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REFORMAREA PROCURATURII RM ÎN CONTEXTUL ARMONIZĂRII 
LEGISLAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA CU CEA  EUROPEANĂ 

Nicolae URSU, 
avocat, doctor în drept

În ultimii ani, diferite personalităţi (politicieni, jurişti) 
tot mai des emit declaraţii cu privire la reformarea pro-
curaturii.

Generalizând opiniile exprimate în presă, putem con-
cluziona că marea majoritate a lor nu au la bază o analiză 
amplă a activităţii acestui organ, nemaivorbind de fap-
tul că, unii dintre pretinşii reformatori se conduc de idei 
înguste ce nu corespund sarcinii organelor procuraturii. 

Aceste opinii de reformare nu au la bază o idee care 
ar permite consolidarea tuturor forţelor în scopul adevă-
ratei reforme a procedurii. Zilele trecute a fost publicată 
concepţia de reformare a procedurii pregătită de un grup 
de lucru mixt sub genericul „Consolidarea profesionalis-
mului şi a independenţei”. 

Concepţia suferă de unele neajunsuri pe care le vom 
descrie mai jos, însă conţine şi unele idei pozitive ce ar 
permite reorganizarea activităţii procuraturii pornind de 
la sarcinile de bază ale acestui organ. 

Din primele rânduri observăm că această concepţie 
exprimă opinia grupului de lucru, deci nu e o opinie ofi-
cială a organelor statale. 

Concepţia de reformare are la bază principii şi scopuri 
de instituire a standardelor din ţările europene asupra 
organizării activităţii sistemului organelor procuraturii, 
consolidare a activităţii de planificare strategică în orga-
nizarea, coordonarea şi desfăşurarea activităţii procura-
turii, excludere  din competenţa procuraturii a activităţi-
lor ce nu ţin de politicile penale, asigurarea caracterului 
individual în procesul de luare a deciziilor de către pro-
curor, excluderea practicii de contrasemnare a actelor 
procurorului, micşorarea numărului de procurori ierar-
hic-superiori, limitarea consideraţiilor asupra controlu-
lui repetat al legalităţii actelor procesuale adoptate de 
procuror, repartizarea uniformă şi echitabilă a volumului 
de munca între procurorişi alocarea raţională a surselor 
bugetare pentru activitatea procuraturii şi a organelor de 
autoadministrare a procuraturii. 

După părerea noastră, nu toate aceste principii şi-au 
găsit reflectarea în concepţie. 

Locul şi rolul procuraturii, în conformitate cu Cap. IX 
din Constituţia Republicii Moldova, e stabilit.

Procuratura RM se găseşte în cadrul autorităţii jude-
cătoreşti, ca organ independent, şi, în temeiul art. 124 
din Constituţia RM, îi este  stabilită competenţa. 

Pornind de la legislaţia naţională, Constituţia RM, CPP, 
CPC. Codul Contravenţional, „procuratura trebuie să aibă 
un rol cheie în asigurarea funcţionării sistemului justiţiei pe-
nale într-un mod independent şi imparţial”. 

Concomitent, statul, în baza cerinţelor invocate în „Re-
comandarea REC 200 (19) a Comitetului Miniştrilor către 
statele membre privind rolul procuraturii în sistemul de 
justiţie penală” (adoptată de către Comitetul Miniştrilor la 
06.10.2000 la cea de-a 724 reunire a Delegaţiilor Miniştri-
lor), trebuie să întreprindă toate acţiunile pentru ca natura 
şi dimensiunea independenţei procuraturii să fie precizate 
de lege. 

În ultimii ani, suntem preocupaţi de identificarea moda-
lităţii şi a instrumentelor legale de protejare a procuraturii 
RM, întregul corp de procurori este orientat împotriva inge-
rinţei în activitatea lor şi a influenţei politice.

În acest context, modalitatea existentă de numire a Pro-
curorului General al RM este supusă criticii absolut corecte 
în concepţie. 

Istoria selectării şi numirii Procurorului General demon-
strează faptul că modalitatea existentă de numire, prevăzu-
tă în art. 125 din Constituţia RM, suferă de mari neajunsuri. 

Partidile politice în companiile de alegeri promit prompt 
depolitizarea organelor procuraturii. Ulterior, venind la pu-
tere, demonstrează contrariul. 

Această posibilitate e oferită de modul de numire a Pro-
curorului General prevăzut în Constituţia RM. Cu atât mai 
mult, condiţiile şi cerinţele faţă de persoanele care pot can-
dida au fost lărgite neîntemeiat. Legea cu privire la procura-
tură nr.294-XV din 25.12.2002 art. 36 prevede că în funcţia 
de Procuror General poate fi numită persoană „a cărei cali-
ficare profesională şi experienţă de lucru din ultimii 15 ani 
sunt corespunzătoare realizării sarcinilor procuraturii”.

Modelul propus în concepţie de numire a Procurorului 
General este un pas spre lichidarea posibilităţilor de influ-
enţă politică asupra procurorilor. 

Iniţiativa numirii în funcţie a Procurorului General, într-
adevăr, trebuie să aparţină Consiliului Superior al procuro-
rilor, organului de autoadministrare a procurorilor.

Selectarea candidaturii trebuie să fie transparentă, can-
didaţii vor propune, pentru discuţii publice, programul de 
activitate a organului cu tranşarea priorităţilor. 

Numirea în funcţie a Procurorului General de către Pre-
şedintele ţării la propunerea CSP, va spori gradul de protec-
ţie a organului procuraturii de influenţă, inclusiv politică. O 
garanţie reală că organele procuraturii vor activa în cadrul 
legal, schimbând modul de numire a Procurorului General 
– de la Preşedintele parlamentului la Preşedintele ţării – ser-
veşte şi faptul că, în conformitate cu art. 77 din Constitu-
ţia RM: Preşedintele RM este şeful statului, care îl repre-
zintă şi este garantul suveranităţii naţionale al unităţii şi 
intergretăţii teritoriale a ţării. 
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După părerea noastră, din momentul alegerii Preşe-
dintelui ţării, ultimul nu mai este exponentul intereselor 
unui partid politic, ci e responsabil de situaţia social-poli-
tică, de respectarea legislaţiei în toată ţara. 

Procurorul îşi va exercita funcţiile, conducând orga-
nele procuraturii pornind de la interesele legale ale soci-
etăţii. Se va distanţia de interesele înguste ale unui partid  
venit la putere. Asupra lui nu va plana posibilitatea de a fi 
destituit la iniţiativa partidelor de guvernare. 

O atare situaţie este reflectată şi în Recomandarea 
REC (2000, 19 citată anterior) p.14 „În ţările unde procura-
tura este independentă de guvern, statul trebuie să adopte 
toate măsurile pentru ca natura şi dimensiunea indepen-
denţei procuraturi să fie precizată de lege”. 

Cooperarea, conlucrarea procuraturii în domeniul po-
liticii penale cu alte instituţii ale statului trebuie să fie clar 
reglementate de lege, prin stabilirea competenţei.  

După părerea noastră, merită atenţie şi alte  modalităţi 
de numire a Procurorului General, la iniţiativa Consiliului 
Superior al Magistraturii.

Procuratura RM, conform Constituţiei RM, se află în ca-
drul puterii judecătoreşti: Cap. IX (Autoritatea judecătores-
că). Prin activitatea  sa, contribuie la înfăptuirea justiţiei ca 
organ independent, imparţial şi obiectiv.

E de neexplicat faptul că procurorii, aflându-se în cadrul 
puterii judecătoreşti, nu au calitatea de magistrat.

Ar fi binevenit faptul modificării art.122 din Constituţia 
RM prin a stabili că Consiliul Superior al Magistraturii să fie 
alcătuit din două camere: camera judecătorilor şi camera 
procurorilor. Concomitent, în cadrul CSM, să fie aleşi şi pro-
curori, numărul fiind stabilit prin lege organică.

Art.122 din Constituţia RM
Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din ju-

decători, procurori, profesori titulari aleşi pentru o durată 
de 4 ani. 

În componenţa CSM intră Camera judecătorilor şi Ca-
mera procurorilor.

Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de 
drept Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Ministrul 
justiţiei şi Procurorul General.

În astfel de condiţii, în scopul protejării procurorilor 
de influenţa din afara organului, e necesară şi modifica-
rea  art.123 din Constituţia RM. 

Art. 123 Atribuţiile 
1) Consiliul Superior al Magistraturii asigură numirea, 

transferarea, detaşarea, promovarea în funcţie şi aplica-
rea de măsuri disciplinare faţă de judecători şi procurori.

2) Modul de organizare şi funcţionare al CSM se stabi-
leşte prin lege organică. 

Respectiv, vor fi necesare şi modificări în legile nr.947 
din 19.07.1996 „Cu privire la Consiliul Superior al Magistra-
turii” şi nr.294-XVI din 25.12.2008 „Cu privire la Procuratură”

Ar fi exclusă necesitatea formării CSP cu bugetul şi 
statutul său, ca organ de autoadministrare a procuraturii.

În actuala lege „Cu privire la procuratură” Cap. XIII 
(Consiliul Superior al Procurorilor) sunt stabilite funcţiile, 
rolul sarcinile, competenţa CSP.

Rezultatele activităţii CSP de la 2008 încoace lasă 
mult de dorit. CSP ca organ de autoadministrare a procu-

rorilor s-a aflat mai mult în umbra Procurorului General, 
nu a manifestat o poziţie fermă ce ţine de ridicarea gra-
dului de responsabilitate a procurorilor pentru încălcările 
de lege  comise. Primii paşi nereuşiţi al CSP i-a pus pe-
cetea de organ la cheremul cuiva. Toate acestea vorbesc 
despre lipsa controlului asupra CSP din partea Adunării 
Generale a procurorilor.

Din aceste şi alte considerente, autorii concepţiei, 
în scopul consolidării capacităţilor de autoadministrare 
a sistemului organelor procuraturii, propun revizuirea 
rolului, a competenţei Adunării Generale a procurorilor, 
CSP şi colegiilor sale şi reglementarea clară a acestora. 

De la bun început, e necesar să clarificăm rolul, sta-
tutul Procurorului General ca administrator al organelor 
procuraturii, a Adunării Generale a procurorilor şi a CSP şi 
organelor acestuia. 

În actuala lege „Cu privire la procuratură” rolul şi com-
petenţa Adunării Generale a procurorilor nu a fost stabilit. 

Lipsa controlului asupra CSP, Colegiilor respective din 
partea Adunării Generale a procurorilor a creat situaţia 
existentă. Adunării Generale a procurorilor i-a fost atribu-
it rolul şi modul de alegere a CSP şi a organelor sale, dar a 
fost lipsită de posibilitatea exercitării unui control. 

În p.73 al Concepţiei, autorii propun modificarea legii 
„Cu privire la  procuratură” prin stabilirea competenţei 
Adunării Generale a procurorilor, însă mecanismul şi in-
strumentele de control asupra organelor de autoadmi-
nistrare a procurorilor nu sunt recomandate. 

Adunarea Generală a procurorilor, ca organ suprem 
de autoadministrare a procurorilor, prin recomandările 
înaintate, e lipsită de posibilitatea de a influenţa asupra 
CSP, Colegiilor respective.

Adunarea Generală a procurorilor trebuie să dispună 
de dreptul de a revoca membrii organelor formate în caz 
de încălcare de  către aceştia a legislaţiei în vigoare sau în 
caz de comportament incorect. 

Legea cu privire la procuratură trebuie să prevadă 
posibilităţi legale de convocare a Adunării Generale a 
procurorilor la iniţiativa a 2/3 dintre procurorii în funcţie.  

Toate obiecţiile, propunerile procurorilor expuse în 
cadrul Adunării Generale a procurorilor urmează să fie 
reflectate în procesul-verbal al adunării, iar hotărârea 
adoptată să fie obligatorie pentru Procurorul General, 
CSP şi Colegiile respective.

După expirarea termenului stabilit, responsabilii de 
realizare a propunerilor obiecţiilor să fie obligati să infor-
meze Adunarea Generală a procurorilor în modul stabilit 
sau prin publicare pe pagina web a Procuraturii Generale. 

Fortificarea rolului CSP – ca organ de autoadministra-
re a procurorilor – ar putea avea loc prin lărgirea compe-
tenţei. E relevant de stabilit în competenţa CSP revocarea 
unor membri al Colegiilor respective în cazul încălcării le-
gii cu o ulterioară confirmare a Hotărâîrii respective a CSP 
la Adunarea Generală  a procurorilor. 

Preşedintele CSP, în scopul asugurării funcţionalităţii, 
al ridicării rolului CSP în activitatea procurorilor ar urma să 
fie detaşat de funcţia pe care o ocupa pe o perioadă stabi-
lită prin lege. Concomitent, e necesar a prevedea în lege 
obligaţia de reangajare în funcţia deţinută anterior la ex-
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pirarea termenului mandatului de preşedintele al CSP. O 
problemă identificată de autorrii concepţiei e subordona-
rea ierarhică a procurorilor, căci nu există delimitare între 
„subordonare administrativă” şi „subordonare procesuală”.

După părerea noastră, între subordonarea administra-
tivă şi cea procesuală există o delimitare expusă în actele 
normative: CPP al RM art. 51-53 stipulează ordinea subor-
donării procesuale a procurorilor.

În prim-plan e stabilită independenţa procurorului în 
procesul penal. La exercitarea atribuţiilor sale în procesul 
penal, procurorul e independent şi se supune numai legii. 
El, de asemenea, executa indicaţiile scrise ale procurorului 
ierarhic superior privind înlăturarea încălcărilor de lege şi a 
omisiunilor admise la efectuarea şi / sau la conducerea ur-
măririi penale. 

Priocurorul e în drept să contesteze indicaţiile procuro-
rului ierarhic superior, ale Procurorului General sau  ale ad-
juncţiilor. Ultimii au obligaţia, printr-un act procesual, să-şi 
expună poziţia. 

Legea cu privire la procuratură,art.2 alin.(5), invocă ca 
principiu al activităţii procuraturii ierarhia. 

Controlul ierarhic intern, având la bază verticalitatea 
procurorului, e necesar pentru organizarea mai reuşită a 
activităţii procuraturii, excluderea posibilităţilor de a încălca 
legislaţia în cadrul dirijări sau al exercitării urmăririi penale. 

Pornind de la experienţa modestă a procurorului de sec-
tor, raion există pericolul influenţei  capilor administraţiei 
locale şi al altor factori. Controlul ierarhic superior poartă 
un caracter de ajutor metodologic, de corectare a încălcări-
lor de lege. Controlul ierarhic are scopul îmbunătăţirii acti-
vităţii procurorilor din teritoriu. 

Controlul ierarhic are funcţie dublă, în plan organizaţi-
onal, disciplinar: de respectare a programului de activitate, 
ţinuta vestimentară a procurorilor etc. 

Controlul ierarhic superior se efectuează atunci când 
sunt interpelări de la populaţie. Subordonarea ierarhică 
atât în plan procesual cât şi în plan organizaţional este re-
glementată de legislaţia actuală în mod reuşit. 

Intenţia autorilor concepţiei de a stabili o singură treap-
tă de control ierarhic superior – orice ordonanţă adoptată 
de procurorii inferiori să fie anulată numai de către Procu-
rorul General – nu e una justificată.

Această soluţie e lipsită de raţionament, dacă ţinem 
cont de competenţa, complexitatea funcţiilor, volumului de 
lucru al Procurorului General. 

În capitolul „Gradele speciale ale procurorilor”, autorii, 
fără nicio argumentare, menţionează faptul că gradele ac-
tuale ale procurorilor relevă calitatea şi complexitatea acti-
vităţii acestora, profesionalismul şi pregătirea lor. 

La nivel formal, procurorii depind de vechimea în mun-
că şi de funcţia deţinută în cadrul organelor procuraturii. 

În conformitate cu Cap. VI al „Legii cu privire la procura-
tură”, gradele de clasificare înglobează condiţiile de atribui-
re a gradelor. Printre ele se regăsesc şi condiţiile de conferire 
a gradelor înainte de expirarea termenelor stabilite de lege 
în calitate de stimulare, pentru acţiuni de spirit şi sacrificiu, 
exercitare exemplară a obligaţiilor de serviciu şi succese 
remarcabile în activitate de consolidare a legalităţii şi de 
combatere a criminalităţii.

Aceste condiţii servesc pentru procurori drept motiv de 
a-şi organiza activitatea mai reuşit, de a-şi manifesta prin-
cipialitatea, obiectivitatea şi verticalitatea. 

La baza conferirii gradelor de clasificare, legislatorul a 
pus argumente de valoare, şi nu există niciun temei de a 
le exclude. Gradele de clasificare au la bază şi argumentul 
material. 

Condiţiile de admitere în profesia de procuror şi cariera 
procurorului sunt stabilite de legea actuală. Într-adevăr, ele 
necesită modificare dacă pornim de la realitatea zilei. 

Însă autorii concepţiei nu atenţionează asupra faptului 
ca Procuratura Generală şi alte organe ale justiţiei, organele 
de urmărire penală, selectează cadre care şi-au făcut studiile 
în instituţi de învăţământ particular, pe bază de contract, iar 
acestea nu întotdeauna au pregătirea teoretică respectivă. 

Mai reuşit s-ar părea ca organele de stat, în bază de con-
tract, să selecteze candidaturile pentru studii în Universita-
tea de Stat cu posibilitatea ulterioară de angajare obligato-
rie în cadrul procuraturi şi al altor organe. 

Plata pentru studii să fie achitată de stat, selectaţi fiind şi 
tutelaţi de Procuratura Generală pe toată perioada studiilor.

Această modalitate de angajare ar permite selectarea 
cadrelor celor mai pregătite, educarea lor în spiritul comba-
teri infracţionismului corupţiei etc. 

Pentru a exclude subiectivismul în selectare şi numire în 
funcţie de procuror, e necesar ca această activitate să poar-
te un caracter transparent, să se respecte rigorile stabilite. 
Activitatea de selectare şi iniţiativa înaintării candidatului 
la funcţia de procuror să fie puse sub controlul strict al CSP. 

Istoria actuală a Procuraturi Generale e pestriţă de pil-
de negative când, la concursul de ocupare a unor funcţii de 
procuror-şef, participă numai o persoană, de multe ori do-
rită şi la nivel politic. 

Criteriile de evaluare a procurorilor necesită şi ele modi-
ficări, la temelia cărora trebuie să stea rezultatul activităţii, 
capacităţile organizaţionale ale candidatului la o funcţie 
superioară, dar şi cunoştinţele legislaţiei, spiritul analitic al 
gândirii. 

Răspunderea disciplinară a procurorilor, ca una din pâr-
ghiile esenţiale de ridicare a responsabilităţii, necesită mai 
multă transparenţă şi o modalitate  de aplicare a sancţiuni-
lor disciplinare mai reuşită. 

Procedura disciplinară se porneşte în baza plângerii, 
sesizării declarate de cetăţean privind abaterile disciplinare 
comise de procuror. 

E evident faptul că, până la întocmirea unui act cu pri-
vire la norma procedurii disciplinare trebuie să fie efectuat 
un control al circumstanţelor invocate în sesizare, obiectiv 
şi imparţial cu respectarea drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale celui presupus vinovat. 

E bine venită ideea formării Inspecţiei procurorilor pe 
lângă CSP. Această subdiviziune fiind independentă de con-
ducerea Procuraturii Generale. 

Bibliografie: 
LEGEA REPUBLICII MOLDOVA cu privire la filantropie si sponsorizare
nr.1420-XV din 31.10.2002// Monitorul Oficial al R.Moldova N 185-189 
din 31.12.2002.
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DESPRE OBLIGAŢIA BĂNCII COMERCIALE DE A ÎNCETA 
CONTRACTUL DE CREDIT (PARTEA I)

Alexandru Bot 
avocat-stagiar

BUNA-CREDINŢĂ:

La data de 06 iunie 2002, Parlamentul Republicii  Mol-
dova a votat Legea nr. 1107-XV prin care a fost adoptat 
Codul civil, care a intrat în vigoare la 12 iunie 2003. Prin 
textul actului normativ sus-menţionat, legislatorul a re-
glementat o serie de raporturi juridice necunoscute sau 
slab dezvoltate de legislaţia civilă anterioară. În şirul aces-
tor novaţii legislative pot fi incluse şi reglementările din 
domeniul creditării bancare, generic incluse în art.1236 
– 1245 ale Codului civil şi completate subsecvent de pre-
vederile relative împrumutului din art.867- 874 din Codul 
civil.

 Astfel, prin textul art.1242 alin.(1) din Codul civil, le-
gislatorul a reglementat dreptul creditorului (băncii co-
merciale) de a rezilia contractul de credit în cazul în care:

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

acordul creditorului garanţiile oferite;
c) debitorul nu plăteşte dobânda în termenul stabilit;
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 contract.
În limita temeiurilor neexhaustive de care legiuito-

rul a legat dreptul creditorului de a înceta contractul de 
credit, s-a admis o ingerinţă impardonabilă asupra unor 
principii fundamentale ale dreptului civil. În particular, 
considerăm că prevederile art.1242 alin.(1) lit. a) – e) din 
Codul civil al RM denaturează esenţa temeiurilor de rezi-
liere a contractului, care cumulează obligaţia băncii co-
merciale de a înceta raporturile de creditare şi nicidecum 
dreptul acesteia.

Astfel, e cazul analizăm modul în care legiuitorul a 
formulat reglementarea relativă încetării contractului de 
credit. Simplu vorbind structura normei juridice care e 
supusă analizei îmbracă următoarea formă:

Ipoteza: În cazul în care, a fost încheiat un contract 
de credit

Dispoziţia:
Atunci, debitorul este obligat să achite 
dobânda şi să restituie ratele eşalonate 
ale creditului

Sancţiunea:

În caz contrar, creditorul este în drept să 
rezilieze contractul de credit (precum şi 
să ceară executarea silită a garanţiilor 
bancare)

Implicit, toate circumstanţele descrise în art.1242 
alin.(1) lit. a), c), d) şi e) din Codul civil, reprezintă situaţii 
ce pot fi reunite în sintagma „în caz contrar” a structurii 
sus-redate, presupunând anumite situaţii ipotetice, dar 
nu exhaustive, în limita cărora banca comercială va putea 
dispune încetarea raporturilor contractuale de creditare.

Sub rezerva inexistenţei principiului bunei-credinţe, 
ar trebuie să recunoaştem că felul în care legislatorul şi-a 
formulat logica de reglementare nu poate fi blamată. 
Însă, anume acest principiu, care e desfăşurat în art.9 al 
Codului civil, obligă orice persoană să îşi exercite drep-
turile şi libertăţile civile cu bună-credinţă, fără să încalce 
drepturile şi libertăţile altora. Pe cale de consecinţă, co-
roborarea principiului bunei-credinţe cu structura sus-
menţionată o face alogică, deoarece indiferent de faptul 
dacă persoana cu bună sau rea-credinţă a devenit insol-
vabilă, cu bună sau rea-credinţă nu achită dobândă, cu 
bună sau rea-credinţă nu restituie ratele de credit etc., ea 
oricum va fi supusă aceloraşi efecte juridice ca şi în cazul 
în care pur şi simplu s-ar eschiva să-şi execute obligaţiile 
de debitor. Deci, indiferent de circumstanţele ce au ge-
nerat fapta de neexecutare a contractului de credit din 
parte a debitorului, acesta va fi supus aceluiaşi regim de 
răspundere ca şi în cazul persoanei ce intenţionat gene-
rează prejudicii băncii comerciale. Or, este din start com-
promisă invocarea unor temeiuri obiective ce pot cauza, 
la un anumit moment de executare a contractului, impo-
sibilitatea de plată a debitorului. 

De exemplu, în cazul unei gospodării ţărăneşti ce a 
preluat un credit pentru a investi în afacerea sa agricolă, 
argumentarea în faţă băncii că imposibilitatea de plată e 
condiţionată de faptul că anul a fost unul neroditor (pe 
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nă-credinţă argumentăm conţinutul eronat al dreptului 
creditorului de a înceta contractul de credit, atunci când 
constată neexecutarea lui, invocând, concomitent, exis-
tenţa unei autentice obligaţii a băncii comerciale de a ac-
ţiona în sensul recuperării capitalului predat debitorului.

În acest sens, reglementarea unei obligaţii de a rezilia 
contractul de credit e demonstrabilă prin analiza efecte-
lor generate de variaţia bunei-credinţe a debitorului ce 
nu-şi execută obligaţiile contractuale. 

În acest context, menţionăm că în baza art.1236 alin.(1) 
din Codul civil, legiuitorul a reglementat că prin contractul 
de credit bancar, o bancă (creditor) se obligă să pună la dis-
poziţia 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. Din 
definiţia expusă trebuie să deducem că variabile de timp şi 
dobândă sunt interdependente, or, pe măsură ce derulea-
ză contractul de credit folosinţa capitalului de către debi-
tor trebuie să genereze profituri (dobândă) pentru credi-
tor. În limita raporturilor de credit, invariabilă rămâne doar 
suma creditului, care poate fi folosită de debitor şi care va 
trebui restituită băncii comerciale la finele termenului con-
tractual sau pe parcursul executării convenţiei. Reieşind 
din cele constate, trebuie să deducem că utilizarea în timp 
a capitalului reprezintă acel temei care configurează bene-
ficiul patrimonial al creditorului, precum şi al debitorului, 
antrenaţi în executarea unui contract de credit. 

Astfel, art.197 alin.(2) din Codul civil prevede expres 
că actul juridic cu titlu oneros este actul prin care se pro-
cură unei părţi un folos patrimonial pentru obţinerea 
în schimb a unui alt folos patrimonial. Pe de consecinţă 
trebuie să înţelegem că timpul pentru care a fost înche-
iat contractul de credit îi procură debitorului beneficiul 
folosinţei unui capital bănesc, creditorul având ca avan-
taj patrimonial dobânda plătită pentru folosinţa în timp 
a acestui capital. Însăşi predarea banilor în proprietatea 
debitorului nu reprezintă un beneficiu patrimonial al con-
tractului, deoarece efectele materiale ale cedării de capi-
tal sunt consumate prin prestaţia restituirii lui. Respectiv, 
orice analiză a executării contractului de credit, precum 
şi a caracterului său oneros trebuie pornită de la valoarea 
juridică a unităţii de timp pentru care a fost încheiată con-
venţia de creditare, deoarece întinderea timpului:

a. stabileşte limitele de executare a contractului de 
credit;

b. determină valoarea dobânzii la care poate pretinde 
creditorul;

c. stabileşte momentul când va trebui restituit volu-
mul creditului.

Deci, în strictă conformitate cu art.1242 alin.(1) din 
Codul civil, în momentul în care banca comercială con-
stată din partea debitorului că acesta nu execută con-
tractul de credit şi această neexecutare se concretizează 
în neplata dobânzii sau a ratelor de credit, precum şi în 
insolvenţa acestui debitor, atunci acest creditor are liber-
tatea de a decide de a fi legat în continuare de un con-
tract compromis sau de a-l înceta. Respectiv, felul în care 
legiuitorul a reglementat art.1242 alin.(1) din Codul civil, 
trebuie să înţelegem că banca comercială îşi va formula 

motiv de secetă, inundaţii, grindină, anumite boli parazi-
tare a plantelor etc.), nu va avea nici un efect juridic asu-
pra caracterului executoriu al prestaţiilor de plată, nu va 
putea fi constată nici încetarea contractului de credit, nici 
suspendarea lui sau oricare alt repaus de plată. Pe cale 
consecinţă, penalitatea, dobânda de întârziere, comisi-
oanele suplimentare etc., toate se vor răsfrânge asupra 
debitorului de bună-credinţă, aflat în dificultate de plată. 
În comparaţie, o gospodărie ţărănească ce nu are difi-
cultăţi de achitare şi care cu rea-voinţă se eschivează de 
la onorarea plăţilor la credit, va fi supusă exact aceloraşi 
măsuri de responsabilizare contractuală.

În baza exemplului sus-redat şi dedus, în parte, din 
reglementările art.1242 alin.(1) din Codul civil, trebuie să 
constatăm o încălcare a principiului egalităţii. Or, în cazul 
persoanelor de bună-credinţă se atestă o tratare egală 
cu debitorii de rea-credinţă. Altfel spus, legiuitorul prin 
art.1242 alin.(1) din Codul civil admite o autentică discri-
minare indirectă, noţiune asimilată de Republica Moldo-
va prin art.2 din Legea cu privire la asigurarea egalităţii, nr. 
121 din 25 mai 2012. Astfel, sintagma de discriminare in-
directă, preluată din textul Directivei 2000/43/CE a Consi-
liului Uniunii Europene din 29 iunie 2000, presupune  ori-
ce prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent neutră 
care are drept efect dezavantajarea unei persoane faţă de 
o altă persoană în baza criteriului de non-discriminare.

Discriminarea debitorilor de bună-credinţă, devine şi 
mai evidentă dacă e să evidenţiem reglementările relati-
ve insolvabilităţii. Or, coroborarea prevederilor art.15 din 
Legea insolvabilităţii, nr. 149 din 29 iunie 2012, a celor 
din art.288 din Codul contravenţional,  precum şi a regle-
mentărilor din art.252 şi 253 din Codul penal, ne face să 
concluzionăm că reglementărilor relative insolvabilităţii 
le este caracteristică partajarea debitorilor în cei de bună 
şi rea-credinţă. 

Viceversa, prevederile art.1242 alin.(1) lit. a) din Codul 
civil, nu fac nici o diferenţă între buna sau rea-credinţa de-
bitorilor. Paradoxal, dar situaţia dată dăunează în primul 
rând băncii comerciale (creditorului), deoarece ea nu va 
putea uza sub nici o formă de instituţia insolvabilităţii fic-
tive în cazul persoanelor fizice, care nu au statut de între-
prindere individuală, gospodărie ţărănească sau care nu 
sunt titulari de patentă de întreprinzător. Altfel spus, pen-
tru toate persoanele fizice de rea-credinţă, neantrenate în 
activitate antreprenorială, şi care deţin calitatea de debi-
tori pe marginea contractelor de credit, fapta de creare în 
mod fictiv a aparenţei de insolvabilitate nu va avea nici 
un efect de responsabilizare contravenţională sau pena-
lă a debitorului, creditorul dispunând doar de dreptul de 
a rezilia contractul de credit. Or, Legea insolvabilităţii, nr. 
149 din 29 iunie 2012, art.288 din Codul contravenţional 
şi art.252 şi 253 din Codul penal sunt aplicabile doar per-
soanelor juridice şi fizice ce activează cu scop lucrativ.

Sumând cele expuse pe marginea încălcării principi-
ilor de bună-credinţă şi egalităţii, invocăm că elementul 
bunei-credinţe obligă legiuitorul la maximă diligenţă şi 
prudenţă, atunci când reglementează limita executorie 
a unui contract de credit compromis prin neplată. Or, în 
temeiul prezentei analize, anume pe baza noţiunii de bu-
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lizare a debitorului. Or, reiterăm, aceleaşi efecte legiuitorul 
le-a prevăzut şi pentru debitorul de rea-credinţă. Motiv 
pentru care trebuie să constatăm că în limita raporturilor 
de creditare, prezumţia bunei-credinţe pur şi simplu nu 
are valoare juridică. Deci, trebuie să deducem că efectul 
principiul bunei-credinţe este inaplicabil pentru încetarea 
contractului de creditare, deşi, ar trebui să fie omniprezent 
pe întreaga întindere a cadrului normativ civil. 

DREPTUL DE PROPRIETATE:

Lipsa de diferenţiere dintre debitorii de bună şi rea-
credinţă îşi are repercusiunea sa şi asupra dreptului de 
proprietate. Anume proprietatea debitorului este obiec-
tul din care va fi satisfăcută creanţa băncii comerciale în 
caz de neexecutare a obligaţiei de plată a creditului. Deci, 
în cazul debitorului de rea-credinţă trebuie să înţelegem 
că reglementarea unui drept de încetare a contractului 
este în parte justificată, ca metodă de responsabilizare a 
acestei persoane. Astfel, în cazul în care debitorul va avea 
ca intenţie eschivarea fără temei de la plăţile relative cre-
ditului, atunci acesta va fi conştient de pericolul ce gre-
vează în continuu patrimoniul lui. Or, acest pericol pre-
supune creanţa crescândă a băncii comerciale din contul 
dobânzilor de întârziere şi a penalităţilor aferente, motiv 
pentru care prin art.1242 alin.(1) din Codul civil este rea-
lizată o autentică a avertizare a debitorului, prin care s-ar 
urmări prevenirea unei neexecutări dolosive.

Totuşi, acelaşi pericol grevează şi patrimoniul unui de-
bitor a cărui conduită nu generează dubii vizavi de buna 
sa credinţă. Respectiv, în cazul în care debitorul care a de-
pus maximă diligenţă şi prudenţă în folosinţa capitalului 
ce i-a fost predat, dar a eşuat, din motive independente 
de voinţa lui, să gestioneze eficient veniturile şi cheltuie-
lile sale, este tratat de legea civilă cu statut identic celui a 
unui debitor de rea-credinţă. Printr-o interpretare exten-
sivă a prevederilor art.1242 alin.(1) din Codul civil, trebu-
ie să admitem că legea îi obiectează debitorului că nu s-a 
dedat unei conduite de rea-credinţă, căci, silinţa acestu-
ia de a-şi executa corect şi onest obligaţiile de plată va 
genera acelaşi efect juridic ca şi pentru cazul eschivării 
intenţionate de la achitările relative restituirii creditului.

În acest sens, efectul juridic la care facem apel constă 
în diminuarea continuă a patrimoniului (proprietăţii) de-
bitorului de bună-credinţă, pe măsură ce creanţa băncii 
comerciale creşte pe toată perioada timpului scurs până 
la momentul în care va decide încetarea contractului de 
credit. Astfel, de jure legislaţia autohtonă, pentru cazul 
raporturilor de creditare, condamnă buna-credinţă a de-
bitorului, deoarece urmăreşte patrimoniul (proprietatea) 
acestuia, exact ca şi în cazul unui debitor de rea-credinţă.  

Această situaţie demonstrează şi denaturareaaccesu-
lui liber la justiţie, reglementat de art.20 din Constituţie. 
Art.20 alin.(1) din Constituţie uzează de sintagma satis-
facţiei efective a dreptului unei persoane, ce s-a adresat 
în instanţa de judecată pentru a-şi apăra dreptul lezat. 
Reieşind din reglementările art.1242 alin.(1) din Codul ci-
vil, trebuie să deducem că fiecare din temeiurile ce con-
figurează dreptul băncii de a rezilia (înceta) un contract 

în mod individual criteriile în baza cărora ea va decide în-
cetarea sau continuarea contractului. Evident, creditorul 
va accede la analiza conduitei debitorului, care inevitabil 
va atinge subiectele: bunei sau relei-credinţe a acestuia 
din urmă, precum şi a unui anumit grad de ierarhizare 
a riscurilor de continuare a contractului. Totuşi, pentru 
raporturile de creditare trebuie să constatăm că Codul 
civil nu conţine nici un criteriu de evaluare a conduitei 
debitorului, în limita cărora banca comercială va decide 
încetarea contractului de credit sau continuarea execută-
rii contractului. Subliniem că anume lipsa acestor criterii 
de evaluare a conduitei debitorului, nediferenţierea de-
bitorilor de bună şi rea-credinţă, duce la încălcarea coro-
borată a principiilor invocate. 

Denaturarea principiului bunei-credinţe nu se rezu-
mă doar la persoana debitorului. Or, banca comercială 
prin neexercitarea dreptului său de a înceta contractul 
de credit, la fel, se face culpabilă de încălcarea bunei-cre-
dinţe. Astfel, reieşind din definiţia contractului de credit, 
redată în art.1236 alin.(1) din Codul civil, obiectul rapor-
tului de creditare constă în folosinţa unui capital. În acest 
context, dacă creditorul constată din partea debitorului 
o neexecutare de contract, trebuie să deducem că folo-
sinţa capitalului nu poate fi gestionată eficient de către 
debitorul de bună-credinţă sau că folosinţa capitalului 
pur şi simplu nu există, pe motiv că debitorul de rea-cre-
dinţă încalcă prin dol sau culpă gravă cauza contractului. 
Indiferent de motivul care a dus la incapacitatea de plată 
a debitorului, raporturile de creditare de facto sunt con-
sumate, pe motiv că a fost epuizată însăşi esenţa contrac-
tului – folosinţa în timp a capitalului. De jure, însă, con-
tractul de credit va exista până în acel moment în care 
banca comercială va decide rezilierea lui.

Respectiv, promovarea în timp a contractului de cre-
dit, care nu se execută, nu numai că cauzează prejudicii 
băncii comerciale prin neîncasarea dobânzii, dar riscă 
să consume şi valoarea creditului, despre care art.1236 
alin.(1) din Codul civil spune expres că este invariabilă. 
Altfel spus, curgerea timpului, conform art.1236 alin.(1) 
din Codul civil, trebuie să genereze profit pentru creditor 
(dobândă). Lipsa profitului sporeşte datoria debitorului, 
consumă patrimoniul lui prin măsurile de răspundere 
contractuală (dobânzi de întârziere, penalităţi), în final 
duce la consumarea posibilităţilor de a redobândi cel pu-
ţin volumul mijloacelor băneşti împrumutate. 

Totuşi, pericolul propagării în timp a unor raporturi 
contractuale de creditare, consumate prin neexecutare, se 
concretizează în situaţia particulară a unui debitor de bu-
nă-credinţă, care trebuie să difere juridic de cea a unui de 
rea-credinţă. Astfel, în cazul debitorului de bună-credinţă, 
timpul de păstrare a unui contract de credit, ce nu se exe-
cută, reprezintă un autentic temei de îndatorare nejusti-
ficată a acestuia şi, deci, de îmbogăţire fără justă cauză a 
creditorului. În acest sens, legea naţională prin interme-
diul art.1242 alin.(1) din Codul civil reglementează că şi în 
cazul bunei-credinţe a debitorului, atât timp cât acesta nu 
execută prin neplată un contract de credit, el va fi obligat 
să plătească nu numai dobânda scadentă, ci şi penalităţile 
aferente sau oricare alte măsuri pecuniare de responsabi-
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reprezintă şi temeiuri ce abilitează banca cu dreptul de a 
cere încasarea forţată a creanţelor sale: dobândă, comisi-
on, penalitate, precum şi executarea garanţiilor reale sau 
personale oferite de debitor: gaj, ipotecă, fidejusiune etc. 
Altfel spus, în limita situaţiilor expuse în art.1242 alin.(1) 
din Codul civil, banca comercială poate uza de două ca-
tegorii de drepturi separate: dreptul de înceta contractul 
şi dreptul de a cere satisfacerea judiciară a creanţei sale.

În cazul în care creditorul (banca comercială) va deci-
de să se limiteze doar în exercitarea dreptului de satisfa-
cerea forţată a creanţei sale, prin intermediul instituţiilor 
judiciare, atunci trebuie să constatăm că până la mo-
mentul în care se va opera încetarea contractului aces-
ta, în strictă corespundere cu art.20 din Constituţie, va fi 
în drept să pretindă o satisfacţie efectivă a creanţei sale, 
care, se află într-o continuă creştere. Coroborând aceas-
tă situaţie cu regimul juridic al bunei-credinţe, trebuie să 
constatăm că pentru cazul debitorului de bună-credinţă 
nu există o limită a acestei satisfacţii efective. Astfel, dacă 
în cazul debitorului de rea-credinţă poate fi justificat pe-
ricolul unei creanţe crescânde pe baza penalităţilor afe-
rente, atunci trebuie să existe o diferenţiere pentru cazul 
debitorului de bună-credinţă. 

În acest context, trebuie să înţelegem că urmărirea 
continuă a patrimoniului unui debitor, reprezintă o me-
todă de responsabilizare disproporţionată în raport cu 
prezumţia bunei-credinţe a acestuia. Altfel spus, pentru 
cazul bunei-credinţe a debitorului trebuie să existe o li-
mită a „satisfacţiei efective” a creanţei bancare, limită care 
pe de-o parte ar permite creditorului: să-şi recapete ca-
pitalul invariabil înstrăinat, să-şi reclame veniturile (do-
bânda, comisioanele) generate de folosinţa capitalului 
lui într-o anumită perioadă de timp, şi pe de-altă parte 
ar elimina riscul diminuării nejustificate a patrimoniului 
debitorului, ce a acţionat în limitele bunei-credinţe în ca-
drul unui interval de timp, la sfârşitul căruia folosinţa de 
facto a acestui capital a fost epuizată.

Totuşi, argumentăm că acest viciu poate fi anihilat 
prin reconfigurarea art.1242 alin.(1) din Codul civil, în 
sensul eliminării sintagmelor ce configurează dreptul 
băncii de a înceta contractul de credit şi, deci, păstrarea 
reglementărilor speciale ce prescriu obligaţia băncii co-
merciale de a rezilia un contract de credit. În acest aspect, 
evidenţiem că remodelarea prevederilor art.1242 alin.(1) 
din Codul civil într-o obligaţie a băncii comerciale de a 
înceta contractul de credit în anumite cazuri, poate fi 
demonstrată prin efectele particulare ale acestei analize. 
Pornind de la principiul bunei-credinţe considerăm că 
e necesar să accentuăm modul în care se va manifesta 
executarea obligaţiei de a înceta contractul de credit în 
dependenţă de buna sau rea-credinţa debitorului.

În acest sens, art.14 alin.(1) – (3) din Codul civil pre-
vede: „Persoana lezată într-un drept al ei poate cere repa-
rarea integrală a prejudiciului cauzat astfel. Se consideră 
prejudiciu cheltuielile pe care persoana lezată într-un drept 
al ei le-a suportat sau urmează să le suporte la restabilirea 
dreptului încălcat, pierderea sau deteriorarea bunurilor 
sale (prejudiciu efectiv), precum şi beneficiul neobţinut prin 
încălcarea dreptului (venitul ratat). Dacă cel care a lezat o 

persoană într-un drept al ei obţine ca urmare venituri, per-
soana lezată este în drept să ceară, pe lângă reparaţia pre-
judiciilor, partea din venit rămasă după reparaţie.”

Pentru a aborda valoarea juridică a prevederilor perti-
nente contractului de credit trebuie să coroborăm norma 
art.14 din Codul civil cu cea a art.603 alin.(1) din Codul civil, 
care la rândul ei stipulează că debitorul poartă răspunde-
re numai pentru dol (intenţie) sau culpă (imprudenţă sau 
neglijenţă) dacă legea sau contractul nu prevede altfel sau 
dacă din conţinutul sau natura raportului nu reiese altfel. 

În cazul care art.1242 alin.(1) din Codul civil va fi lipsit 
de sintagma „poate rezilia”, reglementarea rezultată va asi-
gura o reconfigurare a dreptului băncii de a înceta contrac-
tul de credit într-o autentică obligaţie de reziliere, atunci 
trebuie să deducem că atât pentru debitorii de rea, cât şi 
bună-credinţă, creditorul va fi obligat să înceteze contrac-
tul de credit. Totuşi, anume art.14 şi 603 alin.(1) din Codul 
civil oferă pentru acest caz surplusul necesar de reglemen-
tări, ce garantează diferenţierea regimului juridic a bunei 
şi relei-credinţe a debitorului pe marginea unui contract 
de credit. Astfel, în cazul în care aplicarea art.1242 alin.(1) 
din Codul civil se va realiza cu titlu de obligaţie, şi nu drept,  
concluzionăm că debitorul de bună-credinţă va fi ţinut la 
restituirea capitalului primit în gestiune de la creditor, pre-
cum şi la plata dobânzii şi comisioanelor aferente. Or, în 
limita în care din perspectiva art.603 alin.(1) din Codul civil, 
debitorului nu i se va putea imputa o conduită dolosivă 
sau de culpă gravă, acesta nu va putea fi ţinut la repararea 
unui prejudiciu în sensul art.14 din Codul civil. Debitorul 
de rea-credinţă, având o conduită de dol sau culpă gravă, 
în sensul art.14 din Codul civil, va fi obligat:

a. să restituie capitalului primit în gestiune de la cre-
ditor;

b. să plătească valoarea dobânzii şi comisioanelor afe-
rente, calculate până la data încetării contractelor;

c. să plătească dobânzile şi penalităţile de întârziere, 
calculate până la data încetării contractului de credit;

d. să compenseze venitul ratat al băncii comerciale 
pentru perioada neutilizată de folosinţă a capitalului cre-
ditorului, sub forma dobânzii şi comisioanelor aferente, 
calculate după data încetării contractelor.

Mai mult decât atât, efectele menţionate au şi fost 
reglementate de legiuitor în cadrul art.1245 din Codul 
civil. Astfel, în cazul în care conduita dolosivă a debitoru-
lui se concretizează în restituirea anticipată a creditului, 
atunci  creditorul este în drept să ceară reparaţia preju-
diciului cauzat prin rambursare anticipată cu deducerea 
sumelor economisite, luându-se în considerare creditul 
ce s-ar fi putut acorda din contul acestor mijloace. Iar, la 
calcularea prejudiciului, se ţine cont atât de venitul ra-
tat al creditorului, cât şi de cheltuielile evitate de debitor 
prin rambursarea înainte de termen a creditului.

Anume prin efectul coroborării art.14, 603 din Codul 
civil şi a normei reconfigurate din art.1242 alin.(1) din 
Codul civil, se va realiza o reală diferenţiere a debitorilor 
de bună şi rea-credinţă antrenaţi în executarea unui con-
tract de credit. În rezultat, vom putea afirma cu certitu-
dine că aplicarea principiilor egalităţii şi bunei-credinţe 
se extinde, pe deplin, şi asupra raporturilor de creditare. 
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ORDINEA DE EXECUTARE ŞI DE CONTESTARE A ACTELOR 
EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI URMEAZĂ A FI MODIFICATĂ

Artur AIRAPETEAN,
doctor în drept,  
conferenţiar universitar, avocat

Actualitatea acestui subiect rezidă din existenţa de-
ficienţelor esenţiale ale Codului de executare al Repu-
blicii Moldova (în continuare – CE RM) № 443 - XV din 
24.12.2004 (în redacţia Legii RM nr.143 din 02.07.2010, cu 
modificările ulterioare ), care reglementează procedura 
de executare a documentelor executorii şi reglementea-
ză procedura de contestare a actelor executorului jude-
cătoresc.

Aceste reglementări conţin o multitudine de contra-
dicţii semnificative şi lacune care contribuie la comiterea 
unor încălcări grave ale drepturilor debitorilor şi credito-
rilor, şi arbitrariului executorilor judecătoreşti.

Spre exemplu, alin.(3) art.60 CE RM obligă executorul 
judecătoresc să ofere debitorului o perioadă de 15 zile 
pentru executarea benevolă a documentului executoriu.

Cu toate acestea, alin. (1) art. 63 CE RM oferă execu-
torului judecătoresc odată cu intentarea procedurii de 
executare dreptul:

a) să aplice sechestru pe mijloacele băneşti sau pe bu-
nurile debitorului; 

b) să interzică debitorului săvârşirea anumitor acte; 
c) să interzică altor persoane transmiterea de bunuri 

debitorului sau îndeplinirea altor obligaţii faţă de el.
În opinia noastră, măsurile de asigurare indicate ar 

trebui să fie aplicate numai după expirarea termenului 
de 15 zile, stabilit la alin. (3), art. 60 CE RM, în cazul în care 
debitorul, în mod benevol, nu va executa documentul 
executoriu în perioada specificată.

La punctul 69 din hotărârea Curţii Constituţionale a 
Republicii Moldova, numărul 1 din 15.01.2013 se notează 
că executarea silită a unei hotărâri judecătoreşti intervi-
ne doar atunci când debitorul refuză să execute benevol 
hotărârea. Adică neexecutarea voluntară a unui titlu exe-
cutoriu deschide calea executării silite.

Respectiv, alin. (1) art. 63 CE RM urmează a fi modifi-
cat în sensul ce urmează, adică măsurile prevăzute la alin. 
(1) art. 63 CE RM pot fi aplicate numai în caz de neexecu-
tare benevolă de către debitor a documentul executoriu, 
în termenul de 15 zile prevăzut la alin. (3) art. 60 CE RM.

Potrivit prevederilor lit. b) alin. (1) art. 61 CE RM, exe-
cutorul judecătoresc are dreptul de a refuza intentarea 

procedurii de executare în cazul în care termenul de pre-
zentare a documentului spre executare a expirat.

Această prevedere este în contradicţie cu prevederile 
alin. (1) art. 18 CE RM, potrivit cărora termenul limită pen-
tru prezentarea documentului executoriu pentru execu-
tare poate fi restabilit de către instanţa de judecată. Prin 
urmare, expirarea termenului de prezentare a documen-
tului spre executare urmează a fi un temei obligatoriu 
pentru emiterea unei încheieri privind refuzul de a primi 
documentul executoriu spre executare.

Art. 61 CE RM urmează a fi completat cu un astfel de 
temei de refuz privind intentarea procedurii de executa-
re, cum este expirarea termenul de prescripţie a execută-
rii pedepselor contravenţionale şi penale.

Alin. (1) art. 78 CE RM nu conţine asemenea motive de 
suspendare a procedurii de executare ca înaintarea cere-
rii de apel (art. 363 Codul de procedură civilă al Republicii 
Moldova, în continuare - CPC RM) şi contestaţia împotri-
va hotărârii cu privire la contravenţie (alin. (3) art. 448 din 
Codul contravenţional al Republicii Moldova, în continu-
are – Codul contravenţional) № 218 - XVI din 24.10.2008) 
şi recursul împotriva hotărârii judecătoreşti contravenţi-
onale (alin. (1) art. 470 din Codul contravenţional).

În conformitate cu prevederile alin. (1) art. 12 CE RM, 
titlul executoriu se eliberează numai după rămânerea de-
finitivă a hotărârii instanţei, iar potrivit dispoziţiilor alin. 
(1) art. 254 CPC al RM, rămân definitive hotărârile jude-
cătoreşti emise în primă instanţă, supuse apelului, după 
examinarea pricinii în apel.

Potrivit alin. (1) art. 163 CE RM, reclamaţiile din cere-
rea privind contestarea actelor de executare întocmite 
de executorul judecătoresc se înaintează împotriva cre-
ditorului sau debitorului. Cererea se judecă în condiţiile 
CPC RM şi se examinează în instanţă de judecată (inclusiv 
în cea ierarhic superioară) în cel mult 30 de zile. Executo-
rul judecătoresc poate fi invitat să dea explicaţii referitor 
la actele contestate.

Această prevedere contravine principiilor dreptului şi 
bunului simţ. Pârât în procesul, obiectul căruia sunt ac-
tele ilegale ale executorului judecătoresc, poate fi doar 
executorul judecătoresc, dar nu şi creditorul sau debito-

Sanda ŢONCU,
master în drept, avocat-stagiar
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rul, deoarece este contestat nu document executiv, ci ac-
ţiunile ilegale ale executor judecătoresc. Spre exemplu, 
debitorul până la expirarea de perioada de 15 zile prevă-
zută la alin. (3) art. 60 CE RM a achitat suma solicitată iar 
executorul judecătoresc solicită încasarea cheltuielilor 
de executare în valoare de 900 lei şi onorariul. Debitorul 
va contesta legalitatea cheltuielilor solicitate şi a onora-
riului, dar nu hotărârea instanţei de judecată, pe care a 
executat-o în mod benevol.

Nu este clar care este rolul atribuit executorului jude-
cătoresc în acest proces, rolul de terţă persoană care nu 
solicită careva revendicări personale cu privire la obiectul 
litigiului?

Articolul 83 CE RM care prevede temeiurile obligato-
rii pentru încetarea procedurii de executare, nu prevede 
expirarea termenului de prescripţie drept temei  de înce-
tare a procedurii de executare.

Cu toate acestea, Codul penal al Republicii Moldo-
va № 985 - XV din 18.04.2002 ( în continuare - CP RM) 
şi Codul contravenţional prevede termene de prescripţie 
pentru executarea pedepselor. Astfel , în conformitate cu 
alin. (1) art. 97 CP RM, sentinţa de condamnare nu va fi 
pusă în executare dacă acest lucru nu a fost făcut în ur-
mătoarele termene, calculate din ziua în care aceasta a 
rămas definitivă:

a) 2 ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune 
uşoară; 

b) 6 ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune 
mai puţin gravă; 

c) 10 ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune 
gravă; 

d) 15 ani, în caz de condamnare pentru o infracţiune 
deosebit de gravă; 

e) 20 de ani, în caz de condamnare pentru o infracţiu-
ne excepţional de gravă.

Conform alin. (5) art. 30 din Codul contravenţional, 
prescripţia executării sancţiunii contravenţionale este de 
un an.

Hotărârile judecătoreşti, deciziile, şi ordonanţele pot 
fi executate în mod benevol, iar în caz de neexecutare, 
instanţa judecătorească emite, fie la cererea creditorului, 
fie din oficiu titlu executoriu.

Titlul executoriu, precum şi alte documente executo-
rii pot fi executate silit în conformitate cu CE şi alte legi 
ale Republicii Moldova. Lista documentelor executorii 
este prevăzută la art. 11 CE RM.

Sunt documente executorii şi se execută conform 
normelor stabilite de prezentul cod:

a) titlurile executorii eliberate de instanţa de judecată 
în condiţiile legii;

b) hotărârile date de instanţele de judecată în pricini-
le de contencios administrativ, încheierile, ordonanţele şi 
deciziile instanţelor de judecată, eliberate în cauze civile; 

c) deciziile (hotărârile) contravenţionale, inclusiv cele 
emise de agenţii constatatori în limitele competenţei 
atribuite lor prin lege, şi sentinţele pe cauzele penale în 
partea încasării amenzii, confiscării speciale, precum şi în 
partea acţiunii civile; 

d) ordonanţele privind liberarea de răspundere pena-
lă cu tragerea la răspundere contravenţională sub formă 
de amendă; 

e) titlurile executorii eliberate în temeiul hotărârilor 
arbitrale; 

f ) titlurile executorii emise în baza hotărârilor instan-
ţelor de judecată străine şi ale arbitrajelor internaţionale, 
recunoscute şi încuviinţate spre executare pe teritoriul 
Republicii Moldova; 

g) deciziile Curţii Constituţionale cu privire la aplicare 
de amenzi;

h) încheierile executorului judecătoresc;
i) deciziile Colegiului disciplinar al Uniunii Naţionale 

a Executorilor Judecătoreşti şi ale Colegiului disciplinar 
al Uniunii Avocaţilor cu privire la aplicarea sancţiunilor 
disciplinare cu caracter pecuniar; 

j) hotărârile (deciziile) cu privire la aplicarea de sanc-
ţiuni eliberate de autorităţile publice şi/sau de alte insti-
tuţii abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de 
control; 

k) actele notariale învestite cu formulă executorie; 
l) hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului re-

feritoare la suma de reparare echitabilă a prejudiciului şi 
de compensare a celorlalte cheltuieli, precum şi acordul 
de soluţionare pe cale amiabilă a cauzei, semnat de părţi;

m) deciziile de regularizare întocmite de Serviciul Va-
mal.

Conţinutul documentului executoriu este prevăzute 
la alin. (1) art. 14 CE RM.

Potrivit alin.(1) art. 14 CE RM documentul executoriu 
eliberat de instanţa de judecată, cuprinde:

a) denumirea instanţei de judecată care a eliberat do-
cumentul executoriu; 

b) pricina în a cărei bază a fost eliberat documentul 
executoriu; 

c) data pronunţării hotărârii, dispozitivul (textual); 
d) data rămânerii definitive a hotărârii sau menţiunea 

privind executarea imediată; 
e) numele, prenumele şi data naşterii sau denumirea 

debitorului şi a creditorului, codul fiscal, domiciliul ori se-
diul lor, datele bancare de identificare; 

f ) data eliberării titlului executoriu; 
g) menţiuni privind măsurile de asigurare a acţiunii; 
h) menţiunea privind autorizarea pătrunderii forţate 

a executorului judecătoresc în încăperile aflate în posesia 
sau în proprietatea debitorului, inclusiv în cele în care se 
află bunurile debitorului; 

i) alte menţiuni, după caz.
În opinia noastră, documentul executoriu trebuie să 

conţină de asemenea patronimicul şi locul naşterii debi-
torului. Aceste date vor permite identificarea mai exactă 
a identităţii debitorului evitând greşelile eventuale.

Potrivit alin. (1) art. 15 CE RM, documentul executoriu 
se prezintă spre executare de către creditor.

Conform alin. (2) art. 15 CE RM , instanţa de judecată 
prezintă din oficiu titlul executoriu spre executare în pri-
cinile ce ţin: 

a) de confiscarea bunurilor; 
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b) de urmărirea sumelor ce urmează a fi făcute venit 
la stat; 

c) urmărirea sumelor încasate din contul statului, din 
contul întreprinderilor de stat şi al celor municipale, al so-
cietăţilor comerciale cu capital majoritar de stat; 

d) de urmărirea pensiei de întreţinere; 
e) de încasarea sumelor pentru repararea prejudiciilor 

cauzate prin vătămarea integrităţii corporale, prin o altă 
vătămare a sănătăţii sau prin deces, dacă repararea s-a 
efectuat sub formă de prestaţii băneşti periodice; 

e1) de repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea 
dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau 
a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 
judecătoreşti; 

e2) de repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ili-
cite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi 
ale instanţelor judecătoreşti;

f ) de restabilirea la locul de muncă şi de încasarea sa-
lariului mediu pentru întreaga perioadă de absenţă for-
ţată de la muncă; 

g) încasarea indemnizaţiilor pentru incapacitate tem-
porară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale pre-
văzute de lege.

Potrivit alin. (1) art. 16 CE RM, titlul executoriu poate 
fi prezentat spre executare în decursul a 3 ani de la rămâ-
nerea definitivă a hotărârii judecătoreşti în al cărei temei 
a fost emis, dacă legea nu prevede altfel.

În corespundere cu prevederile alin. (1) art. 17 CE RM 
termenul de prescripţie pentru prezentarea documentu-
lui executoriu spre executare se întrerupe: 

a) prin intentarea procedurii de executare; 
b) prin executarea parţială înainte de începerea exe-

cutării silite sau prin îndeplinirea de către debitor (repre-
zentantul sau fidejusorul acestuia) a unui act de recu-
noaştere, în orice alt mod, a obligaţiei.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (1) art. 18 CE RM, 
creditorul care a omis termenul de prezentare a docu-
mentului executoriu spre executare poate fi repus în ter-
men de către instanţa de judecată.

Conform prevederilor alin. (1) art. 50 CE RM, proce-
dura de executare se intentează la cererea creditorului 
urmăritor sau, în cazurile prevăzute de prezentul cod, 
la demersul instanţei de judecată, cu prezentarea docu-
mentului executoriu spre executare.

În cazul executării dreptului de ipotecă în temeiul 
contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, 
procedura de executare se intentează cu prezentarea şi 
examinarea documentelor prevăzute la art. 34 alin. (6) lit. 
c) din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la 
ipotecă.

Creditorul este liber să depună documentul executo-
riu la orice executor judecătoresc, ţinând cont de preve-
derile art. 30 CE RM. 

În termen de 3 zile după primirea documentului exe-
cutoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu 
privire la intentarea procedurii de executare, pe care o 
expediază părţilor în procedura de executare în cel mult 
3 zile de la emitere, cu propunerea de a executa benevol 
documentul executoriu în termen de 15 zile. La încheie-

rea cu privire la intentarea procedurii de executare va fi 
anexat borderoul de calcul al cheltuielilor de executare 
legate de plata taxei de intentare şi de arhivare a dosaru-
lui de executare.

În conformitate cu subpunctele 1) şi 2) pct. 11 din 
Regulamentul privind modul de determinare a mărimii 
taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecă-
toresc şi a spezelor procedurii de executare, aprobat 
prin Hotărârea Guvernul Republicii Moldova № 886 din 
23.09.2010, taxa de intentare şi formare a dosarului de 
executare este 1 unitate convenţională iar taxa de arhiva-
re a dosarului de executare este 3 unităţi convenţionale.

În cazul renunţării debitorului de a executa benevol 
documentul executoriu în termenul menţionat la alin. (3) 
art. 60 CE RM, executorul judecătoresc continuă proce-
dura de executare, expediind părţilor o încheiere în acest 
sens, însoţită de borderoul de calcul al altor cheltuieli de 
executare, cu menţiunea că suma acestora, care urmează 
a fi încasată de la debitor, se va stabili ulterior în condiţiile 
legii, iar debitorului îi va expedia şi copia, certificată de 
executorul judecătoresc, de pe documentul executoriu.

Încheierea privind intentarea procedurii de executare 
poate fi contestată doar de debitor, în temeiul prevăzut 
la art. 61 lit. b) şi e) CE RM, în instanţa de judecată în a 
cărei circumscripţie teritorială biroul executorului jude-
cătoresc îşi are sediul sau, în cazul municipiului Chişinău, 
în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera 
teritorială a executorilor judecătoreşti a stabilit compe-
tenţa teritorială a executorului judecătoresc.

Potrivit alin. (1) art. 61 CE RM, executorul judecătoresc 
poate refuza intentarea procedurii de executare dacă: 

a) documentul nu este de competenţa sa; 
b) termenul de prezentare a documentului spre exe-

cutare a expirat; 
c) documentul nu este întocmit în conformitate cu 

prevederile art. 14 CE RM; 
d) documentul este înaintat de persoana care nu are 

împuternicirile respective, stabilite în modul prevăzut de 
legislaţie; 

e) termenul de executare benevolă acordat prin lege 
sau indicat în documentul executoriu nu a expirat.

În corespundere cu prevederile alin. (1) art. 67 CE RM, 
actele executorului judecătoresc se trimit destinatarului 
prin poştă, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primi-
re, sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea 
textului cuprins în act şi confirmarea primirii lui (telegra-
mă, fax, email etc.) ori se înmânează personal destinata-
rului ori altor persoane indicate la alin. (2) art. 67 CE RM 
de către executorul judecătoresc din oficiu sau la cererea 
părţii interesate

Conform dispoziţiile alin. (7) art. 67 CE RM, termenul 
de contestare curge de la data indicată în avizul de pri-
mire, în confirmarea transmiterii documentului sau în 
procesul-verbal de înmânare a actului persoanelor indi-
cate în alin. (2) şi (3), sau de la data comunicării actului în 
modul prevăzut de alin. (4) art. 67 CE RM.

Procedura de contestare a actelor executorului jude-
cătoresc este prevăzută în art. 161-164 CE RM.
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În Codul de procedură civilă al Republicii Moldo-
va1 nu există explicaţia noţiunii de revizuire, legiuitorul 
considerând suficientă descrierea obiectului, subiecţilor, 
instanţei competente, împuternicirilor acesteia, teme-
iurilor şi procedurii de examinare a cererii de revizuire. 
Astfel, definirea revizuirii în cadrul procesului civil a fost 
lăsată la discreţia concepţiilor doctrinarilor.

Revizuirea poate fi definită drept instrument procesu-
al care, în condiţiile expres prevăzute de lege, poate duce 
la retractarea unui act de dispoziţie judecătoresc deve-
nit viciat din cauza descoperirii anumitor circumstanţe 
existente, dar necunoscute instanţei şi participanţilor la 
proces în momentul emiterii acestuia. 

Potrivit autorului Belei E., revizuirea, alături de celelal-
te căi de atac, reprezintă, în esenţa sa, un mijloc procedu-
ral de asigurare a legalităţii şi a temeiniciei unei hotărâri 
judecătoreşti.1 Fiind de acord cu acest raţionament, voi 
încerca să delimitez revizuirea de alte căi de atac prin evi-
denţierea anumitor trăsături distinctive. 

Spre deosebire de alte căi de atac, revizuirea hotărâri-
lor irevocabile în cadrul construcţiei clasice este rezultatul 
cunoaşterii incomplete la momentul emiterii hotărârii a îm-
prejurărilor de fapt importante pentru justa soluţionare a 
pricinii, fie administrării unor probe false, fie comiterii infrac-
ţiunilor în legătură cu pricina judecată. Astfel, casarea hotă-
rârii este rezultatul unei erori involuntare a judecătorului.2

Consider că revizuirea este o pseudo-cale de atac şi nu o 
cale de atac propriu-zisă, deoarece:

- Obiect al revizuirii sunt actele de dispoziţie irevo-
cabile, ceea ce conceptual exclude posibilitatea 
atacării acestora;

- Regula operabilă este că instanţa competentă să 
examineze cererea de revizuire este aceea care 
s-a pronunţat ultima asupra fondului, pe când în 
cazul căilor de atac (apel şi recurs) instanţa com-
petentă este cea superioară;

- Instanţa va modifica ea însăşi hotărârea supusă 
revizuirii, aspect care în cazul căilor de atac (apel 
şi recurs) este realizat de instanţa superioară cu 
excepţia cazurilor de trimitere la rejudecare;

1 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova adoptat prin Le-
gea nr. 225 – XV din 30 mai 2003 În: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 12.06.2003, nr. 111–115.

REVIZUIREA – O PSEUDO-CALE DE ATAC

Maxim Gavriliţa, 
avocat stagiar

- În cazurile de la art. 449 CPC al RM, lit. a) (cu ex-
cepţia comiterii de către judecător a infracţiunii 
în legătură cu pricina), lit. b), e) şi f ) instanţa ce a 
emis hotărârea a cărei revizuire se cere nu comis 
nicio greşeală şi prin urmare nu este oportun de 
a utiliza termenul de „atacare” întrucât temeiul re-
vizuirii este apariţia unei circumstanţe noi despre 
care nu se ştia la momentul emiterii hotărârii şi nu 
o eroare a instanţei;

- În cazurile de la lit. g) şi h), chiar dacă instanţa a 
comis o greşeală revizuirea se dispune cu scopul 
de a executa o hotărâre a CEDO sau de a preve-
ni o eventuală condamnare a RM şi prin urmare 
soluţia şi obiectul modificării hotărârii sunt cunos-
cute încă dinaintea depunerii cererii de revizuire 
în baza acestor două temeiuri, ceea ce e diferit de 
exercitarea unei căi de atac propriu-zise;

- Spre deosebire de alte căi de atac, revizuirea poa-
te fi exercitată şi de un subiect special - Agentul 
guvernamental;

- Spre deosebire de căile de atac (apel şi recurs) 
care au la bază reformarea actelor de dispoziţie 
judecătoreşti, revizuirea are la bază retractarea 
acestora;

- Revizuirea are termene specifice de declarare 
(care se calculează în funcţie de fiecare temei în 
parte) şi de perimare; 

- Spre deosebire de căile de atac, revizuirea nu se 
impune cu taxă de stat.

Contraargumentul principal al acestei păreri este locul 
din Codul de procedură civilă al RM unde a fost plasată revi-
zuirea de către legiuitorul moldav şi anume titlul III intitulat 
„Căile de atac ale hotărârilor judecătoreşti”. Această stare 
de lucruri se evidenţiază şi în legislaţia română deoarece 
art. 450 din Codul de procedură civilă al României2 prevede 
„calea ordinară de atac este apelul, iar căile extraordinare 
de atac sunt recursul, contestaţia în anulare şi revizuirea”. 

O altfel de abordare este prezentă în Codul de proce-
dură civilă al Federaţiei Ruse3, acolo unde nu se specifică 

2  Codul de procedură civilă al României, Publicat în Monitorul Oficial 
nr. 485 din 15 iulie 2010.

3  Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) от 14.11.2002 
N 138-ФЗ.
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expres că revizuirea ar fi o cale de atac; mai mult decât atât, 
aceasta se numeşte reexaminarea hotărârilor judecăto-
reşti irevocabile în temeiul unor circumstanţe nou-desco-
perite sau a unor circumstanţe noi (пересмотр судебных 
постановлений, вступивших в законную силу по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам). 

Pentru declararea revizuirii există reguli speciale, care 
de altfel permit de a determina o natură juridică specifică 
a acestei instituii procesual civile, distinctă de căile de atac. 
Evident că aceasta comportă semne particulare doar căilor 
de atac (subiecţi, obiect, termene etc.), însă esenţa revizuirii 
imprimă argumentul conceptualizării acesteia ca o proce-
dură specifică care permite redeschiderea în condiţiile legii 
a procedurilor judiciare asupra unei cauze civile care a fost 
soluţionată printr-un act judecătoresc irevocabil.3

O definiţie care vine să susţină ideea interpretării revi-
zuirii ca o pseudo-cale de atac este cea propusă de proce-
sualistul Coban I., potrivit căruia, revizuirea este un reme-
diu procesual de înlăturare a erorilor judiciare ce comportă 
unele semne ale căilor de atac, însă care, datorită obiectului 
specific, şi anume: actelor judecătoreşti irevocabile, precum 
şi reieşind din scopul pe care îl are, nu urmăreşte realizarea 
unui control judiciar veritabil al actelor judecătoreşti, ci se 
consumă prin redeschiderea procedurilor judiciare asupra 
unei cauze civile finalizate.4

În literatura rusă se justifică păstrarea autonomiei insti-
tuţiei revizuirii hotărârilor judecătoreşti şi sunt supuse cri-
ticii ideile şi tendinţele de absorbţie a instituţiei respective 
de către alte căi de atac. Or, revizuirea actelor judecătoreşti 
irevocabile în temeiul unor circumstanţe nou-descoperi-
te îşi va pierde scopul în cazul includerii acestei proceduri 
în cadrul altor căi de atac. Potrivit autorului rus Алиев T., 
revizuirea actelor judecătoreşti irevocabile în temeiul unor 
circumstanţe nou-descoperite reprezintă o etapă indepen-
dentă în cadrul procesului civil, aceasta fiind imposibil de 
atribuit apelului sau recursului deoarece acestea au obiec-
tive, scopuri şi caracteristici specifice. Însă această etapă a 
procesului civil are şi anumite trăsături comune cu cele ale 
apelului şi recursului care uneori duce în practică la confun-
darea acestora. În legătură cu acest fapt, această instituţie 
trebuie să fie inclusă într-un compartiment aparte din CPC, 
în care să se reglementeze nu doar ordinea şi termenele re-
vizuirii hotărârilor şi încheierilor judecătoreşti irevocabile, 
dar şi procedura de examinare a actelor judecătoreşti în te-
meiul circumstanţelor nou-descoperite. Autorul sus-numit 
a efectuat şi un studiu potrivit căruia 90% din judecătorii 
interogaţi au susţinut propunerea acestuia şi au considerat 
logică necesitatea creării unui compartiment aparte care să 
fie numit „Procedura de revizuire în temeiul circumstanţelor 
nou-descoperite şi a circumstanţelor noi a hotărârilor şi în-
cheierilor irevocabile”.5

Specific revizuirii hotărârilor judecătoreşti irevocabile, 
ca fază a procesului civil, este faptul că, spre deosebire de 
celelalte faze ale procesului civil, aceasta nu se supune unei 
ordini şi ierarhii procesuale de exercitare, deoarece ea poa-
te fi exercitată atât după dezbaterile judiciare, cât şi după 
apel, recursul împotriva încheierilor judecătoreşti sau recur-
sul împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel sau 
chiar în timpul executării hotărârilor judecătoreşti.6

Dat fiind faptul că revizuirea hotărârilor judecătoreşti 
irevocabile este o instituţie autonomă în sistemul dreptului 
procesual civil, aceasta îi determină caracterele şi limitele 
specifice. În această fază instanţa de judecată competentă 
numai stabileşte şi examinează acele circumstanţe care au 
importanţă pentru justa soluţionare a pricinii şi care nu erau 
cunoscute şi nici nu puteau fi cunoscute la momentul exami-
nării cauzei de către părţi sau instanţa de judecată, prin urma-
re, nu au putut fi puse la baza hotărârii, însă nu examinează 
cauza în fond. Iar constatarea acestor circumstanţe are drept 
consecinţă anularea hotărârii judecătoreşti, încheierii, decizi-
ei irevocabile revizuite. Însă, este de menţionat că prin acest 
efect: anularea hotărârii judecătoreşti irevocabile revizuite, 
instanţa judecătorească de revizuire nu efectuează controlul 
judiciar în sens clasic. Ea retractează actul judecătoresc de dis-
poziţie emis, reluând examinarea cauzei în fond. Prin urma-
re, spre deosebire de cazul apelului sau recursului împotriva 
actelor de dispoziţie ale curţilor de apel, obiectul revizuirii nu 
constituie aşa erori judiciare, cum ar fi: încălcarea sau aplica-
rea eronată a normelor de drept material sau a celor de drept 
procedural. Anume circumstanţele menţionate (care nu pot 
fi imputate instanţei de judecată şi care nu erau cunoscute şi 
nici nu puteau fi cunoscute la momentul examinării cauzei 
de către părţi sau instanţa de judecată şi care au importan-
ţă pentru soluţionarea litigiului prin adoptarea unei hotărâri 
întemeiate şi legale) şi constituie obiectul probatorului pentru 
revizuire. Excepţie de la raţionamentul expus şi de la esen-
ţa (temeiurile) revizuirii hotărârilor judecătoreşti irevocabile 
constituie cazul când partea sau instanţa de judecată intenţi-
onat şi cu rea-credinţă nu a prezentat sau administrat o probă 
(de exemplu, fie chiar şi cu scopul de a tărăgăna examinarea 
cauzei) - aici operând sancţiunea procesuală de decădere din 
dreptul de a mai prezenta proba respectivă.7 

Revizuirea hotărârilor judecătoreşti irevocabile are 
trăsături comune considerabile nu doar cu unele faze ale 
procesului civil (de exemplu, cu dezbaterile judiciare), dar 
şi cu căile de atac: apelul şi recursul ceea ce nu face decât 
să cimenteze necesitatea abordării revizuirii de o manieră 
netradiţională care să permită percepţia reală privind locul 
acestei proceduri în sistemul dreptului procesual civil, astfel 
încât revizuirea să fie unanim recunoscută în calitate de pse-
udo-cale de atac datorită polivalenţei trăsăturilor sale şi a 
caracterului specific axat pe retractare.

Bibliografie: 
1 Belei E. Revizuirea hotărârilor judecătoreşti civile pentru cazul 

descoperirii unor înscrisuri probatoare noi (lit. c) art. 449 CPC al 
RM), Revista Naţională de Drept nr. 4, 2007, p. 40-41.

2 Munteanu A., cap. XIV din Drept procesual civil, Partea specială, 
redactor ştiinţific Cojuhari A., Chişinău 2009, p. 288.

3 Sîrcu I., Coban I., Titlul IV, Manualul judecătorului pentru cauze 
civile, Ediţia II, Chişinău, 2013, p. 388.

4 Coban I. Teză de doctor în drept, Probleme teoretico-practice ale 
revizuirii hotărârilor judecătoreşti irevocabile în procesul civil, 
Chişinău, 2013, p. 45.

5 А лиев Т.Т.  Производс тво по пересмотру с удебных 
постановлений ввиду вновь открывшихся обстоятельств в 
гражданском судопроизводстве: теоретические и практические 
аспекты, перспективы развития: Автореферат диссертации, 
Саратов, 2005, p. 26-27.

6 Coban I., op. cit., p. 47.
7 Ibidem., p.48.
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STANDARDE DE ADMITERE ÎN PROFESIA JURIDICĂ CALIFICATĂ 
ÎN SUA. EXPERIENŢA BAROULUI STATULUI NEW MEXICO

Vladimir PALAMARCIUC,
avocat BAA „Ţurcan Cazac”,
preşedinte al Asociaţiei Tinerilor Avocaţi

În New Mexico, ca şi în alte state din SUA, funcţionea-
ză un sistem unic de accedere în profesia juridică.1 Acesta 
presupune că absolvenţii şcolii de drept, pentru a obţine 
statutul de „lawyer” (jurişti calificaţi în profesie), urmează 
să susţină examenul de calificare – „Bar Exam”. 

I Administrarea examenului de calificare în profesie 
În New Mexico, admiterea în profesie este administrată 

de către Consiliul Examinatorilor Baroului („CEB”). Membrii 
CEB sunt judecători sau avocaţi, care sunt membri activi în 
cadrul baroului şi dau dovadă de interes în educaţia juridică 
şi cerinţele de admitere în profesie.  Un examinator trebuie 
să fie conştiincios, studios şi diligent în studierea metode-
lor, problemelor şi progresului educaţiei juridice, precum şi 
în îmbunătăţirea procesului de administrare a admiterii în 
profesie.  Examinatorul trebuie să evite orice conflict de in-
terese şi să acţioneze într-o manieră care să înlăture orice 
suspiciune privind imparţialitatea sa.  

Verificarea lucrărilor în cadrul examenului2 se face de 
către evaluatori numiţi de către CEB.  Ca evaluatori pot 
fi numiţi profesori universitari, membri ai CEB cât şi alţi 
specialişti calificaţi în domeniu. În vederea asigurării 
maximum de echitate şi uniformitate a aprecierii, CEB 
prescrie standarde pentru evaluare care urmează a fi uti-
lizate de toţi evaluatorii.  În măsura posibilă, toate răs-
punsurile la întrebări concrete urmează să fie evaluate de 
acelaşi evaluator.3  

La general, în SUA organizarea procesului de admi-
tere în profesie este de competenţa fiecărui stat care 
poate stabili reguli proprii în acest sens.  Totuşi, în ceea 
ce priveşte examenul de calificare la nivel federal exis-

1.	 Condiţiile	 de	 bază	 sunt	 reglementate	 în	 Regulile	 nr.15	 privind	 ad-
miterea	 în	 Baroul	 Statului	 New	 Mexico	 aprobate	 de	 Curtea	 Supre-
mă	 de	 Justiţie.	 http://www.nmcompcomm.us/nmrules/NMRu-
les/15-104_5-14-2013.pdf	 ;	http://public.nmcompcomm.us/nmpu-
blic/gateway.dll/?f=templates&fn=default.htm	

La	fel	a	se	vedea	şi	http://nmexam.org/requirements.html	
2	 Se	referă	în	special	la	componenta	testului	de	tip	eseu.	
3	 Această	exigenţă	este	destinată	să	asigure	uniformitatea	aprecierii	în	cadrul	

examenului

tă tendinţa ca acesta să aibă la bază standarde şi califi-
cative uniformizate.  În acest sens, majoritatea statelor, 
inclusiv New Mexico, acceptă standardele de organizare 
a examenului de admitere şi utilizează teste elaborate şi 
furnizate de către organizaţia Conferinţa Naţională a Exa-
minatorilor Baroului („NCBE” – National Conference of Bar 
Examiners). 

II. Reguli privind condiţiile de organizare  
şi admitere la examenul de calificare  

Ediţia 2014 a Ghidului privind Cerinţele de Admitere în 
Barou4 stabileşte că examenul de calificare trebuie să tes-
teze abilităţile candidatului de a identifica aspectele juri-
dice a circumstanţelor de fapt, a efectua o analiză raţio-
nală a problemelor, şi de a promova soluţii logice bazate 
pe principiile fundamentale ale dreptului într-o manieră 
care demonstrează înţelegerea detaliată a acestor prin-
cipii.  Examinarea nu trebuie să fie destinată în principal 
pentru a testa informaţia, memoria sau experienţa.  Sco-
pul acesteia este de a proteja publicul, şi nu de a limita 
numărul avocaţilor admişi să practice5.  

Ghidul mai recomandă că selectarea subiectelor pen-
tru examenul de calificare trebuie bazate şi fundamentate 
pe subiectele care sunt studiate la universitate.  Examenul 
urmează să includă întrebări cu răspunsuri multiple şi în-
trebări de tip eseu.  Întrebările nu trebuie să fie marcate 
ca fiind legate de un anumit subiect şi nu trebuie să fie 
expuse într-un limbaj înşelător sau care induce în eroare.  
La pregătirea întrebărilor, autoritatea responsabilă pentru 
examenul de calificare poate utiliza resursele interne şi/
sau să atragă specialişti din şcolile de drept sau alţi experţi.  
Înainte ca o întrebare de tip eseu să fie acceptată pentru 
utilizare, fiecare aspect juridic din întrebare trebuie să fie 

4	Ghidul	privind	Cerinţele	de	Admitere	în	Barou	este	elaborat	de	Con-
ferinţa	Naţională	a	Examinatorilor	Baroului	 (organizaţie	non-profit	
fondată	în	1931)	şi	Asociaţia	Barourilor	Americane,	Secţiunea	Educaţie	
Juridică	şi	Admitere	în	Barou.	Versiunea	electronică	a	ghidului	poate	fi	
găsită	pe	următoarea	adresă	electronică	(vizitat	pe	19.01.2014)	http://
www.ncbex.org/assets/media_files/Comp-Guide/CompGuide.pdf		

5	 	A	se	vedea	pct.18	din	Ghidul	privind	Cerinţele	de	Admitere	în	Barou.	
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dezbătut detaliat şi întrebarea trebuie să fie analizată şi 
aprobată de membrii autorităţii de examinare.  În proce-
sul de evaluare se recomandă ca răspunsurile la aceeaşi 
întrebare în eseuri să fie examinată de aceeaşi persoană, 
dacă este posibil.  Candidatul care nu a susţinut examenul 
de calificare, după anunţarea rezultatelor, are dreptul să ia 
cunoştinţă cu lucrarea sa şi notele acordate şi să compare 
fiecare răspuns cu un răspuns aprobat.6  

Pentru admitere la examen, candidaţii în profesia de 
avocat urmează să depună la Consiliul Examinatorilor Ba-
roului („CEB”) o cerere, de formă stabilită, în care să indi-
ce datele de identificare, studiile superioare, experienţa 
profesională şi reputaţia morală.  Examenul de calificare 
în profesie este organizat de două ori pe an: sesiunea 
de iarnă (luna februarie) şi sesiunea de vară (luna iulie).  
Examenul se desfăşoară pe parcursul a 2 zile, de regulă, 
marţi şi miercuri. Data limită pentru depunerea cererii de 
admitere la examen este 10 septembrie pentru sesiunea 
din luna februarie şi respectiv 10 ianuarie pentru sesiu-
nea din luna iulie.  În caz de întârziere pentru depunerea 
cererii, candidatul poate fi admis contra unei taxe de în-
târziere plătită în condiţiile stabilite de lege.  La cererea 
de admitere la examenul de calificare, candidatul va ane-
xa următoarele documente:  
1) o copie a extrasului din registrul Biroului Federal de 

Investigaţii şi un extras din registrul Departamentu-
lui de Securitate Publică al statului New Mexico cu 
privire la datele candidatului. 

2) un raport de credit pe numele său eliberat de una 
din agenţiile de raportare a creditelor.  

3) diploma de studii universitare (juris doctor sau mas-
terat) din cadrul unei instituţii de învăţământ acredi-
tată de Asociaţia Barourilor Americane. 

4) 3 caracteristici eliberate de avocaţi licenţiaţi din orice 
jurisdicţie care confirmă că aplicantul este de o in-
tegritate morală ireproşabilă, în stare fizică şi psihică 
satisfăcătoare pentru a fi admis în cadrul baroului 
statului New Mexico.  

Taxa pentru examenul de calificare este de $500 pen-
tru candidaţii care aplică pentru examen în termen de cel 
mult 1 (un) an de la absolvirea şcolii de drept.  Candidatul 
care nu a susţinut prima dată examenul va achita o taxă 
de $100 dacă aplică în termen de 1 (un) an de la prima 
încercare.  În toate celelalte cazuri taxa pentru examenul 
de calificare este de $1000.  Legea nu limitează numărul 
de încercări în care candidatul poate aplica pentru exa-
menul de calificare în profesie.  

După depunerea documentelor, CEB urmează să veri-
fice corespunderea candidatului condiţiilor de calificare 
în profesie (Character and Fitness Standards and In-
vestigation).  La această etapă, CEB verifică corectitudinea 
informaţiilor prezentate de către candidat, precum şi repu-
taţia acestuia în societate. Printre aspectele examinate de 

6  A se vedea capitolul Codul Standardelor Recomandate pentru 
Examinatorii Baroului din Ediţia 2014 a Ghidului privind Cerinţele 
de Admitere în Barou (SUA).  

CEB se enumeră verificarea comportamentului ilicit în soci-
etate, în timpul studiilor, la lucru, nerespectarea obligaţiilor 
sale financiare, neexecutarea obligaţiilor de plată a pensiei 
alimentare pentru copil, depunerea declaraţiilor false, exis-
tenţa unor sancţiuni aplicate de un organ disciplinar pro-
fesional etc.  Candidatul este obligat să probeze corespun-
derea sa tuturor condiţiilor.  În cadrul acestei investigaţii, 
legea reglementează şi dreptul de contestare a deciziei CEB 
în caz de neadmitere.  Contestaţia va fi examinată de către 
Curtea Supremă de Justiţie.  

III. Componentele examenului de calificare  
în profesie

În New Mexico, pe lângă testul de tip eseu elaborat de 
către CEB, se practică astfel de teste elaborate de NCBE cum 
ar fi „Testul de Performanţă Multistatal” („MPT” – Multistate 
Performance Test), test cu răspunsuri multiple „Examinare 
a Baroului Multistatală” (“MBE” – Multistate Bar Examina-
tion), Examinarea Responsabilităţii Profesionale Multi-Sta-
tală („MPRE” – Multistate Professional Responsibility Exami-
nation).  La toate examenele, fiecărui candidat i se atribuie 
un număr de identificare şi evaluarea lucrărilor este strict 
anonimă.  Prin urmare, examenul de calificare, în statul 
New Mexico, include următoarele componente: 

1. Test de tip eseu. În New Mexico examenul de tip 
eseu este compus din 2 părţi la care candidaţii participă 
pe parcursul unei zile.  

În prima jumătate a zilei, candidaţii susţin testul 
compus din 6 întrebări pentru care se acordă câte 30 
minute. Întrebările presupun situaţii juridice cu descrierea 
circumstanţelor de fapt şi candidaţii sunt rugaţi să argu-
menteze soluţiile care le propun pentru situaţiile litigioase.  
Răspunsul candidatului trebuie să demonstreze abilitatea 
de analiză a circumstanţelor de fapt prezentate, de selec-
tare a circumstanţelor importante şi neimportante pentru 
cauză.  La fel, răspunsul trebuie să arate cunoaşterea prin-
cipiilor dreptului şi aplicarea acestor principii la situaţiile 
prezentate.  Candidatul urmează să interpreteze logic prin-
cipiile de drept care să susţină soluţiile pe care le promo-
vează.  Analiza materialului prezentat de Consiliul Exami-
natorilor Baroului din statului New Mexico7, din categoria 
celor mai bune răspunsuri la examenul din vara anului 
2013 (30 iulie 2013), arată că candidatul are libertatea de 
a analiza situaţia din diferite perspective şi acorda soluţii 
condiţionate de interpretarea diferită a circumstanţelor 
de fapt.  Spre exemplu, la o întrebare cu privire la com-
petenţa instanţei de judecată, în răspunsul unui candi-
dat se menţionează „...instanţa poate accepta oricare din 
soluţiile menţionate...” în dependenţă de interpretarea care 
o dă circumstanţelor cauzei.  Totodată este important ca 
candidatul să argumenteze logic motivele poziţiei sale în 
soluţionarea speţelor.  

7  Materialele au fost puse la dispoziţia autorului în cadrul efectu-
ării stagiului profesional la Baroul Statului New Mexico în cadrul 
Programului de Stagiu Legislativ din SUA (Legislative/Professional 
Fellows Program) finanţat de Departamentul de Stat al SUA.  



Nr. 1-3, 2014

15

AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

Candidatul care nu a susţinut examenul de calificare, 
după anunţarea rezultatelor, are dreptul la investigarea lu-
crării sale şi anume: 
- să ia cunoştinţă cu lucrarea sa şi notele acordate; 
- să examineze întrebările de la examen; şi 
- să compare fiecare răspuns cu răspunsurile model 

aprobate.  
În a doua jumătate a zilei, candidaţii susţin testul 

MPT.  MPT constă din 2 speţe pentru soluţionarea cărora se 
acordă câte 90 minute.  MPT este un test destinat să verifi-
ce abilitatea candidatului a utiliza capacităţile sale de jurist 
într-o situaţie reală.  Fiecare test evaluează abilitatea candi-
datului de a soluţiona o problemă pe care un tânăr avocat 
trebuie să fie capabil să îndeplinească.  MPT nu este un test 
a cunoştinţelor aprofundate.  Mai degrabă, acesta este des-
tinat să examineze 6 abilităţi fundamentale pe care un 
avocat trebuie să le demonstreze indiferent de domeniul de 
drept în care abilităţile sunt utilizate.  Cerinţele testului MPT, 
înaintate faţă de candidat, sunt următoarele: (1) a sorta 
materialele circumstanţelor de fapt şi separa circumstan-
ţele relevante de cele irelevante; (2) a analiza materialele 
statutare, administrative şi circumstanţele de fapt în raport 
cu principiile de drept aplicabile; (3) a aplica legea corespun-
zător circumstanţelor de fapt de o manieră necesară pentru 
a soluţiona problema clientului; (4) a identifica şi soluţiona 
dilemele de ordin etic, dacă există; (5) a relata în scris gându-
rile sale; (6) a completa sarcina în limitele de timp restrâns.

Materialele pentru fiecare test MPT include 2 compo-
nente – documentaţie (File) şi librărie (Library).  File constă 
din documente-sursă care conţin toate circumstanţele ca-
uzei.  File poate să mai conţină şi transcrierea declaraţiilor, 
depoziţiilor, dezbaterilor judiciare, documentelor clientului, 
contracte, articole din ziare, înregistrări medicale, rapoarte 
a poliţiei, notiţe a avocatului.  Componenta Library poate 
conţine practică judiciară, statute, regulamente sau legi 
(unele din ele pot să fie irelevante pentru soluţionarea sarci-
nii).  De la candidat se aşteaptă ca el să extragă din Library 
principiile juridice necesare pentru a analiza problema şi 
îndeplini sarcina.  MPT nu este un test de drept material – 
materialele din Library furnizează suficientă informaţie de 
drept material pentru a soluţiona problema.8 

În cadrul testului MPT, candidatul poate fi rugat să 
întocmească anumite acte juridice concrete, cum ar fi: 
memorandum pentru avocatul supraveghetor, o preve-
dere contractuală sau notă informativă pentru client, un 
testament, un plan de examinare a martorului, o tranzac-
ţie etc.9  Spre deosebire de primul test, dat fiind că MPT 
este administrat de NCBE, candidatul la examen care nu a 
susţinut examenul poate solicita investigarea lucrării sale 
doar după aprobarea NCBE. 

2. Test cu răspunsuri multiple - MBE. Este important 
de menţionat că MBE este organizat şi programat în aşa fel 

8  A se vedea pag.6 din Broşura Informaţională pentru MPT 2014 
(site vizitat pe 11.01.2014) http://www.ncbex.org/assets/
media_files/Information-Booklets/MPTIB2014.pdf 

9  http://nmexam.org/mpt.html 

încât aprecierea nivelului de pregătire să fie determinat de 
media răspunsurilor tuturor candidaţilor.  MBE are la bază 
200 de întrebări.  Examenul este divizat în sesiunea de dimi-
neaţă şi după amiază, fiecare a câte 3 ore, cu 100 de între-
bări pentru fiecare sesiune.  Întrebările pot conţine subiecte 
din următoarele domenii de drept: Drept Constituţional; 
Contracte; Drept Penal şi Procedură Penală; Probe; Drept de 
Proprietate; Delicte.  Scopul testului MBE este de a evalua 
măsura în care candidatul poate aplica principiile funda-
mentale de drept şi argumentele juridice pentru a analiza 
modelele situaţiilor de fapt propuse.  Întrebările din testul 
MBE sunt elaborate de către un comitet de experţi recunos-
cuţi în diferite domenii ale dreptului.  Înainte ca o întrebare 
să fie selectată în MBE aceasta este supusă unui proces de 
revizuire, care poate dura câţiva ani.10 

Pentru a trece examenul de calificare, atât compo-
nenta testului eseu cât şi a celui cu răspunsuri multiple, 
candidatul trebuie să acumuleze cel puţin 130 puncte 
calculate din media ambelor teste. 

3. Examinarea Responsabilităţii Profesionale 
Multistatală (“MPRE”). MPRE este o altă componentă a 
examinării avocaţilor din New Mexico, dar şi din alte state, 
şi constituie examenul de etică profesională. Candidatul 
trebuie să obţină cel puţin 80 de puncte pentru a fi eligibil 
în profesie. Examenul trebuie susţinut timp de 1 (un) an de 
la data când candidatul a fost notificat că a trecut exame-
nul de tip eseu şi MBE. Candidatul poate susţine examenul 
MPRE şi înainte de cele două etape. În acest caz va fi luat în 
consideraţie doar examenul MPRE care a fost susţinut într-o 
perioadă nu mai mare de 5 ani înainte de depunerea primei 
cereri pentru admitere în profesie în New Mexico.  

Statisticile privind susţinerea examenului de cali-
ficare în anul 2012 arată că în statul New Mexico din 366 
candidaţi au susţinut examenul de calificare 306 persoane, 
ceea ce constituie 84%.  Comparativ, în statul Illinois din 
3.517 candidaţi examenul a fost susţinut de 2.865, ceea ce 
constituie 81%. Iar în California, în acelaşi an, din 13.119 
candidaţi au susţinut examenul 6.683, ceea ce constituie 
51%.11 

Elaborarea acestui articol a fost posibilă datorită cola-
borării şi informaţiei furnizate de către Baroul statului 
New Mexico.  O apreciere specială pentru colaborare se 
datorează Consultantului General al Baroului – Richard 
Spinello.  Relaţia de colaborare s-a format în rezultatul par-
ticipării autorului în cadrul Programului de Stagiu Legislativ 
(Legislative/Professional Fellows Program 2013) finanţat de 
Departamentul de Stat al SUA şi administrat de organizaţia 
Consiliile Americane („American Councils”).  

10  http://www.ncbex.org/assets/media_files/Information-
Booklets/MBEIB2014.pdf 

11  Pentru mai multe informaţii şi statistici în alte state a se vedea 
pag.7-8 din versiunea electronică a raportului statistic pentru anul 
2012 al Conferinţei Naţionale a Examinatorilor Baroului (site vizitat 
pe 11.01.2014). 

http://www.ncbex.org/assets/media_files/Bar-Examiner/artic
les/2013/8201132012statistics.pdf 



16

Nr. 1-3, 2014AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

HRONICUL HOTĂRÂRILOR PRONUNŢATE DE 
CEDO ÎMPOTRIVA REPUBLICII MOLDOVA

Cauza Chiriacov şi Furculiţă c. Moldovei (cererea 
nr. 30683/08 și 10111/09)

În cauza  Chiriacov şi Furculiţă, reclamant în prima 
cerere este Ion Chiriacov, din 1961, iar reclamanții în a doua 
cerere sunt Boris Furculiță și Larisa Furculiță.

În fața Curții reclamanții se plâng de neexecutarea 
hotărârilor judecătorești definitive privind acordarea 
spațiului locativ. Curtea a decis conexarea ambelor cereri 
pentru a fi examinate într-o singură procedură.

Printr-o scrisoare din data de 23 noiembrie 2012, Gu-
vernul a informat Curtea despre declarația sa unilaterală 
pe marginea cererilor reclamanților. Potrivit declarației 
Guvernul a recunoscut existența încălcărilor invocate de 
reclamanți, s-a obligat să achite reclamanților prejudiciul 
moral (în primul caz – 4,500 de EURO și în al doilea caz 
– 3,600 de EURO). În ceea ce privește încasarea prejudi-
ciului material Guvernul a solicitat respingerea acestuia.

Scrisoarea Guvernului a fost trimisă reclamanților, 
care au fost invitați să-și prezinte observațiile. Scrisoarea 
Grefei a rămas fără răspuns.

Curtea a luat notă de declarația Guvernului și a decis 
radierea cererii de pe rol.

***
Cauza Trifautan c. Moldovei (51427/09). În cauza Tri-

fautan  reclamantul este V. Trifautan, născut în 1949, din 
Chișinău.

La 12 octombrie 2007 judecătoria Râșcani a admis 
cererea reclamantului privind uzucapiunea unui teren, 
hotărârea respectivă nu a fost contestată și a devenit de-
finitivă.

La 25 februarie 2009 Consiliul municipal Chișinău a 
înaintat o cerere de revizuire la hotărârea din 12 octom-
brie 2007. Judecătoria Râșcani a admis cererea de revizu-
ire și a dispus rejudecarea cauzei.

La 09 februarie 2011 Curtea Supremă de Justiție a 
recunoscut încălcarea securității raporturilor juridice,   a 
casat hotărârile instanțelor inferioare și a menținut în vi-
goare hotărârea din 12 octombrie 2007.

Invocând art. 6 CEDO și art. 1 Protocolul Adițional, 
reclamantul s-a plâns de casarea hotărârii definitive.

La 12 octombrie 2011, Guvernul a informat Curtea 
despre adoptarea deciziei Curții Supreme de Justiție din 
09 februarie 2011, considerând că situația reclamantului 
a fost redresată la nivel național și acesta a pierdut calita-
tea de victimă. De asemenea, Guvernul a invocat neepu-
izarea căilor interne de recurs, pe motiv că reclamantul 
putea cere Curții Supreme de Justiție, prin aplicarea di-
rectă a prevederilor Convenției, compensarea prejudici-
ilor suferite.

Curtea a observat că părțile nu au disputat faptul că 
instanțele naționale au constatat încălcarea drepturilor 

reclamantului, prin recunoașterea încălcării principiului 
securității raporturilor juridice.

În ceea ce privește compensarea prejudiciilor, Cur-
tea a notat că reclamantul este în drept să solicite, în fața 
instanțelor naționale, repararea prejudiciului în interiorul 
termenului de prescripție.

Curtea a concluzionat că cererea reclamantului este 
vădit inadmisibilă și a decis radierea acesteia de pe rol.

***
Cauza Drujco c. Moldovei (15974/07). În cauza Druj-

co  reclamantul este Pavel Drujco, născut în 1951, din 
Chișinău.

Reclamantul este un fost polițist, care împreună cu fa-
milia s-a refugiat din Transnistria, după războiul din 1992. 
Statutul acestuia îi acorda dreptul la locuință, potrivit pre-
vederilor legislative, în vigoare în perioada de referință.

La 02 septembrie 2004 municipalitatea a contractat 
o companie privată A. pentru a construi spațiu locativ 
refugiaților, urmând ca  autoritatea să plătească costurile.

La 18 octombrie 2004 reclamantul a încheiat un con-
tract cu A. pentru procurarea unui apartament. Potrivit 
acestui contract municipalitatea a fost de acord să plă-
tească prima tranșă de 400,000 MDL, ceea ce reprezenta 
78.56% din costul total, iar reclamantul urma să plăteas-
că restul sumei în termen de 10 ani de la instalare în apar-
tament. Acordarea apartamentului a fost preconizată 
pentru septembrie 2006, titlul de proprietate urma să fie 
eliberat după plata integrală a prețului apartamentului.

La 28 decembrie 2004 reclamantul a primit confirmarea 
faptului plății de către municipalitate a primei tranșe pentru 
costul apartamentului. La o dată necunoscută, reclamantul 
a inițiat proceduri judiciare, cerând recunoașterea dreptului 
la spațiu locativ și compensarea prejudiciului moral.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 25 mai 
2005 a fost admisă acțiunea reclamantului, fiind obligat 
Ministerul Finanțelor, împreună cu Ministerul Economiei, 
să-i acorde spațiu locativ, restul pretențiilor fiind respinse.

În martie, aprilie și august 2006 reclamantul a ce-
rut Ministerului Finanțelor și municipalității să-i acorde 
adițional suma de 200,000 MDL pentru a plăti restanța 
la apartament și costurile pentru lucrările de finisare. 
Autoritățile au răspuns că prin semnarea contractului cu 
A., reclamantul a căzut de acord să plătească o parte din 
costul apartamentului, pe când suma de 400,000 MDL 
plătită de municipalitate a constituit executarea hotărârii 
judecătorești în favoarea reclamantului.

La 02 aprilie 2007 reclamantul a semnat un act ce 
confirmă primirea apartamentului.

Invocând art. 6 CEDO și art. 1 Protocolul Adițional, 
reclamantul s-a plâns de omisiunea statului de a asigura 
executarea hotărârii definitive.
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Guvernul a invocat că prin contribuția de 400,000 
MDL statul și-a onorat obligația de a asigura reclamantul 
cu apartament, ceea ce a reprezentant executarea hotă-
rârii favorabile reclamantului. De asemenea, prin semna-
rea contractului cu A., reclamantul a fost de acord să plă-
tească diferența costului apartamentului. De asemenea, 
Guvernul a invocat că reclamantul a prezentat informație 
eronată și a pretins neexecutarea hotărârii definitive deși 
i-a fost oferit spațiu locativ, pledând pentru aprecierea 
cererii reclamantului ca constituind un abuz.

Curtea a căzut de acord cu Guvernul că reclamantul 
a prezentat informație incompletă și că cererea a fost co-
municată în baza informației respective. Cu toate aces-
tea, având în vedere că pretențiile reclamantului în orice 
caz sunt vădit inadmisibile, Curtea nu a considerat nece-
sar să se pronunțe asupra chestiunii dacă cererea consti-
tuie un abuz.

Curtea a notat că hotărârea din 25 mai 2005, prin 
care reclamantului i-a fost acordat spațiu locativ, a rămas 
neexecutată până la 02 aprilie 2007, adică 1 an și 10 luni. 
În ceea ce privește alegația reclamantului că condițiile în 
care a fost acordată locuința era inconsistentă hotărârii, 
Curtea a notat că la 18 octombrie 2004 reclamantul a în-
cheiat un contract pentru procurarea apartamentului re-
spectiv, acceptând contribuția municipalității în mărime 
de 78.5% din preț și asumându-și angajamentul să plă-
tească diferența. Aparent urmare a acestui municipalita-
tea a plătit contribuția sa și la 02 aprilie 2007 reclamantul 
a confirmat recepționarea apartamentului de la compa-
nia de construcție. Nu există nici un indiciu că reclaman-
tul s-ar fi plâns instanțelor naționale că ar fi semnat con-
tractul din 18 octombrie 2004 sub presiune sau că muni-
cipalitatea era obligată să plătească contribuția acestuia 
și costurile lucrărilor de finisare. În acest circumstanțe, 
Curtea a acceptat poziția Guvernului că hotărârea din 25 
mai 2005 a fost executată la 02 aprilie 2007, când recla-
mantul a primit apartamentul.

Ministerul Finanțelor și municipalitatea nu dispu-
neau de orice alte spații locative și acesta a fost motivul 
pentru care s-a decis contractarea companiei respective. 
Evenimentele au avut loc înainte și după hotărârea din 
25 mai 2005, în particular încheierea contractului din 18 
octombrie 2004, fiind stabilit un termen limită pentru 
acordarea apartamentului în septembrie 2006, plata pri-
mei tranșe la 28 decembrie 2004 și recepționarea apar-
tamentului la 02 aprilie 2007, nu putea fi neglijat de către 
Curte la aprecierea faptului dacă Guvernul și-a onorat 
obligațiile sale de a lua măsuri suficiente pentru execu-
tarea obligației de a asigura reclamantul cu apartament.

Curtea a concluzionat că, în speță, Statul a întreprins 
pași rezonabili pentru a executa hotărârea din 25 mai 
2005 și că întârzierea de 1 an și 10 luni aparent nu a afec-
tat esența dreptului reclamantului de acces la justiție sau 
nu a reprezentat o ingerință disproporționată în dreptul 
de proprietate a reclamantului și a considerat cererea ca 
vădit inadmisibilă, în sensul art. 35 §§ 3 și 4 din Convenție.

***
În cauza Petrov c. Moldovei (cererea nr. 5570/07) re-

clamantul este Grigore Petrov născut în 1969.

La 10 februarie 2006 reclamantul a fost implicat într-un 
accident rutier, cu implicarea mai multo automobile.

La 10 aprilie 2006 procuratura Telenești a intentat o pro-
cedură contravențională în privința tuturor participanților 
în accident și a expediat cauza în instanța de judecată.

Reclamantul a cerut efectuarea unei expertize pen-
tru identificarea persoanelor vinovate de producerea ac-
cidentului. Instanța a refuzat efectuarea expertizei, fiind 
audiat un expert. Concluziile acestui expert dezvinovățea 
integral reclamantul.

La 12 iunie 2006 instanța de fond a recunoscut vinovați 
toți participanții la accident, dispunând plata amenzii. Ju-
decătorul a notat că reclamantul nu a respectat distanța, 
condițiile meteo, ceea ce nu a permis evitarea accidentu-
lui. Reclamantul a declarat recurs, invocând lipsa referirii la 
declarațiile expertului, motivarea insuficientă.

La 12 iulie 2006 Curtea de Apel a menținut hotărârea 
instanței de fond, constatând că instanța de fond a apre-
ciat corect documentele din dosar.

În fața Curții reclamantul s-a plâns, invocând art. 6 §§ 
1 și 3 d) CEDO, că instanțele naționale au motivate insu-
ficient deciziile sale, nu au comentat declarațiile exper-
tului, plasându-l într-o situație dezavantajoasă în raport 
cu acuzarea. Invocând art. 1 Protocolul nr. 1, reclaman-
tul s-a plâns de încălcarea dreptului de proprietate, pe 
motivul nerambursării prejudiciului. Și invocând art. 13, 
combinat cu art. 6 CEDO, reclamantul s-a plâns de refuzul 
procuraturii de a iniția procedura de revizuire.

În ceea ce privește plângerea privind violarea  art.  6 
§§ 1 și 3 d) CEDO, Curtea a considerat, sub acest aspect 
cererea urmează a fi comunicată Guvernului, iar restul 
plângerilor a fost a fost declarată inadmisibilă.

***
În cauza Guțu c. Moldovei  (cererea nr. 47804/07), re-

clamantul este Dumitru Guțu din Chișinău.
Invocând art. 5 CEDO, reclamantul a contestat legali-

tatea detenției sale, lipsa motivelor suficiente de plasare 
în detenție provizorie. Invocând art. 6 CEDO, reclamantul 
s-a plâns că în cadrul procedurilor privind detenția provi-
zorie apărătorul nu a avut acces la materialele dosarului 
de instrucție.

Cererea reclamantului a fost comunicată Guvernului.
Pentru reglementara amiabilă a cauzei, Guvernul a 

propus o declarație unilaterală, prin care a recunoscut în-
călcarea Convenției și plata sumei de 3,500 Euro, cu titlu 
de daune și costuri și cheltuieli; și a cerut radierea cererii 
de pe rol.

Prin scrisoarea din 07 iulie 2012 reclamantul a co-
municat că nu este de acord cu condițiile reglementării 
amiabile.

Curtea a luat notă de declarația unilaterală a Guver-
nului și a decis radierea cererii de pe rol.

***
În cauza Irizan și alții c. Moldovei (cererile nr.27759/05 

și 32813/08) reclamanții sunt Nicolae Irizan, Ion Rezan și 
Nicolae Raia.

Invocând art. 6 CEDO și art. 1 Protocolul nr. 1, 
reclamanții din prima cerere s-au plâns de neexecutarea 
deciziilor favorabile definitive.
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Reclamantul din a doua cerere s-a plâns de încălca-
re a principiului securității raporturilor juridice, urmare a 
admiterii unei cereri de revizuire.

Cererile reclamanților au fost comunicate Guvernu-
lui, care a prezentat observațiile privind admisibilitatea și 
fondul cauzei. Observațiile Guvernului au fost expediate 
reclamanților, însă nu a fost primit nici un răspuns.

Prin scrisori recomandate cu aviz de primire din data 
de 10 septembrie 2013 și 16 august 2013 Curtea a atras 
atenţia reclamanților că termenul acordat pentru prezen-
tarea observaţiilor a expirat şi că ei nu au solicitat prelun-
girea acestuia. Între altele, ea a precizat că, potrivit dis-
poziţiilor acestui articol, ea poate radia o cerere dacă, aşa 
cum este cazul în speţă, circumstanţele indică faptul că 
reclamantul nu doreşte să menţină cererea. Reclamanții 
au primit scrisorile la 19 septembrie 2013 și 29 august 
2013, însă nu a trimis nici un răspuns.

În lumina celor de mai sus, Curtea a conchis că 
reclamanții nu doresc să menţină cererile sale în sensul 
articolului 37 § 1 a) al Convenţiei și a decis radierea aces-
tora de pe rol.

***
În cauza  Gorgon c. Moldovei  (cererea nr. 44744/08), 

reclamantul este Igor Gorgon din Chișinău.
Invocând art. 5 §§ 1 și 3 și art. 6 CEDO reclamantul 

s-a plâns de ilegalitatea detenție provizorii în perioada 
6 – 13 iunie 2008, lipsa motivelor suficiente și relevan-
te pentru justificarea detenției. În final invocând art. 13 
CEDO, reclamantul s-a plâns de lipsa unui recurs intern 
efectiv  privind violarea art. 5 CEDO.

Cererea reclamantului privind violarea art. 5 §§ 1 și 
3 CEDO a fost comunicată Guvernului  care a prezen-
tat observațiile privind admisibilitatea și fondul cauzei. 
Observațiile Guvernului au fost expediate reclamantului, 
însă nu a fost primit nici un răspuns.

Prin scrisoare recomandată cu aviz de primire din 
data de 04 octombrie 2013 Curtea a atras atenţia recla-
mantului că termenul acordat pentru prezentarea ob-
servaţiilor a expirat şi că ei nu au solicitat prelungirea 
acestuia. Între altele, ea a precizat că, potrivit dispoziţiilor 
acestui articol, ea poate radia o cerere dacă, aşa cum este 
cazul în speţă, circumstanţele indică faptul că reclaman-
tul nu doreşte să menţină cererea. Reclamantul au primit 
scrisoarea respectivă, însă nu a trimis nici un răspuns.

În lumina celor de mai sus, Curtea a conchis că recla-
mantul nu dorește să menţină cererea sa în sensul arti-
colului 37 § 1 a) al Convenţiei și a decis radierea acesteia 
de pe rol.

***
În cauza Plesca c. Moldovei (cererea nr. 44862/11) re-

clamantul este Maria Plesca din Chișinău.
Invocând art. 6 CEDO, reclamantul s-a plâns de impuni-

tatea polițistului, care a împușcat în cap fiul său, deoarece a 
rămas la libertate în pofida condamnării privative de liber-
tate. De asemenea, invocând art. 6 CEDO și art. 1 Protocolul 
nr. 1, s-a plâns de neexecutarea părții civile a sentinței.

Cererea reclamantului, privind violarea art. 2 și 6 
CEDO, a fost comunicată Guvernului,  care a prezentat 

observațiile privind admisibilitatea și fondul cauzei. 
Observațiile Guvernului au fost expediate reclamantului, 
însă nu a fost primit nici un răspuns.

Prin scrisoare recomandată cu aviz de primire Curtea 
a atras atenţia reclamantului că termenul acordat pentru 
prezentarea observaţiilor a expirat şi că ei nu au solicitat 
prelungirea acestuia. Între altele, ea a precizat că, potrivit 
dispoziţiilor acestui articol, ea poate radia o cerere dacă, 
aşa cum este cazul în speţă, circumstanţele indică faptul 
că reclamantul nu doreşte să menţină cererea. Reclaman-
tul au primit scrisoarea respectivă, însă nu a trimis nici un 
răspuns.

În lumina celor de mai sus, Curtea a conchis că recla-
mantul nu dorește să menţină cererea sa în sensul arti-
colului 37 § 1 a) al Convenţiei și a decis radierea acesteia 
de pe rol.

***
În cauza Berber c. Moldovei (cererea nr. 32528/10) re-

clamantul este Vitalie Berber din Chișinău.
Invocând art. 5 § 3 CEDO, reclamantul s-a plâns de 

lipsa motivelor suficiente și relevante pentru justificarea 
detenției provizorii. Invocând art. 5 § 4 CEDO, reclaman-
tul s-a plâns că în cadrul procedurilor privind detenția 
provizorie apărătorul nu a avut acces la materialele do-
sarului de instrucție.

La 22 mai 2012 cererea reclamantului a fost comuni-
cată Guvernului.

La 25 octombrie și 06 noiembrie 2013 Curtea a pri-
mit declarațiile de reglementare amiabilă semnate de 
părți, prin care Guvernul recunoștea violarea art. 5 §§ 1 
și 4 CEDO și se obliga să plătească suma de 3,500 Euro.

Curtea a luat notă de reglementarea amiabilă și a de-
cis radierea cererii de pe rol.

***
În cauza Stepuleac c. Moldovei (cererea nr. 43677/09) 

reclamantul este Sergiu  Stepuleac din Chișinău.
Reclamantul a contestat, în esență, legalitatea 

detenției sale inițiale și detenției provizorii. Invocând art. 
5 § 1 CEDO, s-a plâns de lipsa bănuielii rezonabile, și invo-
când art. 5 § 3 CEDO, s-a plâns de lipsa motivelor suficien-
te și relevante pentru justificarea detenției.

Cererea reclamantului a fost comunicată Guvernu-
lui, care a prezentat observațiile privind admisibilitatea și 
fondul cauzei. Observațiile Guvernului au fost expediate 
reclamantului, însă nu a fost primit nici un răspuns.

Prin scrisoare recomandată cu aviz de primire Curtea 
a atras atenţia reclamantului că termenul acordat pentru 
prezentarea observaţiilor a expirat şi că ei nu au solicitat 
prelungirea acestuia. Între altele, ea a precizat că, potrivit 
dispoziţiilor acestui articol, ea poate radia o cerere dacă, 
aşa cum este cazul în speţă, circumstanţele indică faptul 
că reclamantul nu doreşte să menţină cererea. Reclaman-
tul au primit scrisoarea respectivă, însă nu a trimis nici un 
răspuns.

În lumina celor de mai sus, Curtea a conchis că recla-
mantul nu dorește să menţină cererea sa în sensul arti-
colului 37 § 1 a) al Convenţiei și a decis radierea acesteia 
de pe rol.
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***
În cauza Vartic c. Moldovei (cererea nr. 36716/10) re-

clamantul este Alexandru Vartic din Bubuieci.
Invocând art. 3 și 6 CEDO, reclamantul s-a plâns de 

tratamentul la care a fost supus de polițiști la reținere și 
lipsa unui tratament medical.

Cererea reclamantului, în partea art. 3 CEDO, a fost 
comunicată Guvernului,  care a prezentat observațiile 
privind admisibilitatea și fondul cauzei. Observațiile Gu-
vernului au fost expediate reclamantului, însă nu a fost 
primit nici un răspuns.

Prin scrisoare recomandată cu aviz de primire Curtea 
a atras atenţia reclamantului că termenul acordat pentru 
prezentarea observaţiilor a expirat şi că ei nu au solicitat 
prelungirea acestuia. Între altele, ea a precizat că, potrivit 
dispoziţiilor acestui articol, ea poate radia o cerere dacă, 
aşa cum este cazul în speţă, circumstanţele indică faptul 
că reclamantul nu doreşte să menţină cererea. Reclaman-
tul au primit scrisoarea respectivă, însă nu a trimis nici un 
răspuns.

În lumina celor de mai sus, Curtea a conchis că recla-
mantul nu dorește să menţină cererea sa în sensul arti-
colului 37 § 1 a) al Convenţiei și a decis radierea acesteia 
de pe rol.

Hotărârea din 11 02 2014  Ziaunys c. Moldovei
În cauza Ziaunys c. Moldovei, reclamantul este Gin-

taras Ziaunys născut în 1965. reclamantul este membrul 
Societății Internaționale a Bancnotelor, Asociația Ameri-
cane Numismatice și Clubul colectorilor din Vilnius.

La 12 decembrie 2000 reclamantul a semnat un con-
tract cu o companie din SUA, potrivit căruia el urma să 
livreze 8,500 kg de bancnote emise de banca din “RMN”. 
Potrivit contractului, în schimb, el avea dreptul să pri-
mească unități din catalogul companiei în valoare de 
7,000 USD.

La 26 ianuarie 2001 reclamantul a cumpărat de la 
banca“RMN” 13,590,000 ruble “RMN” emise în 1994. Banc-
notele emise în 1994 erau scoase din circulatie în “RMN”, 
fiind înlocuite în 2000. Aceste bancnote nu au fost nicio-
dată în circulație oficială în Moldova și au fost acceptate 
ca plată doar în “RMN” și doar până în 2000.

La 01 februarie 2001 reclamantul a prezentat Servi-
ciului Vamal a Moldovei 353 de saci cu bani sigilați emiși 
de“RMN” în 1994. El cerut permisiunea să livreze sacii în 
SUA, declarând că în saci este hârtie cu valoare numisma-
tică de 7,000 USD.

Autoritățile vamale au decis să păstreze sacii în de-
pozitul său, ulterior sacii au fost mutați la sediile Inspec-
toratului fiscal de stat.

Prin decizia din 23 iulie 2003 și un raport din 25 au-
gust 2003 serviciul vamal a decis să nu returneze banc-
notele reclamantului și să le transmită fiscului.

Reclamantul a inițiat proceduri judiciare privind anu-
larea deciziei din 23 iulie 2003 și returnarea bunurilor 
sale.

Prin decizia din 07 noiembrie 2005 Curtea de Apel 
Chișinău a admis cererea reclamantului, în parte, con-
statând că bancnotele respective nu au fost introduse 

în circulație generală în Moldova și nu au fost schimba-
te vreodată în valuta oficială a țării. Nu existau dovezi 
că bancnotele au fost confecționate pentru circulație în 
Moldova. Reclamantul a declarat oficial 353 saci de banc-
note pentru a  fi transportate în străinătate. Mai mult de 
atât, se prezuma că el le-a obținut pe cale legală, până 
la proba contrarie.Prin decizia Curții Supreme de Justiție 
din 17 mai 2006 a fost anulată hotărârea instanței infe-
rioare și adoptată o nouă hotărâre, privind respingerea 
cerințelor. Instanța a constatat că doar BNM era drep-
tul să emită bancnote și că “RMN” nu are acest drept, în 
consecință bancnotele “RMN” nu puteau fi introduse în 
circulație legală și nu puteau fi obiectul legal a contrac-
tului din 26 ianuarie 2001.

În fața Curții reclamantul s-a plâns, invocând art. 1 
Protocolul Adițional la Convenție, că a fost încălcat drep-
tul său de proprietate asupra bancnotelor.

Curtea a constatat în unanimitate violarea invocând 
art. 1 Protocolul Adițional la Convenție, dreptul de pro-
prietate, notând, în primul rând, că nu existau dovezi că 
reclamantul intenționa să pună în circulație bancnotele 
respective, care nu erau acceptate ca plată nicăieri în 
lume, inclusiv în MRT. De altfel, el a avut un contract pen-
tru transferarea bancnotelor unei companii numismati-
ce. Aceasta distinge explicit situația din speță situațiilor 
când banii contrafăcuți sunt sechestrați, etc.

O altă chestiune, reținută de Curtea Supremă, a fost 
că în Moldova, doar BNM este în drept să emită bancno-
te. Corespunzător bancnotele emise de alte entități, sunt 
ilegale și nu pot fi parte a unui circuit legal. Curtea a no-
tat că reclamantul nu a fost acuzat vreodată de emiterea 
bancnotelor. Mai mult de atât, ea consideră că această 
motivare și această definiție este foarte largă, or multe 
alte obiecte puteau fi incluse în această categorie. De 
exemplu, orice monede vechi sau bancnote vechi pu-
teau fi considerate ca ilegale. Noțiunea obiecte ilegale, în 
definiția Guvernului, este inacceptabil de flexibilă și per-
mite aplicarea selectivă de către autorități, fără vreun cri-
teriu clar. De asemenea, aparent din poziția Guvernului, 
pe marginea art. 41 din Convenție, în pofida  considerării 
lor obiectelor ca ilegale, aceste bancnote pot fi returnate 
reclamantului în eventualitatea constatării de către Curte 
a violării art. 1 Protocolul adițional și, mai mult decât atât, 
în acest caz reclamantul poate fi în stare să onoreze con-
tractul de livrare a bancnotelor.

Curtea nu poate sugera că Statul nu poate proteja su-
veranitatea sa prin sechestrarea bunurilor a unei entități 
autoproclamate sau produse de aceasta, însă deținute de 
terțe persoane. Este în special important când este vorba 
de produse care sunt inerente suveranității, cum sunt 
bancnotele sau drapelele. Totuși, ingerința autorităților 
în dreptul de proprietate a persoanelor trebuie să fie le-
gală și justificată.

Curtea a constatat o persoană în posesia unui bun 
urmează a fi prezumată că are un drept de proprietate 
asupra acelui bun până la proba contrarie. Chiar dacă 
contractul dintre reclamant și banca „RMN” este nul, ni-
meni altul decât reclamantul nu a pretins proprietatea 
asupra bancnotelor, care de asemenea, se aflau în posesia 
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fizică a acestuia și corespunzător el trebuia a fi prezumat 
ca proprietar. Aceasta deosebește cazul de cele când o 
persoană încearcă să dobândească un bun și autoritățile 
refuză acest drept.

Prezumția proprietății este valabil[ chiar dacă pro-
prietarul a eșuat să se conformeze anumitor condiției 
inerente posesiei unui bun, cum ar fi obținerea licenței. 
Curtea a concluzionat că reclamantul care a avut posesia 
fizică asupra 353 de saci cu bancnote, a avut o posesie în 
sensul Convenției.

Curtea a luat notă de argumentul Guvernului pre-
cum că emiterea și punerea în circulație a bancnotelor 
în Moldova de către o altă entitate decât BNM, este con-
trară mai multor cerințe legale. Ea a reiterat că reclaman-
tul nu a fost acuzat vreodată de emiterea bancnotelor și 
că nu există dovezi a tentavei de punere în circulație a 
bancnotelor respective. El oficial a declarat bancnotele 
autorităților și a specificat explicit valoarea numismatică 
și destinația acestora. Mai mult de atât, aceste bancnote 
nu puteau fi în circulație în 2001. Corespunzător legislația 
invocată de Curtea Supremă de Justiție și Guvern privind 
circulația bancnotelor nu putea servi ca bază pentru se-
chestrarea respectivă.

Curtea a notat că nici CSJ, nici Guvernul nu au indicat 
vreo prevedere legislativă specifică pentru sechestrarea 
banilor în cazuri similare. Nici o prevedere din cele invo-
cate de CSJ nu reglementează sechestrarea bancnotelor. 
Mai mult de atât, potrivit art. 206 Cod civil contractul re-
spectiv putea fi invalidat pentru lipsa unui obiect legitim, 
potrivit art. 219 Cod civil, efectul nulității contractul este 
ca părțile să returneze contribuțiile sale. Aceasta ar pre-
supune returnarea bancnotelor reclamantului pentru a 
fi returnate băncii emitente. Chiar dacă presupunem că 
legea penală sau administrativă ar prevedea sechestrul 
bunurilor ilegale, nu au fost instituite proceduri penale 
sau administrative împotriva reclamantului.

Reclamantul a solicitat în fața Curții 12,220 Euro cu 
titlu de prejudiciu material și 20,000 Euro cu titlu de pre-
judiciu moral.

Curtea a acordat reclamantului 1,900 Euro cu titlu 
de prejudiciu material și 5,000 Euro cu titlu de prejudiciu 
moral.

Hotărârea din 11 02 2014  
în cauza Vasîlca c. Moldovei

În cauza Vasilică c. Moldovei, reclamanta este Elena 
Vasilică. La 8 martie 2008 în jurul orei 16.40, fiul reclamantei 
în vârstă de 17 ani (V.) a decedat după ce a căzut de la unul 
din etajele unui bloc locativ.

Poliţia a deschis o anchetă preliminară pe cauza de-
cesului lui V., versiunea inițială fiind suicidul. La 8 martie 
2008, ofiţerul de urmărire penală a ordonat efectuarea 
unei expertize medico-legale pentru a stabili cauza exac-
tă a decesului. Potrivit raportului V. a decedat de la diver-
se leziuni cauzate de cădere; în sângele acestuia nu au 
fost depistate urme de alcool sau droguri.

Au fost interogaţi în jur de 15 persoane pe parcursul a 
trei luni de zile. Unul din aceştia a menţionat că V. a discu-
tat cu doi bărbaţi în acea zi. O femeie a declarat că a văzut 

decedatul cu o femeie tânără care a părăsit blocul grăbită 
luând un taxi la scurt timp după ce V. a căzut. Reclamanta, 
de asemenea, a menţionat că fiul acesteia a fost contactat 
telefonic de persoane necunoscute şi după care fiul aces-
teia era foarte trist. Ea a identificat în telefonul fiului un 
număr şi a cerut ofiţerului să verifice cine îl suna pe fiul 
acesteia. Ea, de asemenea, a notat că cineva a vizitat fiul 
acesteia în seara înainte de deces şi că el a fugit când a 
ieşit reclamanta pe scări să vadă ce se întâmplă.

La 24 martie 2008 F. a propus să nu înceapă urmări-
rea penală deoarece nu existau probe că a fost comisă o 
infracţiune şi că V. în consecinţă s-a sinucis. La 4 aprilie 
2008 procurorul de la Procuratura Ciocana a decis ă nu 
înceapă urmărirea penală.

Reclamanta a atacat ordonanţa de neîncepere şi la 
18 august 2008 procurorul ierarhic superior a anulat or-
donanţa din 4 iulie 2008 ca fiind luată prematur nefiind 
verificate toate posibilele cauze de deces.

După acea dată, urmărirea penală a fost prelungită 
de nenumărate ocazii la cererea ofiţerului de urmărire 
penală. La 12 decembrie 2008 ofiţerul a propus să nu 
iniţieze urmărirea penală, însă cererea a fost respinsă de 
procuror ca prematură. Asemenea cereri au fost făcute la 
4 februarie şi 29 aprilie 2009 şi de fiecare data procurorul 
accepta să nu înceapă urmărirea penală. Însă procurorul 
ierarhic superior declara aceste decizii premature.

La 17 septembrie 2009 judecătorul de instrucţie a 
anulat ordonanţa procurorului de neîncepere a urmăririi 
penale. Reexaminând cauza la 5 noiembrie 2009 ofiţerul 
de urmărire penală a propus iarăşi procurorului să nu în-
ceapă urmărirea penală, însă a primit refuz la 12 noiem-
brie 2009. La 8 decembrie 2009 reclamanta s-a plâns Pro-
curaturii sectorului Ciocana de întârzierea investigaţiei 
penale pe cauza decesului fiului său. Dânsa nu a primit 
nici un răspuns.

La 23 iunie 2010 ofițerul de urmărire penală a propus 
procurorului să nu înceapă urmărirea penală. La 5 iulie 
2010 procurorul sect. Ciocana a acceptat propunerea 
având în vedere faptul că nu există probe ce ar confirma 
că V. a fost omorât sau că a fost determinat la sinucidere.

La 20 august 2010 judecătoria Ciocana a respins 
plângerea reclamantei ca nefondată. Decizia a fost finală.

În faţa curţii reclamanta s-a plâns în baza art. 2 CEDO 
că nu a existat o anchetă efectivă pe cauza decesului fi-
ului său, nu a fost promptă în timp ce drepturile sale ca 
parte vătămată nu au fost respectate.

Curtea a constatat în unanimitate  violarea art. 2 
CEDO,  sub aspect procedural, notând că ofițerul res-
ponsabil de cauză a propus de cel puțin opt ori să nu fie 
inițiată urmărirea penală pe marginea decesului lui V., și 
că toate propunerile, exceptând ultima, au fost respin-
se de procuror, de superiorii săi sau de judecătorul de 
instrucție ca fiind premature, sau după cum a menționat 
judecătorul de instrucție, având omisiuni inexplicabile. 
Judecătorul de instrucție a constatat omisiuni suplimen-
tare a investigației, cum ar fi omisiunea de a efectua un 
șir de acțiuni.

Curtea de asemenea a notat că ordonanțele procuro-
rului de a nu iniția urmărirea penală și încheierea judecă-
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torului de instrucție din 20 august 2010 au eșuat în tota-
litate să menționeze demersul său de a obține informație 
de la operator GSM privind persoanele care l-au sunat pe 
V. înainte de deces sau declarațiile de angajații unui ma-
gazin din apropiere, pe care reclamantul le-a menționat 
în plângerea din 01 august 2008.

Aparent ca răspuns la propunerile ofițerului de a nu 
iniția urmărirea penală, numeroase autorități de suprave-
ghere au intervenit de multiple ori. De fiecare dată s-a or-
donat ofițerului redeschiderea procedurilor și efectuarea 
investigațiilor următoare, ca consecință investigațiile au 
durat aproximativ 2,5 ani. Curtea a accentuat necesitatea 
operativității în cazurile de pierdere a vieții. Corespunzător 
reclamantul are motive să dispute diligența autorităților, 
deși s-a plâns fără succes despre întârzierile respective.

Mai mult de atât, este evident din încheierea ju-
decătorului de instrucție că autoritățile nu au implicat 
reclamantul, în mod suficient, în investigații. În speță, 
reclamantul a avut un interes legitim să efectuarea 
investigației, prin acodarea unui anumit statut potri-
vit prevederilor procesuale. Curtea a respins argumen-
tul Guvernului că doar după stabilirea comiterii unei 
infracțiuni, poate fi recunoscută persoana cu drept de a 
participa în procedurile respective. Curtea a observat că 
deși investigațiile au început rapid, nu a fost inițiată a ur-
mărire penală oficială.

În concluzie, având în vedere modul în care a fost in-
vestigată moartea lui V., durata investigației, omisiunea 
de examina probele reclamantului, și implicarea limita-
tă a reclamantului în investigații, Curtea a considerat că 
investigația nu a fost eficientă.

Reclamantul a solicitat în fața Curții 100,000 Euro cu 
titlu de prejudiciu moral și 422 Euro cu titlu de costuri și 
cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 12,000 Euro cu titlu 
de prejudiciu moral și 422 Euro cu titlu de costuri și chel-
tuieli.

Hotărârea din 11 02 2014  
 În cauza Sandu c. Moldovei

În cauza Sandu c. Moldovei, reclamantul Victor San-
du, la momentul evenimentelor deţinea funcţia de director 
al Clinicii Veterinare de Stat.

Potrivit versiunii oficiale, la 25 septembrie 2006, o 
persoană (C.) a venit la biroul reclamantului aproximativ 
la ora 9.10 min solicitând vaccinarea câinelui său şi elibe-
rarea un act de călătorie pentru animal. Reclamantul i-a 
comunicat că procedura poate dura 2-3 luni, dar o poate 
urgenta. În schimbul unei sume de 1,000 lei, reclamantul 
urma să-i elibereze acestui cetăţean actul relevant, fără 
însă a examina câinele, ştiind că nu a fost vaccinat.

Imediat după discuție, C. a depus o plângere la po-
liţie solicitând reţinerea reclamantului pentru luarea de 
mită. În plângerea sa, C. a notat că are un câine de rasă 
cu vârsta de 6 luni.

În aceeaşi dimineaţă au fost efectuate un şir de ac-
ţiuni:

-    decizia ofiţerului de urmărire penală V. de la secto-
rul de poliţie Râşcani , de a porni urmărirea penală, care a 

fost aprobată de procuror în aceeaşi zi la ora 16.40;
-        decizia procurorului de la Procuratura Râşcani  

prin care a fost acordată competenţa de a investiga ca-
uza Sectorului de Poliţie Râşcani , notând că în mod nor-
mal această cauză ţine de competenţa CCCEC;

-    decizia Procuraturii Generale de acordare a com-
petenţei teritoriale de a investiga cauza sectorului de 
poliţie Râşcani (biroul reclamantului era situat în altă re-
giune a oraşului, competenţa teritorială fiind sectorul de 
poliţie Râşcani);

-    decizia lui V. de a percheziţiona biroul reclamantu-
lui (contrasemnată de judecătorul de instrucţie a judecă-
toriei Râşcani la 26 septembrie 2006);

-    o altă decizie a lui V. de a verifica transmiterea ba-
nilor solicitaţi ca şi mită;

-    o a treia decizie a lui V. de a marca cu o substanţă 
specială banii destinaţi pentru mită;

-    înregistrarea marcării a 1,000 lei în 5 bancnote a 
câte 200 lei, efectuată la ora 11.00 de V. în prezenţa lui C. 
şi a unui specialist.

Aproximativ pe la ora 11.30 în aceeaşi zi, C. a intrat în 
biroul reclamantului şi i-a comunicat că are doar 400 lei. 
Reclamantul a luat banii şi i-a aplicat ştampila în actele 
necesare. Aproximativ pe la ora 12.30, ofiţerii de poliție 
au intrat în biroul reclamantului şi au depistat în buzuna-
rul său 400 lei, care erau marcaţi ca şi mită.

Potrivit reclamantului, investigaţiile de fapt au fost 
iniţiate după eveniment, ceea ce reiese nu doar grație 
momentului când decizia a fost contrasemnată de pro-
curor (16.40, a se vedea mai sus), dar de asemenea din 
textul acestuia, avându-se în vedere timp utilizat pentru 
descrierea faptului că „[reclamantul] a luat bani de la C. 
pentru a urgenta eliberarea actelor necesare”. Reclaman-
tul, de asemenea, a notat că decizia de acordare a com-
petenţei materiale de investigare a cauzei sectorului de 
poliţie Râşcani are menţiunea numelui unui procuror, dar 
semnătura de pe act este a unei persoane neidentificate.

La 27 septembrie 2006 reclamantul a fost obligat de 
a nu părăsi ţara.

În cadrul interogatoriului din 29 noiembrie 2006, re-
clamantul a declarat că existau persoane care doreau de 
mult timp înscenarea a ceva asemănător împotriva sa, în 
legătură cu anumite conflicte din trecut. El, de asemenea, 
a menţionat atentatul asupra sa din 4 aprilie 2004, care 
nu a fost examinat, ceea ce ar însemna în opinia recla-
mantului, că cineva acţionează împotriva acestuia.

La 8 decembrie 2006, Judecătoria Râşcani  a transfe-
rat cauza pentru examinare la Judecătoria Botanica după 
competenţă.

La 27 martie 2007 avocatul reclamantului a solicitat 
instanţei să excludă din dosar toate actele adoptate pe 
această cauză deoarece au fost obţinute cu încălcarea 
competenţei teritoriale şi materiale. Instanţa a amânat 
de două ori cauza pentru ca procurorul să prezinte probe 
în acest sens.

La 13 aprilie 2007, procurorul a prezentat decizia Pro-
curorului General din 25 septembrie 2006 menţionată 
mai sus, prin care a fost acordată competenţa teritorială 
sectorului de poliţie Râşcani; anterior decizia nu era ane-
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xată la dosar. Avocatul reclamantului a obiectat împotri-
va anexării acestui act, menţionând că existenţa acestuia 
nu a fost menţionată anterior niciodată şi că dânsul are 
suspiciuni serioase de a considera că acest act a fost cu 
efect retroactiv. Potrivit procurorului, acest act a fost din 
greşeală anexat la materialele unui alt dosar şi a fost de-
pistat cu puţin timp înainte de a-l prezenta în instanţă.

La 17 aprilie 2007, Judecătoria Botanica l-a găsit vi-
novat pe reclamant de comiterea infracţiunii de luare de 
mită şi a dispus plata unei amenzi de 60,000 lei şi doi ani 
de interdicţie de a ocupa funcţia de medic veterinar.

La 31 mai 2007, Curtea de apel Chişinău a menţinut 
soluţia primei instanţe, iar la 24 octombrie 2007 Curtea 
Supremă de Justiţie a menținut soluțiile anterioare.

Reclamantul a prezentat Curţii probe, precum că C. a 
înaintat plângeri similare pentru corupere pasivă împo-
triva a cel puţin încă două persoane, care de asemenea 
au fost condamnate.

În faţa Curţii, reclamantul s-a plâns în sensul art. 6 § 1 
CEDO că a fost victima unei provocări. El a reiterat, inter 
alia, implicarea lui C. în alte cauze similare de provocare 
şi condamnare a două alte persoane. El, de asemenea, 
s-a plâns că instanţele au eşuat să respecte principiul 
egalităţii armelor şi că nu au motivat suficient deciziile 
sale. Reclamantul se plânge în baza art. 6 § 3 (b) CEDO 
că procuratura nu a depistat la timp decizia procuraturii 
generale din 25 septembrie 2006, ceea ce l-a împiedicat 
să conteste acea decizie în faţa instanţelor. În final, el s-a 
plâns în sensul art. 5 CEDO că a fost deţinut 72 ore în lipsa 
unei suspiciuni rezonabile că a comis o crimă şi că nu au 
exista motive să-l ţină în detenţie preventivă.

Curtea a constatat, în unanimitate,  violarea art. 6 
CEDO, proces echitabil, notând că potrivit acuzării de stat, 
o persoană privată a mers în biroul reclamantului, unde i 
s-a cerut mită pentru accelerarea procesului de eliberare a 
documentelor de vaccinare a câinelui său. Urmare a adre-
sării la poliție, s-a aranjat o a doua vizită în biroul recla-
mantului, pentru a demonstra comiterea infracțiunii de 
luare mită. Din moment ce nici un ofițer nu a fost im-
plicat direct, prezenta cauză nu vizează prestația unui 
agent sub acoperire, ci mai mult acțiuni a unui privat, ce 
acționează sub supravegherea poliției.

Pentru a verifica dacă reclamantul a fost provocat să 
comită infracțiunea, Curtea trebuie să stabilească dacă pu-
tea fi considerat, în mod rezonabil, ca implicat în activități 
criminale corespunzătoare, până la implicarea poliției. 
Ceea ce presupune necesitatea verificării dacă reclaman-
tul ar fi comis infracțiunea în absența pretinsei provocări.

Curtea a reiterat că dacă implicarea poliției se limi-
tează la asistarea unui privat în documentarea comiterii 
unui act ilegal de către un alt privat, factorul determinant 
rămâne conduita acestor două persoane. Corespunzător, 
din moment ce reclamantul a pretins că C. La provocat să 
comită infracțiunea, este necesar de a examina modul în 
care instanțele naționale au analizat, în speță, conduita 
lui C. În această privință Curtea a notat că reclamantul a 
invocat în fața instanțelor naționale că C. nu a avut vre-
odată un câine. Corespunzător, el nu avea nici un motiv 
pentru a vizita biroul reclamantului și a cere documen-

tele de vaccinare. Documentul câinelui, anexat la dosar, 
viza un câine de altă rasă decât cel inițial indicat de C. în 
plângerea sa la poliție. Mai mult decât atât, potrivit recla-
mantului, și acest fapt nu a fost disputat de Guvern, do-
cumentul respectiv menționa că câinele aparținea unei 
alte persoane, altul decât C.

În opinia Curții, inconsistențele, sus menționate, din-
tre versiunea lui C. și probele obiective disponibile la mo-
mentul de referință de a decide de a documenta luarea 
de mită de către reclamant, urmau să determine poliția 
să aibă bănuieli rezonabile sau cel puțin că determine o 
verificare mai detaliată a veridicității plângerii și a moti-
velor acesteia. Corespunzător, din moment ce C. a pre-
zentat informație falsă, în ceea ce privește deținerea unui 
câine și necesitatea obținerii documentelor corespunză-
toare, credibilitatea acestuia în ceea ce privește pretinsa 
solicitare a mitei de către reclamant trebuia să fie zdrun-
cinată. La rândul său, instanțele naționale trebuiau să 
facă o evaluare corespunzătoare a acestor inconsistențe 
și a modului în care polițiștii au reacționat la acestea.

Curtea a notat că reclamantul a invocat, explicit, 
aceste argumente în fața instanțelor naționale, acu-
zând pe C. de provocare, cu asistența poliției. În această 
situație, este sarcina acuzării să demonstreze că nu a avut 
loc o provocare, în absența acestei dovezi, este sarcina 
autorităților judiciare să examineze faptele speței și să 
întreprindă pașii necesari pentru a descoperi adevărul, în 
determinarea dacă a avut loc o provocare. Totuși, fără a 
analiza aceste argumente, toate trei grade de jurisdicție 
s-au bazat pe versiunea lui C. despre evenimentele re-
spective și faptul că reclamantul a acceptat în mod 
conștient mita. Cu alte cuvinte, deși reclamantul a con-
testat în mod direct credibilitatea lui C., instanțele doar 
s-au referit la declarațiile lui C., fără a examina credibili-
tatea și posibilitatea că C. să fi provocat reclamantul să 
comită infracțiunea din anumite motive.

Curtea de asemenea a notat că nu existau suspiciuni 
obiective că reclamantul ar fi fost implicat în careva activități 
criminale înainte de evenimentele respective. Și nici nu 
existau dovezi că el ar fi fost predispus să comită infracțiuni. 
Argumentul Guvernului că poliția nu putea iniția urmărire 
penală împotriva reclamantului înainte ca ei să obțină do-
vezi că el a comis infracțiunea, doar confirmă aceasta.

În concluzie, Curtea a considerat că instanțele 
naționale au eșuat să evalueze în mod corespunzător 
dacă acțiunile lui C. au avut efectul provocării reclaman-
tului să comită infracțiunea și dacă existau care indici să 
infracțiunea putea fi comisă fără această intervenție. Deși 
instanțele naționale aveau motive să presupusă că exista 
o provocare, ele nu au analizat elementele de fapt și de 
drept care ar fi ajutat să distingă provocarea de o formă 
legitimă a unei activități de investigație.

Restul capetelor din plângerii au fost lăsate fără exa-
minare, tăinuirea unui document, și respinse ca nefonda-
te, lipsa bănuielii rezonabile.

Reclamantul nu a formulat în fața Curții pretenții de 
ordin material sau moral.

Sursa: www.lhr.md
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prima instanţă: M. Ciugureanu                                                                                                 dosarul nr. 2ra-3422/13

D E C I Z I E

14 decembrie 2013                                                                                                                                         mun. Chişinău

Colegiul civil comercial şi de contencios administrativ lărgit  
al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 
Preşedintele completului, judecătorul – Valeriu Doagă 
Judecătorii - Nicolae Clima, Ion Corolevschi 
                          Iuliana Oprea, Ion Druţă

examinând recursul declarat de „Basvinex” SA, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de „Basvinex” 
SA împotriva „Buket Moldavii” SA cu privire la anularea înregistrării nr.22613 pentru marca „Buket Moldavii” SA, împotriva 
hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 24 iunie 2013

c o n s t a t ă

La data de 12 octombrie 2012 „Basvinex” SA a depus cerere de chemare în judecată împotriva „Buket Moldavii” SA, 
intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea înregistrării nr.22613 pentru 
marca „Buket Moldavii” SA. 

In motivarea acţiunii reclamantul a menţionat, că pe teritoriul Republicii Moldova o perioadă de 10 ani fabrică vinul 
cu denumirea „Букет Бессарабии”, care se comercializează în reţeaua de comerţ cu amănuntul în Republica Moldova, dar 
se exportă şi în ţările CSI. 

Reclamantul susţine, că în perioada menţionată marca „Букет Бессарабии” a căpătat buna-reputaţie, a devenit cunos-
cută atât consumatorilor din Republica Moldova, cât şi celor de peste hotare. 

La data de 30 decembrie 2010 la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală au fost înregistrate obiecte ale 
dreptului de autor „set de etichete decorative „Букет Бессарабии” care au un concept artistic unic şi o denumire comună.

Reclamantul consideră, că în anul 2011 „Buket Moldavii” SA a depus pentru înregistrare marca „Букет Бессарабии” execu-
tată cu caractere standard în scopul blocajului produselor companiei sale. 

Menţionează că, în anul 2012 a fost obţinută înregistrarea nr. 22613, în privinţa căreia a depus contestaţie împotriva înre-
gistrării, însă această contestaţie nu a fost admisă spre examinare. 

Mai menţionează, că conform art. 21 alin. (1) al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38/2008 în vigoare din 06.09.2008, mar-
ca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale 
într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul 
depunerii cererii de înregistrare a mărcii. 

Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, 
solicitantul ştia sau putea şti despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara de 
origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare. 

Menţionează, că la anularea mărcii pe motivul înregistrării acesteia cu rea-credinţă se va ţine cont în special de faptul, dacă 
marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate 
utilizează marca doar în scop de blocaj. 

Susţine, că Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a înregistrat cu rea-credinţă marca nr. 22613, după ce pe teri-
toriul Republicii Moldova a început fabricarea produselor alcoolice cu această denumire şi a fost înregistrat dreptul de autor 
pentru etichetele cu denumirea „Букет Бессарабии”. 

Mai indică reclamantul SA „Basvinex” că, SA „Buket Moldavii” ştia despre existenţa mărcii „Букет Бессарабии”, deoarece 
era concurentul său şi livra produsele cu această denumire pe acelaşi pieţe din ţările CSI, iar că SA „Buket Moldavii” niciodată 
nu a fabricat produse cu denumirea „Букет Бессарабии” se confirmă prin faptul înregistrării mărcii cu rea-credinţă în scopul 
interzicerii fabricării produselor alcoolice şi blocajului concurentului. 

Invocă, că conform art. 21 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 38/2008, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, 
depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi 
instanţă, dacă marca a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7. 

PRACTICA JUDICIARĂ



24

Nr. 1-3, 2014AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

Reclamantul consideră, că marca „Букет Бессарабии” pentru întreprinderea amplasată în or. Dubăsari, care se află pe un 
teritoriu care nu intră în componenţa teritoriului Basarabiei reprezintă o marcă care induce în eroare. 

Menţionează, că conform art. 7 alin. (1) lit. g ) al Legii nr. 38/2008, se refuză înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare 
consumatorul în ceea ce priveşte originea geografică, calitatea ori natura produsului şi/sau a serviciului.

Mai indică că, conform datelor istorico-geografice, teritoriul Basarabiei includea pământurile dintre râurile Prut şi Nistru, în care 
în perioada protectoratului Otoman, dar nici în perioada Guberniei Basarabia nu a intrat or. Dubăsari. Localitatea Dubăsari a intrat 
în componenţa Imperiul Rus în anul 1791, adică până la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus şi până în anul 1917 era o localitate 
din Judeţul Tiraspol al Guberniei Herson, adică nu a făcut parte din Gubernia Basarabia. La fel şi după unirea Basarabiei cu România 
în anul 1918, or.Dubăsari a rămas în componenţa Rusiei Sovietice, iar din anul 1924 au intrat în componenţa RASS Moldoveneşti. 

Susţine, că utilizarea toponimului istorico-geografic Basarabia/ Бассарабия de o persoană amplasată pe un alt teritoriu 
este una ilicită, induce în eroare consumatorul, şi nu poate fi înregistrată în componenţa mărcii. 

SA „Basvinex” solicită de a recunoaşte marca „Букет Бессарабии” conform certificatului nr.22613 ca fiind înregistrată cu 
rea-credinţă şi cu încălcarea Legii privind protecţia mărcilor şi de a anula înregistrarea mărcii „Букет Бессарабии” conform 
certificatului nr. 22613 pentru toate produsele şi serviciile. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 24 iunie 2013 acţiunea s-a respins ca fiind nefondată. 
La data de 02 august 2013 „Basvinex” SA a declarat recurs împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 24 iunie 2013, 

solicitând admiterea recursului, casarea hotărîrii cu pronunţarea unei noi hotărîri privind admiterea acţiunii. 
În motivarea recursului a invocat, că instanţa de judecată nu a luat în considerare circumstanţele care au importanţă pen-

tru examinarea pricinii în fond. Studiind materialele dosarului, Colegiul civil comercial şi de contencios administrativ lărgit al 
Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul întemeiat şi care urmează a fi admis, cu casarea hotărârii Curţii de Apel Chişinău, 
cu emiterea unei noi hotărâri privind admiterea acţiunii din următoarele motive. 

În conformitate cu art. 445 alin.(1) lit. b) Cod de procedură civilă, instanţa, după ce judecă recursul, este în drept să admită 
recursul şi să caseze integral sau parţial decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe, pronunţând o nouă hotărâre. 

Colegiul civil comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră, că instanţa de judecată 
incorect a respins cerinţele recurentului. 

S-a constatat că, la data de 08 iulie 2011 solicitantul SA „Buket Moldavii”, a depus cererea de înregistrare a mărcii verbale 
„Букет Бессарабии” cu nr. depozitului 029478 pentru produsele şi serviciile claselor 03, 05, 16, 30, 52, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 
conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor. 

La data de 16 martie 2012 a fost emisă Decizia de înregistrare a mărcii, iar la data de 16 aprilie 2012 a fost eliberat certifica-
tul de înregistrare a mărcii „Букет Бессарабии” nr. 2 pentru produsele şi serviciile claselor 03, 05, 16, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 
-5 pe numele titularului SA „Buket Moldavii”. 

Conform art. 21 alin. (1) Legea privind protecţia mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la 
Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă: 

a) marca a fost înregistrată contrar prevederilor art.7;
b) solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. 
Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, 

solicitantul ştia sau putea şti despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara de 
origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare. 

La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special de faptul dacă marca înregistrată este 
utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în 
scop de blocaj. 

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d) din Legea privind protecţia mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri 
de anulare, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse 
la aceeaşi instanţă, şi în cazul când utilizarea mărcii poate fi interzisă în virtutea unui alt drept anterior, în special a dreptului la 
nume, dreptului la imagine, unui drept de autor, dreptului la o indicaţie geografică sau la o denumire de origine protejată, la un 
desen sau la un model industrial protejat, unui alt drept de proprietate industrială protejat conform legii. 

Sunt eronate concluziile instanţei de fond că, nu au fost depistate motive de refuz a înregistrării semnului „Букет Бессарабии” 
şi s-a constatat îndeplinirea condiţiilor legale pentru înregistrarea mărcii nr. 22613, iar acţiunile AGEPI ce ţin de examinarea ce-
rerii şi înregistrarea mărcii, au fost realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor. 

Instanţa de recurs consideră că aprecierea probelor de către instanţa de fond a fost arbitrară şi cu încălcarea dispoziţiilor 
art. 130 din Codul de procedură civilă. 

Or, prin materialele dosarului se atestă în mod incontestabil promovarea mărcii „Букет Бессарабии” de către recurent pe 
teritoriul Republicii Moldova şi în afara acestuia şi deţinerea de către recurent a dreptului de autor asupra unui set de etichete 
cu denumire „Букет Бессарабии”. 

Astfel, prin certificatul de înregistrare a obiectelor ocrotite de dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 2835/2866 din 30 de-
cembrie 2010 eliberat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală au fost înregistrare obiecte ale dreptului de autor set 
de etichete cu denumirea „Букет Бессарабии”, titularul dreptului fiind SA „Basvinex”(f.d.8). 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău a fost recunoscută notorietatea mărcii figurative „Букет Бессарабии” şi înregistrată 
marca figurativă „Букет Бессарабии” după SA „Basvinex” în Registrul mărcilor notorii (f.d.40-42). 
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Potrivit studiului de notorietate a mărcii „Букет Бессарабии” ce aparţine SA „Basvinex” în Republica Moldova, această 
marcă se bucură de un grad înalt de notorietate (f.d.85-89). 

Prin certificatul nr. 250226 din 30 iunie 2003 marca comercială „Букет Бессарабии” a fost înregistrată în Federaţia Rusă 
după SRL „Trade House Holding of Wines”, care este dealerul recurentului în afara ţării (f.d.70 verso).

Instanţa de recurs ajunge la concluzia, că Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, înregistrând la 16 aprilie 2012 
marca „Букет Бессарабии” după titularul SA „Buket Moldavii” a încălcat prevederile actelor internaţionale la care Republi-
ca Moldova este parte, dar Convenţia de la Paris din 20.03.1883 pentru protecţia proprietăţii industriale, Aranjamentul din 
14.04.1891 de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, Protocolul din 27.06.89 referitor la Aranjamentul de la 
Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, potrivit cărora, marca înregistrată pe teritoriul unui stat contractant se 
bucură de protecţie în toate statele contractante. 

Mai mult ca atât, intimatul a cunoscut despre existenţa mărcii „Букет Бессарабии” şi intenţia recurentului de a o înregistra pe 
teritoriul Republicii Moldova, fapt confirmat prin scrisoare-acord de la SA „Buket Moldavii” nr. 23 din 17 ianuarie 2003 (f.d.72 verso). 

Prin instrucţiunea tehnologică referitoare la fabricarea vinurilor de struguri spumante albe brut, sec, demisec, demidulce 
„Букет Бессарабии” înregistrată la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la 30 mai 2002 certifică existenţa unui pro-
dus cu denumirea de „Букет Бессарабии” încă din anul 2002 realizat de recurent (f.d.73-82). 

La fel, la materialele dosarului sunt anexate extrase din surse informaţionale care confirmă promovarea de către SA „Basvi-
nex” a denumirii „Букет Бессарабии” pe parcursul unei perioade de mai mult de 10 ani (f.d.71 verso - 72). 

Instanţa de recurs, analizând toate circumstanţele pricinii, apreciază acţiunile intimatului ca fiind de rea-credinţă, or la 
momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, intimatul ştia sau putea şti despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei 
astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara de origine şi este promovată în Republica Moldova, fapt ce exclude buna-credin-
ţă a intimatului la momentul înregistrării mărcii în litigiu. Mai mult ca atât, se atestă că utilizarea mărcii „Букет Бессарабии” 
de către SA „Buket Moldavii” urmează a fi interzisă în virtutea existenţei unui alt drept anterior şi anume a dreptului de autor 
asupra unui set de etichete cu denumirea „Букет Бессарабии”, titularul dreptului fiind SA „Basvinex”. 

Astfel, instanţa de recurs constată temeiuri de stingerea dreptului intimatului asupra mărcii nr. 22613 „Букет Бессарабии” 
prin anularea acesteia ca fiind înregistrată cu încălcarea prevederilor Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor. 

Or, eventuala respingere a acţiunii recurentului ar duce în mod inevitabil la încălcarea art.1 Protocolul 1 la Convenţie. 
La caz este relevantă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului care oferă o explicaţie clară a sferei de aplicabilitate a 

conceptului de „bun” în sensul art.1 Protocolul 1 la Convenţie şi reiterează că, articolul 1 al Protocolului nr.1 la Convenţie este apli-
cabil proprietăţii intelectuale (Balan vs Moldova, §34, hotărîrea din 29.01.2008; Anheuser-Busch Inc., v. Portugal, nr.73049/01, §72)

Conceptul de „bun”, la care se face referire în prima parte a articolului 1 al Protocolului nr.1 la Convenţie, are un sens autonom care 
nu se limitează la proprietatea asupra unor bunuri materiale şi este independent de clasificarea formală din dreptul naţional: unele 
drepturi şi interese care constituie patrimoniu pot fi, de asemenea, privite ca „drepturi de proprietate” şi, astfel, ca „bunuri” în sensul 
acestei prevederi. Chestiunea care trebuie examinată în fiecare cauză este dacă circumstanţele cauzei, examinate în ansamblu, ofe-
reau reclamantului un drept asupra unui interes material protejat de articolul 1 al Protocolului nr.1 (Iatridis v. Greece, nr.31107/96; 
Beyeler v. Italy, nr.33202/96, §100; Broniowski v. Poland, nr.31443/96, §129,; Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, nr.73049/01, §63,). 

Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere faptul, că Curtea de Apel Chişinău a aplicat eronat normele de 
drept material, iar motivele invocate în recurs sunt întemeiate, Colegiul civil comercial şi de contencios administrativ lărgit al 
Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul, a casa hotărârea Curţii de Apel Chişinău şi a emite o nouă 
hotărâre prin care acţiunea se admite. 

În conformitate cu art.445 alin.(1) lit. b) Cod de procedură civilă, Colegiul civil comercial şi de contencios administrativ lărgit 
al Curţii Supreme de Justiţie 

d e c i d e 
Se admite recursul declarat de „Basvinex” SA.
Se casează hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 24 iunie 2013, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă 

de „Basvinex” SA împotriva „Buket Moldavii” SA cu privire la anularea înregistrării nr.22613 pentru marca „Buket Moldavii” SA 
şi se emite o nouă hotărâre prin care:

Se admite acţiunea înaintată de „Basvinex” SA împotriva „Buket Moldavii” SA cu privire la anularea înregistrării nr.22613 
pentru marca „Buket Moldavii” SA. 

Se recunoaşte înregistrarea mărcii „Букет Бессарабии” nr. 22613 pe numele „Buket Moldavii” SA ca fiind înregistrată cu 
rea-credinţă. 

Se obligă AGEPI să anuleze înregistrarea mărcii „Букет Бессарабии” nr. 22613 pe numele „Buket Moldavii” SA. 
Decizia este irevocabilă din momentul emiterii. 
Preşedintele completului,

 judecătorul 
Judecătorii 

Valeriu Doagă 
Nicolae Clima 
Ion Corolevschi 
Iuliana Oprea 
Ion Druţă 
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prima instanţă – V. Puşcaş                                                                                                                                                    dosarul nr. 2rac-470/13
instanţa de apel – T. Duca, S. Procopciuc, A. Albu

DECIZIE
13 decembrie 2013                                                                                                                                                                                  mun. Chişinău

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit
al Curţii Supreme de Justiţie

în componenţa:
Preşedinte, judecătorul                                                                                                                                                                        Ala Cobăneanu
Judecătorii                                                                                                Vera Macinskaia, Ion Vîlcov, Constantin Alerguş, Vladimir Timofti

examinând recursul declarat de Societatea Comercială „Langix-Auto” Societate cu Răspundere Limitată
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii de Asigurări-Reasigurări „Donaris Group” Societate pe Acţi-

uni împotriva Societăţii Comerciale „Langix-Auto” Societate cu Răspundere Limitată cu privire la încasarea sumei
împotriva deciziei Curţii de Apel Bălţi din 18 iunie 2013, prin care a fost admis apelul declarat de Societatea de Asigurări-

Reasigurări „Donaris Group” Societate pe Acţiuni, casată integral hotărârea Judecătoriei Bălţi din 27 noiembrie 2012 şi emisă 
o nouă hotărâre, prin care acţiunea a fost admisă

constată:

La 26 iulie 2011, SAR „Donaris Group” SA a depus cerere de chemare în judecată împotriva SC „Langix-Auto” SRL cu privire 
la încasarea sumei.

În motivarea acţiunii a indicat că între SAR „Donaris Group” SA în calitate de asigurător şi SC „Langix-Auto” SRL în calitate 
de asigurat, au fost perfectate contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto peste hotare „Carte Verde” din 17 
februarie 2009, 19 februarie 2009, 02 martie 2009 şi 14 martie 2009.

Menţionează că conform pct. 1.1 al contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto peste hotare „Carte 
Verde” nominalizate, obiectul contractului constituie obligaţiunile apărute dintre asigurător şi agent în cazul asigurării răs-
punderii civile auto peste hotare „Carte Verde”.

Afirmă că încheierea contractului se confirmă prin eliberarea cărţilor internaţionale de asigurare pentru autovehicule 
„Carte Verde”, iar modalitatea achitării cărţilor se indică în pct. 6 al contractelor.

Susţine că la 01 mai 2011 SC „Langix Auto” SRL a acumulat datorie faţă de Compania de Asigurări „Donaris Group” SA în 
sumă de 37179,18 lei, care constituie partea din primele de asigurare neachitate, care se confirmă prin actul de verificare a 
decontărilor la 01 mai 2011.

Mai indică că la 14 iunie 2010 în adresa pârâtului a fost expediată somaţia cu nr. 05/497, care a fost recepţionată de către 
reprezentatul pârâtului la 17 iunie 2010, conform cărei i-a fost oferită o perioadă de 7 zile pentru achitarea datoriei formate.

Menţionează că la reclamaţia recepţionată pârâtul a dat răspuns, prin care recunoaşte datoria formată şi se obligă s-o 
achite în perioada de timp apropiată, însă până la depunerea prezentei acţiuni în instanţa de judecată, datoria formată nu a 
fost stinsă. Solicită încasarea de la SC „Langix Auto” SRL în beneficiul SAR „Donaris Group” SA a datoriei în sumă de 37179,18 
lei şi cheltuielilor legate de judecarea pricinii: taxa de stat în sumă de 1115,38 lei şi servicii juridice.

Prin hotărârea Judecătoriei Bălţi din 27 noiembrie 2012 acţiunea a fost respinsă.
Prin decizia Curţii de Apel Bălţi din 18 iunie 2013 a fost admis apelul declarat de SAR „Donaris Group” SA, casată integral 

hotărârea primei instanţe şi emisă o nouă hotărâre, prin care acţiunea a fost admisă, încasat de la SC „Langix Auto” SRL în 
beneficiul SAR „Donaris Grup” SA datoria în sumă de 37179,18 lei, cheltuielile de judecată în sumă de 1115,38 lei pentru taxa 
de stat în prima instanţă şi suma de 836,53 lei pentru instanţa de apel.

La 24 iulie 2013, SC „Langix Auto” SRL 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 că în mod eronat instanţa de apel a 
ajuns la concluzia că la 01 mai 2011 datoria SC „Langix Auto” SRL faţă de SAR „Donaris Group” SA constituia suma de 37179,18 
lei, fapt ce se confirmă prin actul de verificare din 01 mai 2011.

Consideră că actul menţionat pentru a avea putere juridică şi a putea fi interpretat ca probă trebuia să fie semnat de 
ambele părţi, însă pretinsul înscris prezentat instanţei ca probă, este întocmit şi semnat unilateral de intimatul SAR „Donaris 
Group” SA ceea ce nu îndeplineşte condiţiile de valabilitate a unui act de verificare a decontărilor reciproce, care prin defi-
niţie trebuie semnat de ambele părţi.

Susţine că instanţa de apel urma în baza art. 139 coroborat cu art. 130 CPC să respingă mijlocul de probă sus enunţat, dar 
nu să-şi întemeieze în baza lui decizia de admitere a apelului.

Menţionează că între recurent şi intimat este încheiat un contract, în baza căruia intimatul şi-a înaintat acţiunea, prin care 
sunt reglementate relaţiile dintre asigurat şi agentul de asigurări, şi nicidecum un contract de asigurare între asigurător şi 
asigurat, prin urmare intimatul nici nu are calitatea de asigurator ci numai de agent de asigurări.
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Afirmă că din contract rezultă că legea aplicabilă contractului descris nu este Legea cu privire la asigurarea obligatorie 
de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414/2006, ci Codul civil şi Legea cu privire la asigurări nr. 
407/2006, iar Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 
414/2006 este aplicabilă doar pentru relaţiile dintre recurent şi compania de asigurări SIA „Moldasig” SRL.

Susţine că atât din art. 18 alin. (1) lit. a) al Legii cu privire la asigurări nr. 407/2006, cât şi din pct. 6 al contractului, rezultă 
că în caz de neachitare la timp, contractul încetează de drept şi nu mai este valabil, motiv din care consideră că instanţa 
de apel a interpretat greşit legea şi în mod eronat a aplicat legea care nu trebuia să fie aplicată, şi nu a aplicat legea care 
trebuia să fie aplicată.

De asemenea, consideră că este eronată concluzia instanţei de apel precum că intimatul a achitat integral asigurăto-
rului SIA „Moldasig” SRL suma datorată de către recurent, SC „Langix Auto” SRL se confirmă prin factura fiscală seria EE nr. 
6766 din 16 februarie 2006.

Indică că aşa numita de către instanţa de apel „factură fiscală” este de fapt o factură de expediţie prin care se confirmă 
că într-adevăr SIA „Moldasig” SRL a expediat, şi SAR „Donaris Group” SA a primit, certificatele de asigurare „Carte Verde” 
(blanchete necompletate) în număr de 2000 bucăţi, însă faptul că SAR „Donaris Group” SA a achitat contravaloarea aces-
tora prin respectiva factură de expediţie cu Seria EE nr. 786766 nu se adevereşte.

Afirmă că blanchetele date sunt pentru alte certificate de asigurare „Carte Verde”, deoarece din cele 8 certificate din 
litigiu doar 2 sunt acoperite cu această factură de expediţie, şi anume „Cartea Verde” cu nr. 09317741 şi nr. 09317742, 
considerând că nici acest fapt nu demonstrează achitarea sumelor pentru certificate, iar din factura respectivă se poate 
deduce doar careva raporturi strict între SAR „Donaris Group” SA şi SIA „Moldasig” SRL, şi nicidecum vreun raport între 
părţile din litigiu, susţinând că respectiva factură nu întruneşte condiţiile prevăzute de art. 121 CPC, nu este pertinentă 
pentru justa soluţionare a cauzei, şi drept consecinţă nu trebuia luată în considerare.

Consideră că SAR „Donaris Group” SA nu a demonstrat în instanţă pretenţiile înaintate, şi anume nu a demonstrat 
că recurentul nu şi-a îndeplinit obligaţiunile contractuale, iar prima instanţă corect a respins acţiunea, deoarece cel ce 
înaintează acţiunea trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale, 
reieşind din prevederile art. 118 CPC.

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. Instanţa de recurs consideră că recurentul s-a conformat prevederilor legale şi a declarat recursul, la 24 
iulie 2013, 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 Jus-
tiţie consideră recursul întemeiat şi care urmează a fi admis cu casarea integrală a deciziei instanţei de apel şi hotărârii 
primei instanţe cu emiterea unei noi hotărâri cu privire la admiterea parţială a acţiunii, din considerentele ce urmează.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) CPC, instanţa, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul şi să 
caseze integral sau parţial decizia instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe, pronunţând o nouă hotărâre.

După cum rezultă din materialele cauzei, SAR „Donaris Group” SA înaintând cererea de chemare în judecată a solicitat 
încasarea de la SC „Langix Auto” SRL în beneficiul său datoria în sumă de 37179,18 lei şi cheltuielile legate de judecarea 
pricinii ce constau din taxa de stat în sumă de 1115,38 lei şi servicii juridice.

Fiind investită cu judecarea acţiunii date prima instanţă a ajuns la concluzia netemeiniciei acţiunii, în acest sens înte-
meindu-şi soluţia prin faptul că neachitarea deplină şi în termen a primelor de asigurare conform contractului de asigu-
rare, duce la nulitatea tranzacţiei.

Instanţa de apel, judecând apelul declarat de către SAR „Donaris Group” SA a ajuns la concluzia temeiniciei acestuia, 
casând integral hotărârea primei instanţe şi pronunţând o nouă hotărâre, prin care acţiunea a fost admisă integral şi a fost 
încasat de la SC „Langix Auto” SRL în beneficiul SAR „Donaris Group” SA suma de 37179,18 lei, cheltuielile de judecată în 
sumă de 1115,38 lei pentru taxa de stat la prima instanţă şi 836,53 lei pentru instanţa de apel.

În susţinerea soluţiei date instanţa de recurs a reţinut actul de verificare a decontărilor între SAR „Donaris Group” SA şi 
SC „Langix Auto” SRL din 01 mai 2011.

Instanţa de recurs relevă, însă, că deşi instanţa de apel corect a ajuns la concluzia netemeiniciei hotărârii primei instan-
ţe, se constată a fi greşită şi soluţia instanţei de apel cu privire la admiterea integrală a cerinţelor SAR „Donaris Group” SA.

Astfel, la caz este cert că urmare a încheierii între SAR „Donaris Group” SA şi SC „Langix Auto” SRL la 17 februarie 2009, 
19 februarie 2009, 02 martie 2009 şi 14 martie 2009 a contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto 
peste hotare „Carte Verde” (f. d. 10-11, 13-14, 16-17, 19-20), SC „Langix Auto” SRL a datorat SAR „Donaris Group” suma de 
30825,13 lei.

Ca urmare, la 14 iunie 2010, SAR „Donaris Group” SA a înaintat o somaţie către SC „Langix Auto” SRL prin care a solicitat 
achitarea datoriei restante în urma neachitării în termen a contractelor de asigurare „Carte Verde” în mărime de 30825,13 
lei, acordându-i în termen de 7 zile bancare.

Materialele cauzei denotă că somaţia dată a fost recepţionată de către SC „Langix Auto” SRL la 17 iunie 2010, fapt con-
firmat prin copia avizului de recepţie (f. d. 46).

În speţă este incontestabil şi faptul că la 19 iulie 2010 SC „Langix Auto” SRL remis în adresa SAR „Donaris Group” SA 
scrisoarea cu nr. de intrare 05/877, prin care recunoaşte datoria de 30825,13 lei faţă de ultima, obligându-se s-o achite în 
termeni cât mai restrânşi (f. d. 47).
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Astfel fiind, instanţa de recurs remarcă ca neîntemeiat refuzul SC „Langix Auto” SRL de a achita SAR „Donaris Group” SA 
suma de 30825,13 lei, or chiar SC „Langix Auto” SRL prin scrisoarea menţionată recunoaşte datoria în mărime de 30825,13 
lei acumulată faţă de SAR „Donaris Group” SA pentru asigurarea răspunderii civile auto peste hotare „Carte Verde”.

Mai mult, în confirmarea temeiniciei cerinţei cu privire la încasarea sumei de 30825,13 lei vin şi prevederile pct. 1.1 al 
Contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto peste hotare „Carte Verde” din 17 februarie 2009, din 19 fe-
bruarie 2009, din 02 martie 2009 şi din 14 martie 2009 care indică că obiectul contractului constituie obligaţiunile apărute 
dintre Asigurător şi Agent în cazul asigurării răspunderii civile auto peste hotare „Carte Verde”. Încheierea contractului se 
confirmă prin eliberarea cărţilor internaţionale de asigurare pentru autovehicule „Carte Verde”.

Iar conform prevederilor pct. 3.1. din Contractele încheiate, contractul de asigurare are efecte juridice din momentul 
virării primei de asigurare de către „asigurat” la conturile de decontare a „agentului de asigurare”.

Tot din conţinutul contractelor menţionate rezultă că „asiguratul” a achitat către „agentul de asigurare” prima tranşă 
prevăzută la pct. 6 în mărime de 40 % din costul poliţei de asigurare, iar în conformitate cu pct. 5.1, 5.2 ale Contractelor 
SAR „Donaris Group” SA, a eliberat către „asigurat” poliţele de asigurare de răspundere civilă auto peste hotare „Carte Ver-
de” pentru toate mijloacele de transport (f. d. 12, 15, 18, 21).

De altfel, faptul eliberării SC „Langix Auto” SRL a poliţelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă peste hotare 
„Carte Verde”, în urma achitării de către aceasta a primei tranşe prevăzute în contractele încheiate cu SAR „Donaris Group” 
SA, cât şi folosirea poliţelor conform destinaţiei nu a fost negat de către SC „Langix Auto” SRL pe parcursul examinării 
cauzei în fond.

Relevanţă, la acest segment, au şi dispoziţiile art. 1313 alin. (1) Cod civil, conform căror asigurarea începe din momen-
tul achitării primei de asigurare sau a primei tranşe a acesteia şi încetează la ora 24 a ultimei zile din termenul convenit 
pentru asigurare dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

Prin urmare, cele relatate respinge susţinerea recurentului precum că în caz de neachitare la timp a primei de asigura-
re, contractul încetează de drept şi nu mai este valabil.

Nu poate fi reţinut ca întemeiat nici argumentul recurentului SC „Langix Auto” SRL cu referire la faptul că SAR „Donaris 
Group” SA nu are calitatea de asigurator ci numai de agent de asigurări, respectiv nici Legea nr. 414 cu privire la asigurarea 
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nu ar fi aplicabilă în speţă.

Aceasta deoarece după cum rezultă din materialele dosarului la 01 septembrie 2007 SNA „Moldasig” SRL , în calitate de 
„Societate” şi SAR „Donaris Group” SA, în calitate de „Agent” au încheiat contractul de agent nr. 1595, pct. 1.1 al cărui stabi-
leşte că Agentul este împuternicit de către Societate de a o reprezenta la încheierea contractelor de prestare a serviciilor 
de asigurare în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova în condiţiile generale şi speciale de asigurare, iar 
Agentul acceptă mandatul şi se obligă să acţioneze în numele şi pe contul Societăţii, în schimbul remuneraţiei în formă 
de comision stabilit în contract.

La fel, pct. 3.3.7 al aceluiaşi contract acordă Agentului dreptul de a gestiona mijloacele financiare încasate de la clienţi 
prezentând lunar un raport persoanei responsabile a Societăţii.

Faţă de considerentele expuse, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justi-
ţie conchide că SC „Langix Auto” SRL trebuie să achite restanţa la prima de asigurare la contracte de asigurare obligatorie 
de răspundere civilă auto peste hotare „Carte Verde” încheiate la 17 februarie 2009, 19 februarie 2009, 02 martie 2009 şi 
14 martie 2009.

Totodată, instanţa de recurs constată ca neîntemeiat capătul de cerere cu privire la încasarea sumei de 6354, 05 lei 
(5084,60 şi 1269,45), inclusă de către SAR „Donaris Group” SA ca datorie în actul de verificare a decontărilor între între-
prinderile SAR „Donaris Group” SA şi SC „Langix Auto” SRL din 01 mai 2011 şi reţinut, de altfel, la judecarea cauzei de către 
instanţa de apel.

Or, prin actul menţionat SAR „Donaris Group” SA a evaluat suma totală a datoriei asiguratului SC „Langix Auto” SRL în 
mărime de 37179,18 lei în mod unilateral, actul menţionat nefiind semnat de reprezentanţii ultimului, astfel, acesta nu 
îndeplineşte condiţiile de valabilitate a unui act de verificare a decontărilor reciproce.

Mai mult că SAR „Donaris Group” SA nu a prezentat instanţelor de judecată probe care ar confirma neachitarea de 
către SC „Langix Auto” SRL a sumelor de 5084,60 lei şi 1269,45 lei, în baza poliţelor CSK2010-03-0019/1 şi CSK2010-03-
0019/2 din 01 decembrie 2010.

Distinct de cele relatate, pretenţia cu privire la încasarea de la SC „Langix Auto” SRL a sumelor de 5084,60 lei şi 1269,45 
lei urmează a fi respinsă.

Conform art. 94 alin. (1) CPC, instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, 
părţii care a avut câştig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea reclamantului a fost admisă parţial, acestuia i se 
compensează cheltuielile de judecată proporţional părţii admise din pretenţii, iar pârâtului – proporţional părţii respinse 
din pretenţiile reclamantului.

Prin prisma normei enunţate, instanţa de recurs consideră necesar de a încasa de la SC „Langix Auto” SRL în beneficiul 
SAR „Donaris Group” SA cheltuielile de judecată, formate din achitarea taxei de stat la depunerea cererii de chemare în 
judecată şi depunerea cererii de apel, proporţional părţii admise din pretenţii, ce în total constituie suma de 1618,13 lei.

Faţă de cele ce preced, fiind cert că circumstanţele pricinii au fost constatate de către instanţele de judecată ierarhic 
inferioare, nefiind necesară verificarea suplimentară a căror-va dovezi, Colegiul civil, comercial şi de contencios admi-
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nistrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite recursul declarat, de a casa integral decizia 
instanţei de apel şi hotărârea primei instanţe şi a emite o nouă hotărâre prin care a admite parţial acţiunea SAR „Donaris 
Group” SA împotriva SC „Langix Auto” SRL cu privire la încasarea sumei şi a încasa de la SC „Langix Auto” SRL în beneficiul 
SAR „Donaris Group” SA suma de 30825,13 lei şi cheltuielile de judecată în mărime de 1618,13 lei, în rest acţiunea urmând 
a fi respinsă.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) art. 445 alin. (3) CPC, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ 
lărgit al Curţii Supreme de Justiţie

decide:

Se admite recursul declarat de Societatea Comercială „Langix-Auto” Societate cu Răspundere Limitată.
Se casează integral decizia Curţii de Apel Bălţi din 18 iunie 2013 şi hotărârea Judecătoriei Bălţi din 27 noiembrie 2012 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societăţii de Asigurări-Reasigurări „Donaris Group” Societate pe Ac-
ţiuni împotriva Societăţii Comerciale „Langix-Auto” Societate cu Răspundere Limitată cu privire la încasarea sumei şi se 
emite o nouă hotărâre prin care:

Se admite parţial acţiunea Societăţii de Asigurări-Reasigurări „Donaris Group” Societate pe Acţiuni împotriva Societăţii 
Comerciale „Langix-Auto” Societate cu Răspundere Limitată cu privire la încasarea sumei.

Se încasează din contul Societăţii Comerciale „Langix-Auto” Societate cu Răspundere Limitată în beneficiul Societăţii 
de Asigurări-Reasigurări „Donaris Group” Societate pe Acţiuni suma de 30825,13 (treizeci mii opt sute douăzeci şi cinci) 
lei 13 bani.

Se încasează de la Societatea Comercială „Langix-Auto” Societate cu Răspundere Limitată în beneficiul Societăţii de 
Asigurări-Reasigurări „Donaris Group” Societate pe Acţiuni cheltuielile de judecată în mărime de 1618,13 lei (una mie şase 
sute optsprezece ) lei 13 bani.

În rest acţiunea se respinge.

Decizia este irevocabilă.

Preşedinte, judecătorul                                                                                                                                                        Ala Cobăneanu
Judecătorii                                                                                            Vera Macinskaia, Ion Vîlcov, Constantin Alerguş, Vladimir Timofti 

prima instanţă: I.Cotea                                                                                                                                                           dosarul nr.2ra-3924/13 
instanţa de apel: G.Vavrin 

T.Dimitriadi, I.Dănăilă 

Î N C H E I E R E 

12 decembrie 2013                                                                                                                                                                        mun. Chişinău 

Colegiul civil comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 
Preşedintele completului, 
judecătorul -                                                                                                                                                                                      Valeriu Doagă 
Judecătorii -                                                                                                                                                                                    Ion Corolevschi 

Iuliana Oprea 

examinând chestiunea privind admisibilitatea recursului declarat de reprezentantul Andrianei Ivanişin, avocatul Ro-
pot Veaceslav, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Ivanişin Andriana împotriva Teatrului Republi-
can Muzical – Dramatic „B.P. Haşdeu” din oraşul Cahul cu privire la anularea ordinului de concediere, restabilirea în funcţie, 
încasarea salariului şi repararea prejudiciului moral, împotriva deciziei Curţii de Apel Cahul din 16 iulie 2013 

c o n s t a t ă 

La data de 20 iulie 2010 Ivanişin Andriana a depus cerere de chemare în judecată împotriva Teatrului Republican 
Muzical – Dramatic „B.P. Haşdeu” din oraşul Cahul cu privire la anularea ordinului de concediere, restabilirea în funcţie, 
încasarea salariului şi repararea prejudiciului moral. 
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In motivarea acţiunii reclamanta Ivanişin Andriana a menţionat că, din anul 2009 administraţia Teatrului Republican 
Muzical – Dramatic „B.P. Haşdeu” din oraşul Cahul încerca s-o concedieze. Fiind însărcinată, reclamanta a scris cererea de 
eliberare din funcţie. Prin ordinul nr. 119 din 12 noiembrie 2009 reclamanta a fost eliberată din funcţie. Nu i-a fost eliberat 
carnetul de muncă, necătînd la multiple solicitări din partea ei. Consideră că i-a fost astfel cauzat prejudiciul moral. 

Reclamanta Ivanişin Andriana solicită: 
1) de a recunoaşte nelegitim şi de a anula ordinul Teatrului „B.P. Haşdeu” nr. 119 din 12.11.2009 privind eliberarea din 

funcţie şi de a fi restabilită la locul de muncă;
2) de a încasa salariul mediu pentru absenţa forţată de la lucru, cauzat de imposibilitatea angajării din motivul lipsei 

carnetului de muncă, echivalent cu 13897 lei; 
3) de a încasa datoriile salariate (existente la data de 01.01.2010) în sumă de 2749 lei; 
4) de a încasa restanţa pentru acordarea serviciilor adăugătoare 2850 lei; sumelor ce i se cuvin în calitate de titular de 

avans - 980 lei (existente la data de 01.01.2010); 
5) de a încasa compensaţia pentru reţinerea plăţii sumelor ce i se cuvin reclamantei: 
a) - pentru reţinerea salariului - 500 lei; 
b)- pentru reţinerea plătii pentru acordarea serviciilor adăugătoare -519 lei; 
c)- Pentru reţinerea plăţii sumelor, ce i se cuvin în calitate de avans-178 lei. (în sumă totală de 1197 lei); 
6) de a încasa compensaţia, pierderile, cauzate de neachitarea la timp a sumelor, ce-i se cuvin, legate de inflaţie în pe-

rioada de întârziere, anume: a)- la salariul neachitat la timp -363 lei; b)- la plăţile pentru acordarea serviciilor adăugătoare, 
neachitare la timp 376 lei; c)- la suma, ce i se cuvine în calitate de titular de avans neachitată la timp -129 lei, (în total de 
868 lei); 

7) de a încasa indemnizaţia pentru concediul de maternitate - 8784 lei, conform certificatului de concediu medical 
seria 9 nr. 122481 din 28.05.2010; 

8) de a încasa diminuarea mărimii indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului până la 1,5 an, echivalent cu 8 384 lei; 
9) de a încasa majorarea sumei dobânzii legate de întârzierea rambursării creditului, echivalent cu 6316 lei; 
10) de a încasa compensaţia prejudiciului moral cauzat în sumă de 30000 lei; 
11) de a încasa cheltuielile, legate de judecarea cauzei în sumă de 655 lei şi scutirea de plata cheltuielilor judiciare; 
12) de a obliga pârâtul să completeze corect carnetul de muncă privitor la activitatea reclamantei la teatru; 
13) de a recunoaşte nelegitime şi de a anula ordinele Teatrului „B.P. Haşdeu”: 
a)- nr. 86 din 29.09.2009 „Cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare” privind aplicarea reclamantei a sancţiunii disci-

plinare sub formă de mustrare; 
b) - nr. 118 din 12.11.2009 „Cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare”, privind aplicarea reclamantei sancţiunii disci-

plinare sub formă de mustrare aspră, interzicând pârâtului să le înscrie în carnetul de muncă. 
Prin hotărîrea judecătoriei Cahul din 02 decembrie 2011 acţiunea s-a admis şi:
1. S-a recunoscut nelegitim şi s-a anulat ordinul directorului interimar al Teatrului Republican Muzical - Dramatic „B.P. 

Haşdeu” din or. Cahul nr. 119 din 12,11.2009 privind eliberarea Andrianei Ivanişin din funcţia de administrator superior al 
teatrului;

2. Ivanişin Adriana a fost restabilită în funcţia de administrator superior al Teatrului „B.P. Haşdeu” din Cahul;
3. S-a încasat de la Teatrul „B.P. Haşdeu” din or. Cahul în beneficiul Andrianei Ivanişin salariul pe care nu l-a primit 

din cauza privării ilegale de posibilitatea de a munci prin eliberarea ilegală din serviciu, pentru perioada de 12.11.2009-
27.05.2010 - echivalent cu 13897 lei;

4. S-a încasat de la Teatrul „B.P. Haşdeu” din or. Cahul în beneficiul Andrianei Ivanişin salariul mediu pentru tot timpul 
absenţei forţate de la lucru, cauzate de imposibilitatea angajării la altă unitate după eliberarea din serviciu din motivul 
lipsei carnetului de muncă, în mărime de 16676,55 lei;

5. S-a încasat de la Teatrul „B.P. Haşdeu” din or. Cahul în beneficiul Andrianei Ivanişin datoriile salariale, existente la data 
de 01.01.2010 pentru lunile septembrie 2009 - decembrie 2009 în sumă de 2725 lei;

6. S-a încasat de la Teatrul „B.P. Haşdeu” din or. Cahul în beneficiul Andrianei Ivanişin restanţa pentru acordarea servi-
ciilor adăugătoare de 2850 lei şi suma în calitate de titular de avans în mărime de 980 lei existente la data de 01.01.2010;

7. S-a încasat de la Teatrul „B.P. Haşdeu” din or. Cahul în beneficiul Andrianei Ivanişin compensaţia pentru reţinerea 
plăţii sumelor, echivalent cu 4785 lei ce i se cuvin, inclusiv, pentru reţinerea salariului - 1 989l ei; pentru reţinerea plăţii 
pentru acordarea serviciilor adăugătoare - 2081 lei, pentru reţinerea plăţii sumelor ce i se cuvin în calitate de titular de 
avans - 715 lei.

8. S-a încasat de la Teatrul „B.P. Haşdeu” din or. Cahul în beneficiul Andrianei Ivanişin compensaţia pentru pierderile, 
cauzate de neachitarea la timp a sumelor, echivalent de 1376 lei ce i se cuvin, legate de inflaţie în perioada de întârziere, 
inclusiv: la salariul neachitat la timp - 572 lei; la plăţile pentru acordarea serviciilor adăugătoare neachitate la timp -598 
lei; la suma ce i se cuvine în calitate de titular de avans neachitată la timp -206 lei.

9. S-a încasat de la Teatrul „B.P. Haşdeu” din or. Cahul în beneficiul Andrianei Ivanişin indemnizaţia pentru concediul 
medical de maternitate în mărime de 8784 lei.

10. S-a încasat de la Teatrul „B.P. Haşdeu” din or. Cahul în beneficiul Andrianei Ivanişin prejudiciul material cauzat prin 
diminuarea mărimii indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului până la 1,5 ani în sumă de 8384 lei.
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11. S-a încasat de la Teatrul „B.P. Haşdeu” din or. Cahul în beneficiul Andrianei Ivanişin în repararea prejudiciului moral 
în mărime de 10000 lei.

12. S-a încasat de la Teatrul „B.P. Haşdeu” din or. Cahul în beneficiul Andrianei Ivanişin cheltuielile de judecată legate 
de examinarea pricinii în mărime de 655 lei.

13. S-a obligat administraţia Teatrului „B.P. Haşdeu” din or. Cahul să completeze corect carnetul de muncă al Andrianei 
Ivanişin privind înscrierile la capitolele V şi VI (privind activitate de muncă, stimulări sau recompense).

14. S-a recunoscut nelegitime şi s-a anulat ordinele Teatrului „B.P. Haşdeu” din or. Cahul:
- nr. 86 din 29.09.2009 „Cu privire la aplicarea sancţiuni disciplinare” de aplicare reclamantei a sancţiuni disciplinare 

sub formă de mustrare;
- nr. 118 din 12.11.2009 „Cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare” de aplicare reclamantei a sancţiuni disciplinare 

sub formă de mustrare aspră, interzicând pârâtului să le înscrie în carnetul de muncă al Andrianei Ivanişin.
15. S-a respins cererea Andrianei Ivanişin împotriva Teatrului „B.P. Hajdeu” or. Cahul, privind încasarea prejudiciului 

material cauzat prin majorarea sumei dobânzii, legate de întârzierea rambursării creditului de 6316 lei, ca neîntemeiată.
16. S-a încasat de la Teatrul „B.P. Haşdeu” din or. Cahul taxa de stat în mărime de 2493 lei.
17. Dispoziţia de restabilire în funcţie a Ivanişin Andriana şi achitarea salariului mediu lunar s-a pus spre executare 

imediată. 
Prin decizia Curţii de Apel Cahul din 16 iulie 2013 s-a admis apelul declarat de Teatrul Republican Muzical - Dramatic 

„B.P. Haşdeu” din or. Cahul. S-a casat parţial hotărârea Judecătoriei Cahul din 02 decembrie 2011, cu pronunţarea unei noi 
hotărâri prin care: 

S-a admis parţial acţiunea înaintată de Andriana Ivanişin. S-au anulat ordinele Teatrului „B.P. Haşdeu” din or. Cahul: - nr. 
86 din 29.09.2009 „Cu privire la aplicarea sancţiuni disciplinare” de aplicare Andrianei Ivanişin a sancţiuni disciplinare sub 
formă de mustrare; -nr. 118 din 12.11.2009 „Cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare” de aplicare Andrianei Ivanişin a 
sancţiuni disciplinare sub formă de mustrare aspră. S-a încasat de la Teatrul „B.P.Haşdeu” în beneficiul Andrianei Ivanişin 
cheltuielile de judecată în sumă de 655 lei. S-a încasat de la Teatrul „B.P. Haşdeu” din or. Cahul taxa de stat în beneficiul 
statului în mărime de 100 lei. 

La 17 octombrie 2013 reprezentantul Andrianei Ivanişin, avocatul Ropot Veaceslav a declarat recurs împotriva deciziei 
Curţii de Apel Cahul din 16 iulie 2013, solicitând admiterea recursului, casarea parţială a deciziei instanţei de apel, pro-
nunţarea unei noi hotărâri, prin care acţiunea să fie admisă integral. 

În motivarea recursului a invocat, că instanţa de apel a aplicat legea care nu trebuia să fie aplicată. 
Examinând temeiurile recursului în raport cu materialele pricinii civile, completul Colegiului civil comercial şi de con-

tencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că recursul este inadmisibil din următoarele considerente. 
În conformitate cu art. 432 CPC, părţile şi alţi participanţi la proces sînt în drept să declare recurs în cazul în care se 

invocă încălcarea esenţială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau a normelor de drept procedural. 
(2) Se consideră că normele de drept material au fost încălcate sau aplicate eronat în cazul în care instanţa judecăto-

rească: 
a) nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată; 
b) a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată; 
c) a interpretat în mod eronat legea; 
d) a aplicat în mod eronat analogia legii sau analogia dreptului. 
(3) Se consideră că normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat în cazul în care:
a) pricina a fost judecată de un judecător care nu avea dreptul să participe la judecarea ei; 
b) pricina a fost judecată în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de 

judecată; 
c) în judecarea pricinii au fost încălcate regulile privind limba de desfăşurare a procesului; 
d) instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane care nu au fost implicate în proces; 
e) în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată; 
f ) hotărîrea a fost pronunţată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale. 
(4) Săvârşirea altor încălcări decât cele indicate la alin.(3) constituie temei de declarare a recursului doar în cazul şi în 

măsura în care acestea au dus sau ar fi putut duce la soluţionarea greşită a pricinii sau în cazul în care instanţa de recurs 
consideră că aprecierea probelor de către instanţa judecătorească a fost arbitrară, sau în cazul în care erorile comise au 
dus la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

(5) Temeiurile prevăzute la alin.(3) se iau în considerare de către instanţă din oficiu şi în toate cazurile. 
În conformitate cu art.433 lit. a) Cod de procedură civilă, cererea de recurs se consideră inadmisibilă în cazul în care: 
a) recursul nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art.432 alin.(2), (3) şi (4); 
b) recursul este depus cu omiterea termenului de declarare prevăzut la art.434; 
c) persoana care a înaintat recursul nu este în drept să-l declare; 
d) recursul se depune în mod repetat după ce a fost examinat. 
Completul Colegiului civil comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că, recursul 

declarat nu se încadrează în temeiurile prevăzute la normele de drept citate. 
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Argumentele invocate în recurs că, instanţa de apel a aplicat legea care nu trebuia să fie aplicată nu pot fi reţinute, 
deoarece sunt declarative şi nu au suport legal, iar instanţa de apel corect a raportat normele de drept aplicate la circum-
stanţele de fapt ale pricinii civile în cauză. 

Or, recursul exercitat are caracter devolutiv numai asupra problemelor de drept material şi procedural, verificându-se 
numai legalitatea deciziei dar nu şi temeinicia în fapt, iar în conformitate cu art. 440 Cod de procedură civilă, procedura 
admisibilităţii constă în verificarea faptului, dacă motivele invocate în recurs se încadrează în cele prevăzute în art. 433 
din Codul de procedură civilă. 

Circumstanţele cauzei au fost determinate de instanţa de apel şi apreciate corect cu argumentări adecvate bazate pe 
normele de drept ce reglementează raportul juridic în litigiu.

Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul, că instanţa de apel a examinat pricina sub toate aspectele, 
a verificat şi a apreciat corect probele prezentate, iar argumentele recurentului nu se încadrează în temeiurile prevăzute 
de art. 432 alin. (2), (3) şi (4) Cod de procedură civilă, completul Colegiului civil comercial şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a considera recursul declarat de reprezentantul Andrianei Ivanişin, 
avocatul Ropot Veaceslav ca inadmisibil. 

În conformitate cu art.432, art.433, art.440 CPC, completul Colegiului civil comercial şi de contencios administrativ al 
Curţii Supreme de Justiţie 

d i s p u n e 

Recursul declarat de reprezentantul Andrianei Ivanişin, avocatul Ropot Veaceslav se consideră inadmisibil. 
Încheierea este irevocabilă din momentul emiterii. 

Preşedintele completului, 
judecătorul                                                                                                                                                                                 Valeriu Doagă 
Judecătorii                                                                                                                                                        Ion Corolevschi , Iuliana Oprea

prima instanţă:                                                                                                                                                                    Dosarul nr. 2r-934/13 
Judecător: N. Mazur 
Instanţa de apel: 
Judecătorii: N. Budăi, I. Muruianu, A. Nogai 

D E C I Z I E 
11 decembrie 2013                                                                                                                                  mun. Chişinău 

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 
Preşedinte, judecător:                                                                                                                                                                Svetlana Novac 
Judecătorii:                                                                                                                                                             Nicolae Clima, Tatiana Vieru 

examinînd recursul declarat de către Huţanu Lina şi Bocla Ana prin intermediul reprezentantului Hriplivaia Valentina, 
în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Alacev Victor şi Coţofan Vladislav împotriva Anei Bocla, 

Huţanu Lina şi Mocanu Ana privind încasarea împrumutului şi a dobînzii acumulate, împotriva încheierii Curţii de Apel 
Chişinău din 31 octombrie 2013 prin care au fost restituite cererile de apel declarate de către Huţanu Lina şi Bocla Ana, 

c o n s t a t ă

 La 19 martie 2009, Alacev Victor s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva Anei Bocla şi Mocanu Ana 
privind încasarea împrumutului şi a dobînzii acumulate. 

În motivarea acţiunii, reclamantul a invocat că la 02 iunie 2006, la rugămintea Anei Bocla, i-a împrumutat Anei Mocanu 
suma de 5000 euro, pe un termen de un an de zile cu rata lunară a dobînzii în mărime de 15%, adică 750 euro lunar. 

La 05 februarie 2009, Bocla Ana, i-a eliberat recipisa într-u confirmarea obligaţiunilor de plată, totodată obligîndu-se 
că împreună cu Mocanu Ana îi va restitui şi venitul ratat. 

Cere, reclamantul Alacev Victor încasarea din contul Anei Bocla şi Anei Mocanu în beneficiul său, suma de 5000 euro, 
venitul ratat în sumă de 9 000 euro şi cheltuielile de judecată. 

La 05 iunie 2009, Alacev Victor, a înaintat cerere de majorare a pretenţiilor, solicitînd încasarea sumei de 5 000 euro 
datorie, suma de 9 000 lei dobîndă calculată pe un termen de un an de zile, suma de 6 580 euro dobîndă de întîrziere 
pentru perioada din 02 februarie 2007 pînă la 02 februarie 2009 şi cheltuielile de judecată.
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Prin hotărîrea Judecătoriei Centru din 12 octombrie 2009, a fost respinsă cerinţele înaintate de către Alacev Victor 
împotriva Anei Bocla şi Anei Mocanu. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 18 mai 2010, a fost admisă cererea de apel declarată de Alacev Victor, casată 
hotărîrea primei instanţe cu restituirea pricinii la rejudecare. 

La 19 martie 2009, Alacev Victor a înaintat o altă cerere de chemare în judecată împotriva Anei Bocla şi Linei Huţanu 
privind încasarea împrumutului şi a dobînzii acumulate. 

În susţinerea cererii reclamantul a indicat că, la 24 decembrie 2005 la rugămintea Anei Bocla, i-a împrumutat Linei 
Huţanu o sumă de 3000 euro, pe un termen de un an de zile cu rata lunară a dobînzii în mărime de 15%. 

Consideră, reclamantul că din vina pîrîtelor, a suportat pierderi materiale nejustificate. 
La 05 februarie 2009, Bocla Ana, i-a eliberat recipisa într-u confirmarea obligaţiunilor de plată, totodată obligîndu-se 

că împreună cu Huţanu Lina îi va restitui şi venitul ratat. Cere, reclamantul Alacev Victor încasarea din contul Anei Bocla şi 
Linei Huţanu în beneficiul său, suma de 3000 euro, venitul ratat în sumă de 5 400 euro şi cheltuielile de judecată. 

La 26 august 2009, Alacev Victor a înaintat cerere de extindere a pretenţiilor, solicitînd încasarea din contul Anei Bocla 
şi Linei Huţanu suma de 3 000 euro cu titlu de datorie, suma de 5 400 euro dobînda lunară, suma de 5264 euro dobîndă 
de întîrziere pentru perioada din 01 ianuarie 2007 pînă la 01 septembrie 2009 şi cheltuielile de judecată. 

La 30 octombrie 2009, Coţofan Vladislav, a înaintat cerere cu privire la concretizarea calităţii procesuale a participan-
ţilor la proces şi a sumelor cerute spre încasare în acţiune. În motivarea cererii, Coţofan Vladislav a menţionat că potrivit 
recipisei din 24 decembrie 2005, anume el este împrumutătorul, iar Bocla Ana şi Huţanu Lina împrumutatele. 

La 27 ianuarie 2010, Alacev Victor şi Coţofan Ion au depus cerere de concretizare a sumelor solicitate spre încasare şi 
anume solicitînd încasarea sumei de 2 687,5 euro ca datorie restantă la împrumutul acordat şi cheltuielile de judecată. 

În motivarea cererii de concretizare a cererii, reclamanţii au invocat că pîrîtele la situaţia din 24 februarie 2010, urmau 
să achite suma de 3000 euro datorie şi 2 687,5 euro dobîndă de întîrziere. 

Luînd în consideraţie că pe parcursul examinării pricinii, pîrîtele au restituit suma împrumutului în mărime de 3000 
euro, astfel suma restantă care urmează a fi dispusă spre încasare este de 2 687,5 euro. 

Prin încheierea Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 09 septembrie 2010, au fost conexate într-un singur proces pri-
cina civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de către Alacev Victor împotriva Anei Bocla şi Anei Mocanu 
cu pricina civilă intentată la acţiunea lui Alacev Victor împotriva Linei Huţanu şi Anei Bocla (f.d.95, vol. II).

Prin hotărîrea Judecătoriei Centru mun. Chişinău din 28 octombrie 2011 acţiunea a fost admisă, fiind dispusă încasa-
rea de la Bocla Ana şi Huţanu Lina în mod solidar în beneficiul lui Alacev Victor şi Coţofan Vladislav a sumei împrumutului 
în mărime de 3000 euro, suma dobînzii de 2400 euro, dobînda de întîrziere de 2702 euro, în valută naţională la momentul 
executării hotărîrii, şi taxa de stat în mărime de 5388 lei. S-a dispus încasarea de la Bocla Ana şi Ciubrei (Mocanu) Ana în 
mod solidar în beneficiul lui Alacev Victor şi Coţofan Vladislav a sumei împrumutului în mărime de 5000 euro, dobînda 
lunară în mărime de 9000 euro, dobînda de întîrziere în mărime de 4308 euro, în valută naţională la momentul executării 
hotărîrii şi taxa de stat în mărime de 11236 lei. 

La 18 februarie 2013, Huţanu Lina şi Bocla Ana au declarat apel. Din motiv că nu au fost prezente la şedinţa de judecată 
cînd s-a pronunţat dispozitivul hotărîrii de către prima instanţă, au solicitat şi repunerea în termen a apelurilor declarate. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 18 aprilie 2013 nu s-a dat curs cererilor de apel depuse de Huţanu Lina şi 
Bocla Ana, fiind stabilit pentru Huţanu Lina să achite taxa de stat în mărime de 11268 lei, şi pentru Bocla Ana în mărime 
de 6268 lei, acordîndu-le pentru aceasta apelantelor termen pînă la 20.05.2013. 

Prin decizia Colegiului civil, comercial şi de contencios administrative al Curţii Supreme de Justiţie din 25 septembrie 2013, 
a fost admis recursul declarat de către Huţanu Lina prin intermediul reprezentantului Hriplivaia Valentina, casată încheierea 
Curţii de Apel Chişinău din 18 aprilie 2013, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Alacev Victor şi Coţofan 
Vladislav către Bocla Ana, Huţanu Lina şi Mocanu Ana privind încasarea împrumutului şi a dobînzii acumulate, în partea stabilirii 
taxei de stat la depunerea cererii de apel pentru Huţanu Lina, şi în această parte s-a emis o nouă încheiere prin care: 

S-a obligat Huţanu Lina să prezinte dovada achitării taxei de stat pentru depunerea cererii de apel în mărime de 1899 
(una mie opt sute nouăzeci şi nouă) lei. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 31 octombrie 2013, au fost restituite cererile de apel declarate de către 
Huţanu Lina şi Bocla Ana ca fiind depuse cu omiterea termenului de declarare a apelului. Totodată au fost respinse ca 
fiind neîntemeiate, demersurile înaintate de către Huţanu Lina şi Bocla Ana cu privire la repunerea în termen a apelurilor. 

La 07 noiembrie 2013, Huţanu Lina şi Bocla Ana prin intermediul avocatului Hriplivaia Valentina au declarat recurs 
împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 31 octombrie 2013, solicitînd casarea încheierii contestate cu remiterea 
pricinii spre rejudecare în instanţa de apel. 

În conformitate cu art. 425 CPC, termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la pronunţarea ei. 
Prin prisma normei citate, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră 

recursul declarat în termen în coraport cu data emiterii încheierii de către instanţa de apel.
În motivarea cererii de recurs recurentele au invocat că instanţa de apel a aplicat eronat normele de drept procedural 

şi în concluzie a emis o încheiere ilegală. Totodată, menţionează că, la 28 octombrie 2011, cînd a fost pronunţată hotărîrea 
de către prima instanţă nu au fost prezenţi şi nici nu au fost citat legal despre data, ora şi examinarea pricinii. 

În conformitate cu art.426 alin.(3) Codul de procedură civilă, recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 
3 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza dosarului şi a materialelor anexate la recurs, fără examinarea admisibilităţii 
şi fără participarea părţilor. Studiind materialele dosarului, completul Colegiului civil, comercial şi de contencios admin-
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istrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menţinerea încheierii 
instanţei de apel din 14 mai 2013, din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 427 lit. a) Codul de procedură civilă, instanţa de recurs, după ce examinează recursul împotriva 
încheierii, este în drept să respingă recursul şi să menţină încheierea. Din actele pricinii rezultă că la 28 octombrie 2011, 
Judecătoria Centru mun. Chişinău a admis integral cerinţele înaintate de către Alacev Victor şi Coţofan Vladislav. 

La 18 februarie 2013, Huţanu Lina şi Bocla Ana prin intermediul avocatului Hriplivaia Valentina au declarat apel 
(f.d.175-181). Totodată, apelantele au solicitat repunerea în termen a apelului declarat, din motiv că Huţanu Lina a aflat 
despre existenţa hotărîrii primei instanţe la 08 februarie 2013, prin intermediul avocatului ei, iar Bocla Ana a aflat despre 
aceasta la 28 decembrie 2012, prin intermediul executorului judecătoresc. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 31 octombrie 2013, s-a refuzat Linei Huţanu şi Bocla Ana în repunerea în ter-
men a apelului şi au fost restituite cererile de apel. Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme 
de Justiţie consideră încheierea Curţii de Apel Chişinău întemeiată şi legală, bazată pe aprecierea justă a circumstanţelor 
de fapt şi aplicarea corectă a normelor de drept procedurale din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 362 alin. (1) Codul de procedură civilă (redacţia anului 2003), termenul de declarare a apelului 
este de 20 de zile de la data pronunţării dispozitivului hotărîrii, dacă legea nu prevede altfel. 

În conformitate cu art. 110 CPC, termen de procedură este intervalul, stabilit de lege sau de judecată (judecător), în 
interiorul căruia instanţa (judecătorul), participanţii la proces şi alte persoane legate de activitatea instanţei trebuie să 
îndeplinească anumite acte de procedură ori să încheie un ansamblu de acte.

La acest capitol este de menţionat că Bocla Ana şi Huţanu Lina, au primit copia acţiunii, cunoşteau despre judecarea 
litigiului, au solicitat judecarea cauzei în absenţa lor, cu participarea reprezentantului ales, au participat la examinarea 
pricinii în ordine de apel, soldată cu trimiterea pricinii la rejudecare în prima instanţă, au fost înştiinţate public (f.d. 5-6, 
17, 36, 37, 79-80, 84-85, 94, 106, 107, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 123, 126-130, 131, 135, 137, 140, 149-151, 153, Vol. II). 

În conformitate cu art. 369 alin. (1) lit. b) Codul de procedură civilă, instanţa de apel restituie cererea de apel dacă 
apelul a fost depus în afara termenului legal, iar apelantul nu solicită repunerea în termen sau instanţa de apel a refuzat 
să efectueze repunerea în termen. Din conţinutul cererii de apel, cît şi din cererea de recurs, recurentele susţin că nu au 
fost citate legal, astfel încît nu au avut de unde să cunoască data, ora şi locul examinării pricinii. 

În conformitate cu art. 108 CPC alin. (1) şi (2) CPC, dacă locul de aflare a pîrîtului nu este cunoscut şi reclamantul dă 
asigurări că, deşi a făcut tot posibilul, nu a reuşit să afle domiciliul acestuia, preşedintele instanţei dispune citarea aces-
tuia prin publicitate. Publicarea în presă se consideră citare legală. Citaţia se publică într-un ziar republican sau local mai 
răspîndit în cazul în care instanţa consideră că o astfel de măsură este necesară. Prin prisma normei citate, instanţa de 
recurs reţine că Huţanu Lina, Bocla Ana şi Mocanu Ana au fost citate de către prima instanţă prin citare publică (f.d.153). 
Raportând normele citate la caz, Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
consideră concluziile instanţei de apel corecte şi întemeiate, rezultate din aprecierea justă a circumstanţelor pricinii şi apli-
carea corectă a normelor de drept procesual. În opinia instanţei de recurs, nu pot fi reţinute, pentru casarea încheierii con-
testate, argumentele invocate de recurente în cererea de recurs şi în cererea de apel, deoarece acestea nu se încadrează 
în dispoziţiile art. 116 Codul de procedură civilă şi nu permit restabilirea termenului de prescripţie omis. Totodată este 
de menţionat că potrivit inscripţiei de pe coperta dosarului (Vol. II), se atesta faptul că reprezentantul Anei Bocla, Turceac 
Ivan a recepţionat copia hotărîrii motivate emisă de către prima instanţă la 28 octombrie 2011, la 04 decembrie 2009, 
contrasemnătură. Astfel, argumentul recurentei Bocla Ana, că despre existenţa hotărîii primei instanţe a aflat la 23 ianu-
arie 2012, prin intermediul executorului judecătoresc, este unul neîntemeiat. În conformitate cu art. 61 alin. 81) CPC, 
părţile sînt obligate să se folosească cu bună-credinţă de drepturile lor procedurale. Instanţa judecătorească pune capăt 
oricărui abuz de aceste drepturi dacă prin abuz se urmăreşte tergiversarea procesului sau inducerea sa în eroare.

Colegiul relevă, de asemenea, că o astfel de soluţie este compatibilă cu respectarea garanţiilor unui proces echitabil, 
în sensul articolului 6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, avînd 
în vedere că prelungirea nejustificată a termenului pentru exercitarea recursului ar împiedica rămînerea irevocabilă, ca 
urmare a expirării termenului de atac, a deciziei judecătoreşti emise în instanţa de apel şi ar leza, în acest mod, principiul 
securităţii raporturilor juridice. Aşa fiind, cu ocazia examinării cauzei Ponomaryov v. Ucraina (hotărîre din 3 aprilie 2008), 
Curtea Europeană a notat că, deşi în speţă nu era vorba despre desfiinţarea unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevo-
cabile în urma admiterii unei căi extraordinare de atac în lumina unor circumstanţe nou descoperite, ci de redeschiderea 
unui proces după un interval considerabil de timp prin repunerea în termenul de introducere a unei căi ordinare de atac, 
totuşi, reînnoirea acestui termen după o perioadă îndelungată şi pentru motive neconvingătoare, reprezintă o decizie 
care ar putea înfrînge principiul securităţii raporturilor juridice într-un mod similar cu o cale extraordinară de atac. 

Curtea reiterează că dreptul la judecarea într-un mod echitabil de către o instanţă, după cum este garantat de art. 6 § 
1 al Convenţiei, trebuie interpretat în lumina Preambulului Convenţiei, care, în partea sa relevantă, declară preeminenţa 
dreptului o parte a moştenirii comune a statelor contractante. Unul din aspectele fundamentale ale preeminenţei drep-
tului este principiul securităţii raporturilor juridice, care cere, printre altele, ca atunci când instanţele judecătoreşti dau o 
apreciere finală unei chestiuni, constatarea lor să nu mai poată fi pusă în discuţie. Curtea a observat că o situaţie similară 
a fost deja examinată în cauza Popov vs. Moldova din 06 decembrie 2005, în care a constatat că, prin neprezentarea mo-
tivelor pentru repunerea în termenul de prescripţie pentru efectuarea unui act procedural, instanţele naţionale au încălcat 
dreptul la un proces echitabil. În această cauza Curtea a notat că termenul de declarare a recursului a expirat, cu 47 de zile 
după expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea lui (Melnic vs. Moldova, nr. 6923/03, 14 noiembrie 2006). 
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Din considerentele menţionate, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine încheierea Curţii de Apel Chişinău din 31 octombrie 2013. 

În conformitate cu art. 427 lit. a) Codul de procedură civilă, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al 
Curţii Supreme de Justiţie 

d e c i d e

Se respinge recursul declarat de Huţanu Lina şi Bocla Ana prin intermediul reprezentantului Hriplivaia Valentina. 
Se menţine încheierea Curţii de Apel Chişinău din 31 octombrie 2013, în pricina civilă la cererea de chemare în 

judecată depusă de Alacev Victor şi Coţofan Vladislav împotriva Anei Bocla, Huţanu Lina şi Mocanu Ana privind încasarea 
împrumutului şi a dobînzii acumulate. 

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii. 

Preşedintele completului,                                                                                                                                                   Svetlana Novac 
judecătorul 
Judecătorii                                                                                                                                                                 Nicolae Clima , Tatiana Vieru

Dosarul nr.4-1re-269/13 
Curtea Supremă de Justiţie 

D E C I Z I E 

05 decembrie 2013                                                                                                                                                          mun. Chişinău 

Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 
Preşedinte                                                                                                                                                                             Petru Ursache, 
Judecători                                                                          Iurie Diaconu, Ion Arhiliuc, Nicolae Gordilă, Elena Covalenco

examinînd admisibilitatea în principiu a recursului în anulare împotriva sentinţei Judecătoriei Floreşti din 25 februarie 
2010, deciziei Colegiului penal al Curţii de Apel Bălţi din 09 iunie 2010, deciziilor Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie 
din 27 octombrie 2010, 24 noiembrie 2011 şi 17 aprilie 2013, declarat de condamnatul 

Bagautdinov Nicolai Ghenadie, născut la 08 februarie 1984, originar şi locuitor al s. Temeleuţi, r-nul Floreşti, cetăţean al R. 
Moldova, anterior condamnat: 

1) la 02 iunie 2003 prin sentinţa Judecătoriei Camenca în baza art. 119 alin. 3, 39 Cod penal (1961) la 6 ani şi 6 luni privaţiune 
de libertate. Conform încheierii Judecătoriei Orhei din 30 octombrie 2007, partea neexecutată a pedepsei de 1 an 2 luni şi 19 zile 
a fost înlocuită cu 240 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii; 

Termenul de examinare a cauzei
 în instanţa de fond: 14 ianuarie 2009 – 25 februarie 2010 
în instanţa de apel: 19 martie - 09 iunie 2010
în instanţa de recurs - ordinar: 10 septembrie – 27octombrie 2010. 

C O N S T A T Ă:

1. Prin sentinţa Judecătoriei Floreşti din 25 februarie 2010, Bagautdinov Nicolai a fost condamnat în baza art. 145 
alin. (1) Cod penal la 14 ani închisoare şi în baza art. 27,145 alin. (2) lit. g) Cod penal la 12 ani închisoare. În temeiul art. 84 
Cod penal, pentru concurs de infracţiuni, prin cumulul parţial al pedepselor aplicate, i-a fost stabilită pedeapsa de 15 ani 
închisoare. 

Conform art. 85 şi 87 Cod penal, prin adăugirea parţială a pedepsei fixate potrivit sentinţei Judecătoriei Camenca din 
02 iunie 2003 şi încheierii Judecătoriei Orhei din 30 octombrie 2007, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 15 ani şi 4 
luni închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, începînd cu 25 februarie 2010, deducîndu-se durata 
arestului preventiv de la 13 octombrie 2008 pînă la 25 februarie 2010. 

Acţiunile civile au fost admise în principiu, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor să se pronunţe instanţa în 
ordinea procedurii civile. 

2. În fapt, instanţa de fond a constatat că la 12 octombrie 2008, orele 20.30, inculpatul Bagautdinov Nicolai, fiind în 
stare de ebrietate şi aflîndu-se în s. Temeleuţi, r-nul Floreşti, în timpul unui conflict, intenţionat i-a aplicat părţii vătămate 
Pascarenco R. o lovitură cu coasa în regiunea corpului, cauzîndu-i vătămări corporale grave, periculoase pentru viaţă şi 
sănătate, în rezultatul cărora victima a decedat pe loc. 

Tot el, în aceleaşi circumstanţe, urmărind scopul omorului, intenţionat i-a aplicat părţii vătămate Lupaşco S. o lovitură 
cu coasa în regiunea braţului şi toracelui, cauzîndu-i vătămări corporale uşoare. Însă, datorită faptului că ultimul a opus 
rezistenţă şi nu i-a permis aplicarea loviturilor care ar fi putut provoca decesul, efectul nu a fost produs. 
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3. Inculpatul a declarat apel, solicitînd casarea sentinţei, rejudecarea cauzei şi pronunţarea unei noi hotărîri, prin care 
să fie achitat. Apelantul a invocat că nu a săvîrşit infracţiunile imputate, că sentinţa este bazată doar pe presupuneri. 

4. Potrivit deciziei Colegiului penal al Curţii de Apel Bălţi din 09 iunie 2010, apelul a fost admis, casată parţial sentinţa, 
rejudecată cauza şi pronunţată o nouă hotărîre. 

Bagautdinov Nicolai a fost condamnat în baza art. 145 alin. (1) Cod penal la 14 ani închisoare şi în baza art. 27,145 alin. 
(1) Cod penal la 10 ani închisoare. În temeiul art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracţiuni, prin cumulul parţial 
al pedepselor aplicate, i-a fost stabilită pedeapsa de 14 ani şi 3 luni închisoare. 

În baza art. 85 alin. (1), 87 Cod penal, prin adăugirea parţială a pedepsei fixate potrivit sentinţei Judecătoriei Camenca 
din 02 iunie 2003 şi încheierii Judecătoriei Orhei din 30 octombrie 2007, i-a fost stabilită pedeapsa definitivă de 14 ani şi 
6 luni închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. 

Instanţa de apel a indicat că prima instanţă a analizat şi apreciat probele conform art. 101 Cod de procedură penală 
corect ajungînd la concluzia de vinovăţie a inculpatului în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 145 alin. (1) Cod penal. 

Însă, pe al doilea capăt de acuzare, fapta inculpatului urmează a fi reîncadrată în prevederile art. 27,145 alin. (1) Cod 
penal, deoarece la momentul acţionării acestuia asupra părţii vătămate Lupaşco S. era deja produs omorul lui Pascarenco 
R. şi elementul calificativ – tentativa omorului a două persoane nu este confirmat. 

5. Inculpatul a declarat recurs ordinar, în care a solicitat casarea hotărîrilor judecătoreşti, rejudecarea cauzei şi 
pronunţarea unei hotărîri de achitare.Recurentul a specificat că faptele lui nu întrunesc elementele infracţiunilor incrimi-
nate, deoarece s-a aflat în legitimă apărare. 

6. Conform deciziei Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 27 octombrie 2010, recursul ordinar a fost de-
clarat inadmisibil, fiind vădit neîntemeiat şi necorespunzător după conţinut. 

Instanţa de recurs a menţionat că hotărîrile contestate sunt legale şi întemeiate. 
7. În virtutea prevederilor art. 466 Cod de procedură penală, hotărîrile judecătoreşti au devenit irevocabile. 
8. La 04 februarie şi 21 iunie 2011, condamnatul a declarat primul recursul în anulare, solicitînd casarea hotărîrilor 

menţionate, rejudecarea cauzei şi pronunţarea unei noi hotărîri, prin care să fie achitat. Recurentul a specificat că nu a 
comis faptele imputate, că instanţele nu au făcut o analiză profundă a tuturor probelor administrate în cauză, acestea 
fiind falsificate. 

9. Prin decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 24 noiembrie 2011, recursul în anulare a fost declarat 
inadmisibil, pe motiv că nu îndeplineşte cerinţele legale de conţinut. 

Instanţa a remarcat că condamnatul nu a invocat nici un temei de drept din categoria celor stipulate la art. 453 Cod 
de procedură penală. 

10. La 30 ianuarie 2013, condamnatul a declarat al doilea recurs în anulare, în care a cerut rejudecarea cauzei şi 
pronunţarea unei noi hotărîri de achitare. Recurentul a repetat motivele invocate în recursul precedent. 

11. Conform deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 17 aprilie 2013, recursul în anulare a fost declarat inadmisibil, pe 
motiv că este declarat repetat. Instanţa a relevat că motivele aduse în prezentul recurs sunt identice cu motivele invocate 
în recursul precedent, deci recursul în anulare este repetat. 

12. La 01 iulie 2013, condamnatul a declarat al treilea recurs în anulare, în care a solicitat rejudecarea cauzei. Recuren-
tul a invocat că nu a comis infracţiunile incriminate, că pe caz nu s-au făcut expertizele biologice necesare. 

13. Examinînd admisibilitatea în principiu a recursului nominalizat pe baza materialului din dosarul cauzei şi a mo-
tivelor invocate, Colegiul penal concluzionează că acesta urmează a fi declarat inadmisibil din următoarele considerente. 

Conform art. 452 Cod de procedură penală, condamnatul poate declara la Curtea Supremă de Justiţie recurs în anu-
lare împotriva hotărîrii judecătoreşti irevocabile după epuizarea căilor ordinare de atac. Potrivit art. 453 alin. (1) Cod de 
procedură penală, hotărîrile irevocabile pot fi atacate cu recurs în anulare în scopul reparării erorilor de drept comise la 
judecarea cauzei, în cazul în care un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente a afectat hotărîrea atacată. 

Însă, potrivit art. 453 alin. (2) Cod de procedură penală, recursul în anulare este inadmisibil dacă este declarat repetat. 
Normele enunţate prescriu, astfel, că condamnatul este în drept să declare doar o singură dată recurs în anulare, iar 

recursurile ulterioare vor fi repetate, adică lipsite de orice suport legal.
Prin urmare, dat fiind că recursul în anulare de pe rol este unul repetat, cele precedente fiind depuse de recurent la 04 

februarie 2011, 21 iunie 2011 şi 30 ianuarie 2013, el urmează a fi declarat inadmisibil (pct. 8,10 şi 12 din decizie). 
13. În conformitate cu art. 453 alin. (2), 456 Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie, 

D E C I D E: 

inadmisibilitatea recursului în anulare declarat de condamnatul Bagautdinov Nicolai Ghenadie împotriva sentinţei 
Judecătoriei Floreşti din 25 februarie 2010, deciziei Colegiului penal al Curţii de Apel Bălţi din 09 iunie 2010, deciziilor 
Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 27 octombrie 2010, 24 noiembrie 2011 şi 17 aprilie 2013, deoarece este 
declarat repetat. 

Decizia este irevocabilă, pronunţată la 12 decembrie 2013. 

Preşedinte                                                                                                                                                                                   Petru Ursache 
Judecători                                                                                          Iurie Diaconu, Ion Arhiliuc, Nicolae Gordilă, Elena Covalenco






