate trei procente.
DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE
1. C o n exează  la fo n d u l ca u ze i obiecţia preliminară a Guvernului privind pierderea de către compania reclamar: 

a statutului de„victimă"şi o respinge;
2. D eclară  cererea admisibilă;
3. Hotărăşte că a avut loc o violare a articolului 6 al Convenţiei;
4. Hotărăşte că a avut loc o violare a articolului 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie;
5. Hotărăşte că nu este necesar de a examina pretenţia în temeiul articolului 13 al Convenţiei;
6. Hotărăşte
(a) că statul pârât trebuie să plătească companiei reclamante în termen de trei luni de la data la care această h: 

târâre devine definitivă, 2,631 (două mii şase sute treizeci unu) euro care să fie convertite în lei moldovenes: 
conform ratei aplicabile la data executării hotărârii;

b) că, de la expirarea celor trei luni menţionate mai sus până la executarea hotărârii, urmează să fie plătită 
dobândă la sumele de mai sus egală cu rata minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală Eur 
peană pe parcursul perioadei de întârziere, plus trei procente.

Redactată în limba franceză şi comunicată în scris la 3 decembrie 2013, în conformitate cu articolul 77 §§ 2 şi ; 
al Regulamentului Curţii

Marialena Tsirli 
Grefier adjunct

Luis Lopez Guerra 
Preşedinte

MULTA LUME INCA NU ŞTIE....!!!

Cum să supravieţuieşti unui atac de cord când eşti singur?
Deoarece mulţi oameni sunt singuri când suferă un atac de cord, fără ajutor, persoana a cărei inimă bate necorespunză

tor şi care începe să simtă o stare de leşin, are doar, aproximativ 10 secunde înainte de a-şi pierde cunoştinţa.
Cu toate acestea, aceste victime se pot ajuta prin a tuşi în mod repetat şi foarte energic. O respiraţie adâncă ar trebui 

să fie luată înainte de fiecare tuse, iar tuşea trebuie să fie adâncă şi prelungită, aşa cum e atunci când se produce sputa din 
adâncul pieptului.

O respiraţie şi o tuse trebuie repetate la fiecare două secunde, fără oprire până soseşte ajutorul sau până când inima se 
simte că bate în mod normal din nou.

Respiraţiile adânci, aduc oxigenul în plămâni şi mişcările de tuse storc inima şi păstrează sângele în circulaţie. Presiunea
__ asupra inimii, de asemenea, o ajută să recapete ritmul normal. în acest fel, victimele atacurilor de inimă pot ajunge la spital.

d~| Fiţi sănătoşi I
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1301 2015
La data de 13 ianuarie 2015 Curtea a pronunţat hotărârile R im s c h ic .  M o ld o v e i (cererea nr. 1649/12) şi Silvestru 

c. M o ld o v e i (cererea nr. 28173/10).
*  *  *

în cauza R im s c h i, reclamantul este Valentin Rimschi. La 21 iulie 2009, reclamantul a fost arestat fiind acuzat de 
fabricarea şi punerea în circulaţie a semnelor băneşti false. Mandatul de arest a fost prelungit cu 3 luni şi de fiecare 
dată motivele invocate au fost că reclamantul este sunt suspectat de o infracţiune gravă pasibilă de pedeapsă mai 
mare de 15 ani. în rest deciziile instanţei de a plasa reclamantul în arest preventiv au fost nemotivate.

Ultima prelungire a detenţiei reclamantului a avut loc la 19 august 2011. Instanţa şi-a motivat decizia pe aceleaşi 
motive ca şi anterior, iar recursul reclamantului a fost respins de Curtea de Apel Chişinău la 5 septembrie 2011.

La 30 ianuarie 2012 reclamantul a fost condamnat, fiind stabilită pedeapsa închisorii 12 ani.
în faţa Curţii reclamantul s-a plâns în baza art. 5 § 3 din Convenţie de durata detenţiei şi de nemotivarea plasării 

sale în arest. De asemenea, reclamantul s-a plâns în sensul art. 5 § 4 din Convenţie că la examinarea cererilor sale ha- 
beas corpus instanţele naţionale nu au luat în consideraţie nici un argument invocat de acesta.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 5 § 3 din Convenţie, notând că reclamantul a fost ţinut în 
detenţie pentru 30 de luni, pe aceleaşi motive. Aparent motivarea detenţiei se limita la parafrazarea motivelor pre
văzute în Codul de procedură penală, fără o explicaţie cum motivele respective sunt aplicabile speţei reclamantului. 
Instanţele naţionale nu au explicat de ce au considerat că reclamantul poate să se ascundă, şi nici au explicat cum 
acesta putea manipuleze probatoriul după mai mult de doi ani de la începerea procedurilor. Prelungirile automate 
şi de blanchetă a detenţiei reclamantului sunt demonstrate, în continuare, de către ultimele decizii, unde instanţele 
naţionale au refolosit acelaşi text, doar schimbând data. Consideraţiile nominalizate sunt suficiente pentru a deter
mina Curtea să concluzioneze că detenţia reclamantului a fost excesiv de lungă şi nu s-a bazat pe motive suficiente 
şi relevante.

Curtea a considerat că nu este necesar să examineze separat pretenţiile reclamantului privind violarea art. 5 § 4 
din Convenţie.

Reclamantul a cerut 13,803 Euro cu titlu de prejudiciu material, 100,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 3,000 
Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 3,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.
în faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de I. Rotaru, avocat din Chişinău.

*  *  *

în cauza S ilv e s t ru , reclamantul este Sergiu Silvestru născut în 1985, din Chişinău.
în aprilie 2008, reclamantul a fost arestat şi plasat în detenţie, fiind suspectat de viol agravat şi maltratarea unei 

femei.
La 29 decembrie 2009, reclamantul a fost găsit vinovat, fiind stabilită pedeapsa închisorii.
în perioada 30 aprilie 2008 şi 06 septembrie 2010, reclamantul a fost deţinutîn Penitenciarul nr. 13, unde potrivit 

reclamantului condiţiile de detenţie erau proaste, în particular, celulele erau suprapopulate, murdare, alimentaţia 
de calitate proastă şi că nu a beneficiat de asistenţă medicală corespunzătoare.

în faţa Curţii reclamantul s-a plâns, în baza art. 3 din Convenţie, de condiţiile de detenţie şi de lipsa asistenţei 
medicale corespunzătoare, în Penitenciarul nr. 13.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 3 din Convenţie, observând că în cauza Hadji c. Moldovei, a con
statat violarea art. 3 din Convenţie din cauza condiţiilor proaste de detenţie în Penitenciarul nr. 13 în perioada mar
tie 2007 -  aprilie 2008. Curtea a notat în continuare că Guvernul nu a prezentat probe că au avut loc îmbunătăţiri 
considerabile în penitenciarul respectiv în perioada următoare. Ea a notat că condiţiile proaste de detenţie au fost 
constatate de către Raportorul Special pentru tortură şi alte forme crude, inumane sau degradante de tratament sau 
pedeapsă în anii 2008,2009 şi 2010 şi de către Avocatul parlamentar.

Reclamantul a cerut 8,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 700 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.
Curtea a acordat reclamantului 5,500 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 500 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.
în faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de T. Copacinschi, avocat din Chişinău.

Sursa: www.lhr.md

65

http://www.lhr.md


Nr. 1-3, 2015

PRACTICA JUDICIARĂ

d o sa ru l nr. 2ra-3146/14-

prima instanţă: L  Pruteanu
instanţa de apel: L  Bulgac, M. Guzun, N. Craiu,

D E C I Z I E

17 decembrie 2014 mun. Chişinău
Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie 
în componenţa:
Preşedintele completului, judecătorul lulia Sîrcu
Judecătorii Valentina Clevadî,

luliana Oprea,
Ion Druţă,
Tamara Chişca-Doneva,

examinînd recursul declarat de către Silin Raisa, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Raisei Si- 
lin împotriva Anastasiei Marin şi Oficiul Cadastral Teritorial mun. Chişinău cu privire la constatarea valorii pagube 
constituite din valoarea bunurilor demolate şi recunoaşterea dreptului de posesiune şi folosinţă asupra terenulu 
împotriva deciziei Curţii de Apel Chişinău din 01 iulie 2014, prin care a fost admis apelul declarat de către Marir 
Anastasia, casată hotărârea Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău din 31 ianuarie 2014 şi emisă o nouă hotărâre prin 
care acţiunea a fost respinsă,

c o n s t a t ă :
La 01 aprilie 2011, Silin Raisa a depus cerere de chemare în judecată împotriva Anastasiei Marin şi Oficiul Cadas

tral Teritorial mun. Chişinău cu privire la constatarea valorii pagubei constituite din valoarea bunurilor demolate şi 
recunoaşterea dreptului de posesiune şi folosinţă asupra terenului.

în motivarea acţiunii a indicat că conform certificatului nr. 5470 A din 14 august 2000 privind rezultatele inspec
tării casei de locuit cu construcţii anexate, Taran Luca deţinea în proprietate în mun. Chişinău, str. Voievozilor 1 „A 
bunurile imobile şi anume anexa lit. „A" volumul -  95 m.p, cu suprafaţa totală de 29,3 m.p şi suprafaţa locativă de
18.9 m.p, veranda lit.„a" cu suprafaţa de 4,6 m.p., veranda lit.„a" cu suprafaţa de 27,1 m.p, bucătăria de vară nr. 1 ci 
suprafaţa de 15,8 m.p., anexa nr. 6 cu suprafaţa de 12,7 m.p, şura nr. 4 cu suprafaţa de 14,6 m.p, beci nr. 7 cu supra
faţa de 9 m.p. -  construite fără autorizaţie, iarîn lit.„A"- locativă nr. 2 cu suprafaţa de 19,9 m.p -  mărită în suprafaţă 
din contul bucătăriei nr. 3 -  fără autorizaţie.

Susţine că în temeiul contractului de înstrăinare a locuinţei cu condiţia întreţinerii pe viaţă din 08 septembrie 
2000 Taran Luca i-a transmis dreptul de proprietate asupra 4/5 cotă-parte din casa de locuit situată în mun. Chişi
nău, str. Voievozilor, 1, format din 3 camere, cu suprafaţa de 67,2 m.p. inclusiv suprafaţa locativă 40,8 m.p, pe care se 
mai află: casa de locuit -  lit.„A", şura -  1, veceu -5 , beci -1, poartă -  II, gard -  III, gard -  IV, situate pe un lot de 600 m.p 
şi anume asupra: lit. A (odaia locativă nr. 4-14,4 m.p., odaia locativă nr. 2 -  8,7 m.p., antreu nr. 1-3,3 m.p. şi bucătărie 
nr. 3 -  8,6 m.p.) şura nr. 1 şi beci nr. 1, contractul respectiv fiind înregistrat la OCT Chişinău la data de 11 octombrie 
2000 cu nr. cadastral 010052215201.

Contractul de înstrăinare a imobilului cu condiţia întreţinerii pe viaţă din 08 septembrie 2000 a fost înregistra: 
la Oficiul Cadastral Teritorial mun. Chişinău la 11 octombrie 2000 şi i-a fost atribuit nr. cadastral -  010052215201.

Ulterior, conform procesului-verbal de recepţie finală nr. 184 din 15 decembrie 2000, a legalizat bunurile imobile 
individualizate drept anexa lit.„A", veranda lit.„a„ cu suprafaţa de 4,6 m.p., veranda lit.„a"cu suprafaţa de 27,1 m.p. 
bucătăria de vară nr. 1 cu suprafaţa de 15,8 m.p., anexa nr. 6 cu suprafaţa de 12,7 m.p., şura nr. 4cu suprafaţa de 14,6 
m.p., beci nr. 7 cu suprafaţa de 9 m.p. şi lit. „A"cu suprafaţa de locativă nr.2 cu suprafaţa de 19,9 m.p. -  mărită în su
prafaţă din contul bucătăriei nr.3, după care a înregistrat procesul-verbal la Oficiul Cadastral Teritorial mun.Chişinăi 
la 21 februarie 2001, cu nr. cadastral 010052215201.

Afirmă reclamanta că în baza contractului de donaţie din 21 noiembrie 2002, i-a donat lui Silin Ghenadii 1/5 cc- 
tă-parte din imobilul situat în mun. Chişinău, str. Voievozilor ,1„A"şi anume anexă -  1 locativă nr. 7 cu suprafaţa de
18.9 m.p., bucătăria cu suprafaţa de 10,4 m.p., veranda lit. 1 a2, şura -  lit. 4.

Iar în anul 2004, împreună cu Silin Ghenadii au încheiat un contract de donaţie prin care i-au donat Anastasie 
Marin, 4/5 cote-părţi din casa de locuit, şi anume: lit.,,A"(odaia de locuit nr.4cu suprafaţa de 14,4 m.p., odaia locativă
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nr. 2 cu suprafaţa de 8,7 m.p., odaia locativă nr. 7 cu suprafaţa de 18,9 m.p., antreul nr. 1 cu suprafaţa de 3,3 m.p., 
bucătăria nr. 3 cu suprafaţa de 8,6 m.p., bucătăria nr. 8-10,4 m.p., veranda lit. a2, şura nr. 4, beciul nr. 1).

Astfel, conform p.2 al contractului de donaţie, 3/5 cote-părţi din casa de locuit, îi aparţine dînsei în baza contrac
tului de înstrăinare a imobilului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, iar 1/5 cotă-parte din imobilul litigios îi aparţine lui 
Silin Ghenadie, în baza contractului de donaţie din 21 noiembrie 2002.

La fel susţine că după încheierea contractului de donaţie cu Marin Anastasia relaţiile dintre ele s-au înrăutăţit, 
iar ultima a demolat neautorizat construcţiile, care nu i-au fost donate şi a radiat bunurile demolate din Registrul 
bunurilor imobile.

Solicită obligarea Anastasiei Marin să restabilească construcţiile demolate şi anume: veranda lit.„a"cu suprafaţa 
de 27,1 m.p., bucătăria de vară nr. 1 cu suprafaţa de 15,8 m.p., anexa nr. 6 cu suprafaţa de 12,7 m.p., beciul nr. 7 cu 
suprafaţa de 9,0 m.p. şi obligarea Oficiul Cadastral Teritorial mu. Chişinău să restabilească înregistrarea cadastrală a 
construcţiilor radiate şi compensarea cheltuielilor de judecată.

La 26 octombrie 2011, Silin Raisa a depus cerere de concretizare a cerinţelor, solicitând încasarea de la Marin 
Anastasia în beneficiul său despăgubirea în limita valorii bunului demolat format din bucătăria de vară nr. 1, cu 
suprafaţa de 15,8 m.p., anexa nr. 6, cu suprafaţa de 12,7 m.p. şi beciul nr. 7, cu suprafaţa de 9,0 m.p. amplasate pe 
suprafaţă de tren de 480 m.p., şi recunoaşterea dreptului de posesiune şi folosinţă asupra porţiunii de teren pe care 
erau amplasate bunurile demolate după Silin Raisa.

La 28 noiembrie 2013, Silin Raisa a depus o cerere de completare a acţiunii, în care suplimentar la cererea iniţială 
a invocat că prin demolarea intenţionată a construcţiilor neautorizate Marian Anastasia abuziv şi ilegal a privat-o de 
proprietate atît pe ea cît şi pe soţul său Silin Ghenadii, împreună cu care au investit sume de bani considerabile în 
scopul îmbunătăţirii edificării noilor construcţii, inclusiv bunului imobil separat amplasat pe o suprafaţă de 480 m.p.

Apreciază faptele Anastasiei Marin ca ilicite şi produse cu rea-intenţie din motiv că bunul pe care l-a demolat nu 
i-a fost transmis în proprietate, iar în conformitate cu prevederile art. 1398 alin. (1) Cod civil este responsabilă de a o 
despăgubi prin restabilirea bunurilor sau compensarea valorii acestora pentru reconstruirea ulterioară.

Solicită Silin Raisa încasarea despăgubirii în limita valorii bunului demolat constituit din bucătărie de vară nr. 1 
cu suprafaţa de 15,8 m.p., anexa nr. 6 cu suprafaţa de 12,7 m.p. şi beciul nr. 7 cu suprafaţa de 9,0 m.p., amplasate 
pe suprafaţă de teren de 480 m.p. şi recunoaşterea dreptului de posesiune şi folosinţă asupra porţiunii de teren cu 
suprafaţa de teren de 480 m.p., pe care erau amplasate bunurile demolate iar în scopul determinării valorii bunului 
demolat numirea unei expertize (f.d. 44-50).

în cadrul dezbaterilor judiciare, Silin Raisa a depus cerere de completare a acţiunii, prin care a solicitat încasarea 
valorii bunurilor demolate formate din bucătăria de vară nr. 1 cu suprafaţa de 15,8 m.p., anexa nr. 6 cu suprafaţa 
de 12,7 m.p. şi beciul nr. 7 cu suprafaţa de 9,0 m.p., amplasat pe o suprafaţă de 480 m.p. în mărime de 95 714 lei, şi 
recunoaşterea dreptului de posesiune şi folosinţă asupra porţiunii de teren cu suprafaţa de 480 m.p. pe are a fost 
amplasat imobilul demolat (f.d. 125).

Ulterior, Silin Raisa a mai depus o cerere de completare a cerinţelor în care a invocat că conform raportului de 
expertiză nr. 1348 din 08 septembrie 2013, valoarea bunului demolat format din bucătărie de vară nr. 1, cu suprafaţa 
de 15,8 m.p., anexa nr. 6, cu suprafaţa de 12,7 m.p., şi beciul nr. 7, cu suprafaţa de 9,0 m.p., amplasat pe suprafaţa de 
teren de 480 m.p. este de 95 714 lei.

în final solicită constatarea şi încasarea valorii pagubei reclamanteîn cererea de chemareîn judecată conform ra
portului de expertiză nr. 1348 din 08 septembrie 2013 în mărime de 95 714 lei şi recunoaşterea dreptului de posesi
une şi folosinţă asupra porţiunii de teren cu suprafaţa de 480 m.p. pe are a fost amplasat imobilul demolat (f.d. 132).

Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău din 31 ianuarie 2014, acţiunea a fost admisă parţial, fiind 
încasat de la Marin Anastasia în beneficiul Raisei Silin despăgubirea în limita valorilor bunurilor demolate în mărime 
de 95 714 lei şi cheltuielile de judecată suportate în mărime de 253 lei, iar în total suma de 95967 lei, totodată fiind 
încasat de la Marin Anastasia în beneficiul statului taxa de stat în mărime de 500 lei, în rest acţiunea a fost respinsă 
ca neîntemeiată,

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 01 iulie 2014, a fost admis apelul declarat de către Marin Anastasia, casată 
hotărârea primei instanţe şi emisă o nouă hotărâre prin care acţiunea a fost respinsă integral ca neîntemeiată.

La 25 august 2014, Silin Raisa a declarat recurs împotriva deciziei instanţei de apel, solicitând admiterea acestuia, 
casarea deciziei instanţei de apel şi menţinerea hotărârii primei instanţe.

în motivarea recursului a invocat dezacordul cu decizia instanţei de apel, considerând-o ilegală, neîntemeiată şi 
emisă cu aplicarea eronată a normelor de drept material şi procedural.

Menţionează că instanţa de apel dispunînd respingerea acţiunii a concluzionat că bunurile imobile recep
ţionate prin procesul-verbal de recepţie finală nr. 184 sunt construcţii accesorii ale imobilului cu nr. cadastral 
0100052215201, situat în mun. Chişinău, str. Voievozilor 1 „A", şi a aplicat prevederile art. 292 alin. (1) din Cod civil, 
însă nu a verificat şi nu a apreciat situaţia de fapt, or, art. 292 Cod civil stabileşte criteriile după care un bun poate fi 
determinat ca principal sau accesoriu.
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Susţine că conform raportului de expertiză nr. 1348 din 08 septembrie 2013 şi scrisoarea-răspuns nr. 
0100/12/53735 din 04 mai 2012, emisă de către Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău la pct.3 bucătăria de vară lit. 1, 
anexa lit. 7, constituiau bun imobil separat de alte bunuri imobile, respectiv construcţiile litigioase, care au fost de
molate ilegal de către intimată, erau folosite de dânsa independent şi individual de bunurile aflate în proprietatea 
intimatei, fiind construcţii capitale edificate din piatră-brut şi ne fiind destinate permanent întrebuinţării economi
ce unui alt bun în sensul art. 292 Cod civil.

Consideră că prin răspunsul Oficiului Cadastral Teritorial Chişinău este evident că construcţiile care au fost de
molate ilegal de către intimată nu erau bunuri accesorii, ci construcţii care erau separate de ale bunuri mobile, prin 
urmare, instanţa de apel la emiterea deciziei eronat a aplicat prevederile art. 292 din Cod civil.

Mai afirmă că instanţa de apel a dat o apreciere eronată situaţiei de fapt, şi a ignorat prevederile art. 3 din Legea 
cadastrului bunurilor imobile raportat la art. 321 alin. (2) Cod civil, în conformitate cu care organul cadastral înre
gistrează dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile, întocmeşte planuri cadastrale ale teritoriului ce ţine de 
evidenţa dosarelor cadastrale pentru fiecare bun imobil.

Insistă că instanţa de apel era obligată să examineze starea de fapt prezentată în răspunsul organului cadastral 
şi să dea o apreciere juridică conform situaţiei faptice stabilite, însă instanţa a examinat selectiv mijloacele de pro
bă şi a înlăturat fără explicaţii plauzibile şi legale toate probele care conduceau spre o soluţie legală, mai mult ca 
această interpretare arbitrară, poate fi calificată ca un abuz de interpretare, substituind prezumţiile unor probe cer
te şi înlăturând concluziile legale din Raportului de expertiză nr. 1348 din 08 septembrie 2013 şi scrisoarea-răspuns 
nr.01100/12/53735 din 04 mai 2012, emisă de către OCT Chişinău.

La fel, menţionează că la emiterea deciziei instanţa de apel eronat a conchis că ea a donat toate bunurile sale 
intimatei, deoarece, conform contractului de donaţie nr.2073

din 17 martie 2004, recurenta a transmis Anastasiei Marin doar o parte din bunul imobil, specificând expres în 
pct.(1) din contract că încăperile şi construcţiile ce trec în proprietatea donatarului, şi anume din casa individuală 
de locuit lit. „A"odaia locativă nr.4 cu suprafaţa de 14,4 m.p., odaia locativă nr.2 cu suprafaţa de 8,7 m.p., veranda lit. 
a 2, şura nr.4, beci nr. 1„ iar ultima în baza prevederilor art.320 alin.(2) Cod civil a acceptat expres, manifestîndu-şi 
consimţămîntul la alin.(1) din contract, în baza prevederilor art.199 Cod civil.

Indică că concluziile instanţei de apel contravin circumstanţelor cauzei şi înscrisurilor din dosar şi rezultă din 
aprecierea juridică eronată a situaţiei de fapt şi din aplicarea eronată a normelor de drept material.

în conformitate cu art. 434 alin. (1) CPC, recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii 
sau a deciziei integrale.

Astfel, instanţa de recurs constată că recurenta s-a conformat prevederilor legale şi au declarat recursul la data 
de 25 august 2014 împotriva deciziei instanţei de apel din 01 iulie 2014, în termen.

în conformitate cu art. 444 CPC, recursul se examinează fără înştiinţarea participanţilor la proces.
Studiind materialele dosarului Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de 

Justiţie consideră că recursul declarat de către Silin Raisa este neîntemeiat şi urmează a fi admis cu casarea deciziei 
instanţei de apel şi menţinerea hotărîrii primei instanţe.

în favoarea concluziei enunţate se invocă următoare argumente.
în conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. f ) CPC instanţa, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul 

să caseze decizia instanţei de apel şi să menţină hotărîrea primei instanţe.
Fiind investită cu examinarea pricinii în cauză, având ca obiect al acţiunii încasarea valorii bunurilor demolate şi 

recunoaşterea dreptului de posesiune şi folosinţă asupra porţiunii de teren cu suprafaţa de 480 m.p. din str. Voie
vozilor 1 a mun. Chişinău pe care a fost amplasat imobilul demolat prima instanţă a ajuns la concluzia temeiniciei 
parţiale a cerinţelor, încasînd de la Marin Anastasia în beneficiul Raisei Silin valoarea bunurilor demolate în mărime 
de 95 714 lei, iar în rest a respins cerinţele ca neîntemeiate.

întru susţinerea poziţiei sale, prima instanţă a concluzionat că bunurile demolate de Marin Anastasia în valoare 
totală de 95 714 lei aparţineau cu drept de proprietate Raisei Silin, respectiv Marin Anastasia urmează să repare 
prejudiciul cauzat.

Totodată prima instanţă a considerat neîntemeiate cerinţele Raisei Silin cu privire la recunoaşterea dreptului 
de posesiune şi folosinţă asupra porţiunii de teren cu suprafaţa de 480 m.p. din str. Voievozilor 1 a mun. Chişinău, 
din motiv că suprafaţa totală a terenului din str. Voievozilor 1 a mun. Chişinău este de 1080 m.p., iar la caz nu sunt 
întrunite condiţiile prevederilor art. 9 al Legii cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28 octombrie 2004.

Judecînd apelul declarat de către Marin Anastasia instanţa de apel a ajuns la concluzia admiterii apelului, casînd 
hotărârea primei instanţe şi pronunţînd o nouă hotărâre cu privire la respingerea integrală a acţiunii, reţinînd în 
acest sens că prin contractul de donaţie din 16 martie 2004, Silin Raisa şi Silin Ghenadie i-au donat integral Anastas - 
ei Marin cotele-părţi de care dispuneau din imobilul în litigiu, iar după înregistrarea dreptului de proprietate la OC-
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la data de 17 martie 2005, ultima a devenit proprietara cu drepturi depline asupra întregului bun imobil, inclusiv şi 
celor accesorii.

Instanţa de recurs constată, însă, că instanţa de apel a interpretat eronat normele de drept material, pe când 
prima instanţă, justificat şi amplu argumentat, cu pronunţarea asupra tuturor aspectelor importante şi cu trimitere 
la probele administrate, având în susţinere cadrul legal aplicabil în speţă, corect a ajuns la concluzia de a admite 
parţial acţiunea a Raisei Silin.

în susţinerea opiniei enunţate se reţine că din materialele dosarului rezultă cu certitudine faptul că conform 
contractului de înstrăinare a locuinţei cu condiţia întreţinerii pe viaţă nr. 5430 din 08 septembrie 2000, încheiat 
între Tarn Luca, Silin Raisa a obţinut dreptul de proprietate asupra 4/5 cotă-parte din casa de locuit nr. 1 a, din str-la 
Voievozilor, mun. Chişinău formată din 3 camere cu suprafaţa de 67,2 m.p. inclusiv suprafaţa locativă 40,8 m.p., pe 
care se mai află: A -  casa de locuit, 1- şura, 5 -  veceu, l-beciul, II -  poartă, lll-gard -  III, IV-gard situate pe un lot de 
pămînt cu suprafaţa de 600 m.p. şi anume: lit. A (odaia locativă nr. 4-14,4 m.p., odaia locativă nr. 2 -  8,7 m.p., antreu 
nr. 1 - 3,3 m.p. şi bucătăria nr. 3 -  8,6 m.p.) şura nr. 1 şi beci nr. 1, contractul respectiv fiind înregistrat la OCT Chişinău 
la data de 11 octombrie 2000 cu nr. cadastral 010052215201 (f.d. 9).

Tot materialul probator atestă că după primirea în proprietate a 4/5 cotă-parte din imobilul din str. Voievozilor 1 
a, mun. Chişinău, Silin Raisa, în temeiul procesului-verbal de recepţie finală nr. 184 din 15 decembrie 2000, a legali
zat bunurile imobile individualizate drept anexă lit. „A", veranda lit.„a2",lit.„a1", bucătăria de vară nr. 1 anexa nr. 6 şura 
nr. 4, beci nr. 7 şi lit. „A"nr. 2 pe care le-a construit şi reamenajat, procesul-verbal de recepţie finală fiind înregistrat 
la OCT Chişinău la data de 21 februarie 2001 cu nr. cadastral 010052215201 (f.d. 14-17).

în acestea condiţii, instanţa de recurs remarcă că Silin Raisa a devenind proprietara a 4/5 cotă-parte din imobilul 
din str. Voievozilor 1 a, mun. Chişinău şi a anexelor legalizate în baza procesului-verbal de recepţie finală nr. 184 din 
15 decembrie 2000.

Fapt ce se atestă şi prin adeverinţa nr. 12898 A din 11 noiembrie 2002, eliberată de către Oficiul Cadastral Teri
torial Chişinău, din care rezultă că Silin Raisa, este proprietara a imobilului din mun. Chişinău, str. Voievozilor 1 a, cu 
suprafaţa totală de 66,9 m.p., inclusiv locativă de 53,2 m.p., amplasate pe un teren cu suprafaţa totală de 1080m.p,

Este cert şi faptul că în baza contractului de donaţie nr. 3128 din 21 noiembrie 2002, Silin Raisa i-a dăruit soţului 
său Silin Ghenadie 1/5 cotă-parte din casa de locuit din str-la Voievozilor nr. 1 A cu suprafaţa totală de 102 m.p., in
clusiv suprafaţa locativă de 70,9 m.p. cu bunurile accesorii: a -  verandă, a2 -  verandă, 1- bucătărie de vară, 3 -  şură, 
4 -  şură, 5 -veceu, 6 -anexă, 7 -  beci - 1 -  beci, II poartă, III gard, IV-gard, V- beci, situate pe un lot de teren cu supra
faţa de 0,06 p.m„ astfel în proprietatea lui Silin Ghenadii a trecut lit. „A" 1 - anexă, nr. 8 -  bucătăria, lit. 1 a2 -  veranda 
şi lit. 4 şura. (f.d. 11).

Iar, în baza contractului de donaţie nr. 2073 din 16 martie 2004, Silin Raisa şi Silin Ghenadie, i-au dăruit Anastasiei 
Marin 4/5 cote-părţi din casa de locuit din str. Voievozilor 1a, mun. Chişinău situată pe un teren cu suprafaţa de 0, 
06 ha, respectiv în proprietatea Anastasiei Marin trecînd 4/5 din imobilul din str. Voievozilor 1 a, mun. Chişinău care 
este constituită din: lit. A odaia locativă nr. 4 - 4 , 14  m.p., odaia locativă nr. 2 -  8,7 m.p., odaia locativă nr. 7-18,9 
m.p., antreu nr. 1 -  3,3 m.p., bucătăria nr. 3 -  8,6 m.p., bucătăria nr. 8 -  10,4 m.p., lit. a2 -  veranda, 4 -  şura şi 1 -  beci, 
contractul de donaţie fiind înregistrat la OCT Chişinău la data de 17 martie 2004 cu nr. 010052215201 (f.d. 12).

Potrivit pct. 2 a aceluiaşi contract, 3/5 cote-părţi din casa de locuit susmenţionată î-i aparţine Raisei Silin, în baza 
contractului de înstrăinare cu condiţia întreţinerii pe viaţă din 08 septembrie 2000 şi 1/5 cotă-parte din casa de lo
cuit menţionatăî-i aparţine cu drept de proprietate lui Silin Ghennadi, în baza contractului de donaţie, înregistrat la 
Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău la 27 noiembrie 2002.

La caz, independent de acest aspect, este incontestabil că după realizarea donaţiei a unor părţi din imobil în 
favoarea Anastasiei Marin, Silin Raisa a păstrat dreptul de proprietate asupra verandei lit. a -  27,1 m.p., bucătăria de 
vară nr.1 -15,8 m.p., anexa nr.6 -  12,7 m.p., beci nr. 7 -  9,0 m.p., rezultate din legalizarea acestora în temeiul procesu
lui-verbal din 15 decembrie 2000, situate pe suprafaţa de teren de 480 m.p., ce constituie diferenţa dintre suprafaţa 
de teren de 1080 m.p., suprafaţa de teren totală reală şi 0,06 ha, suprafaţa de teren pe care sunt amplasate părţile 
imobiliare donate Anastasiei Marin.

în aceste condiţii, instanţa de recurs remarcă că Marin Anastasia fără acordul Raisei Silin şi în mod neautorizat a 
demolat şi a radiat din Registrul bunurilor imobile anexele din str. Voievozilor 1 a, mun. Chişinău ceaparţin.cu drept 
de proprietate Raisei Silin.

în conformitate cu art. 315 alin. (1) Cod civil, proprietarul are drept de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie 
asupra bunului. Dreptul de proprietate este perpetuu.

Iar, în conformitate cu art. 321 alin. (1) Cod civil, dreptul de proprietate este transmis dobînditorului în momentul 
predării bunului mobil dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

Totodată potrivit art. 827 al. (1) Cod civil, prin contract de donaţie, o parte (donator) se obligă să mărească din 
contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părţi (donatar).
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Iar, reieşind din prevederile art. 1398 Cod civil, cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este 
obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune 
sau omisiune.

Raportînd prevederile legale enunţate ia circumstanţele speţei este incontestabil că Marin Anastasia prin demo
larea anexelor ce se aflau în proprietatea Raisei Silin a acţionatîn mod ilicit cu vinovăţie faţă deSilin Raisa şi în sensul 
prevederilor art. 1398 CPC, urmează să repare prejudiciul cauzat.

Sub acest aspect, instanţa de recurs consideră că prima instanţă corect a constat temeinicia cerinţelor Raisei Silin 
cu privire la încasarea contravalorii bunurilor demolate, reţinînd în acest sens Raportul de expertiză nr. 1348 din 08 
august 2013 prin ca s-a stabilit că valoarea de piaţă a bucătăriei de vară nr. 1 cu suprafaţa de 18,8 m.p., anexei nr. 6 
cu suprafaţa de 12, 7 m.p. şi a beciului nr. 7 cu suprafaţa de 9.0 m.p. la momentul efectuării expertizei reieşind din 
documentaţia cadastrală constituie în total 95 714 lei, respectiv, justificat a încasat de la Marin Anastasia în benefi
ciul Raisei Silin suma de 95 714 lei.

în această ordinei Colegiul reţine că instanţa de apel eronat a concluzionat că la data de 14 martie 2004, după 
înregistrarea contractului de donaţie la OCT Chişinău, Marin Anastasia a devenit proprietar cu drepturi depline pe 
întreg imobilul primit de la donatori, inclusiv şi pe bunurile accesorii, din motiv că conform contractului de donaţie 
Anastasiei Marian i-au fost donate 4/5 cotă-parte din bunul imobil din str. Voievozilor 1 a mun. Chişinău situat pe 
suprafaţa de 0,06 m.p., ea devenind proprietară a bunurilor aflate pe această suprafaţă de teren.

Pe cînd, anexele legalizate de Silin Raisa în baza procesului-verbal de recepţie finală nr. 184 din 15 decembrie 2000, 
sunt amplasate pe un teren cu suprafaţa de 480 m.p., ce constituie o diferenţă dintre 1080 m.p., suprafaţa de teren 
totală reală şi 600 m.p., suprafaţa de teren pe care sunt amplasate părţile imobiliare donate Anastasiei Marin, cu atît 
mai mult că anexele respective nu sunt indicate în contractual de donaţie, respectiv nici nu au fost donate ultimei.

Totodată Colegiul reţine că prima instanţă conducîndu-se de prevederile art. 9 al Legii cu privire la formarea bu
nurilor imobile 354 din 28 octombrie 2004, care indică că bunurile imobile se pot forma, conform prezentei legi, prin 
separare, divizare, comasare sau combinare a bunurilor imobile înregistrate în Registrul bunurilor imobile, corect a 
reţinut netemeinicia cerinţelor Raisei Silin cu privire la recunoaşterea dreptului de posesie şi folosinţă asupra terenului 
cu suprafaţa de 480 m.p. din str. Voievozilor 1 a, mun. Chişinău pe care s-a aflat anexele demolate de Marin Anastasia.

Aceasta deoarece, conform datelor din Registrul bunurilor imobile terenul din str. Voievozilor 1a, mun. Chişinău, 
are o suprafaţă de 0,06 ha şi se află în proprietatea Anastasiei Marin, iar reieşind din scrisoarea OCT Chişinău nr. 
0100/12/53735 din 04 mai 2002, suprafaţa lotului conform planului de amplasare şi amenajare a construcţiilor la 
bunul imobil din str. Voievozilor 1 a mun. Chişinău constituie 1080 m.p..

Astfel, terenul cu suprafaţa de 480 m.p. din str. Voievozilor 1 a, mun. Chişinău nu este format ca bun imobil inde
pendent fiind parte integrantă a terenul cu suprafaţa de 1080 m.p.

Instanţa de recurs, consideră că prima instanţă justificat a admis şi cerinţele Raisei Silin cu privire la încasarea 
cheltuielilor de judecată, deoarece în conformitate cu art. 94 alin. (1) CPC, instanţa judecătorească obligă partea 
care a pierdut procesul să plătească părţii care a avut cîştig de cauză toate cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea 
reclamantului a fost admisă parţial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporţional părţii admise 
din pretenţii, iar pîrîtului -  proporţional părţii respinse din pretenţiile reclamantului.

în conexiunea celor relatate se constată că instanţa de apel nu a calificat corect, din punct de vedere juridic, 
acţiunea cu care a fost investită, ce a dus la emiterea unei soluţii greşite, pe când prima instanţă în mod temeinic şi 
legal a admis parţial acţiunea Raisei Silin.

Distinct de cele relatate, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Jus
tiţie consideră că recursul declarat de către Silin Raisa este întemeiat şi urmează a fi admis, cu casarea integrală a 
deciziei instanţei de apel şi menţinerea hotărârii primei instanţe.

în conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. f) CPC, art. 445 alin. (3) Colegiul civil, comercial şi de contencios adminis
trativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie,

d e c i d e :
Se admite recursul declarat de către Silin Raisa.
Se casează decizia Curţii de Apel Chişinău 01 iulie 2014, şi se menţine hotărârea Judecătoriei Buiucani mun. 

Chişinău din 31 ianuarie 2014, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Raisei Silin împotriva Anastasiei 
Marin şi Oficiul Cadastral Teritorial mun. Chişinău cu privire la constatarea valorii pagubei constituite din valoarea 
bunurilor demolate şi recunoaşterea dreptului de posesiune şi folosinţă asupra terenului.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.
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Preşedinte, judecătorul, lulia Sîrcu 
Judecătorii:
Valentina Clevadî, luliana Oprea, Ion Druţă,Tamara Chişca-Doneva
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Clipa de odihnă

DESPRE GESTURILE MĂRUNTE

Acum douăzeci de ani lucram taximetrist ca să mă întreţin. Când am ajuns, la 2:30 AM, clădirea era acoperită în 
întuneric, doar cu excepţia unei singure lumini la o fereastra de la parter...

în asemenea circumstanţe, mulţi taximetrişti ar claxona o dată sau de două ori, ar aştepta un minut şi apoi ar 
pleca. Dar am văzut prea mulţi oameni care depindeau de taxi ca fiind singurul lor mod de transport. Dacă nu mi 
se părea un pericol, întotdeauna mergeam la uşă.

Deci, am mers şi am bătut la uşă.„Doar un minut", răspunse o voce firavă, a unei persoane mai în vârsta. Auzeam 
ceva fiind tras de-a lungul pardoselii. După o pauză lungă, uşa s-a deschis. O femeie mică de statură, în jur de vreo 
80 de ani stătea în faţa mea. Purta o rochie colorată şi o pălărie mare cu un material de catifea prins pe ea, ca din- 
tr-un film din anii '40. Lângă ea era o valiză mică de nailon. Apartamentul arăta ca şi cum nimeni n-ar mai fi locuit 
acolo de ani de zile.Tot mobilierul era acoperit cu cearşafuri. Nu găseai nici un ceas pe pereţi, nici bibelouri sau alte 
lucruri pe rafturi. într-un colţ era un panou plin cu poze peste care era pus un suport de sticlă.

-  Aţi putea să îmi duceţi bagajul până la maşină?, zise ea. Am dus valiza la maşină şi apoi m-am întors să o ajut 
pe femeie. Ea m-a luat de braţ şi am mers încet spre maşină. A continuat să-mi mulţumească pentru amabilitatea 
mea.

-  Nu e mare lucru, i-am zis eu. Doar încerc să-mi tratez pasagerii în felul în care aş vrea ca mama mea să fie 
tratată.

-  Oh, sunteţi un băiat aşa de bun! zise ea.
Când am intrat în maşină, mi-a dat o adresă, şi apoi m-a întrebat:
-  Ai putea să conduci prin centrul oraşului?
-  Nu este calea cea mai scurtă, am răspuns eu rapid.
-  Oh, nu contează, spuse ea. Nu mă grăbesc. Eu acum merg spre azil... M-am uitat în oglinda retrovizoare. Ochii 

ei erau scânteietori...
-  Nu mi-a mai rămas nimeni din familie... a continuat ea. Doctorul spune că nu mai am mult timp...
în tăcere am căutat ceasul de taxare şi l-am oprit.
-- Pe ce rută aţi vrea să merg? am întrebat.
Următoarele două ore am condus prin oraş. Mi-a arătat clădirea unde odată ea lucrase ca operator pe lift. Am 

condus prin cartierul unde ea şi soţul ei au locuit când erau proaspăt căsătoriţi. M-a dus în faţa unui magazin cu 
mobilă care odată fusese o sală de bal unde obişnuia să meargă la dans pe vremea când era fată. Câteodată mă 
ruga să opresc în faţa unor clădiri sau colţuri de stradă şi să stau cu ea acolo, în întuneric, contemplând în tăcere.

Cum prima aluzie de soare s-a arătat la orizont, mi-a spus dintr-odată:
-  Sunt obosită... Hai să mergem.
Am condus în tăcere spre adresa pe care mi-o dăduse. Era o clădire ieftină, ca o casă mică, cu un drum de par

care care trecea pe sub o portiţă. Doi oameni au venit spre taxi cum am şi ajuns acolo. Erau atenţi şi concentraţi 
asupra fiecărei mişcări pe care o făcea femeia. Am deschis portbagajul şi am dus micuţa valiză până la uşă . Femeia 
fusese deja aşezată într-un scaun cu rotile.

-  Cat va datorez? a întrebat ea, în timp ce-şi căuta portmoneul.
-  Nimic, am zis eu.
-  Dar trebuie şi D-ta să te întreţii.
-  Nu vă faceţi grijL.sunt şi alţi pasageri, am răspuns eu.
Aproape fără să mă gândesc, m-am aplecat şi am îmbrăţişat-o. Ea m-a strâns cu putere...
-  l-ai dăruit unei femei în vârstă un mic moment de bucurie, spuse ea. Mulţumesc.
l-am strâns mâna şi apoi am plecat în lumina dimineţii.
în spatele meu, o uşă se închisese... Era ca sunetul de încheiere a unei vieţi... Nu am mai luat alţi pasageri în tura 

aceea de lucru. Am condus pierdut în gânduri... Pentru restul zilei de-abia puteam vorbi. Ce ar fi fost dacă femeia 
aceea ar fi dat peste un taximetrist mânios, sau peste unul nerăbdător să-şi termine tura?... Ce-ar fi fost dacă aş 
fi refuzat să iau comanda sau doar să claxonez o dată şi apoi să plec?.. Uitându-mă în urmă, nu cred că am făcut 
ceva mai important în întreaga mea viaţă. Suntem condiţionaţi să credem că vieţile noastre se învârt în jurul unor 
momente măreţe. Dar adesea aceste momente măreţe ne iau prin surprindere - frumos împachetate in ceea ce 
alţii ar considera ceva puţin, ceva neînsemnat.
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Oamenii s-ar putea să nu-şi amintească exact ceea ce ai făcut sau ceea ce ai spus, dar întotdeauna îşi v 
aminti cum i-ai făcut să se simtă!!!

Viaţa aceasta s-ar putea să nu fie petrecerea pe care o speram, dar cât timp suntem aici putem de asemeni 
să dansăm. în fiecare dimineaţă când îmi deschid ochii, îmi spun:„Ziua de azi este o zi specială!" Amintiţi-vă as' 
prietenii mei: nu ne mai putem întoarce niciodată înapoi, acesta e singurul spectacol pe care îl jucăm.

Tratează oamenii în felul în care ai vrea TU să fii tratat!

BRUTARUL Şl ŢĂRANUL

Demult, trăia într-un sat un brutar renumit pentru pâinea sa. Dar, într-o zi, lui i se păru că sunt cam uşoare buc 
ţile de unt pe care tocmai le cumpărase de la un ţăran şi le aşeză pe cântar. Când colo, ce să vezi?! în loc de 1 kg, c 
trebuia să aibă o bucată, fiecare cântărea doar 800 de grame.

Supărat foc, omul s-a dus degrabă la judecătorie, spunând că ţăranul înşeală lumea şi cerând, bineînţeles, p 
depsirea acestuia.

N-au trecut nici două ceasuri şi ţăranul a fost adus în faţa judecătorului, care l-a ameninţat:
-  Dacă este adevărat ce spune brutarul, că îi înşeli pe oameni la cântar, te bag imediat la închisoare.
-  Să-mi fie iertat -  zise ţăranul, dar sunt nevinovat.
-  Cum îndrăzneşti să minţi? -  sări brutarul. Chiar astăzi am cumpărat aceste bucăţi de unt de la tine. Domni 

judecător, trebuie să-l închideţi pe acest şarlatan, care a încercat să mă păcălească!
-  Aşa este, omule? -  spuse atunci judecătorul. Este untul acesta al tău?
-  Al meu este, însă, vedeţi dumneavoastră, eu nu am prea mulţi bani. Mi-am cumpărat un cântar, dar nu am rr 

avut bani şi pentru greutăţi, aşa că pun unt pe un braţ al cântarului, iar pe celălalt pun o pâine de-a brutarului, ca 
-  zice el -  are 1 kg. Acum, dacă pâinea brutarului n-a avut 1 kg, eu ce vină am?

Auzind una ca asta, judecătorul a cântărit imediat o pâine şi,într-adevăr, aceasta nu avea decât 800 de grame
în locul ţăranului, la închisoare a ajuns adevăratul vinovat, brutarul, care nu doar că înşela oamenii, dar mai dor 

şi să fie aspru pedepsit cel care ar fi făcut exact ca el.
Cel ce vrea să înşele, el însuşi se înşeală. Chiar dacă nu vede nici un om greşeala sa. Dumnezeu îi vei 

păcatul; iar atunci când îl mai descoperă şi oamenii, ruşinea este cu atât mai mare.

CÂT DE GREU E UN PAHAR CU APĂ?

într-una din zile, profesorul a venit la facultate, ţinând mâna în sus, cu un pahar plin cu apă.
-  Cât cântăreşte acest pahar? a întrebat profesorul.
-  150 grame, 300 grame, au răspuns studenţii.
-  Nu pot afla exact ce greutate are dacă nu îl cântăresc, a răspuns profesorul. Dar ce se va întâmpla dacă 1 

paharul în mâna timp de 5 minute?
-  Nimic! au răspuns studenţii.
-  Ce se va întâmpla dacă ţin paharul în mâna timp de o oră?
-  O să simţiţi furnicături în mâna dreaptă! au răspuns studenţii.
-  Foarte bine! Şi ce o să se întâmple dacă îl ţin aşa o zi întreagă?
Unul dintre studenţi a intervenit:
-Osăvăamorţeascăbraţul!Osăvătremuretotcorpul!Probabilosăparalizaţişivomfinevoiţisăchemămambulan 

Toţi colegii au râs.
-  Foarte bine! Dar pe tot parcursul acestei zile, greutatea paharului se va schimba?
-  Nu! au răspuns studenţii.
-  Atunci de ce braţul meu va avea de suferit? 
în clasă s-a lăsat liniştea...
-  Ce ar trebui să fac pentru a scăpa de durere?
-  Puneţi paharul aceia jos! A strigat unul dintre studenţi.
Problemele pe care le întâlnim în viaţă respectă acelaşi principiu.
Ţineţi-le cu voi câteva minute şi vi se vor părea minore! Păstraţi-le câteva ore şi vă vor măcina! După cât 

va zile, vă vor paraliza şi nu veţi mai fi în stare să faceţi nimic!
Aşa că... lasă paharul jos chiar în clipa asta şi după un timp vei putea privi aceste "probleme" ca pe op< 

tunităţi.
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Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova este alături de 
familia celei care a fost avocatul Lilia MOCANU, pornită 
recent spre tărâmul de lumină şi veşnicie. Ne alăturăm 
îndureratelor rude şi le exprimăm întreaga noastră 
compasiune.

Dumnezeu s-o aibă mereu în pază!
Gheorghe Amihalachioaie, preşedinte

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova exprimă 
sincere condoleanţe familiei din sânul căreia s-a pierdut 
avocatul Mihail CONŢESCU.

Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar pe cei rămaşi să-i 
mângâie şi să-i lunineze spre a-i păstra vie amintirea.

Gheorghe Amihalachioaie, preşedinte

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova înţelege durerea prin care trece familia Gajiu din 
Drochia. E grea despărţirea. Vă rămâne doar amintirea şi o mare durere după cea care V-a 
fost mamă, tovarăşă de viaţă şi bunică, iar nouă -  bună colegă.

Zinovia OÂJIU, avocat, s-a ridicat în spaţiul necunoscut al vieţii de după. Domnul să o 
păzească şi să o odihnească.

Gheorghe Amihalachioaie, preşedinte
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Dragele noastre colege!
Vă cunoaştem de ani şi ani cape nişte personalităţi complexe, purtătoare de inteligenţa 

vie, cultură vastă, mereu vioaie ca un râu de energie în continuă mişcare, polemiste

redutabile şi oratoare înflăcărate, muncitoare şi lirice în acelaşi timp.
Mai presus de toate însă Dumneavoastră sunteţi mame, cu sentimentul posesiei: copiii

Vă aparţin şi aceştia trebuie să Vă asculte, iar Dvs. îi creşteţi, îi apăraţi, îi învăţaţi şi-i

maturizaţi spre a-i preda desăvârşiţi visului pe care-l creşteţi odată cu copiii Dvs. în această 

dimensiune paternă vi se consumă, în cea mai mare parte, gama stărilor Dumneavoastră 

sufleteşti din viaţa conştientă, neîncetând a fi: mândre şi smerite, îndrăzneţe şi timide, 

sociabile şi însingurate, afectuoase şi ironice, curtenitoare şi protestatare, duioase şi

violente, generoase şi severe, precaute şi debordante.
Rămâneţi aşa, precum V-am cunoscut. Sănătate, fericire, mult noroc şi în această zi de

primăvară!
Să admiraţi cu gânduri bune ghioceii şi celelalte flori de pe planetă!

G heorghe A m ih a la c h io a ie , 

p re şe d in te  a l U n iu n ii A v o c a ţilo r d in  R e p u b lica  M o ld o v a


