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Summary: so many legal issues related to the contractual clauses and conditions as to form, which must be followed 
to the end contact trusts will be subject article. Besides analyzing legal regulation by national legislation conclusion 
given, will be reflected the Civil Code of the Russian Federation and the New Romanian Civil Code, French Civil 
Code. As a result of analytic comparative coverage of the subject, it will submit proposals to supplement national 
legislation, with a view to more extensive legal regulation of the subject.

Încheierea contractului administrării fiduciare 
se supune regulilor generale care urmează a fi 
respectate pentru a fi considerat valabil. Luând în 
considerare varietatea bunurilor, ce pot constitui 
obiectul contractului, considerăm oportună analiza 
particularităţilor conţinutului acestuia, în funcţie de 
categoria bunurilor transmise în administrare fiduci-
ară, precum şi de particularităţile acestuia în funcţie 
de fondatorii şi beneficiarii contractului dat. 

În urma studierii literaturii de specialitate, precum 
şi a analizei meticuloase a legislaţiilor statelor vecine, 
în practica juridică a cărora contractul administrării 
fiduciare şi-a găsit aplicabilitate, s-a profilat unele 
aspecte noi pe marginea reglementării juridice a 
probleme. Si anume, se impune ideea perfecţionării 
stabilităţii raporturilor juridice în cadrul contractului 
dat, precum şi cea a garantării drepturilor şi intere-
selor părţilor contractante.

Modalitatea încheierii contractelor civile este 
reglementată de lege, inclusiv cea a contractului 
administrării fiduciare (cap. XIV Cod civil).

Propunerea de încheiere a contractului poate 
fi înaintată de oricare dintre părţile contractante 
(fondatorul administrării fiduciare, administratorul 
fiduciar). Condiţiile vor fi stipulate în urma acordului 
reciproc asupra conţinutului contractului respectiv.

Contractul administrării fiduciare va fi considerat 
încheiat, dacă părţile vor conveni asupra tuturor 
clauzelor contractuale. 

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ADMINISTRĂRII FIDUCIARE 

Stela SOCHIRCA, 
doctorand ASSM, magistru în drept, avocat

Procedura în cauză prevede două etape: înainta-
rea ofertei (propunerea de încheiere a contractului) 
de către una dintre părţile contractante şi accepta-
rea ei (acceptarea încheierii contractului). Dacă una 
din condiţii constă în transmiterea bunurilor, atunci 
contractul dat se consideră încheiat din momentul 
predării lor. În cazul în care una din condiţiile con-
tractului rezidă în înregistrarea de stat a bunului, 
atunci acesta se consideră încheiat din momentul 
satisfacerii clauzei contractuale respective.

Părţile pot încheia un contract preventiv al admi-
nistrării fiduciare a bunurilor. Acest lucru este posibil, 
atunci când, în calitate de administrator fiduciar, va 
figura un profesionist, care, la momentul încheierii 
contractului, nu poate trece la onorarea obligaţiilor 
contractuale din diverse motive (implicarea în altă 
activitate).

Forma contractului administrării fiduciare se su-
pune regulilor generale, reglementate în art.680 Cod 
civil RM şi de normele speciale, care, după părerea 
noastră, necesită a fi completate.

Astfel, în conformitate cu prevederile art.1054 
din Codul civil, contractul administrării fiduciare a 
proprietăţii se încheie în formă scrisă.

Încheierea contractului în formă scrisă prevede 
respectarea anumitor cerinţe, şi anume:

 - În textul contractului trebuie să fie stipulate 
clauzele contractuale.

- Contractul trebuie să fie semnat de părţile con-
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tractante sau de persoanele împuternicite a o 
face.

- Clauzele contractuale suplimentare sunt prevă-
zute de lege sau de alte acte normative sau de 
acordul părţilor.

- Părţile sunt în drept să întocmească un singur 
contract sau, prin schimbul de documente, trans-
mise prin poşta electronică sau altă formă de co-
municare, care ar oferi posibilitatea de a verifica 
originalitatea actului emis de partea interesată. 

După părerea noastră, este corect să încheiem 
contractul administrării fiduciare în formă de contract 
unic cu toate anexele sau suplimentele cerute (certi-
ficat de primire - predare a bunurilor ş.a.).

- Clauzele contractului se stabilesc în baza negoci-
erilor părţilor şi a consimţământului dat de părţi.

Nerespectarea prevederilor enumerate va con-
duce la rezoluţiunea contractului (art.735 Cod civil). 

Studiind Codul civil al Federaţiei Ruse şi Noul 
Cod civil Român, stabilim că actele normative date 
reglementează cu mult mai complex subiectul dat.

Conform prevederilor art.1017 din Codul civil 
al Federaţiei Ruse, forma contractului administrării 
fiduciare a bunurilor, sub sancţiunea nulităţii ne-
respectării căreia, este forma scrisă a contractului. 
În cazul administrării fiduciare a bunurilor imobile 
(art.1017 alin.2 CC), acesta urmează a fi înregistrat, în 
modalitatea corespunzătoare pentru contractul de 
vânzare-cumpărare a bunurilor imobile. Transmiterea 
bunurilor imobile în administrarea fiduciară se supune 
înregistrării de stat, în aceeaşi ordine, respectată la tre-
cerea dreptului de proprietate asupra bunurilor date. 

Sub aspectul condiţiilor de formă, fiducia, în legisla-
ţia Română, este supusă unor reguli bine determinate 
atât în privinţa condiţiilor ad validitatem cât şi a unor 
condiţii de opozabilitate faţă de terţi. În conformitate 
cu prevederile art.774 alin.(1) Cod civil Român, dacă 
fiducia poate fi stabilită prin lege sau prin contract în 
privinţa acestei din urmă ipoteze, legiuitorul impune 
încheierea contractului în formă autentică. Obliga-
tivitatea încheierii contractului în formă autentică 
poate genera discuţii, mai ales că această cerinţă are 
o aplicabilitate restrânsă chiar şi în legea franceză, 
care a servit drept principală sursă de inspiraţie în 
acest domeniu legiuitorului român. Mai mult, în alte 
sisteme de drept, precum cel american, reglementarea 
în materie este şi mai puţin strictă, în sensul că forma 
scrisă este obligatorie doar ad probationem1.

 

1  Cătălin R. Tripon, Fiducia, rezultat al interferenţei celor două mari 
sisteme de drept: dreptul civil continental şi dreptul anglo-saxon. 
Conceptul, clasificarea, evoluţia şi condiţiile de validitate ale fiduciei, 
În Revista Română de Drept Privat, nr. 2/2010. pag. 194.

Probabil că argumentul legiuitorului român cu privire 
la acest mod de reglementare l-a constituit faptul 
că fiducia presupune înstrăinarea unor bunuri de 
mare valoare, iar forma autentică îl protejează pe 
constituitor. 

O altă condiţie de formă obligatorie, prevăzută 
de Noul Cod civil, impune sub sancţiunea nulităţii 
absolute, înregistrarea contractului de fiducie şi a even-
tualelor sale modificări la organul fiscal competent să 
administreze sumele datorate de fiduciar bugetului 
general consolidat. Termenul de înregistrare este de 
o lună de la data încheierii contractului sau a modi-
ficărilor acestuia. Sancţiunea nulităţii absolute are 
scopul de a înlătura posibilitatea evaziunii fiscale şi 
spălării banilor. Din cele invocate mai sus se poate 
deduce concluzia că înregistrarea fiscală constituie 
o condiţie de validitate a contractului de fiducie, 
formalitate a cărei nerespectare este sancţionată cu 
nulitatea absolută.2

Reglementările date ale legislaţiei Române evi-
denţiază semnificativ controlul riguros al statului în 
ceea ce ţine de instituirea administrării fiduciare a 
bunurilor prin intermediul prevederilor legale. După 
părerea noastră, asemenea reglementări ar îmbună-
tăţi cu mult legislaţia Republicii Moldova şi ar servi ca 
pilon sigur la stabilitatea şi viabilitatea instituţiei date 
de drept. Respectiv, art.1054 din Codul civil merită 
a fi completat cu următorul conţinut: contractul de 
administrare fiduciară a proprietăţii se încheie în forma 
scrisă, autentică. 

Alin.2: contractul administrării fiduciare a bunuri-
lor este obligatoriu de a fi înregistrat la organul fiscal 
teritorial. Termenul de înregistrare a contractului este 
de o lună, de la momentul semnării sale.

Variantă: Alin.2: Înregistrarea la organul fiscal 
teritorial a contractului administrării fiduciare a bu-
nurilor este obligatorie. Termenul de înregistrare a 
contractului este de o lună, din momentul semnării.

 Aceste completări vor fi mai efective, dacă, dacă 
îşi vor găsi reflectare în conţinutul art.1054 din Codul 
civil, intitulat – forma contractului de administrare 
fiduciară. În special, următorul conţinut al alin.3 
art.1054 CC: contractul cu privire la transmiterea în 
administrarea fiduciară a bunurilor imobile urmează 
a fi înregistrat, în modalitatea corespunzătoare, res-
pectând prevederile art. 290 CC, adică înregistrarea 
de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile.3

Contractul administrării fiduciare este un contract 
real, adică, pentru încheierea acestuia, este necesară 

2  http://jog.sapientia.ro/data/tudomanyos/Periodikak/scientia-
iuris/2011-1/5-burian.pdf; asist. univ. drd. HUNOR BURIAN, Fiducia 
în lumina Noului Cod civil; p.37-39

3  Gh. Chibac, Au. Băieşi, Al-ru Rotari, O. Efrim. Drept civil. Contracte 
speciale. V.III. Cartier juridic 2005, p. 375
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transmiterea reală a bunurilor care reprezintă obiec-
tul contractului (art.822 CC; art.46 al Legii cu privire la 
cadastrul bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998). 

Înregistrarea de stat trebuie să se desfăşoare în 
aceeaşi ordine, ca şi transmiterea dreptului de pro-
prietate a bunurilor, fapt stipulat în Legea cu privire 
la cadastrul bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998.

Nerespectarea de către părţi a prevederilor legale 
date ar avea drept efect rezoluţiunea contractului 
administrării fiduciare.

Contractul administrării fiduciare a bunurilor 
imobile are un şir de particularităţi, care trebuie lu-
ate în considerare la încheierea contractului. Aceste 
particularităţi sunt următoarele:

Contractul trebuie să fie întocmit în forma prevă-
zută pentru contractul de vânzare a bunurilor imo-
bile, cu alte cuvinte, în forma scrisă, prin încheierea 
unui contract, semnat de părţile contractante.

Transmiterea bunurilor imobile în administrare 
fiduciară trebuie să treacă procedura de înregistrare 
de stat, stabilită pentru transmiterea dreptului de 
proprietate a bunurilor date. Înregistrarea de stat a 
transmiterii dreptului de proprietate asupra bunurilor 
imobile nu trebuie confundată cu înregistrarea de 
stat a însuşi contractului. Acesta fiind motivul din 
care contractul administrării fiduciare a bunurilor 
imobile se consideră încheiat în momentul transmi-
terii nemijlocite a bunurilor în administrare fiduciară.

Conform prevederilor art.46 al Legii cu privire la 
cadastrul bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998, 
orice drept asupra bunului imobil, a cărui exercitare 
se face în condiţii de administrare fiduciară se înre-
gistrează numai în baza documentelor ce determină 
aceste relaţii, inclusiv în bază de contract. 

Pentru administratorul fiduciar, aceasta ar însem-
na, lipsa dreptului de încheiere a contractelor legate 
de bunurile imobile, transmise lui în administrare 
fiduciară cu persoanele terţe, până la încheierea 
procedurilor juridice de înregistrare a contractului 
în registrul bunurilor imobile. Astfel, cuantumul 
acţiunilor sale posibile, din momentul transmiterii 
bunurilor şi până la momentul înregistrării de stat a 
contractului, este destul de limitat.

La încheierea contractului de administrare fidu-
ciară a bunurilor imobile, anexarea actelor juridice 
necesare (actul de predare-primire sau alt act juridic, 
ce ar certifica transmiterea de facto a imobilului ad-
ministratorului fiduciar) este obligatorie.

Lista actelor date depinde de categoria imobilului 
transmis în administrare fiduciară (casă de locuit, 
întreprindere, lot de pământ ş.a.).

De asemenea, Codul Civil nu reglementează trans-
miterea în administrare fiduciară a unei întreprinderi, 
drept complex al bunurilor.

Analizând legislaţia statelor vecine, în aceste ca-
zuri, se impune întocmirea obligatorie a actului de 
inventariere a bunurilor, balanţa contabilă, numirea 
unui auditor independent referitor la componenţa, 
costul întreprinderii şi lista tuturor datoriilor între-
prinderii, lista creditorilor, caracterul, mărimea şi 
termenii pretenţiilor sale, – toate acestea, considerăm 
a fi necesare pentru a fi reflectate în clauzele contrac-
tuale. În acest sens, este oportună opinia savantului 
rus E.A.Suhanov care consideră momentul încheierii 
procedurii de înregistrare de stat a contractului ad-
ministrării fiduciare a bunurilor drept moment final 
al încheierii contractului respectiv de către părţi. 4

În cazul în care una dintre părţile contractante 
se eschivează de la înregistrarea de stat, instanţa de 
judecată este în drept să pronunţe o hotărâre referi-
toare la înregistrarea de stat a transmiterii bunurilor 
în administrare fiduciară. În acest context, partea 
contractantă care se eschivează nemotivat de la 
respectarea prevederii legale date va fi obligată să 
achite în beneficiul celeilalte părţi toate pierderile, 
determinate de întârzierea înregistrării de stat.

Contractul administrării fiduciare a bunurilor, fiind 
o instituţie nouă de drept, generează un şir de între-
bări, ce ţin mai mult de implementarea contractului 
dat, şi anume:

- momentul încheierii contractului administrării 
fiduciare a bunurilor;

- momentul din care administratorul fiduciar este 
în drept să-şi îndeplinească drepturile şi obliga-
ţiile contractuale;

- dreptul fondatorului administrării fiduciare la 
înfăptuirea afacerilor cu bunurile, transmise în 
administrare fiduciară.

Întrebările date au importanţă practică, deoare-
ce sunt în strânsă legătură cu aspectul financiar al 
coraporturilor dintre administratorul fiduciar şi fon-
datorul administrării fiduciare, la fel ca şi multe alte 
aspecte importante ce ţin de contractul dat. Referitor 
la momentul încheierii contractului administrării 
fiduciare a bunurilor imobile există două păreri în 
literatura de specialitate. După părerea unor autori, 
contractul dat se consideră încheiat la momentul 
predării de facto a bunurilor, după părerea altora 
– din momentul înregistrării de stat a contractului.

Dar întrucât contractul administrării fiduciare a 
bunurilor este un contract real, acesta se consideră 
încheiat doar din momentul transmiterii de facto a 
bunurilor în administrarea fiduciară. Transmiterea 
bunurilor imobile în administrare fiduciară în practică 

4  Суханов Е. А. Договор доверительного управления имуществом. 
Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 
2000. № 1.С. 87.
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are loc prin îndeplinirea actului de predare-primire 
a bunurilor.

Conform altei opinii, contractul dat se consideră 
încheiat din momentul înregistrării sale de stat, ne 
permite să tragem concluzia că, conform art. 679-680 
din Codul civil, contractul care necesită înregistrarea 
de stat se consideră încheiat din momentul acestei 
înregistrări. Însă ar fi necesară specificarea, printr-
un alineat suplimentar al articolului dat, că cerinţa 
înregistrării de stat nu a însuşi contractului, dar a 
transmiterii bunurilor în administrare fiduciară, prin 
următorul text: contractul administrării fiduciare 
a bunurilor imobile urmează a fi încheiat în forma, 
prevăzută pentru contractul de vânzare a bunurilor 
imobile. Transmiterea bunurilor imobile în admi-
nistrare fiduciară se supune înregistrării de stat, în 
aceeaşi ordine, ca şi trecerea dreptului de proprietate 
a categoriei date de bunuri. 

Un alt alineat din articolul dat ar fi: nerespectarea 
formei contractului administrării fiduciare a bunu-
rilor sau a cerinţelor transmiterii bunurilor imobile 
în administrare fiduciară conduce la nevalabilitatea 
contractului.

Stipulările propuse în prevederea legală care 
reglementează forma contractului administrării fidu-
ciare a bunurilor, după părerea noastră, au menirea 
de completare a raportului juridic dat, oferindu-le 
control mai riguros din partea statului şi securitate 
contractuală părţilor contractante.

Necesită atenţie şi completare reglementarea ju-
ridică a încheierii contractului administrării fiduciare 
în cazurile prevăzute de lege 

Aceste situaţii sunt: 
- administrarea fiduciară a bunurilor aflate în pro-

prietatea statului sau a administraţiei publice 
locale;

- administrarea fiduciară a bunurilor în baza hotă-
rârii organului de tutelă şi curatelă;

- administrarea fiduciară a bunurilor transmise prin 
testament.

Fiecare din formele date având anumite particu-
larităţi specifice.

Administrarea fiduciară a bunurilor aflate în 
proprietatea statului sau administraţiei publice 
locale este reglementată în prevederile Legii nr.121 
din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice, art.16. 

Analizând încheierea contractului dat de către 
organul de tutelă şi curatelă, evidenţiem diverse 
omisiuni de ordin legal, dar şi profesional. 

Acestea, fiind determinate de faptul că majorita-
tea organelor de tutelă şi curatelă nu sunt la ziua de 
azi subiecte de drept independente (spre exemplu, 

nu sunt persoane juridice) sau nu au împuterniciri 
corespunzătoare, pentru încheierea contractelor de 
acest gen. 

Împuternicirile necesare pot fi oferite prin 
modificările legale corespunzătoare, prin oferirea 
drepturilor şi obligaţiilor necesare organelor date 
de a încheia contracte de administrare fiduciară sau 
prin prezentarea unui statut legal corespunzător de 
către Ministerul Învăţământului organelor de tutelă 
şi curatelă pentru încheierea contractelor date.

Conform prevederilor art.32 alin.1 din Codul civil, 
tutela şi curatela se instituie pentru ocrotirea dreptu-
rilor şi intereselor persoanelor fizice incapabile sau 
cu capacitate de exerciţiu restrânsă sau limitate în 
capacitate de exerciţiu.

Alin.3 art.34 CC: curatorul ajută persoana care se 
află sub curatelă în realizarea drepturilor şi îndepli-
nirea obligaţiilor şi o protejează împotriva abuzurilor 
unor terţi. 

Autoritatea tutelară (alin.1 art.37 CC) este obligată 
să hotărască asupra instituirii tutelei sau curatelei în 
termen de o lună de la data primirii informaţiei des-
pre necesitatea instituirii. Până la numirea tutorelui 
sau curatorului (alin.2 art.36 CC), atribuţiile lor sunt 
exercitate de autoritatea tutelară.

Obligaţiunile tutorelui includ administrarea şi 
dispunerea eficientă a bunurilor celui pus sub tutelă 
(alin.1 art.41 CC), în numele acestuia, dacă nu este 
numit un administrator. În cazul necesităţii admi-
nistrării permanente a bunurilor imobile şi mobile 
de valoare ale persoanei puse sub tutelă (alin.1 art. 
44 CC), autoritatea tutelară încheie un contract de 
administrare fiduciară a proprietăţii cu administrato-
rul pe care l-a desemnat. În astfel de cazuri, tutorele 
îşi păstrează împuternicirile asupra părţii din averea 
celui pus sub tutelă care nu este transmisă în admi-
nistrare fiduciară. 

Considerăm oportună completarea conţinutului 
art.44 din Codul civil cu stipularea răspunderii orga-
nului de tutelă şi curatelă pentru alegerea adminis-
tratorului fiduciar în cazul transmiterii bunurilor per-
soanei aflate sub supravegherea organului tutelar. La 
fel ca şi completarea articolului dat cu reglementarea 
răspunderii pentru neaplicarea măsurilor suficiente 
în preîntâmpinarea pierderii bunurilor transmise 
în administrare fiduciară sau a altor categorii de 
pierderi. 

Drept temei juridic, în apariţia raporturilor juridice 
în cazurile date, servesc contractul, actul juridic-civil ş.a. 

Art.50 din Codul civil indică faptul că organele 
de tutelă şi curatelă încheie contractul administrării 
fiduciare a bunurilor cu persoana abilitată de instanţa 
de judecată. Formularea dată înseamnă că adminis-
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tratorul fiduciar trebuie să fie ales şi numit printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă. Este evident că 
obligaţiile administratorului în administrarea bu-
nurilor apar simultan cu semnarea contractului de 
administrare fiduciară.

Organele de tutelă şi curatelă nu sunt proprietari 
ai bunurilor transmise în administrare fiduciară, cauză 
din care asupra acestora nu se extind prevederile cap. 
XIV din Codul civil. 

În primul rând, nu pot fi aplicate normele, ce ţin 
de răspunderea în baza obligaţiilor, legate de ad-
ministrarea fiduciară a bunurilor. În cazurile în care 
administratorul fiduciar al bunurilor tutelarului a 
admis apariţia raporturilor din categoria răspunderii 
civile, şi lui i se înaintează pretenţii corespunzătoare, 
atunci pretenţiile pecuniare înaintate trebuie să se 
limiteze la bunurile aflate în administrare fiduciară şi, 
de asemenea, la bunurile însele ale administratorului 
fiduciar.

În al doilea rând, fondatorul administrării fiducia-
re, în aceste cazuri, nu are dreptul a cere de la admi-
nistratorul fiduciar rambursarea pierderilor, conform 
alin.4 art. 1058 din Codul civil.

Reprezentatul legal al tutelarului (sau organul 
de tutelă şi curatelă ce îndeplineşte funcţia dată), 
este în drept să solicite de la administratorul fiduciar 
rambursarea pierderilor în interesul beneficiarului 
administrării fiduciare, cu alte cuvinte, în interesul 
persoanei tutelate. În acelaşi timp, în cazul adminis-
trării fiduciare a bunurilor persoanei dispărute fără 
veste cu un astfel de drept trebuie să fie împuterni-
cite persoanele, care ar avea dreptul să-i înainteze 
pretenţii persoanei dispărute. Persoanele date nu 
întotdeauna pot figura în contractul administrării 
fiduciare, dar stipulările corespunzătoare trebuie să 
fie prezente în prevederile legislaţiei civile.

În al treilea rând, nu întotdeauna, la finisarea con-
tractului de administrare fiduciară, bunurile urmează 
a fi transmise fondatorului administrării fiduciare. 
Dacă tutelarul a căpătat capacitate civilă deplină 
(capacitate civilă de exerciţiu şi dispoziţie), atunci 
administratorul administrării fiduciare, după darea 
de seamă a activităţii sale, este obligat să transmită 
bunurile persoanei respective.

În cazul apariţiei persoanei dispărute fără veste, 
bunurile se transmit proprietarului lor. 

În conformitate cu prevederile alin.2 art.51 din 
Codul civil, cel declarat dispărut poate cere adminis-
tratorului fiduciar repararea prejudiciului cauzat prin 
administrarea necorespunzătoare a patrimoniului 
său.

În cazul anunţului unei astfel de persoane dece-
date sau al constatării faptului decesului său, admi-

nistratorul fiduciar, trebuie să transmită bunurile date 
moştenitorilor sau executorului testamentar (în func-
ţie de stipulările corespunzătoare ale testamentului).

O altă modalitate de încheiere a contractului ad-
ministrării fiduciare a bunurilor este încheierea sa în 
baza testamentului.

Raporturile juridice ale administrării bunurilor 
imobile în perioada moştenirii are anumite particu-
larităţi, şi anume, în perioada existenţei raporturilor 
juridice date nu este indicat beneficiarul. 

La întrebarea când, totuşi, are loc numirea bene-
ficiarului, răspunsul ar fi nu la momentul acceptării 
moştenirii (deoarece ulterior pot surveni un şir de 
schimbări), dar la momentul primirii pachetului de 
acte juridice, care certifică dreptul asupra bunurilor 
moştenite. 

Aspectul dat ar fi binevenit să fie strict stipulat de 
prevederile Codului civil, Titlul II, Capitolul I. 

După determinarea beneficiarului, contractul 
administrării fiduciare a bunurilor încetează. Anume 
o astfel de stipulare concretă în Codul civil ar exclu-
de definitiv prezumţia apariţiei impedimentelor în 
cadrul reglementării întrebărilor din categoria dată. 

În cazurile încheierii contractului administrării 
fiduciare a bunurilor, conform prevederilor art.1480 
CC este numit executorul testamentar, fiind stipulat: 
“executorul testamentar este obligat ca, din mo-
mentul deschiderii succesiunii, să efectueze paza 
şi administrarea patrimoniului succesoral. El este 
în drept să îndeplinească toate acţiunile necesare 
executării testamentului. În limitele acestor împu-
terniciri, moştenitorii pierd dreptul de a administra 
patrimoniul succesoral”. 

În conformitate cu prevederile art.1552 din Codul 
civil, pentru ocrotirea intereselor moştenitorilor, ale 
legatarilor şi ale intereselor publice, notarul de la 
locul deschiderii succesiunii, la iniţiativa persoanelor 
interesate, a executorului testamentar sau din oficiu, 
ia măsurile necesare pentru paza şi păstrarea averii 
succesorale până la expirarea termenului stabilit 
pentru acceptare.

Conform prevederilor art.1554 CC, în scopul 
păstrării averii celui ce a lăsat moştenirea, notarul 
inventariază averea şi o transmite în grija moşteni-
torului sau a unui custode numit de el, luând măsuri 
pentru a-i găsi pe moştenitorii absenţi de la locul 
deschiderii succesiunii.

Executorul testamentar, în conformitate cu pre-
vederile art.1480 din Codul civil, este obligat ca, din 
momentul deschiderii succesiunii, să efectueze paza 
şi administrarea patrimoniului succesoral. El este 
în drept să îndeplinească toate acţiunile necesare 
executării testamentului. În limitele acestor împu-
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terniciri, moştenitorii pierd dreptul de a administra 
patrimonial succesoral.

Prevederile art.1551 din Codul civil reglementează 
compensarea cheltuielilor ce urmează a fi efectuate 
din contul averii succesorale, astfel până a fi repar-
tizate între moştenitori, urmează a fi satisfăcute 
creanţele privind compensarea cheltuielilor utile 
efectuate în legătură cu ultima boală a defunctului, 
a cheltuielilor de înmormântare, de obţinere a averii 
succesorale, de păstrare şi gestionare a ei, de exe-
cutare a testamentului, precum şi a cheltuielilor de 
plată a remuneraţiei executorului testamentar sau a 
custodelui averii succesorale. Aceste creanţe urmează 
a fi satisfăcute din contul averii succesorale în mod 
prioritar faţă de toate celelalte creanţe, inclusiv faţă 
de cele garantate prin gaj.

În cazul dat, se au în vedere nu numai cheltuielile 
suportate, dar şi cele ce se prevăd a fi suportate. 
Întrebarea dată nu conţine răspuns direct, dar tăl-
măcirea prezentată este necesară pentru protecţia 
intereselor persoanelor, care vor îndeplini anumite 
acţiuni, dar care nu dispun de surse financiare pentru 
îndeplinirea lor, în cazul prezenţei surselor date în 
componenţa bunurilor testamentare.

Ar fi oportună completarea Codului civil pe mar-
ginea cuantumul maxim procentual al remunerării 
în baza contractelor de pază a averii succesorale şi 
a contractului administrării bunurilor testamentare, 
pornind de la preţul bunurilor testate. Astfel, con-
form prevederilor Codului civil al Federaţiei Ruse (p.1 
art.1172 Cod civil), această sumă nu poate depăşi 3% 
din preţul bunurilor testate.

Astfel, măsurile de paza a averii succesorale şi a 
administrarea ei pot fi efectuate de două categorii de 
subiecţi. Şi anume: executorul testamentar şi notarul. 
Ultimul având mai multe împuterniciri în comparaţie 
cu executorul testamentar.

Din cele expuse, este evident faptul că, indife-
rent de prevederea legală în baza căreia se încheie 
contractul administrării fiduciare, acesta se încheie 
în corespundere cu regulile generale ale legislaţiei 
civile, prevăzute pentru încheierea contractelor.

Este însă adevărat că problemele examinate 
generează în practica legală dificultăţi la implemen-
tarea contractului dat. Soluţionarea lor va fi posibilă, 
după părerea noastră, prin completarea legislaţiei în 
vigoare la capitolul respectiv al CC RM. 
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HRONICUL HOTĂRÂRILOR PRONUNŢATE DE CEDO  
ÎMPOTRIVA REPUBLICII MOLDOVA

la 7 octombrie 1997, data începerii urmăririi penale şi 
care s-a finisat cu decizia irevocabilă a Curţii Supreme 
de Justiţie din 21 decembrie 2005, adică peste 8 ani 2 
luni şi 16 zile. Reclamanta a mai reproşat instanţelor 
naţionale că au achitat pretinşii infractori.

Curtea a constatat în unanimitate violarea arti-
colului 3 din Convenție, încălcarea obligațiilor pozi-
tive, notând lipsa măsurilor speciale de investigație. 
În special, s-a notat că chestiunea primordială a fost 
determinarea faptului comiterii violului de către 

La 24 septembrie 2013 CEDO a pronunțat ho-
tărârea  N.A. c. Moldovei (13424/06). În cauza N.A. 
c. Moldovei, reclamanta N.A. s-a născut la 1984 și 
locuiește în Chișinău.

Reclamanta s-a plâns în esenţă de relele tratamen-
te la care a fost supusă la 2 septembrie 1997 (viol în 
grup), precum şi de absenţa unei anchete efective 
privind plângerea sa. Reclamanta a mai invocat în 
esenţă art.6 din Convenţie, plângându-se de durata 
excesivă a procedurii la nivel naţional, care a început 
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persoanele implicate. Ea a considerat că acest lucru 
putea fi stabilit, pe de o parte, prin audierea persoa-
nelor care o cunoșteau pe reclamantă și pe suspecți, 
inclusiv prietenii, vecinii, profesorii și toți cei care 
puteau oferi careva indici. Pe de altă parte, prin efec-
tuarea confruntării celor implicați. Cu toate acestea, 
Curtea a observat că aproape nici unul dintre aceste 
măsuri nu au fost întreprinse. Mai mult, s-a reiterat că 
organele de urmărire penală au avut, de asemenea, 
posibilitatea de a utiliza expertiza unui psiholog.

Curtea a acordat o importanță deosebită faptului 
că organele de urmărire penală înșiși au recunoscut 
că ancheta nu a fost finalizată la 28 aprilie 1998. În 
special, s-a constatat că procurorul ierarhic superior 
care se ocupă de caz, în ordonanța sa din 19 iulie 
1999, a considerat că mai este necesară confruntarea 
între toți suspecții și inculpații.

Curtea a constatat că, urmare a ordonanței din 28 
aprilie 2009, procurorul responsabil de cauză a conti-
nuat, în conformitate cu instrucțiunile superiorului său, 
ancheta împotriva tuturor suspecților. Curtea a consta-
tat că această omisiune a determinat ca Curtea de Apel 
Chișinău să decidă încetarea procedurilor împotriva 
celor cinci inculpați, fără a soluționa fondului cauzei.

Această omisiune, în opinia Curții, constituie o 
lipsă gravă de diligență din partea organelor de 
urmărire penală, ceea ce face dificilă concilierea cu 
ideea că acesta a fost o investigație efectivă.

În plus, Curtea a constatat că Curtea de Apel 
Chișinău a decis încetarea urmăririi penale împotriva 
lui A.G., în timp ce acesta din urmă nu a fost vizat de 
ordonanța din 28 aprilie 1998. S-a observat, în primul 
rând, că A.G. a fost singurul acuzat care a recunos-
cut în timpul anchetei și în prezența unui avocat, 
vinovăția și, în al doilea rând, procedurile împotriva 
lui nu a fost niciodată clasate de către autoritățile 
de urmărire penală. Prin urmare, trebuie remarcat 
faptul că nimic nu a împiedicat instanța de apel să 
examineze fondul cauzei în privința acestui acuzat.

Mai mult decât atât, Curtea a notat că procedurile 
penale împotriva altor doi inculpați, I.M. și D.B. au fost 
suspendate la 30 septembrie 1999. Ea a notat că I.M. ,  
spre deosebire de D.B., nu a fost vizat de ordonanța 
din 28 aprilie 1998. Ea a notat că I.M. a fost interogat 
în timpul anchetei preliminare, el a recunoscut faptul 
de viol și care, potrivit depozițiilor celorlalți suspecți 
și reclamanta, el a fost primul care a comis violul. În 
pofida acestor circumstanțe, Curtea a constatat că, 
începând cu 30 septembrie 1999, o dată cu suspen-
darea procedurilor împotriva lui I.M., nici o acțiune nu 
a fost întreprinsă de către autorități pentru a-l găsi.

Reclamanta a solicitat EUR 70,000 cu titlu de 
prejudiciu moral și EUR 2,100 cu titlu de costuri și 
cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei suma de EUR 10,000 
cu titlu de prejudiciu moral și EUR 1,150 cu titlu de 
costuri și cheltuieli, având în vedere asistență primită 
de la Consiliul Europei în acest sens în mărime de 
EUR 850.

În fața Curții reclamanta a fost reprezentat de către 
A. Briceac, avocat din Chișinău.

***
16 09 2013

În cauza Sarupici c. Moldovei şi Ucrainei şi Ganea 
şi Gherscovici c. Moldovei (37187/03, 18577/08), 
reclamantul în prima cauză, Iaroslav Şarupici, este 
cetăţean al Republicii Moldova, născut în 1969. Re-
clamanţii în ce-a de-a doua cauză, Anatolie Ganea 
şi Aurelia  Gherşcovici, sunt cetăţeni ai Republicii 
Moldova, născuţi în 1961 şi 1967.

La 27 mai 2002, soţul dnei Gherşcovici, B.G., a fost 
găsit decedat în locuinţa sa.

La 2 iulie 2002, dl Ganea a fost reţinut din motive 
străine de decesul lui B.G. În timpul arestului admi-
nistrativ, el a fost audiat în privinţa circumstanţelor 
morţii lui B.G. La 10 iulie 2002, el a depus o declaraţie 
scrisă în care a recunoscut săvârşirea infracţiunii, in-
dicând mai multe detalii cu privire la circumstanţele 
infracţiunii şi la identitatea persoanelor implicate în 
săvârşirea acesteia. El a fost reprezentat de un avocat 
din oficiu. Dl Ganea a recunoscut ulterior că a omorul 
lui B.G. a fost premeditat. Mai târziu, el a declarat că 
pe B.G. l-a omorât dl Şarupici.

La 15 iulie 2002, dna Gherşcovici a fost reţinută 
sub acuzaţia de instigare şi complicitate la uciderea 
lui B.G.

La 23 iulie 2002 a fost emis un mandat de arest 
pe numele dlui Şarupici.

Potrivit dlui Şarupici, în octombrie 2002 el locuia 
împreună cu unchiul şi mătuşa sa în Tsurupinsk, 
Ucraina. La 18 octombrie 2002, el a fost reţinut de 
către poliţia ucraineană în prezenţa unchiului şi al 
mătuşii sale. El susţine că poliţiştii nu l-au informat 
despre motivele reţinerii şi nu i-au prezentat docu-
mentele care atestă legalitatea acesteia. Deşi el s-a 
conformat ordinului poliţiştilor, ei i-au răsucit braţele 
la spate, l-au lovit în regiunea spatelui şi i-au pus 
cătuşele. El a fost percheziţionat fără să fie întocmit 
un proces-verbal în acest sens. Poliţiştii i-au confiscat 
telefonul mobil.

Dl Şarupici susţine că a fost transportat la comi-
sariatul de poliţie din Tsurupinsk, unde a fost pre-
dat poliţiei moldoveneşti. Poliţiştii moldoveni l-au 
transportat într-o maşină cu numere de înregistrare 
moldoveneşti peste graniţa moldo-ucraineană, prin 
punctul de trecere vamală de la Palanca. Pe parcursul 
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călătoriei el a stat cu cătuşele la mâini pe bancheta 
din spate a maşinii. El nu are cunoştinţă despre exis-
tenţa vreunei cereri de extrădare pe numele lui, iar 
la vama, poliţiştii nu au prezentat vameşilor niciun 
document în privinţa lui şi nici actele sale de identi-
tate pentru a traversa frontiera.

Potrivit Guvernului Republicii Moldova, dl Şaru-
pici a fost reţinut, la 19 octombrie 2002, în Palanca, 
Republica Moldova. La aceeaşi dată el a fost trans-
portat la Chişinău şi plasat în izolatorului Ministerului 
Afacerilor Interne.

Un avocat din oficiu a fost numit să-l reprezinte pe 
dl Şarupici. La 24 octombrie 2002, el a recunoscut că 
l-a omorât pe B.G. Ulterior, el s-a plâns că poliţiştii l-au 
torturat şi l-au supus presiunii psihologice pentru a-l 
face să recunoască săvârşirea infracţiunii.

Plângerea reclamanţilor în privinţa  
tratamentelor la care au fost supuşi

(a) Plângeri cu privire la tratamentul aplicat în 
timpul detenţiei

La 8 august 2002, dl Gandea a depus o plângere 
la procuror, susţinând că a fost maltratat pentru a 
recunoaşte săvârşirea infracţiunii şi că la 2 iulie 2002 
el nu a fost reprezentat de un avocat la alegerea sa. 
Plângerea sa a fost respinsă.

La 4 ianuarie 2003, procurorul a înregistrat o 
plângere din partea dlui Şarupici în privinţa relelor 
tratamente la care a fost supus de către poliţişti în 
timpul detenţiei. La 21 ianuarie 2003, procurorul l-a 
informat că acuzaţia sa de maltratare nu s-a confirmat 
şi că, prin urmare, nu a fost pornită urmărirea penală 
în această privinţă. Dl Şarupici a contestat ordonanţa 
respectivă, ataşând la plângere declaraţiile colegilor 
săi de celulă. La 1 august 2003, Procuratura Chişinău 
l-a informat pe dl Şarupici că nu s-au identificat cir-
cumstanţe noi care să influenţeze legalitatea ordo-
nanţei din 21 ianuarie 2003.

La 30 iunie 2003, dl Şarupici a depus o nouă 
plângere reclamând interdicţia de a primi vizite din 
partea familiei şi a altor persoane.

(b) Plângerea dlui Şarupici în privinţa reţinerii
La 2 aprilie 2003, reprezentantul dlui Şarupici a 

solicitat Procuraturii Generale informaţii cu privire la 
circumstanţele reţinerii şi a extrădării dlui Şarupici. La 
14 aprilie 2003, Procuratura Generală l-a informat că 
nu există nicio informaţie care să indice faptul că dl 
Şapurici a fost reţinut pe teritoriul Ucrainei.

La 16 mai 2003, dl Şapurici a solicitat Procuraturii 
Generale a Ucrainei să pornească urmărirea penală 
pe marginea acuzaţiei că a fost reţinut ilegal de poliţia 
ucraineană şi că a fost răpit de poliţia moldovenească 
la 18 octombrie 2002. El a indicat în calitate de mar-

tori ai evenimentelor respective pe unchiul şi mătuşa 
sa. La 18 august 2003, Procuratura regiunii Herson l-a 
informat pe dl Şapurici că nu s-a stabilit încălcarea 
legislaţiei Ucrainei de către poliţia ucraineană. La 13 
noiembrie 2003, Procuratura regiunii Herson a expli-
cat că dl Şapurici a fost reţinut la 18 octombrie 2002 
de către poliţa moldovenească, respingând faptul 
că dl Şapurici a fost dus la comisariatul de poliţie 
din Tsurupinsk.

La 11 mai 2005, dl Şapurici a depus o plângere 
scrisă la Procuratura Generală a Ucrainei, contestând 
răspunsurile trimise de autorităţile de aplicare a legii. 
El a solicitat începerea urmăririi penale, însă nu a 
primit niciun răspuns.

La 1 decembrie 2005, unchiul şi mătuşa dlui Şa-
purici au autentificat notarial declaraţia lor, conform 
căreia nepotul lor a fost reţinut la 18 octombrie 2002, 
în localitatea Tsurupinsk, de către colaboratori ai 
poliţiei ucrainene şi moldoveneşti.

Procedurile penale în faţa  
instanţelor judecătoreşti naţionale

 (a) Prima judecare a cauzei în instanţa de fond şi 
în instanţele de recurs

Procesul penal la Judecătoria Botanica a început la 
o dată nespecificată. La 12 septembrie 2003, Judecă-
toria Botanica a pronunţat sentinţa de condamnare a 
celor trei reclamanţi pentru uciderea lui B.G.

Atât reclamanţii, cât şi procurorul au atacat sen-
tinţa.

Apelurile au fost examinate de către Curtea de 
Apel, care la 14 mai 2004 a respins apelul procuroru-
lui, apelul dlui Ganea şi apelul dlui Şapurici. Totodată, 
instanţa a admis apelul declarat de dna Gherşcovici 
şi a achitat-o.

Dl Ganea, dl Şarupici şi procurorul au declarat 
recurs.

La 21 decembrie 2004, Curtea Supremă de Justiţie 
a admis cele trei recursuri şi a trimis cauza la rejude-
care la Curtea de Apel.

 (b) Prima rejudecare a cauzei în instanţa de apel 
şi recurs

La 16 iunie 2005, Curtea de Apel a pronunţat o 
sentinţă de condamnare a celor trei reclamanţi pen-
tru uciderea lui B.G.

Reclamantul a atacat sentinţa cu recurs.
La 13 decembrie 2005, Curtea Supremă de Justiţie 

a admis recursul reclamanţilor şi a remis cauza Curţii 
de Apel spre rejudecare, constatând că aceasta nu 
s-a conformat instrucţiunilor Curţii Supreme privind 
reexaminarea cauzei.

 (c) A doua rejudecare a cauzei în instanţa de apel 
şi în recurs
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La 18 aprilie 2006, Curtea de Apel a reexaminat 
cauza şi i-a găsit pe dl Ganea şi dl Şapurici vinovaţi de 
săvârşirea infracţiunii de omor a lui B.G., şi totodată 
a achitat-o pe dna Gherşcovici.

Atât dl Ganea şi dl Şapurici, cât şi procurorul au 
atacat sentinţa cu recurs.

La 1 martie 2007, Curtea Supremă i-a achitat pe dl 
Ganea şi dl Şarupici pe motiv că în acţiunile lor lipsesc 
elementele constitutive ale infracţiunii şi a menţinut 
partea din hotărârea judecătorească a Curţii de Apel 
din 14 mai 2004 referitoare la dl Gherşcovici.

 (d) Recursul în anulare
La 19 septembrie 2007, Procurorul General ad-

junct a declarat recurs în anulare împotriva deciziei 
Curţii Supreme de Justiţie din 1 martie 2007.

La 24 decembrie 2007, Colegiul penal al Curţii Su-
preme de Justiţie a admis recursul în anulare declarat 
de Procurorul General adjunct şi a dispus rejudecarea 
cauzei de către Curtea Supremă.

 (e) Rejudecarea cauzei de către Curtea Supremă 
de Justiţie

Cauza reclamanţilor a fost rejudecată pentru a treia 
oară, de data aceasta de Curtea Supremă de Justiţie, 
care la 23 decembrie 2008 printr-o hotărâre judecăto-
rească definitivă şi irevocabilă i-a achitat pe reclamanţi.

Curtea Supremă de Justiţie a constatat că pe 10 
iulie 2002 dl Ganea a semnat o declaraţie scrisă la o 
oră la care acesta încă nu era arestat pentru săvârşi-
rea crimei, în lipsa unui avocat, ceea ce reprezintă o 
încălcare a legislaţiei. De asemenea, lui nu i s-a adus 
la cunoştinţă dreptul de a nu face declaraţii împo-
triva sa. În ceea ce-l priveşte pe dl Şarupici, instanţa 
supremă a constatat că el a fost arestat în Ucraina, 
de către poliţia ucraineană, la 18 octombrie 2002, că 
autorităţile nu au respectat procedura de extrădare 
prevăzută de acordul de asistenţă juridică mutuală 
şi că dl Şarupici a fost transportat ilegal în Republica 
Moldova. În plus, ea a constatat că avocaţii desemnaţi 
din oficiu pentru reprezentarea lui nu deţineau licen-
ţa de avocat la momentul respectiv şi că dreptul său la 
un proces echitabil a fost încălcat. În ceea ce priveşte 
acuzaţiile de maltratare, instanţa a reiterat obligaţia 
autorităţilor de a întreprinde cu promptitudine toate 
acţiunile necesare pentru investigarea acuzaţiilor de 
maltratare şi pentru colectarea probelor necesare. 
Instanţa supremă a conchis că ancheta efectuată de 
procuror a încălcat cerinţele prevăzute în Convenţie. 
Prin urmare, probele obţinute în urma aplicării relelor 
tratamente sunt inadmisibile.

Acţiunile civile pentru repararea prejudiciului

(a) Acţiunea civilă a reclamanţilor în temeiului 
Legii nr.87

La 30 decembrie 2011, reclamanţii au depus o 
acţiune civilă la Curtea de Apel pentru repararea 
încălcării dreptului lor la un proces echitabil în ter-
men rezonabil, în conformitate cu Legea nr.87 din 
21 aprilie 2011 (a se vedea paragraful 38 de mai jos).

La 7 iunie 2012, Curtea de Apel a respins acţiunea 
reclamanţilor. Instanţa a constatat că procesul penal 
împotriva reclamanţilor a fost deosebit de complex, 
având în vedere gravitatea infracţiunii, numărul de 
inculpaţilor, caracterului prejudiciabil al infracţiunii 
şi importanţa procesului.

La 25 octombrie 2012, reclamanţii au declarat 
apel. La 5 decembrie 2012, Curtea Supremă a admis 
apelul, constatând că procesul penal a început la 
27 mai 2002 şi s-a finalizat la 23 decembrie 2008, 
când a fost pronunţată sentinţa de achitare a recla-
manţilor. De asemenea, ea a constatat că procesul 
a avut o durată excesivă, care s-a datorat acţiunilor 
autorităţilor. Având în vedere complexitatea cauzei 
şi jurisprudenţa Curţii pe marginea articolului 41 
al Convenţiei, inclusiv faptul că în cauza  Deservire 
SRL v. Moldova, nr.17328/04, din 6 octombrie 2009, 
Curtea a acordat cu titlu de satisfacţie echitabilă 600 
de euro (EUR) pentru un proces care a durat şase ani, 
instanţa supremă a acordat fiecărui reclamant 10 000 
de lei moldoveneşti (aproximativ 625 EUR) cu titlu de 
satisfacţie echitabilă.

 (b) Acţiunea reclamanţilor în temeiul Legii nr.1545
La 14 decembrie 2011, reclamanţii au intentat o 

acţiune civilă la Judecătoria Botanica pentru repara-
rea încălcării drepturilor prevăzute în Convenţie, în 
conformitate cu Legea nr.1545 din 25 februarie 1998 
(a se vedea paragraful 37 de mai jos). Ei au solicitat 
acordarea compensaţiilor pentru prejudiciul moral 
cauzat prin detenţia ilegală, arest ilegal, tragere 
la răspundere penală ilegală, condamnare ilegală, 
percheziţie ilegală şi confiscarea ilegală a bunurilor 
şi prin măsuri speciale ilegale de urmărire penală.

La 17 decembrie 2012, judecătorul raportor a 
solicitat reclamanţilor, în conformitate cu articolul 
49 §3 (a) al Regulamentului Curţii, să confirme sau să 
infirme faptul că prin acţiunea întemeiată pe Legea 
nr.1545 din 25 februarie 1998 ei au solicitat compen-
saţii pentru toate plângerile invocate în faţa Curţii; iar 
dacă nu, pentru care dintre încălcările Convenţiei ei 
au solicitat acordarea compensaţiilor. Reclamanţii nu 
au indicat detaliile solicitate în răspunsul lor, însă, au 
menţionat că indiferent de hotărârea Curţii Supreme 
din 15 decembrie 2012 în privinţa cererii lor în baza 
Legii nr.87 (a se vedea paragraful 34 de mai sus), 
ei au dreptul să solicite compensarea prejudiciului 
cauzat de durata excesivă a procesului civil care este 
pendinte în faţa Judecătoriei Botanica.
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Plângeri împotriva Republicii Moldova

Dl Şarupici susţine că condiţiile de detenţie în 
izolatorului Ministerului Afacerilor Interne şi relele 
tratamente aplicate de poliţia moldovenească în 
timpul audierii i-au încălcat drepturile prevăzute de 
articolul 3 al Convenţiei.

Toţi reclamanţii s-au plâns de faptul că judecătorul 
din cadrul Judecătoriei Botanica care a examinat cau-
za nu a fost independent. Dl Şarupici a invocat în plus 
articolul 6 §2 al Convenţiei pe motiv că a fost reţinut 
exclusiv pe baza bănuielii că a comis o infracţiune 
şi că a fost condamnat în rezultatul recunoaşterii 
săvârşirii infracţiunii, recunoaştere obţinută prin mal-
tratare. Curtea a pus în discuţie din oficiul incidenţa 
articolului 6 §3 (c) al Convenţiei în privinţa asistenţei 
juridice acordate reclamantului după reţinere.

Reclamanţii au invocat articolul 6 §1 al Convenţiei 
în privinţa duratei procedurilor penale, precum şi 
articolul 13 pe motiv că nu au dispus de o cale de 
recurs efectiv în privinţa plângerilor lor.

Reclamanţii s-au plâns de faptul că anularea de-
ciziei Curţii Supreme de Justiţie din decembrie 2007 
prin care ei au fost achitaţi de săvârşirea infracţiunii 
de ucidere a lui B.G. a încălcat principiul „securităţii 
juridice” protejat de articolul 6 §1 al Convenţiei şi că 
rejudecarea cauzei lor de către Curtea Supremă de 
Justiţie le-a încălcat drepturile prevăzute de articolul 
4 al Protocolului nr.7 al Convenţiei.

Dl Şarupici a invocat încălcarea articolului 8, pe 
motiv că i s-a interzis să aibă contacte cu familia şi 
cu avocatul său în timpul detenţiei, şi articolul 1 al 
Protocolului nr.1 la Convenţie în privinţa faptului că 
telefonul său mobil a fost confiscat în timpul reţinerii 
în Ucrainei şi nu i-a mai fost returnat.

Plângeri împotriva  
Republicii Moldova şi a Ucrainei

Dl Şarupici a invocat încălcarea articolului 5 §1 
al Convenţiei, atât în raport cu Republica Moldova, 
cât şi în raport cu Ucraina, pe motiv că a fost arestat 
ilegal pe teritoriul Ucrainei şi transportat în Republica 
Moldova de către poliţia moldovenească cu încălca-
rea procedurii de extrădare.

 Având în vedere similitudinea cauzelor în ceea 
ce priveşte faptele şi problemele de fond pe care 
le prezintă, Curtea a considerat necesar să conexe 
cele două cereri în conformitate cu articolul 42 §1 al 
Regulamentului Curţii.

Guvernul Republicii Moldova a făcut trimitere la 
acţiunea civilă a reclamanţilor depusă la Judecătoria 
Botanica în temeiul Legii nr.1545, argumentând că 
procedura respectivă poate acorda reclamanţilor o 
reparaţie integrală a prejudiciului suferit de ei, şi a in-

vitat Curtea să declare cererile inadmisibile în partea 
care vizează Republica Moldova în temeiul existenţei 
unui proces pendinte la nivel naţional.

În plus, Guvernul s-a referit şi la acţiunea civilă a 
reclamanţilor depusă în baza Legii nr.87, care a fost 
admisă de Curtea Supremă de Justiţie, indicând fap-
tul că instanţa le-a acordat despăgubiri pentru durata 
excesivă a procedurilor penale. Guvernul susţine că, 
drept consecinţă, reclamanţii nu se pot considera 
victime în raport cu această plângere.

Reclamanţii au confirmat existenţa unei acţiuni 
civile în temeiul Legii nr.1545 pendinte în faţa Ju-
decătoriei Botanica, dar susţin că aceasta nu va fi 
admisă de respectiva de instanţa de judecată şi nici 
de Curtea de Apel. Deşi ei au recunoscut că acţiunea 
ar putea fi admisă de Curtea Supremă de Justiţie, ei au 
argumentat că aceasta le-ar acorda doar despăgubiri 
nesemnificative. Prin urmare, ei au argumentat că nu 
au dispus de un recurs efectiv la nivel naţional.

Reclamanţii au adăugat că, deşi acţiunea lor pri-
vind durata procedurilor în temeiul Legii nr.87 a fost 
admisă de Curtea Supremă de Justiţie, suma despă-
gubirilor acordate este cu mult inferioară sumei care 
ar fi fost acordată de Curte. Ei susţin că deţin în con-
tinuare statut de victimă. Totodată, ei au recunoscut 
că au putut invoca plângerile lor în această privinţă 
în faţa instanţelor de judecată naţionale printr-o 
acţiune civilă în baza Legii nr.1545.În cauza Topa v. 
Moldova  (dec.), nr.25451/08, 14 septembrie 2010, 
Curtea a stabilit că, în raport cu o plângere în baza ar-
ticolului 5 §3 al Convenţiei, Legea nr.1545 constituia 
un cadru efectiv de reparare a prejudiciului pe care 
reclamantul a omis să îl epuizeze după achitare, ceea 
ce a dus la declararea inadmisibilităţii cererii. Efecti-
vitatea recursului instituit prin Legea nr.1545 a fost 
confirmată în cauza Mătăsaru and Saviţchi v. Moldova, 
nr.38281/08, §75, 2 noiembrie 2010, în care Curtea 
a respins plângerile reclamanţilor în baza articolului 
5 pe motiv că au omis să iniţieze procedurile civile 
prevăzute de respectiva lege. În mod similar, în cau-
za Bisir and Tulus v. Moldova, nr.42973/05, §37, 17 mai 
2011, Curtea a respins plângerile reclamanţilor înte-
meiate pe articolele 5 §3 şi 8 pe motiv că ei au omis 
să solicite despăgubiri în temeiul respectivei legi.

În speţă, Curtea nu a găsit motive concludente 
pentru a se îndepărta de constatările sale în cauze-
le Topa, Mătăsaru and Saviţchi and Bisir and Tulus. Deşi 
reclamanţii susţin că li s-ar fi acordat doar despăgubiri 
nesemnificative, ei nu şi-au fundamentat această 
pretenţie cu trimiteri la jurisprudenţa instanţelor de 
judecată naţionale pe marginea acţiunilor depuse în 
baza Legii nr.1545. În aceste circumstanţe, având în 
vedere prevederile Legii nr.1545, Curtea nu a găsit 
vreun motiv pentru a specula pe seama faptului că 
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cererea de solicitare a despăgubirilor depusă la 14 
decembrie 2011 nu va fi examinată în mod efectiv în 
ceea ce priveşte plângerile lor izvorâte din Convenţie.

În concluzie, plângerile reclamanţilor îndreptate 
împotriva Republicii Moldova sunt premature şi 
trebuie respinse pe motivul neepuizării căilor de 
atac interne, în conformitate cu articolul 35 §§1 şi 4 
al Convenţiei.

Guvernul Ucrainei a susţinut că dl Şarupici nu a 
invocat în faţa autorităţilor naţionale ale Ucrainei 
ilegalitatea arestului şi a detenţiei. El ar fi putut de-
pune o plângere la procuratură, pe care aceasta ar fi 
avut obligaţia să o investigheze. Ordonanţa emisă de 
procuror ar fi putut fi ulterior contestată la procurorul 
ierarhic superior sau în instanţa de judecată pe motiv 
că încălcă drepturile şi libertăţile dlui Şarupici.

 Orice decizie favorabilă dlui Şarupici ar fi putut 
sta la baza unei acţiuni în despăgubire a prejudiciului 
cauzat. Articolul 1167 al Codului civil prevede drep-
tul de solicitare a despăgubirilor pentru prejudiciul 
cauza prin acţiunile funcţionarilor publici. Guvernul 
Ucrainei a considerat că aceste opţiuni au oferit dlui 
Şarupici un remediu adecvat şi accesibil în privinţa 
plângerii sale în baza articolului 5 §1 al Convenţiei.

Pe de altă parte, Guvernul Ucrainei a argumentat 
că, întrucât pretinsul arest ilegal şi extrădarea ilegală 
au avut loc la 18 octombrie 2002, iar reclamantul a 
depus cererea la Curte doar la 28 octombrie 2003, 
cererea este inadmisibilă pentru nerespectarea ter-
menului de şase luni.

Dl Şarupici a argumentat că era inutil să iniţieze 
proceduri civile, întrucât nu exista nicio perspectivă 
procedurală de succes în această privinţă. El conside-
ră că la data la care a primit răspunsul procurorului 
la 18 august 2003 el epuizase toate căile de recurs 
prevăzute de legislaţia ucraineană.

În speţă, Curtea a reamintit că ea a constatat an-
terior faptul că legislaţia Ucrainei în vigoare la data 
evenimentelor nu prevede o bază legală suficientă 
pentru reţinerea şi detenţia unei persoane care ur-
mează a fi extrădată (a se vedea,Mokallal v. Ukraine, 
nr.19246/10, §39, 10 noiembrie 2011). Absenţa unui 
asemenea cadru legal a determinat Curtea să con-
state că nu există o procedură pentru examinarea 
legalităţii detenţiei sau o posibilitate de solicitare a 
compensaţiilor în procedurile naţionale pentru de-
tenţia ilegală (a se vedea, între altele, Svetlorusov v. 
Ukraine, nr.2929/05, §§58 şi 69, 12 martie 2009). Prin 
urmare, reclamantul nu a dispus de nicio cale efectivă 
pentru contestarea ilegalităţii arestului şi extrădării.

Aşadar, termenul de şase luni a început să curgă 
de la data reţinerii, detenţiei şi extrădării reclaman-
tului, şi anume din 18 octombrie 2002. Totodată, 
reclamantul a depus cererea abia un an mai târziu, 

la 28 octombrie 2003. Prin urmare, cererea a fost 
depusă tardiv, cu depăşirea termenului de şase luni 
şi trebuie declarată inadmisibilă în conformitate cu 
articolul 35 §§1 şi 4 al Convenţiei.

Reclamanţii au fost reprezentaţi în faţa Curţii dl V. 
Ţurcan, avocat în Chişinău.

În cauza Salcieni c. Moldovei  (25850/12), recla-
mantul Salcieni S.R.L., este o companie înregistrată 
în Republica Moldova.

Compania reclamantă a susţinut că prin anularea 
abuzivă a hotărârii definitive a fost încălcat dreptul la 
un proces echitabil și dreptul la respectul proprietății.

Cererea companiei reclamante a fost comunicată 
Guvernului care a transmis observaţiile sale pe mar-
ginea admisibilităţii şi temeiniciei cererii. Observaţiile 
sale au fost transmise reprezentantului reclamantu-
lui, care a fost invitat să le prezinte pe ale sale, însă 
acesta nu a răspuns.

Printr-o scrisoare recomandată cu aviz de primire 
din data de 11 martie 2013 Curtea a atras atenţia 
reprezentantului companiei reclamante că termenul 
acordat pentru prezentarea observaţiilor a expirat la 
18 decembrie 2012 şi că el nu a solicitat prelungirea 
acestuia. Între altele, ea a precizat că, potrivit dispozi-
ţiilor acestui articol, ea poate radia o cerere dacă, aşa 
cum este cazul în speţă, circumstanţele indică faptul 
că reclamantul nu doreşte să menţină cererea. Repre-
zentantul companiei reclamante a primit scrisoare 
la 18 martie 2013, însă nu a trimis nici un răspuns.

În lumina celor de mai sus, Curtea a conchis că 
compania reclamantă nu doreşte să menţină cererea 
sa în sensul articolului 37 §1 a) al Convenţiei și a decis 
radierea acesteia de pe rol.

Compania reclamantă a fost reprezentată în faţa 
Curţii de V. Pelin, avocat în Chişinău.

***
În cauza Codrul S.R.L. c. Moldovei (1556/10), re-

clamantul Codrul S.R.L., este o companie înregistrată 
în Republica Moldova.

Cererea companiei reclamante, privind echitatea 
procesului și pretinsa violare a dreptului de propri-
etate, a fost comunicată Guvernului care a transmis 
observaţiile sale pe marginea admisibilităţii şi te-
meiniciei cererii. Observaţiile sale au fost transmise 
reprezentantului reclamantului, care a fost invitat 
să le prezinte pe ale sale, însă acesta nu a răspuns.

Printr-o scrisoare recomandată cu aviz de primire 
din data de 22 iunie 2012 Curtea a atras atenţia re-
prezentantului companiei reclamante că termenul 
acordat pentru prezentarea observaţiilor a expirat la 
26 aprilie 2012 şi că el nu a solicitat prelungirea aces-
tuia. Între altele, ea a precizat că, potrivit dispoziţiilor 
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acestui articol, ea poate radia o cerere dacă, aşa cum 
este cazul în speţă, circumstanţele indică faptul că 
reclamantul nu doreşte să menţină cererea. Repre-
zentantul companiei reclamante a primit scrisoare la 
02 iulie 2012, însă nu a trimis nici un răspuns.

În lumina celor de mai sus, Curtea a conchis că 
compania reclamantă nu doreşte să menţină cererea 
sa în sensul articolului 37 §1 a) al Convenţiei și a decis 
radierea acesteia de pe rol.

***
În cauza  RED NORD-VEST S.A. c. Moldo-

vei  (2946/07), reclamantul Red Nord-Vest, este o 
companie înregistrată în Republica Moldova.

Cererea companiei reclamante, privind echitatea 
procesului, a fost comunicată Guvernului care a trans-
mis observaţiile sale pe marginea admisibilităţii şi 
temeiniciei cererii. Observaţiile sale au fost transmise 
reprezentantului reclamantului, care a fost invitat să 
le prezinte pe ale sale, însă acesta nu a răspuns.

Printr-o scrisoare recomandată cu aviz de primire 
din data de 15 februarie 2013 Curtea a atras atenţia 
reprezentantului companiei reclamante că termenul 
acordat pentru prezentarea observaţiilor a expirat 
la 21 ianuarie 2013 şi că el nu a solicitat prelungirea 
acestuia. Între altele, ea a precizat că, potrivit dispozi-
ţiilor acestui articol, ea poate radia o cerere dacă, aşa 
cum este cazul în speţă, circumstanţele indică faptul 
că reclamantul nu doreşte să menţină cererea. Potrivit 
informației primite de la oficiul poștal, reprezentantul 
companiei reclamante nu a ridicat scrisoarea Curții 
de la poștă.

În lumina celor de mai sus, Curtea a conchis că 
compania reclamantă nu doreşte să menţină cererea 
sa în sensul articolului 37 §1 a) al Convenţiei și a decis 
radierea acesteia de pe rol.

Compania reclamantă a fost reprezentată în faţa 
Curţii de S. Cozma, avocat în Chişinău.

Hotărârea Danalachi c. Moldovei (25664/09).

17 09 2013

În cauza  Danalachi c. Moldovei (25664/09), 
reclamanta Angela Danalachi, la 3 martie 2008 a 
fost condamnată de judecătoria Cantemir pentru 
sustragerea ilegală a unor sume de bani colectate 
de comunitatea sa în scopul finanţării unor sărbători 
(1,400 Lei).

La 7 iulie 2008 Curtea de Apel Cahul a casat par-
ţial soluţia primei instanţe şi a condamnat-o la plata 
unei amenzi în mărime de 600 unităţi convenţionale 
(12,000 Lei). Decizia Curţii de Apel a fost menţinută 
de Curtea Supremă de Justiţie la 26 noiembrie 2008.

Reclamanta a solicitat extinderea perioadei de 

achitare a amenzii deoarece la acel moment era în 
incapacitate de plată, fiind mamă solitară a unui copil 
mic şi fiind însărcinată. Instanţa a acceptat cererea 
sa şi i-a permis extinderea termenului pentru două 
luni. Însă, reclamanta nu a achitat în termen amenda.

La 20 februarie 2009 executorul judecătoresc de la 
Oficiul de executarea Cantemir a solicitat judecătoriei 
Cantemir să schimbe pedeapsa în formă de amendă 
cu una non privativă de libertate. Reclamanta nu a 
fost asistată de un avocat. Ea a solicitat instanţei să îi 
schimbe pedeapsa cu o muncă neremunerată în folo-
sul comunităţii şi a notat că va încerca să obţină banii 
necesari pentru plata amenzii până la sfârşitul anului. 
În aceeaşi zi instanţa a acceptat cererea executorului 
judecătoresc şi i-a aplicat reclamantei pedeapsa sub 
formă de detenţie pe o perioadă de 12 luni (pentru 
fiecare lună 50 unităţi convenţionale). Instanţa a reţi-
nut că legea interzice aplicarea muncii neremunerate 
în folosul comunităţii femeilor însărcinate.

Reclamanta a fost arestată în aceeaşi zi şi plasată în 
detenţie. La 21 februarie 2009 avocatul a depus apel.

La 12 martie 2009 Curtea de Apel Cahul a admis 
apelul şi a casat soluţia primei instanţe. Instanţa a reţi-
nut că reclamanta nu a beneficiat de asistenţă juridică 
în timpul examinării cauzei la 20 februarie 2009, în po-
fida faptului că ea avea acest drept garantat prin lege.

La 25 martie 2009 avocatul reclamantei a depus 
o cerere la judecătoria Cantemir pentru urgentarea 
examinării acestui caz, având în vedere că între timp 
amenda a fost achitată. El a mai menţionat că recla-
manta este deţinută ilegal.

La 31 martie 2009 judecătoria Cantemir a admis 
cererea avocatului şi a încetat procedura iniţiată de 
executorul judecătoresc. Reclamanta a fost eliberată 
în aceeaşi zi.

În faţa Curţii reclamanta s-a plâns de violarea 
art.5 din Convenţie, deoarece a fost deţinută ilegal 
în perioada 12 şi 31 martie 2009. De asemenea, in-
vocând art.6, 7 şi 13 din Convenţie, ea s-a plâns că a 
fost condamnată ilegal deoarece nu a comis nici o 
faptă ilegală. În continuare, ea a invocat violarea art.6 
§3 din Convenţie, deoarece nu a fost asistată de un 
avocat la examinarea cauzei din 20 februarie 2009. În 
final reclamanta s-a plâns de violarea art.1 protocolul 
nr.4 din Convenţie, deoarece ea a fost arestată pentru 
incapacitatea de a-şi stinge datoria.

Curtea a constatat în unanimitate violarea arti-
colului 5 din Convenție, notând că la 12 martie 2009 
Curtea de Apel a casat decizia din 20 februarie 2009 
și a expediat cauza la rejudecare. Din acest moment 
reclamanta nu era subiectul unei detenții legale urma-
re a unei condamnări de către o instanță competentă, 
având în vedere că condamnarea inițială nu prevedea 
detenție. Corespunzător, privarea reclamantei de 
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libertate după 12 martie 2009 urma să aibă la bază 
alte temeiuri de detenție prevăzute în Articolul 5 §1 
din Convenție, pentru a respecta principiul potrivit 
căruia nimeni nu poate fi deprivat arbitrar de libertate.

Curtea a reiterat că este competența instanțelor 
naționale să decidă dacă o persoană urmează a fi 
deținută în circumstanțe particulare. Totuși, în fie-
care caz temeiul legal pentru detenție trebuie clar 
și instanțele trebuie să motiveze o atare detenție. 
Ea a observat că în decizia din 12 martie 2009 Curtea 
de Apel nu a depus nici un efort pentru a analiza 
temeiuri legale și justificarea detenției reclamantei. 
De fapt, extinderea termenului detenției reclamantei 
a fost doar menționată, fără a aduce careva motive. 
Mai mult decât atât, instanța a eșuat să specifice 
perioada de detenție.

Restul pretențiilor din cererea reclamantei au fost 
respinse ca vădit inadmisibile.

Reclamantul a solicitat EUR 100,000 cu titlu de 
prejudiciu moral.

Curtea a acordat reclamantei suma de EUR 5,000 
cu titlu de prejudiciu moral.

În fața Curții reclamanta a fost reprezentat de către 
I. Grecu, avocat din Cahul.

***

În cauza Bogdan şi Ciorap c. Moldovei (44417/05, 
32318/06),  reclamantul în prima cerere, Anatolie 
Bogdan, este cetăţean al Republicii Moldova, născut 
în 1962. Reclamantul în a doua cerere, Tudor Ciorap, 
este cetăţean al Republicii Moldova, născut în 1965. 
El locuieşte în Chişinău.

Ca şi în cazul reclamanţilor din hotărârea pi-
lot Olaru şi alţii (Olaru et autres c. Moldova, nr.476/07, 
22539/05, 17911/08 şi 13136/07, 28 iulie 2009), re-
clamanţii în prezentele cauze au pretins încălcarea 
drepturilor lor garantate de articolul 6 §1 al Conven-
ţiei şi articolul 1 al Protocolului nr.1 la Convenţie prin 
neexecutarea de către Guvernul Republicii Moldova 
a hotărârilor judecătoreşti definitive prin care s-a 
dispus acordarea de locuinţe sociale reclamanţilor.

La date diferite, hotărârile judecătoreşti defini-
tive pronunţate în favoarea reclamanţilor au fost 
executate de către autorităţi. În prima cauză, durata 
neexecutării este de 2 ani şi 9 luni, iar în cel de-al 
doilea caz, de 6 ani şi 3 luni.

Ca rezultat al eşuării negocierilor în vederea regle-
mentării amiabile a cauzei, Guvernul a informat Cur-
tea prin scrisoarea din 23 noiembrie 2012 că propune 
să facă o declaraţie unilaterală în vederea soluţionării 
chestiunilor formulate în cereri.

Guvernul a recunoscut încălcarea drepturilor re-
clamanţilor garantate de articolul 6 §1 al Convenţiei 
şi de articolul 1 al Protocolului nr.1. El s-a angajat să 

plătească primului reclamant suma de 2 000 (două 
mii) de euro şi celui de al doilea reclamant 3 600 
(trei mii şase sute) de euro. În consecinţă, Guvernul 
a solicitat Curţii să radieze cererile.

La 26 februarie şi 7 martie 2010 Curtea a primit 
din partea reclamanţilor scrisori de informare privind 
acceptarea propunerilor Guvernului.

Ţinând cont de acceptul expres al reclamanţilor 
a termenilor cuprinşi în declaraţia formală a Guver-
nului, Curtea a considerat că părţile au ajuns la o 
reglementare amiabilă a cauzelor și a decis radierea 
cererilor de pe rol.

În cauza Florean c. Moldovei  (28176/10),  recla-
mantul, Gheorghe Florean, este cetăţean al Republicii 
Moldova, născut în 1957. 

În cadrul litigiului iniţiat de reclamant împotriva 
Primăriei Municipiului Chişinău, Curtea Supremă de 
Justiţie a admis recursul tardiv al Primăriei şi a casat 
hotărârea Curţii de Apel pronunţată în favoarea 
reclamantului. Litigiul avea ca obiect cererea recla-
mantului de recunoaştere a proprietăţii construcţiilor 
ridicate în jurul casei sale.

Reclamantul a susţinut că admiterea recursului 
tardiv al părţii adverse a adus atingere principiului 
securităţii raporturilor juridice.

În condiţiile în care părţile nu ajuns la reglemen-
tarea amiabilă a cauzei, Guvernul a informat Curtea 
la 16 septembrie 2011 că  urmăreşte să formuleze 
o declaraţie unilaterală în vederea reglementării 
chestiunii formulate în cerere. Declaraţia prevedea că 
Guvernul este de acord cu plângerea reclamantului 
formulată în temeiul articolelor 6 §1 şi 13 ale Conven-
ţiei, precum şi în temeiul articolului 1 al Protocolului 
nr.1, pe motivul încălcării principiului securităţii ra-
porturilor juridice, al absenţei unui recurs efectiv şi 
al ingerinţei inadmisibile în dreptul reclamantului la 
proprietate și ) ţinând cont de circumstanţele speci-
fice ale prezentei cauze şi de jurisprudenţa Curţii în 
această materie, Guvernul propune reclamantului 
suma de 2 500 de euro pentru compensarea preju-
diciului moral, precum şi cu titlu de pentru costuri 
şi cheltuieli.

Prin scrisoarea din 17 noiembrie 2011, reclamantul 
a comunicat că nu este de acord cu termenii declaraţiei 
unilaterale întrucât suma propusă este prea mică.

Având în vedere caracterul recunoaşterii din 
declaraţia unilaterală a Guvernului, precum şi suma 
compensaţiei propuse – care este comparabilă su-
melor acordate în alte cauze – Curtea a considerat 
că nu se justifică continuarea examinării cererii și a 
decis radierea cererii de pe rol.

Reclamantul a fost reprezentat în faţa Curţii de V. 
Grecu, avocat în Chişinău.
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***

În cauza Modranga şi alţii c. Moldovei (33328/06, 
13279/07, 16151/07), reclamanţii dispun de hotărâri 
judecătoreşti pronunţate în favoarea lor, în virtutea 
cărora, statul a fost obligat să acorde reclamanţilor 
locuinţe sociale sau să le retrocedeze anumite imo-
bile, invocând neexecutarea hotărârilor judecătoreşti 
respective.

Prezentele cauze au fost comunicate Guvernului 
în continuarea hotărârii pilot Olaru şi alţii (nr.476/07, 
22539/05, 17911/08 şi 13136/07, 28 iulie 2009).

Până în prezent a fost executată doar hotărârea ju-
decătorească internă în cauza Iachimov (nr.23930/09). 
Hotărârile judecătoreşti interne în restul cauzelor au 
rămas neexecutate. Durata neexecutării variază între 
53 şi 129 de luni.

Având în vedere similitudinea cauzelor în ceea ce 
priveşte faptele şi problemele de fond pe care le pre-
zintă, Curtea a considerat necesar să conexe cererile 
şi să le examineze împreună într-o singură decizie.

Ca rezultat al eşuării negocierilor în vederea re-
glementării amiabile a cauzelor, Guvernul a informat 
Curtea prin scrisoarea din 23 noiembrie 2012 că ur-
măreşte să formuleze o declaraţie unilaterală în ve-
derea soluţionării chestiunilor formulate în cereri. De-
claraţia a prevăzut că Guvernul recunoaşte încălcarea 
drepturilor reclamanţilor garantate de articolelor 6 
§1 al Convenţiei şi de articolul 1 al Protocolului nr.1, 
precum şi de articolul 13 al Convenţiei (în cazurile în 
care a fost invocat), pe motivul neexecutării hotărâ-
rilor judecătoreşti definitive într-un termen rezonabil 
și a propus reclamanților plata unor sume cu titlu de 
prejudiciu moral şi costuri şi cheltuieli.

Sumele propuse de Guvern pentru compensarea 
prejudiciului moral şi a costurilor şi cheltuielilor sunt 
următoarele: a) în cauza nr.33328/06 – 4000 de euro 
(EUR) pentru o perioadă de neexecutare de 129 de 
luni; b) în cauzele nr.33455/06, 79/07, 13279/07, 
16151/07, 24235/07, 27813/07, 36095/07, 56533/07 
şi 23930/09 – 3 600 EUR fiecărui reclamant pentru 
o perioadă de neexecutare de la 60 la 99 de luni; c) 
în cauza nr.2504/09 – 2 400 EUR pentru o durată de 
neexecutare de 53 de luni.

Reclamanţii au informat Curtea la date diferite că 
nu sunt mulţumiţi de termenii declaraţiei unilaterale 
pe motiv că sumele propuse sunt prea mici.

Având în vedere caracterul recunoaşterii din 
declaraţia unilaterală a Guvernului, precum şi suma 
compensaţiei propuse – care este comparabilă su-
melor acordate în alte cauze – Curtea a considerat 
că nu se justifică continuarea examinării cererii și a 
decis radierea cererii de pe rol.

În cauza Leonova c. Moldovei (52536/09), recla-
manta Angela Leonova este cetățean al Republicii 
Moldova și este născută la 1969.

Cererea reclamantului, privind condițiile de 
detenție, pretins contrare art.3 din Convenție, a fost 
comunicată Guvernului care a transmis observaţiile 
sale pe marginea admisibilităţii şi temeiniciei cererii. 
Observaţiile sale au fost transmise reprezentantului 
reclamantului, care a fost invitat să le prezinte pe ale 
sale, însă acesta nu a răspuns.

Printr-o scrisoare recomandată cu aviz de primire 
din data de 25 iunie 2012 Curtea a atras atenţia re-
prezentantului reclamantului că termenul acordat 
pentru prezentarea observaţiilor a expirat la 26 aprilie 
2012 şi că el nu a solicitat prelungirea acestuia. Între 
altele, ea a precizat că, potrivit dispoziţiilor acestui ar-
ticol, ea poate radia o cerere dacă, aşa cum este cazul 
în speţă, circumstanţele indică faptul că reclamantul 
nu doreşte să menţină cererea. Reprezentantul recla-
mantului a primit scrisoare la 07 iulie 2012, însă nu a 
trimis nici un răspuns.

În lumina celor de mai sus, Curtea a conchis că re-
clamantul nu doreşte să menţină cererea sa în sensul 
articolului 37 §1 a) al Convenţiei și a decis radierea 
acesteia de pe rol.

Reclamantul a fost reprezentat în faţa Curţii de 
I. Capatina, avocat în Chişinău.

***

În cauza Ipati şi Tiuvildina c. Moldovei (51411/09 
și 64677/10), reclamantul în prima cerere, Viorel Ipati, 
este cetăţean al Republicii Moldova, născut în 1972. 
Reclamantul în a doua cerere, Aliona Tiuvildina, este 
cetăţean al Republicii Moldova.

Invocând articolul 6 din Convenție, reclamanții 
s-au plâns de violarea dreptului la un proces echitabil, 
urmare a anulării deciziilor definitive favorabile prin 
cereri de casație extraordinare.

Cererile reclamanților au fost comunicate Guver-
nului, care a transmis observaţiile sale pe marginea 
admisibilităţii şi temeiniciei cererii. Observaţiile sale 
au fost transmise reclamanților, care a fost invitați 
să le prezinte pe ale sale, însă aceștia nu au 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 acestora de pe rol.

Cererile comunicate de CEDO  
Guvernului Moldovei mai 2013

În cauza  Nedelcu c. Moldovei  (35149/10),  re-
clamantul, Ion Nedelcu, este cetăţean al Republicii 
Moldova, născut în 1979.
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La 5 aprilie 2009, în Republica Moldova au avut 
loc alegeri parlamentare. În zilele următoare, în cen-
trului Chişinăului, au avut loc importante manifestaţii 
împotriva rezultatelor scrutinului. La 7 aprilie 2009, 
au avut loc confruntări între manifestanţi şi forţele 
de ordine. Sediul Parlamentului şi al Preşedinţiei au 
fost devastate. În seara aceleiaşi zile, poliţia a început 
arestările.

La 8 aprilie 2009, în jurul ore 00.30, reclamantul a 
mers împreună cu un grup de manifestanţi în centrul 
Chişinăului. Aproximativ la 00.40, poliţiştii l-au îmbar-
cat pe reclamant şi pe alţi protestatari într-o dubă, 
transportându-i la Comisariatul general al poliţiei 
Chişinău (comisariatul).

Potrivit reclamantului, poliţiştii l-au maltratat 
pentru că a participat la manifestaţii. Reclamantul a 
fost ţinut în curtea comisariatului timp de 3 ore cu 
faţa la perete şi cu picioarele depărtate şi cu mâinile 
ridicate. În acest timp poliţiştii îl loveau cu picioarele 
în regiunea picioarelor. După aceea, el a fost forţat să 
treacă printre două coloane de poliţişti care îi loveau 
cu pumnii, picioarele şi bastoanele. A fost dus într-un 
birou unde poliţiştii i-au cerut să se dezbrace, după 
care aceştia l-au lovit cu bâta de baseball şi cu bastoa-
nele pe partea dorsală şi pe picioare. De asemenea, 
poliţişti l-au înjurat.

Ulterior, poliţiştii l-au pus într-o celulă care măsura 
aproximativ 12 m2 alături de alte şaisprezece persoa-
ne. Potrivit reclamantului, în celulă se afla un singur 
pat cu lungimea de doi metri, iar din cauza numărului 
deţinuţilor, era imposibil să se doarmă pe acesta. În 
celulă se afla şi toaleta; lumina era artificială. Recla-
mantul nu a primit mâncare până în jurul orei 18.30.

În conformitate cu cele declarate de reclamant, la 
data evenimentelor, aproximativ 170 de persoane au 
fost deţinut la sediul comisariatului, în timp ce capa-
citatea maximă a acestuia este de 78 de persoane.

În seara zilei de 8 aprilie 2009, un colaborator al 
poliţiei l-a informat pe reclamant că este bănuit de 
participare la dezordinile în masă. Poliţistul a întocmit 
în prezenta unui avocat din oficiul procesul-verbal de 
reţinere. El a notat că privarea de libertatea a început 
la 8 aprilie 2009 la ora 19.00. Reclamantul s-a plâns în 
zadar poliţistului şi avocatului de maltratare.

La 9 aprilie 2009, procurorul responsabil de dosar 
l-a pus sub învinuire pe reclamant, care s-a plâns din 
nou de maltratare, însă procurorul nu a întreprins 
nicio acţiune. 

În aceeaşi zi, judecătorul de instrucţie a dispus 
arestarea preventivă pentru 30 de zile a reclaman-
tului. Judecătorul a desfăşurat şedinţa de judecată 
într-un din birourile din clădirea comisariatului. El a 
ascultat declaraţiile procurorului şi ale avocatului din 
oficiu. Reclamantul nu a avut posibilitatea să se apere.

La o dată nespecificată, reclamantul a atacat 
încheierea judecătorului de instrucţie. La 17 aprilie 
2009, Curtea de Apel Chişinău a anulat încheierea 
prin care s-a dispus arestul preventiv, aplicând măsu-
ra preventivă cu arestul la domiciliu. La 6 octombrie 
2009, procuratura a încetat urmărirea penală.

La 14 aprilie 2009, reclamantul a depus o plângere 
penală la procuratură în care a denunţat privarea 
ilegală de libertatea şi relele tratamente.

La 17 aprilie 2009, când a fost eliberat, reclamantul 
s-a adresat la un centru de medicină legală. Potrivit 
raportului medicului legist, în regiunea părţii poste-
rioare a picioarelor şi pe partea dorsală el prezenta 
cinci echimoze de formă neregulată, de culoare 
galben-verzui, cu dimensiuni între 5 cm  x  8 cm şi 
15 cm x 10 cm. Medicul a conchis că echimozele au 
fost cauzate cu un obiect dur contondent, probabil 
în circumstanţele descrise de reclamant. Medicul le-a 
calificat ca fiind vătămări corporale uşoare.

La 15 iunie 2009, procurorul militar care condu-
cea urmărirea penală a încetat cauza. Reclamantul a 
contestat ordonanţa la procurorul ierarhic superior.

La 9 noiembrie 2009, procuratura militară din Chi-
şinău a respins plângerea reclamantului, notând că 
poliţiştii audiaţi au negat faptul că au aplicat rele trata-
mente faţă de reclamant şi că vătămările de pe corpul 
reclamantului au fost provocate în timpul manifesta-
ţiilor. Reclamantul a contestat ordonanţa respectivă.

La 14 decembrie 2009, judecătorul de instrucţie 
M.D. din cadrul Judecătoriei Buiucani a confirmat 
ordonanţa de încetare a urmăririi penale. Potrivit 
reclamantului, el a solicitat de mai multe ori acces la 
materialele din dosarul deschis pe marginea plângerii 
sale, însă de fiecare dată cererea lui a fost respinsă.

La 12 ianuarie 2010, Consiliul Superior al Magistra-
turii a refuzat să prelungească mandatul de judecător 
de instrucţie al lui M.D. pe motiv că, între altele, în 
cadrul cauzelor care vizează evenimentele din 7 
aprilie 2009, el a desfăşurat şedinţe de judecată la 
sediul Comisariatului general al poliţiei din Chişinău. 
Consiliul a constatat că aceasta constituie o încălcare 
gravă a Codului de procedură penală.

Invocând încălcarea articolului 3 al Convenţiei, 
reclamantul s-a plâns de faptul că poliţiştii l-au mal-
tratat şi că autorităţile nu au desfăşurat o anchetă 
efectivă în această privinţă. De asemenea, el a recla-
mat condiţiile de detenţie din Comisariatul general al 
poliţiei din Chişinău. Invocând încălcarea articolului 5 
§1 al Convenţiei, reclamantul s-a plâns de faptul că în 
data de 8 aprilie 2009 el a fost deţinut ilegal timp de 
18 ore. Invocând încălcarea articolului 13 al Conven-
ţiei, reclamantul s-a plâns de lipsa unui recurs intern 
efectiv susceptibil să-i acorde protecţie drepturilor 
garantate de articolele 3 şi 5 §5 ale Convenţiei.
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Curtea a invitat părţile să răspundă la următoarele 
întrebări:

1. A fost supus reclamantul unor tratamente con-
trare articolului 3 al Convenţiei?

2.  Având în vedere protecţia procedurală îm-
potriva tratamentelor inumane sau degradante (a 
se vedea paragraful 131 al hotărârii  Labita c. Italie 
[GC], no26772/95, CEDH 2000-IV) a respectat ancheta 
desfăşurată în speţă de autorităţile interne exigenţele 
articolului 3 al Convenţiei?

3. Echivalează condiţiile de detenţie ale reclaman-
tului în cadrul Comisariatului general al poliţiei din 
Chişinău cu tratamentele inumane şi degradante, 
contrar articolului 3 al Convenţiei?

4. A dispus reclamantul, în conformitate cu arti-
colul 13 al Convenţiei, de un recurs intern efectiv în 
cadrul căruia să aibă posibilitatea să invoce plângerile 
privind încălcarea articolului 3 al Convenţiei?

5. A corespuns privarea de libertatea a reclaman-
tului în data de 8 aprilie 2009 , între orele 00.40 şi 
19.00, exigenţelor articolului 5 §1 al Convenţiei?

6. A avut reclamantul posibilitatea, în conformita-
te cu articolul 5 §5 al Convenţiei, să solicite compen-
saţii pentru detenţia pe care el o consideră contrară 
articolului 5 §1 al Convenţiei?

Reclamantul este reprezentat în faţa Curţii de dl 
P. Postica, dna D.I. Straisteanu şi dl A. Postica, avo-
caţi în Chişinău, precum şi de asociaţia Promo-LEX, 
organizaţie neguvernamentală cu sediul în Chişinău.

***
În cauza  Okolisan c. Moldovei  (33200/11), re-

clamantul, Pavel Okolisan, este cetăţean al Serbiei, 
născut în 1957.

La 5 noiembrie 2003, reclamantul a semnat un 
contract în calitate de reprezentant al unei companii 
(C.), potrivit căruia C. a cumpărat 988 tone de grâu de 
la o altă companie (M.), obligându-se să plătească 4 
151 869 lei moldoveneşti (MDL, aproximativ 269 000 
de euro) până în luna noiembrie 2003.

La 15 martie 2004, directorul companiei M. a 
depus o plângere penală pe numele directorului 
companiei C. şi a reclamantului pentru înşelăciune.

La 1 iunie 2006, procurorul emis ordonanţa de 
începere a urmăririi penale. La 4 iunie 2007, recla-
mantul a fost recunoscut în calitate de învinuit pentru 
săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. În aceeaşi zi el 
a fost dat în căutare, procurorul indicând adresa sa 
de domiciliu în Republica Serbia.

La 15 septembrie 2010, reclamantul a fost reţinut în 
Ungaria, iar la 17 ianuarie 2011 a fost extrădat în Moldova.

El a atacat măsura arestului preventiv la Curtea de 
Apel Chişinău, invocând starea proastă de sănătate, 
reclamantul fiind bolnav de cancer de prostată. De 

asemenea, el a susţinut că relaţiile dintre C. şi M. au avut 
caracter comercial, iar neexecutarea integrală a con-
tractului nu poate cădea sub incidenţa dreptului penal.

La 19 aprilie 2011, reclamantul a depus o cerere 
de eliberare, invocând între altele conţinutul unei 
scrisori din partea unui doctor din Austria care viza 
tratamentul pe care îl urma reclamantul şi care conţi-
nea anumite recomandări care trebuiau urmare după 
operaţia de cancer din 2008. Cererea a fost respinsă 
la 20 aprilie 2011 de către Judecătoria Buiucani, care 
a invocat aceleaşi motive ca şi ultima dată.

La 23 august 2011, Curtea de Apel Chişinău a 
înlocuit măsura arestului preventiv cu arestul la 
domiciliu. La 23 ianuarie 2012, Judecătoria Buiucani 
a înlocuit măsura arestului la domiciliu cu obligaţia 
de a nu părăsi ţara.

Reclamantul a descris în felul următor condiţiile de 
detenţie în Penitenciarul nr.13, în care a fost deţinut 
din 22 ianuarie până pe 23 august 2011. Celula se afla 
la subsol şi nu a avea acces la lumină naturală. Exista 
un singur geam care se deschidea într-o altă încăpere 
care la rândul ei avea o deschidere în tavan, astfel 
permiţând să treacă câteva raze de lumină. Celula era 
umedă şi rece, hainele mucezeau. Peste tot se găseau 
insecte parazite şi şobolani. Apa avea culoare galbenă 
din cauză că ţeava era ruginită, el fiind nevoit să bea 
această apă din lipsă de alternativă. Apa nu curgea 
întotdeauna, din această cauză deţinuţii o colectau 
în sticle de plastic. Nu exista toaletă, iar deţinuţii îşi 
făceau nevoile într-o găleată, care emana un miros 
oribil. Majoritatea deţinuţilor fumau în celulă, din care 
cauză reclamantul a suferit. Uneori, mâncarea pe care 
o primeau constituia din apă caldă şi pâine uscată, 
alte ori din cereale necomestibile pline de insecte.

Potrivit reclamantului, el nu a beneficiat de 
ajutorul medical necesar pentru tratarea bolii sale. 
Penitenciarul nu avea un doctor specializat pe tra-
tarea cancerului şi nici echipament performant cu 
care a fost tratat în Austria înainte de arest. El primea 
medicamente simple.

Reclamantul s-a plâns în temeiul articolului 3 al 
Convenţiei invocând condiţiile inumane de detenţie 
şi lipsa ajutorului medical necesar. De asemenea, el a 
invocat încălcarea articolului 13 al Convenţiei, susţi-
nând că nu a dispus de un recurs efectiv în privinţa 
plângerii sale bazate pe articolul 3 al Convenţiei.

Curtea a invitat părţile să răspundă la următoarele 
întrebări:

1. A avut loc încălcarea articolului 3 al Convenţiei? 
Şi anume, a fost deţinut reclamantul în condiţii inu-
mane, i-a fost acordată îngrijirea medicală necesară 
pentru tratarea bolii sale?

2. A dispus reclamantul de recursuri în privinţa 
plângerii sale întemeiate pe articolul 13 al Convenţiei?
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Reclamantul este reprezentat în faţa Curţii de dl 
V. Pleşca, avocat în Chişinău.

***

În cauza Cornei c. Moldovei (11735/09), reclaman-
ta, Claudia Cornei, cetăţean al Republicii Moldova, 
născută în 1953.

La 31 ianuarie 2006, soţul reclamantei i-a vândut 
lui B., fără acordul ei, un lot de teren dobândit în tim-
pul căsătoriei. La momentul semnării contractului, ea 
se afla în străinătate. Ea a aflat despre vânzare doar la 
întoarcere, când l-a văzut pe B. construind un garaj 
pe terenul vândut.

La 2 octombrie 2007, reclamanta l-a acţionat pe B. 
în justiţie, solicitând anularea contractului de vânza-
re-cumpărare, demolarea garajului şi compensarea 
prejudiciului. Reclamanta a susţinut, inter alia, că tere-
nul este proprietate comună în devălmăşie, deţinută 
în comun de către ea şi soţul ei, ca bun dobândit în 
timpul căsătoriei. Ea a argumentat că orice act de 
dispoziţie a unei părţi a proprietăţii imobiliare aflată 
în devălmăşie de către unul dintre soţi este nul în 
lipsa acordului autentificat notarial al celuilalt soţ.

B. a depus o acţiune reconvenţională pentru 
recunoaşterea dobândirii proprietăţii în condiţii de 
bună-credinţă, deoarece el nu ştia că reclamanta era 
coproprietarul lotului respectiv de teren.

La 31 martie 2008, Judecătoria Ialoveni a respins 
acţiunea reclamantei ca neîntemeiată. Instanţa a 
reţinut că doar soţul reclamantei deţine titlul de pro-
prietate asupra terenului, fapt pe care reclamanta nu 
l-a disputat sau contestat; soţul reclamantei a încălcat 
dreptul ei de proprietate, iar compensarea acestui 
prejudiciul va fi posibilă prin atribuirea unei cote-
părţi mai mari din proprietate comună în devălmăşie 
în momentul divizării ulterioare a acesteia. Instanţa 
a respins acţiunea lui B. ca neîntemeiată.

Reclamanta a atacat hotărârea judecătorească, 
susţinând, inter alia, că, în conformitate cu articolului 
20 al Codului familiei, titlul de proprietate deţinut 
de unul dintre soţi nu are nicio semnificaţia la de-
terminarea faptului dacă este proprietate separată 
sau comună în devălmăşie, deoarece legea prezumă 
proprietatea comună în devălmăşie, prezumţie care 
trebuie combătută cu documente legale care atestă 
dreptul de proprietate separat asupra unui anumit 
bun. Reclamanta a menţionat că legea nu instituie 
prezumţia mandatului reciproc tacit în cazul tranzac-
ţiilor cu imobile; dimpotrivă, legea impune ca acordul 
ei să fie autentificat la notar. Ea a subliniat faptul că 
notarul care a autentificat contractul contestat tre-
buie să fi observat în actele de identitate ale soţului 
faptul că era căsătorit, însă nu a cerut ca reclamanta 
să fie prezentă sau să-şi dea acordul, contrar legii.

B. nu a atacat hotărârea.
La 4 iunie 2008, Curtea de Apel Chişinău a admis 

apelul reclamantei, a casat hotărârea Judecătoriei 
Ialoveni din 31 martie 2008, pronunţând o nouă ho-
tărâre prin care a admis toate pretenţii, cu excepţia 
celor privind compensarea prejudiciului moral. Cur-
tea a respins acţiunea reconvenţională a lui B. ca fiind 
nefondată. Instanţa a constatat că terenul disputat 
a fost achiziţionat în timpul căsătoriei şi că, astfel, 
acesta constituie proprietate comună în devălmăşie 
şi că orice act de dispoziţie asupra acestuia necesită 
acordul autentificat notarial al reclamantei, în timp ce 
lipsa acestuia duce la nulitatea contractului. Instanţa 
s-a bazat pe articolul 21 (1), (2) şi (4) al Codului familiei 
şi articolul 369 (1) - (3) al Codului civil.

B. a atacat această hotărâre, reiterând argumen-
tele invocate în acţiunea reconvenţională.

La 3 decembrie 2008, Curtea Supremă de Justiţie 
a admis recursul lui B., a casat hotărârea atacată şi a 
menţinut hotărârea primei instanţe de judecată. In-
stanţa a reţinut că soţul reclamantei este înregistrat 
în Cartea funciară ca singur proprietar al imobilului 
contestat şi că reclamanta nu a demonstrat reaua-
credinţă a lui B., adică faptul că el a ştiut despre 
proprietatea comună şi despre necesitatea acordului 
ei; instanţa a conchis că prezumţia că B. a fost de 
bună-credinţă nu fost combătută. 

Deşi instanţa supremă a admis faptul că reclaman-
ta nu şi-a dat acordul la încheierea contractului de 
vânzare, ea a notat că reclamanta nu a demonstrat 
că ea s-a opus încheierii contractului sau că nu a ştiut 
despre acest contract.

Reclamanta a invocat articolul 6 în privinţa arbi-
trarităţii hotărârilor judecătoreşti. De asemenea, ea 
a invocat articolul 1 al Protocolului nr.1 al Convenţiei 
în privinţa imposibilităţii recuperării proprietăţii sale 
din cauza hotărârilor judecătoreşti arbitrare care 
contravin legislaţiei naţionale.

Curtea a invitat părţile să răspundă la următoarele 
întrebări:

1. Procesul civil iniţiat de reclamantă în privinţa 
proprietăţii sale a fost echitabil şi nearbitrar în sensul 
articolului 6 al Convenţiei?

2. A reprezentat hotărârea Judecătoriei Ialoveni 
din 31 martie 2008, care în cele din urmă a fost con-
firmată de Curtea Supremă de Justiţie la 3 decembrie 
208, o ingerinţă în drepturile reclamantei garantate 
de articolul 1 al Protocolului nr.1 al Convenţiei? Dacă 
da, s-a conformat legii această ingerinţă?

Reclamanta este reprezentată în faţa Curţii de V. 
Pruteanu, avocat în Chişinău.

Sursa: www.lhr.md



BIROUL ASOCIAT DE AVOCAŢI ˝CORECT˝         A ÎMPLINIT 20 DE ANI DE ACTIVITATE!

„Corect” – la vârsta tinereţei înfloritoare şi nepieritoare 
Onoraţii noştri colegi, Vă transmit cele mai frumoase şi sincere felicitări cu ocazia aniversării Biroului Asociat 

de Avocaţi „Corect” care a ajuns la vârsta tinereţei înfloritoare şi nepieritoare. Afirmăm acest adevăr nu numai 
fiindcă Biroul Asociat de Avocaţi „Corect” a împlinit 20 de ani de la instituire, dar şi pentru că în acest colectiv 
muncesc 11 avocaţi tineri la chip şi la suflet: toţi fiind specialişti de înaltă calificare în domeniul dreptului, 
toţi exponenţi ai unui înalt grad de inteligenţă şi toţi fiind devotaţi activităţii avocaţiale: de asistenţă juridică 
antreprenorilor din Republica Moldova şi celor din străinătate; de perfectare a actelor juridice şi de reprezentare 
a intereselor în domeniile dreptului civil, comercial, corporativ, financiar, fiscal, bancar, penal, administrativ pe 
teritoriul Republicii Moldova, precum şi de apărare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor fundamentale ale 
persoanelor fizice din acest areal.

Datorită opiniilor clare, oneste, principiale şi demne, graţie muncii permanente şi asidui, mulţumită 
calităţilor intelectuale de excepţie, cei mai mulţi dintre membrii Biroului Asociat de Avocaţi „Corect” sunt 
purtători de ordine şi medalii ale statului nostru, lucru rar întâlnit în alte configuraţii din oricare alt sistem. 
Poate şi acestui fapt se datorează stima şi locul aparte al acestui colectiv în Uniunea Avocaţilor din Moldova şi 
nu întâmplător „Corect” este evaluat de către diverse companii internaţionale – lidere mondiale în efectuarea 
clasamentelor şi ratingurilor internaţionale ale avocaţilor şi birourilor de avocaţi – printre cele mai active şi mai 
implicate structuri de profil din Moldova la soluţionarea litigiilor civile şi comerciale.

Vă dorim, dragi colegi, să promovaţi şi în continuare ideea de rezistenţă a spiritului juridic, să înregistraţi 
succese cât mai mari în viaţa colectivului Dvs. şi a Uniunii Avocaţilor din Moldova, fiindcă aceasta este garanţia 
identităţii noastre, condiţia culturii şi dimensiunile avocaturii ca specialitate şi destin. 

Să Vă împliniţi idealul de libertate individuală prin strădania continuă de a da un sens unic, irepetabil vieţilor 
proprii şi sorţilor celor apropiaţi care şi-au pus pe altarul credinţei viaţa individuală, vocaţia şi interacţiunea 
socială pentru a Va ajuta şi susţine în toate pe câte le realizaţi.

La mulţi, mulţi ani fericiţi. La mai mult şi la mai mare!
Gheorghe AMIHALACHIOAIE, 

preşedintele Uniunii Avocaţilor

FELICITĂRI!           FELICITĂRI!           FELICITĂRI!           FELICITĂRI!           FELICITĂRI!           FELICITĂRI!           FELICITĂRI!           FELICITĂRI! 



BIROUL ASOCIAT DE AVOCAŢI ˝CORECT˝         A ÎMPLINIT 20 DE ANI DE ACTIVITATE!
Biroul Asociat de Avocați ˝CORECT˝ a fost creat 

în 1993. Prin hotărârea din 13 noiembrie 1992 a 
Prezidiului Colegiului Avocaţilor, acestei structuri i 
s-a atribuit calitatea de birou specializat, în cadrul 
Colegiului Avocaţilor, pentru deservirea firmelor stră-
ine, a întreprinderilor mixte şi a persoanelor străine.

Cu timpul, în jurul dlui Stepan Zghibarţî s-au adu-
nat cei mai de seamă specialişti în domeniu. 

Actualmente, în cadrul Biroului activează 11 avocaţi 
asociaţi, toţi specialişti recunoscuţi printre membrii 
Uniunii Avocaţilor din Moldova, experienţa vastă în 
cadrul instanţelor de judecată, al organelor procura-
turii şi avocaturii fiind un indiciu important la angajare. 

Majoritatea dintre membrii Biroului Asociat de 
Avocați ˝CORECT˝ au ocupat funcţii responsabile în 
instituţiile internaţionale de drept şi în organele de 
stat ale Republicii Moldova, cum ar fi: prim-viceprim-
ministru al Guvernului Republicii Moldova; judecător 
la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului; mi-
nistru al Justiţiei; deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova (3 avocaţi); judecător la Curtea Supremă 
de Justiţie a Republicii Moldova; procuror în cadrul 
Procuraturii Generale a Republicii Moldova.

Pentru profesionalism, pentru activitate prodi-
gioasă în domeniul justiţiei, pentru contribuţie la 
înfăptuirea justiţiei, pentru promovarea Reformei 
Judiciare si de drept, mulţi dintre membrii Biroului 
Asociat de Avocați ˝CORECT˝ au fost menţionaţi cu 
diverse distincţii de stat. 

Şi anume: dlui Zghibarţî Stepan, şeful Biroului, 
i s-a decernat, la 14.07.2000, Ordinul Gloria Muncii; dl  
Barbăneagră Alexei a fost distins cu Ordinul Gloria 
Muncii, la 12.06.2002, şi cu Ordinul Republicii, la 
06.10.2012; dl Berlinski Victor s-a învrednicit de 
Ordinul Republicii, la 26.08.2011; avocaţilor Andronic 
Nicolai şi Ungureanu Ion le-a fost decernat, în 2011, 
Ordinul de Onoare şi, în 2012, ambilor, li s-a înmânat 
Ordinul Republicii. De asemenea, avocatul Panteleev 
Chiril este deţinător al Ordinului Ştefan cel Mare.

Biroul Asociat de Avocați ̋ CORECT˝ s-a învrednicit 
de o serie de premii internaţionale acordate de com-
panii cu renume mondial. Compania din SUA Cham-
bers & Partners – editor mondial de ghiduri pentru 
profesia de avocat, lider mondial în efectuarea clasa-
mentelor şi ratingurilor internaționale ale avocaților şi 
birourilor de avocați în domeniul juridic – a evidențiat 
Biroul Asociat de Avocați ̋ CORECT˝din mun. Chişinău 
ca fiind unul dintre cele mai active Birouri de Avocați 
din Moldova la participarea şi soluționarea litigiilor 
civile şi comerciale în perioada 2008-2012. 

Premiile au fost acordate, după cum urmează:
1. Chambers & Partners – Chambers Europe – 2008: 
˝Dispute resolution: Moldova – Firms – Band 1 – 
Associated Lawyers Firm Corect˝ - Chişinău
2. Chambers & Partners – Chambers Europe – 2009: 
˝Dispute resolution: Moldova – Firms – Band 1 – 
Associated Lawyers Firm Corect˝ - Chișinău

3. Chambers & Partners – Chambers Europe – 2010: 
˝Dispute resolution: Moldova – Firms – Band 1 – 
Associated Lawyers Firm Corect˝ - Chișinău
4. Chambers & Partners – Chambers Europe – 2011: 
˝Dispute resolution: Moldova – Firms – Band 1 – 
Associated Lawyers Firm Corect˝ - Chișinău
5. Chambers & Partners – Chambers Europe – 2012: 
˝Dispute resolution: Moldova – Firms – Band 1 – 
Associated Lawyers Firm Corect˝ - Chișinău

Best Lawyers
1. Best Lawyers – 2010:
˝Republic of Moldova – Litigation Firm - Corect˝ - 
Chișinău
2. Best Lawyers 2011-2012:
˝Republic of Moldova – Corporation and M&A – 
Firm - Biroul Asociat de Avocaţi Corect˝ - Chișinău

Global Awards 
1. Global Awards -2011:
˝Corporate INTL Global Awards 2011-Associated 
Lawyers Firm Corect 2011 Full Service Law Firm of 
the Year in Moldova˝
2. Global Law Experts Practice Area Awards-2011:
˝2011 Moldovan – Law Firm of the Year Award˝ 
3. Legal Awards-2012:
˝2012 Dispute Resolution Law Firm of the Year in 
Moldova˝
4. Chambers & Partners legal publishers – 2013:
Associated Lawyers Firm Corect has been highly 
recommended as a leading firm in Dispute Resolu-
tion Chambers Europe/ Europe’s Leading Lawyers 
for Business, 2013.

FELICITĂRI!           FELICITĂRI!           FELICITĂRI!           FELICITĂRI!           FELICITĂRI!           FELICITĂRI!           FELICITĂRI!           FELICITĂRI! 
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REpUBLICA MOLDOVA
CURTEA SUpREMă DE JUSTIţIE

pRACTICA JUDICIARă

Supreme de Justiţie emiterea unui aviz consultativ 
privind aplicabilitatea Legii privind protecţia consu-
matorilor, în litigiul supus examinării. 

Plenul Curţii Supreme de Justiţie consideră că 
cererea înaintată de Judecătoria Râşcani, mun. 
Chişinău, urmează a fi respinsă, din următoarele 
considerente. 

Conform art. 122 alin. (1) CPC, dacă în procesul 
judecării pricinii într-o instanţă de judecată se atestă 
dificultăţi la aplicarea corectă a normelor de drept 
material sau procedural, instanţa de judecată solicită 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie, din oficiu sau la 
cererea participanţilor la proces, să emită un aviz 
consultativ cu privire la modul de punere în aplicare 
a legii. Avizul consultativ se publică pe pagina web a 
Curţii Supreme de Justiţie. 

Aliniatul (3) stipulează că, în cazul în care decide 
respingerea solicitării, Plenul Curţii Supreme de Jus-
tiţie emite o încheiere motivată irevocabilă, care se 
publică pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie. 

Pornind de la prevederile normei de drept evo-
cate supra, Plenul Curţii Supreme de Justiţie atestă 
că emiterea avizului consultativ cu privire la modul 
de 2 punere în aplicare a legii se emite doar în cazul 
dificultăţilor de aplicare corectă a normelor de drept 
material. 

În situaţia din speţă, instanţa de judecată invocă 
dificultăţi la aplicarea prevederilor Legii privind pro-
tecţia consumatorilor. 

Totodată, se relevă că, în sensul prevederilor art. 
122 CPC, cererea participanţilor la proces cu privire 
la emiterea unui aviz consultativ de către Plenul 
Curţii Supreme de Justiţie, se adresează instanţei de 
judecată care examinează cauza, în procesul judecării 
pricinii. 

Examinând cererea participanţilor la proces, 
instanţa de judecată urmează să se pronunţe, prin 
încheiere, asupra admiterii sau respingerii cererii 
şi numai în cazul în care instanţa de judecată va 
considera că argumentele invocate în cerere indică 
direct la circumstanţe, care atestă dificultăţi la apli-
carea normelor de drept material sau procedural, va 
solicita Plenului Curţii Supreme de Justiţie emiterea 
unui aviz consultativ cu privire la modul de punere 
în aplicare a legii. 

Dosarul nr. 4ac-16/13 

privind sesizarea Curţii Constituţionale pentru 
exercitarea controlului constituţionalităţii pct. 18 
al Regulamentului privind achiziţionarea de me-
dicamente şi alte produse de uz medical pentru 
necesităţile sistemului de sănătate, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 568 din 10.09.2009, pentru 
desfăşurarea procedurii de achiziţie şi coordonare a 
contractului de achiziţie

Î N C H E I E R E
10 iunie 2013 mun.Chişinău

Plenul Curţii Supreme de Justiţie, prezidat de 
Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Mihai Poa-
lelungi, examinând cererea declarată în temeiul art. 
122 CPC de către Judecătoria Râşcani, mun. Chişinău, 
privind emiterea unui aviz consultativ cu privire la 
modul de punere în aplicare a legii, în pricina civilă 
intentată la cererea de chemare în judecată depusă 
de Sergiu Efros împotriva CIA „Asito” SA, privind în-
casarea despăgubirii de asigurare şi a prejudiciului 
moral, 

c o n s t a t ă:

La 28 mai 2013, Judecătoria Râşcani, mun. Chişi-
nău, a solicitat Plenului Curţii Supreme de Justiţie, în 
temeiul art. 122 CPC, emiterea unui aviz consultativ 
cu privire la modul de punere în aplicare a prevede-
rilor Legii privind protecţia consumatorilor. 

În sesizarea înaintată de Judecătoria Râşcani, mun. 
Chişinău se menţionează că, prin acţiunea înaintată, 
Efros Sergiu, în calitatea sa de reclamant, a invocat că 
deşi deţine poliţa de asigurare facultativă a autove-
hiculelor (CASCO), nu poate primi despăgubirea de 
asigurare, din motiv că CIA „Asito” SA refuză achitarea 
ei, iar în sprijinul celor invocate, Efros Sergiu a făcut 
referire la prevederile Legii privind protecţia consu-
matorilor şi art. 1315 alin. (1) lit. b) Cod civil. 

Judecătoria Râşcani, mun. Chişinău, a înaintat 
această sesizare în temeiul art. 122 CPC, la cererea 
avocatului reclamantului şi cu acordul reprezentan-
tului CIA „Asito”, prin care a solicitat Plenului Curţii 
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În asemenea circumstanţe, Plenul Curţii Supreme 
de Justiţie consideră necesar de a respinge cererea 
declarată în temeiul art. 122 CPC de către Judecătoria 
Râşcani, mun. Chişinău, privind emiterea unui aviz 
consultativ cu privire la modul de punere în aplicare 
a legii. 

În conformitate cu art. 122 CPC, Plenul Curţii 
Supreme de Justiţie, 

d i s p u n e:
Respinge solicitarea Judecătoriei Rîşcani, mun. 

Chişinău, privind emiterea unui aviz consultativ cu 
privire la modul de punere în aplicare a legii. 

Încheierea este irevocabilă. 
 

 Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie 
Mihai Poalelungi 

Dosarul nr.4-2rh-1/13 
Curtea Supremă de Justiţie

H O T Ă R Î R E

29 aprilie 2013 mun. Chişinău, Plenul Curţii Su-
preme de Justiţie, prezidat de vicepreşedintele Curţii 
Supreme de Justiţie, Constantin Gurschi, examinînd 
în şedinţă publică cererea de revizuire împotriva 
hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 12 
decembrie 2005, încheierii Curţii Supreme de Justiţie 
din 24 ianuarie 2007, deciziei Curţii Supreme de Justi-
ţie din 24 ianuarie 2007 şi deciziei Curţii Supreme de 
Justiţie din 03 mai 2007, declarată de reprezentantul 
revizuenţilor: Ana Jomiru, Corneliu Creţu, Iulian Creţu, 
Liliana Jomiru – Vitalie Zama, în cauza civilă intentată 
la cererea Direcţiei evidenţă şi repartizarea spaţiului 
locativ a Primăriei municipiului Chişinău şi a Anei 
Jomiru împotriva lui Molnic Gheorghe, Molnic Vera 
cu privire la declararea nulităţii actelor administrati-
ve şi evacuarea din spaţiul locativ a familiei Molnic, 
cu instalarea în spaţiul locativ din strada Bănulescu 
Bodoni 57, apartamentul nr.54, municipiul Chişinău, 
a familiei Jomiru, 

CONSTATĂ:

La 3 iulie 1995, Direcţia evidenţă şi repartizarea 
spaţiului locativ a Primăriei mun. Chişinău s-a adresat 
în Judecătoria sectorului Rîşcani, mun. Chişinău cu 
o acţiune către Molnic Gheorghe şi Molnic Vera pri-
vind declararea nulităţii bonului de repartiţie pentru 
spaţiul locativ nr.064741, eliberat pîrîţilor pentru 

apartamentul nr.54 de pe strada Bănulescu-Bodoni 
57 din mun. Chişinău. 

În motivarea cerinţelor, s-a indicat că bonul cu 
pricina a fost eliberat familiei Molnic în baza deciziei 
Preturii sectorului Centru, mun. Chişinău, nr. 12/30-1 
din 27 decembrie 1994. 

La 18 mai 1995, Primăria mun. Chişinău, prin de-
cizia nr. 12/3, a anulat, în baza recursului Procuraturii 
sectorului Centru, decizia Preturii sectorului Centru 
nr. 12/30-1 din 27 decembrie 1994. Întrucît bonul 
de repartiţie poate fi declarat nevalabil doar pe cale 
judiciară, se solicită admiterea cerinţelor din cererea 
de chemare în judecată privind declararea nulităţii 
bonului de repartiţie a spaţiului locativ nr.064741, 
eliberat familiei Molnic pentru apartamentul nr.54 
de pe strada Bănulescu-Bodoni 57 din mun. Chişinău. 

Prin hotărîrea Judecătoriei sectorului Rîşcani din 
16 noiembrie 1995, acţiunea Direcţiei evidenţă şi re-
partizarea spaţiului locativ a Primăriei mun. Chişinău 
către Molnic Gheorghe şi Molnic Vera privind decla-
rarea nulităţii bonului de repartiţie a spaţiului locativ 
a fost respinsă. 

Prin decizia Colegiului civil al Judecătoriei Su-
preme a Republicii Moldova din 2 februarie 1996, 
au fost respinse recursul Direcţiei evidenţă şi repar-
tizarea spaţiului locativ a Primăriei mun. Chişinău şi 
al procurorului sectorului Rîşcani, mun. Chişinău, cu 
menţinerea în vigoare a hotărîrii Judecătoriei secto-
rului Rîşcani, mun. Chişinău din 16 noiembrie 1995. 

La 31 iulie 1997, Procurorul General al Repu-
blicii Moldova a înaintat Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie recurs în anulare, prin care a solicitat 
anularea hotărîrii Judecătoriei sectorului Rîşcani, 
mun. Chişinău din 16 noiembrie 1995 şi a deciziei 
Colegiului civil al Judecătoriei Supreme a Republicii 
Moldova din 2 februarie 1996, cu remiterea cauzei la 
o nouă examinare. 

Prin hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova din 27 octombrie 1997, a fost 
admis recursul în anulare declarat de Procurorul 
General, anulate hotărîrea Judecătoriei sectorului 
Rîşcani, mun. Chişinău din 16 noiembrie 1995 şi 
decizia Colegiului civil al Judecătoriei Supreme din 2 
februarie 1996, cu remiterea pricinii spre rejudecare 
în Judecătoria sectorului Centru, mun. Chişinău. 

Pe parcursul examinării cauzei în Judecătoria 
sectorului Centru, mun. Chişinău, reprezentantul 
Direcţiei evidenţă şi repartizarea spaţiului locativ 
a Primăriei mun. Chişinău a renunţat la acţiunea 
înaintată privind declararea nulităţii bonului de 
repartiţie, eliberat familiei Molnic, pe motivul 
abrogării deciziei Primăriei mun. Chişinău nr.12/3 din 
18 mai 1995, care a servit ca temei pentru declararea 
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acţiunii, prin decizia aceluiaşi organ nr.2/15 din 29 
ianuarie 1998 (f.d.177), renunţarea fiind respinsă 
prin încheierea Judecătoriei sectorului Centru, mun. 
Chişinău din 4 martie 1998. 

Între timp, Jomiru Ana, prin cererea suplimentară 
de chemare în judecată din 13 ianuarie 1999, a 
solicitat părţii reclamate, Agenţiei teritoriale de 
privatizare mun. Chişinău, terţei persoane – Molnic 
Gheorghe, recunoaşterea nulităţii contractului de 
vînzare-cumpărare, transmitere-primire în proprie-
tare privată a lui Molnic Gheorghe a apartamentului 
nr.54 de pe strada Bănulescu-Bodoni 57, precum şi 
recunoaşterea nulităţii adeverinţei de proprietate 
asupra imobilului respectiv. 

Prin hotărîrea Judecătoriei sectorului Centru din 4 
mai 1999, au fost admise integral acţiunea înaintată 
de Direcţia evidenţă şi repartizarea spaţiului locativ 
a Primăriei mun. Chişinău, dar nesusţinută de repre-
zentantul acesteia pe parcursul examinării cauzei, 
precum şi cerinţele Anei Jomiru, care a susţinut şi 
cerinţele din cererea iniţială de chemare în judecată. 
Bonul de repartiţie nr.064741, eliberat la 02.01.1995 
lui Molnic Gheorghe şi membrilor familiei sale pentru 
instalarea în apartamentul nr.54 din str. Bănulescu-
Bodoni 57, a fost recunoscut nul. Concomitent, a fost 
anulat contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-
primire a locuinţei cu pricina în proprietatea lui Mol-
nic Gheorghe şi celorlalţi membri ai familiei acestuia. 
Gh. Molnic împreună cu membrii familiei sale au fost 
evacuaţi din spaţiul locativ, cu instalarea în acest 
imobil a Anei Jomiru cu familia sa. 

Printr-o încheiere din 31 mai 1999, Judecătoria 
sectorului Centru, mun. Chişinău a explicat că, prin 
hotărîrea adoptată la 4 mai 1999, se are în vedere 
evacuarea familiei Molnic fără acordarea altui spaţiu 
locativ, deoarece spaţiul locativ din căminul de pe 
strada Calea Ieşilor, în care a locuit anterior familia 
Molnic, a fost ocupat de alte persoane. 

La 22 septembrie 1999, Tribunalul Chişinău, 
ca instanţă de apel, a examinat apelul declarat de 
Gheorghe şi Vera Molnic şi, prin decizia din aceeaşi 
dată, a admis apelul ca fiind întemeiat. Hotărîrea 
Judecătoriei sectorului Centru, mun. Chişinău din 
4 mai 1999 a fost casată şi s-a pronunţat o nouă 
hotărîre, prin care acţiunile cu privire la declararea 
nulităţii bonului de repartiţie, declararea nulităţii 
contractului de privatizare şi evacuarea familiei 
Molnic, cu instalarea familiei Jomiru în spaţiul loca-
tiv de pe str. Bănulescu-Bodoni, au fost respinse ca 
neîntemeiate. 

Prin decizia Colegiului civil al Curţii de Apel a 
Republicii Moldova din 14 decembrie 1999, a fost 
admis recursul declarat de Ana Jomiru, casată de-

cizia Tribunalului Chişinău din 22 septembrie 1999, 
cu remiterea cauzei la rejudecare în ordine de apel 
în Tribunalul Chişinău. Motivul admiterii recursului 
a constat în faptul că instanţa de apel, prin decizia 
din 22 septembrie 1999, nu s-a pronunţat asupra 
încheierii instanţei de fond din 31 mai 1999, prin 
care s-a explicat că evacuarea familiei Molnic din 
apartamentul litigios se efectuează fără acordarea 
altui spaţiu locativ. 

La o nouă examinare în ordine de apel, Tribuna-
lul Chişinău, prin decizia din 11 mai 2000, a respins 
apelul declarat de Gheorghe şi Vera Molnic, cu 
menţinerea hotărîrii şi încheierii Judecătoriei sect. 
Centru, mun. Chişinău, respectiv, din 4 mai 1999 şi 
31 mai 1999. 

Prin decizia Curţii de Apel a Republicii Moldova 
din 12 septembrie 2000, a fost respins recursul decla-
rat de Gh. Molnic, cu menţinerea deciziei Tribunalului 
Chişinău din 11 mai 2000. 

Prin încheierea Judecătoriei sectorului Centru, 
mun. Chişinău din 19 octombrie 2000, a fost respinsă 
cererea de revizuire declarată de Gh. Molnic, iar prin 
decizia Curţii de Apel a Republicii Moldova din 12 
decembrie 2000, a fost respinsă contestaţia în anulare 
depusă de Gh. Molnic în instanţa respectivă. 

La 25 ianuarie 2001, Prim-adjunctul Procurorului 
General, în baza plîngerii lui Gh. Molnic, în temeiul 
art. 332-333 Cod de procedură civilă în redacţia din 
26.12.1964, a declarat recurs în anulare la Curtea 
Supremă de Justiţie, prin care a solicitat anularea 
deciziei Curţii de Apel a Republicii Moldova din 12 
septembrie 2000 şi a altor hotărîri adoptate în cauză, 
cu remiterea pricinii la o nouă examinare în instanţă 
de fond. 

Prin decizia Colegiului civil al Curţii Supreme de 
Justiţie din 3 octombrie 2001, recursul în anulare 
declarat de Prim-adjunctul Procurorului General, 
însuşit şi susţinut de Vera Molnic din motivul re-
tragerii acestuia de către Procurorul General, a fost 
respins, cu menţinerea în vigoare a deciziei Colegiului 
civil al Curţii de Apel a Republicii Moldova din 12 
septembrie 2000. 

La 12 noiembrie 2001, Procurorul General, în baza 
plîngerii Verei Molnic, în conformitate cu art. 332-333 
CPC în redacţia din 26.12.1964, a înaintat Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie recurs în anulare, prin care 
a solicitat modificarea hotărîrilor judiciare emise în 
cauza dată în partea evacuării familiei Molnic din 
apartamentul nr.54 de pe str. Bănulescu-Bodoni 57, 
mun. Chişinău, fără acordarea altui spaţiu locativ, cu 
obligarea organelor abilitate de a-i acorda familiei 
Molnic un spaţiu locativ echivalent cu cel deţinut 
anterior, pînă la instalarea în locuinţa de pe str. 
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Bănulescu-Bodoni, sau acordarea încăperii ocupate 
anterior. 

Prin hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
din 3 decembrie 2001, recursul în anulare declarat 
de Procurorul General a fost admis parţial, cu casarea 
deciziilor Curţii Supreme de Justiţie din 3 octombrie 
2001, Curţii de Apel din 12 septembrie 2000, Tribuna-
lului Chişinău din 11 mai 2000, a hotărîrii şi încheierii 
Judecătoriei sectorului Centru din 4 mai 1999 şi, 
respectiv, 31 mai 1999, în partea evacuării familiei 
Molnic din apartamentul nr.54 de pe str. Bănulescu-
Bodoni 57, mun. Chişinău, fără acordarea altui spaţiu 
locativ, cu remiterea la rejudecare în această latură în 
primă instanţă. În rest, a fost menţinută decizia Curţii 
Supreme de Justiţie din 3 octombrie 2001. 

Ulterior, la examinarea cauzei în partea în care, 
prin hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 
3 decembrie 2001, pricina a fost trimisă la rejudecare, 
au fost adoptate mai multe hotărîri. 

Astfel, prin hotărîrea Judecătoriei sectorului 
Centru, mun. Chişinău din 18 decembrie 2002, fa-
milia Molnic a fost evacuată din apartamentul nr.54 
de pe str. Bănulescu-Bodoni 57, mun. Chişinău, 
cu obligarea Companiei de Construcţii şi Comerţ 
„Moldagroconstrucţia” să-i acorde familiei Molnic 
spaţiu locativ conform prevederilor art. 42 Cod lo-
cativ. S-a dispus ca evacuarea familiei Molnic să fie 
efectuată cu condiţia acordării altui spaţiu locativ. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 22 aprilie 
2003, a fost casată hotărîrea Judecătoriei sectorului 
Centru, mun. Chişinău din 18 decembrie 2002, cu 
remiterea pricinii la rejudecare în aceeaşi instanţă, 
în alt complet de judecată. 

Prin hotărîrea Judecătoriei Centru, mun. Chişinău 
din 18 decembrie 2003, familia Molnic a fost evacuată 
din apartamentul nr.54 de pe str. Bănulescu-Bodoni 
57, mun. Chişinău, cu acordarea familiei Molnic, 
din contul Companiei de Construcţii şi Comerţ 
„Moldagroconstrucţia”, a unui spaţiu locativ – 
încăpere de locuit analogică cu cea ocupată anterior 
– de 16 m.p. 

Curtea de Apel Chişinău şi Curtea Supremă 
de Justiţie, prin deciziile din 12 mai 2004 şi, 
corespunzător, 22 decembrie 2004, au respins apelul 
şi, respectiv, recursul familiei Molnic, cu menţinerea 
hotărîrii Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 18 
decembrie 2003. 

La 27 mai 2005, Molnic Vera, Molnic Sergiu, Mol-
nic Olesea (Molnic Gheorghe a decedat) au înaintat 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie o cerere de revi-
zuire, în care au solicitat anularea tuturor hotărîrilor 
adoptate în cauză în defavoarea lor, invocînd, printre 
altele, încălcarea dreptului la un proces echitabil. 

Prin hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
din 12 decembrie 2005, cererea de revizuire declarată 
de Vera Molnic, Sergiu Molnic, Olesea Molnic a fost 
admisă, fiind casate hotărîrea Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie din 3 decembrie 2001, decizia Colegiului 
civil al Curţii Supreme de Justiţie din 3 octombrie 
2001, decizia Curţii de Apel a Republicii Moldova din 
12 septembrie 2000, decizia Tribunalului Chişinău 
din 11 mai 2000, decizia Curţii de Apel a Republicii 
Moldova din 14 decembrie 1999, decizia Tribuna-
lului Chişinău din 22 septembrie 1999, hotărîrea 
şi încheierea Judecătoriei sectorului Centru, mun. 
Chişinău din 4 mai 1999 şi, respectiv, 31 mai 1999 şi 
hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 27 
octombrie 1997, cu clasarea procedurii în recurs în 
anulare şi menţinerea hotărîrii Judecătoriei sectorului 
Rîşcani, mun. Chişinău din 16 noiembrie 1995 şi a 
deciziei Colegiului civil al Judecătoriei Supreme din 
2 februarie 1996. 

Admiţînd cererea de revizuire declarată de Vera 
Molnic, Sergiu Molnic, Olesea Molnic, Plenul Curţii 
Supreme de Justiţie a menţionat următoarele. 

Potrivit art.4 din Constituţia Republicii Moldo-
va, dispoziţiile constituţionale privind drepturile 
şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în 
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Re-
publica Moldova este parte. 

Conform alineatului (2) al aceluiaşi articol, dacă 
există neconcordanţe între pactele şi tratatele privi-
toare la drepturile fundamentale ale omului la care 
Republica Moldova este parte şi legile ei interne, 
prioritate au reglementările internaţionale. 

La 13 iulie 1995, Republica Moldova a devenit 
membru cu drepturi depline al Consiliului Europei, iar 
prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova din 
24 iulie 1997, a fost ratificată Convenţia Europeană 
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale (Convenţia), care a intrat în vigoare 
pentru Republica Moldova la 12 septembrie 1997. 

Conform hotărîrii Curţii Constituţionale nr.55 din 
14 octombrie 1999 privind interpretarea unor pre-
vederi ale art.4 din Constituţia Republicii Moldova şi 
hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.17 din 
19 iunie 2000 „Privind aplicarea în practica judiciară 
de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi 
ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale”, Convenţia consti-
tuie o parte integrantă a sistemului legal intern şi, 
respectiv, urmează a fi aplicată direct ca orice altă 
lege a Republicii Moldova, cu deosebirea că, Con-
venţia, prin prisma prevederilor art. 4 alin.(2) din 
Constituţia Republicii Moldova, are prioritate faţă 
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de restul legilor interne care îi contravin. În acelaşi 
sens, aderînd la Convenţie, Republica Moldova şi-a 
asumat obligaţia de a garanta tuturor persoanelor 
aflate sub jurisdicţia sa respectarea drepturilor şi a 
libertăţilor proclamate de Convenţie. 

Conform art.6 paragraful 1 din Convenţie, „orice 
persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil... 
asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu 
caracter civil”. 

Dreptul la un proces echitabil în faţa unei in-
stanţe de judecată, garantat de art.6 paragraful 1 
din Convenţie, urmează a fi interpretat prin prisma 
preambulului Convenţiei, care enunţă preeminenţa 
principiului supremaţiei dreptului ca element al patri-
moniului comun al statelor contractante. Unul dintre 
elementele fundamentale ale preeminenţei dreptului 
este principiul stabilităţii raporturilor juridice, care 
înseamnă, între altele, că o soluţie definitivă a oricărui 
litigiu nu trebuie rediscutată. 

Astfel, în virtutea celor expuse, odată cu aderarea 
la Convenţia Europeană, Republica Moldova, prin 
intermediul activităţii organelor judecătoreşti, era 
obligată să respecte principiul stabilităţii raportu-
rilor juridice determinate prin hotărîri judecătoreşti 
irevocabile. 

După cum s-a menţionat, Plenul Curţii Supreme 
de Justiţie, prin hotărîrile adoptate anterior, a căror 
anulare s-a solicitat în cererea de revizuire depusă de 
familia Molnic, a examinat cazul în fond, în şedinţele 
Plenului, în temeiul recursului în anulare înaintat de 
Procurorul General, care avea dreptul de declarare a 
recursului în anulare în conformitate cu art.332-333 
din Codul de procedură civilă (red. 1964). 

Astfel, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a exami-
nat recursurile în anulare, declarate de Procurorul 
General, la 27 octombrie 1997 şi 3 decembrie 2001 
(f.d. 166-170, 592-594), cu adoptarea hotărîrilor re-
spective de casare a hotărîrilor irevocabile, cu remi-
terea cauzei la rejudecare, şi de menţinere parţială a 
hotărîrilor, cu remiterea la rejudecare în parte. 

În hotărîrea din 12 decembrie 2005 de admitere 
a cererii de revizuire , Curtea Supremă de Justiţie a 
considerat necesar de a constata că Curtea Euro-
peană pentru Drepturile Omului (CEDO), în diferite 
hotărîri din jurisprudenţa sa, a reiterat necesitatea 
respectării principiului stabilităţii raporturilor juridice 
determinate prin hotărîri judecătoreşti definitive. 

S-a adus ca exemplu hotărîrea Brumărescu con-
tra României, hotărîrea Roşca împotriva Republicii 
Moldova, în care CEDO, constatînd că recursul în 
anulare este o cale ineficientă de atac, a menţionat 
că procurorul general, care nu era parte în proces, dis-
punea de autoritatea de a ataca o hotărîre definitivă 

printr-un recurs în anulare, iar în exerciţiul autorităţii 
sale, procurorului general nu i se impunea nici un 
termen. Astfel, se constată că, prin recursul în anulare, 
se dădea posibilitatea de a se rediscuta oricînd orice 
hotărîre, care încalcă principiul stabilităţii raporturilor 
juridice, care presupune respectul faţă de principiul 
lucrului judecat. 

Plenul Curţii Supreme de Justiţie, avînd în vedere 
adresarea familiei Molnic la CEDO, cu invocarea în-
călcării art. 6 din Convenţie, prin casarea hotărîrilor 
irevocabile în temeiul recursului în anulare depus 
de Procurorul General, întru evitarea condamnării 
Republicii Moldova, a considerat că, atît prin hotă-
rîrea din 3 decembrie 2001, cît şi prin hotărîrea din 
27 octombrie 1997, s-a încălcat principiul securităţii 
şi stabilităţii raporturilor juridice determinate prin 
hotărîri judecătoreşti definitive, fiind încălcat dreptul 
familiei Molnic la un proces echitabil, prin admiterea 
recursului în anulare înaintat de Procurorul General, 
care nu era parte în proces, împotriva unei hotărîri 
definitive şi favorabile familiei Molnic. 

Ţinînd cont de prevederile alineatului (2) al art.4 
din Constituţia Republicii Moldova, de concordanţa 
prevederilor CEDO, privind inadmisibilitatea atentării 
la unele raporturi juridice stabilite definitiv, cu nor-
mele interne referitoare la recursul în anulare, exis-
tente la moment, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a 
aplicat în direct la cazul dat normele internaţionale 
stabilite în Convenţie (art.6 paragraful 1), care s-a 
considerat că au prioritate faţă de normele naţionale. 

Ulterior, prin încheierea Colegiului civil şi de 
contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de 
Justiţie din 24 ianuarie 2007, a fost admisă cererea 
de revizuire depusă de Vera Molnic, Sergiu Molnic, 
Olesea Molnic şi Compania pentru Construcţii şi 
Comerţ „Moldagroconstrucţia” SA, casată decizia 
Colegiului civil şi de contencios administrativ lărgit 
al Curţii Supreme de Justiţie din 22 decembrie 2004, 
cu reţinerea pricinii pentru rejudecarea recursului de-
clarat de Vera Molnic, Sergiu Molnic şi Olesea Molnic 
în Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit 
al Curţii Supreme de Justiţie. 

Prin decizia Colegiului civil şi de contencios admi-
nistrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 3 mai 
2007, recursul declarat de Vera Molnic, Sergiu Molnic 
şi Olesea Molnic a fost admis, cu casarea deciziei 
Curţii de Apel Chişinău din 12 mai 2004 şi a hotărîrii 
Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 18 decembrie 
2003, cu emiterea unei noi hotărîri, de respingere a 
acţiunii suplimentare a Anei Jomiru intentate împo-
triva Verei Molnic, Sergiu Molnic şi Olesea Molnic cu 
privire la evacuarea din locuinţă şi instalarea familiei 
Jomiru în acel spaţiu locativ. 
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Prin hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
din 18 aprilie 2011, cererea de revizuire declarată 
de Procurorul General, în baza sesizării Agentului 
Guvernamental, împotriva hotărîrii Plenului Curţii Su-
preme de Justiţie din 12 decembrie 2005, a încheierii 
Colegiului civil şi de contencios administrativ lărgit 
al Curţii Supreme de Justiţie din 24 ianuarie 2007 şi a 
deciziei Colegiului civil şi de contencios administrativ 
lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 3 mai 2007, a 
fost respinsă ca inadmisibilă. 

La 13 iulie 2012, reprezentantul revizuenţilor: Ana 
Jomiru, Corneliu Creţu, Iulian Creţu, Liliana Jomiru – 
Vitalie Zama, (în baza mandatului nr.0009456 din 05 
iulie 2012), a înaintat Plenului Curţii Supreme de Jus-
tiţie o cerere de revizuire împotriva hotărîrii Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie din 12 decembrie 2005, 
solicitînd admiterea cererii de revizuire şi casarea 
hotărîrii menţionate, cu menţinerea hotărîrii Plenului 
Curţii Supreme de justiţie din 03 decembrie 2001, 
deciziei Colegiului civil al Curţii Supreme de Justiţie 
din 03 octombrie 2001, deciziei Curţii de Apel al 
Republicii Moldova din 12 septembrie 2000, deciziei 
Tribunalului Chişinău din 11 mai 2000, deciziei Curţii 
de Apel a Republicii Moldova din 14 decembrie 1999, 
deciziei Tribunalului Chişinău din 22 septembrie 
1999, hotărîrii Judecătoriei Centru mun. Chişinău 
din 04 mai 1999, încheierii Judecătoriei Centru mun. 
Chişinău din 31 mai 1999 şi hotărîrii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie din 27 octombrie 1997. 

În susţinerea admisibilităţii cererii de revizuire 
s-a invocat că, prin decizia Curţii de Apel a Repu-
blicii Moldova din 12 septembrie 2000 definitivă şi 
irevocabilă, revizuenţii au obţinut o soluţie judiciară 
favorabilă, iar prin hotărârea Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie din 12 decembrie 2005, prin care s-a ad-
mis cererea de revizuire pe temeiuri neîntemeiate, 
revizuenţii au fost privaţi/lipsiţi de soluţia judiciară 
respectivă. 

La 17 aprilie 2012, CEDO a pronunţat hotă-
rîrea Jomiru şi Creţu împotriva Moldovei (cererea 
nr.28430/06). 

Prin hotărârea din 17 aprilie 2012, Curtea Europea-
nă a constatat că, admiţînd cererea de revizuire prin 
hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 12 
decembrie 2005, a fost violat art. 6 § 1 din Convenţie 
şi art. 1 din Protocolul nr. 1. 

Ulterior, la 19 octombrie 2012, reprezentantul 
revizuenţilor: Ana Jomiru, Corneliu Creţu, Iulian Cre-
ţu, Liliana Jomiru – Vitalie Zama, a depus cerere de 
completare a cererii de revizuire, prin care a solicitat 
casarea încheierii Curţii Supreme de Justiţie din 24 
ianuarie 2007, dosarul nr.2rh-24/07, deciziei Curţii 
Supreme de Justiţie din 24 ianuarie 2007 şi deci-

ziei Curţii Supreme de Justiţie din 03 mai 2007, cu 
menţinerea deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 
22 decembrie 2004, deciziei Curţii de Apel Chişinău 
din 12 mai 2004 şi hotărîrii Judecătoriei Centru din 
18 decembrie 2003. 

La data de 26 aprilie 2013, Jomiru Ana a depus o 
cerere de completare a cererii de revizuire, prin care a 
informat Plenul că, potrivit datelor din Cadastrul bu-
nurilor imobile, intimaţii Molnic Vera, Molnic Serghei 
şi Molnic Olesea nu sunt proprietarii apartamentului 
nr. 54 în litigiu, de pe str. Bănulescu-Bodoni 57 şi că 
proprietar este Braga Evgheni, care a procurat apar-
tamentul de la intimaţi în baza contratului de vînzare 
– cumpărare nr. 26704 din 30.12.2010. 

În cazul în care Plenul va considera că prin ad-
miterea cererii de revizuire, eventual, se pot încălca 
drepturile intimaţilor şi/sau a altor persoane, revizu-
enţii solicită fie anularea tuturor hotărîrilor, prin care, 
potrivit hotărîrii Curţii Europene de condamnare 
a R. Moldova, s-a constatat o violare a drepturilor 
revizuenţilor la un proces echitabil, fie încasarea din 
bugetul de stat a unei despăgubiri, egală cu costul 
unui apartament în valoare de 1010000 lei, conform 
estimărilor efectuate de Bursa de valori „Lara”. 

Reprezentantul revizuenţilor: Ana Jomiru, Corne-
liu Creţu, Iulian Creţu, Liliana Jomiru – Vitalie Zama, în 
şedinţa Plenului Curţii Supreme de Justiţie, a susţinut 
cererea de revizuire şi a cerut admiterea acesteia în 
sensul declarat. 

Ana Jomiru, în şedinţa Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie, a susţinut cererea de revizuire şi a solicitat 
admiterea ei fie prin acordarea apartamentului cu 
pricina, fie prin achitarea unei despăgubiri în suma 
valorii apartamentului. 

Reprezentantul intimatei, Molnic Vera – Dumitru 
Braşoveanu (în baza mandatului nr.0104654 din 17 
octombrie 2012), în şedinţa Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie, a solicitat respingerea cererii de revizuire. 

Reprezentantul intervenientului accesoriu, CCC 
„Moldagroconstrucţia” SA – Ariadna Dodi, în şedinţa 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie, a cerut respin-
gerea cererii de revizuire şi menţinerea hotărîrilor 
supuse revizuirii. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, 
Plenul Curţii Supreme de Justiţie consideră că cererea 
de revizuire urmează a fi admisă, în principiu, din 
considerentele care urmează. 

Conform art.4 Constituţia Republicii Moldova, 
dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi 
libertăţile omului se interpretează şi se aplică în 
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, cu pactele şi celelalte tratate internaţionale 
la care Republica Moldova este parte. 
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Parlamentul Republicii Moldova, prin hotărârea 
din 24 iulie 1997, a ratificat Convenţia Europeană 
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţi-
lor Fundamentale, care este un tratat internaţional 
obligatoriu pentru Republica Moldova şi dispoziţiile 
căruia au devenit parte componentă a legislaţiei 
naţionale, fiind aplicabile din 12 septembrie 1997. 

Conform art. 46 al Convenţiei Europene pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fun-
damentale, înaltele Părţi Contractante se angajează 
să se conformeze hotărârilor definitive ale Curţii în 
litigiile în care ele sunt părţi. 

În conformitate cu art. 448 alin.(2) şi (3) CPC, cere-
rea de revizuire împotriva unei hotărîri care, fiind su-
pusă căilor de atac, a fost menţinută, modificată sau 
casată, emiţîndu-se o nouă hotărîre, se soluţionează 
de instanţa care a menţinut, a modificat hotărîrea sau 
a emis o nouă hotărîre; cererea de revizuire declarată 
în temeiurile prevăzute la art.449 lit.g) şi h) CPC se 
examinează în toate cazurile de Curtea Supremă de 
Justiţie, în conformitate cu prevederile art.453 CPC. 

Potrivit art.449 lit. h) CPC, revizuirea se declară în 
cazul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
a constatat, printr-o hotărîre, fie Guvernul Republicii 
Moldova a recunoscut, printr-o declaraţie, o încălcare 
a drepturilor sau libertăţilor fundamentale care poate 
fi remediată, cel puţin parţial, prin anularea hotărîrii 
pronunţate de o instanţă de judecată naţională. 

Plenul constată că, prin hotărîrea Curţii Europene 
pentru Drepturile Omului din 17 aprilie 2012 în cauza 
Jomiru şi Creţu contra Moldovei, Curtea a hotărît 
că, admiţînd cererea de revizuire declarată de Vera 
Molnic, Sergiu Molnic, Olesea Molnic prin hotărîrea 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 12 decembrie 
2005, a avut loc o violare a articolului 6 din Convenţie 
şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie ca urmare a 
casării hotărîrilor judecătoreşti definitive pronunţate 
în favoarea reclamanţilor. 

Înalta Curte Europeană a precizat că este în sarci-
na Comitetului de Miniştri de a asigura ca Guvernul 
Republicii Moldova să se conformeze obligaţiilor sale 
în temeiul Convenţiei, privind adoptarea măsurilor 
necesare în conformitate cu concluziile Curţii adop-
tate în această hotărîre. 

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în 
cauza Jomiru şi Creţu contra Moldovei a făcut refe-
rire la cauza Panov v. Moldova în care a fost reiterat 
principiul enunţat în Former King of Greece and Others 
v. Greece ([MC] (satisfacţie echitabilă), nr. 25701/94, § 
72, 28 noiembrie 2002), potrivit căruia o hotărîre în 
care se constată o violare impune statului reclamat 
o obligaţie legală de a înlătura aceste încălcări şi 
de a acorda despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, 

într-un aşa mod, încît să se restabilească, în măsura 
posibilităţilor, situaţia existentă înaintea încălcării. 

Acelaşi principiu a fost ulterior reiterat în una din 
cele mai relevante cauze împotriva Moldovei privind 
neexecutarea unor hotărîri judecătoreşti definitive (a 
se vedea Prodan v. Moldova, nr. 49806/99, § 70, ECHR 
2004-III (extrase extracte). 

În hotărîrea Panov v. Moldova, Curtea Europeană 
a amintit că în temeiul articolului 46 al Convenţiei 
Înaltele Părţi Contractante s-au angajat să se confor-
meze hotărîrilor definitive ale Curţii în litigiile în care 
acestea sînt părţi, executarea fiind supravegheată de 
către Comitetul de Miniştri. 

De aici rezultă, printre altele, că o hotărîre în care 
Curtea constată o încălcare, impune statul reclamat, 
inter alia, să aleagă, sub controlul Comitetului de 
Miniştri, măsurile generale şi/sau, dacă este cazul, 
măsurile individuale pe care trebuie să le adopte în 
sistemul legal naţional, întru a pune capăt încălcării 
constatate de Curte şi de a înlătura, în limita posibi-
lităţilor, toate consecinţele. 

Prin urmare, rezultînd din principiile enunţate, 
din obligaţia statului de a restabili situaţia existentă 
înaintea încălcării, Plenul Curţii Supreme de Justiţie 
consideră necesar de a admite, în principiu, cererea 
de revizuire declarată şi de a restabili drepturile 
revizuenţilor, pe care aceştia le-au avut pînă la ad-
miterea cererii de revizuire, care a constituit temeiul 
încălcării, stabilite de Curtea Europeană pentru 
Drepturile Omului, însă nu prin anularea hotărîrilor, 
care a constituit temeiul încălcării, ci prin acordarea 
despăgubirilor echivalente, cu restabilirea dreptului 
la spaţiul locativ nr.54 din str. Bănulescu-Bodoni 57 . 

Deliberînd astfel, Plenul concluzionează că, în 
baza principiului enunţat în Former King of Greece and 
Others v. Greece ([MC] (satisfacţie echitabilă), o hotă-
rîre în care se constată o violare impune statului re-
clamat o obligaţie legală de a înlătura aceste încălcări 
şi de a acorda despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, 
iar acordarea prejudiciului cauzat nu constă doar în 
anularea hotărîrilor, pentru care CEDO a constatat 
o violare , dar de a asigura că Guvernul Republicii 
Moldova se va conforma obligaţiilor în temeiul Con-
venţiei, de a adopta măsuri necesare în conformitate 
cu concluziile Curţii în hotărîrea respectivă, adică de 
a restabili situaţia preexistentă, de pînă la încălcare, a 
persoanei a căror drepturi au fost încălcate. 

În cazul în speţă, s-a constatat, prin hotărîrea 
CEDO, violarea dreptului la un proces echitabil al 
revizuenţilor, prin admiterea cererii de revizuire 
a familiei Molnic ş. a., astfel urmînd a fi restabilite 
drepturile familiei Jomiru, recunoscute prin hotărîri 
irevocabile de pînă la admiterea cererii de revizuire. 
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Restabilirea drepturilor familiei Jomiru presupune 
redobîndirea drepturilor acestea stabilite prin hotă-
rîrea Judecătoriei sectorului Centru din 4 mai 1999, 
menţinută în continuare prin decizia Tribunalului 
Chişinău din 22 septembrie 1999, decizia Curţii de 
Apel a Republicii Moldova din 14 decembrie 1999, 
decizia Tribunalului Chişinău din 11 mai 2000, decizia 
Curţii de Apel a Republicii Moldova din 12 septem-
brie 2000, decizia Colegiului civil al Curţii Supreme 
de Justiţie din 3 octombrie 2001şi hotărîrea Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie din 3 decembrie 2001, prin 
care a fost anulat bonul de repartiţie nr.064741, eli-
berat la 02.01.1995 lui Molnic Gheorghe şi membrilor 
familiei sale pentru instalarea în apartamentul nr.54 
din str. Bănulescu-Bodoni 57, anulat contractul de 
vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei 
cu pricina în proprietatea lui Molnic Gheorghe şi 
celorlalţi membri ai familiei acestuia, cu instalarea în 
acest imobil a Anei Jomiru cu familia sa. 

Prin urmare, restabilirea drepturilor familiei Jomi-
ru constă în acordarea în folosinţă a spaţiului locativ 
din str. Bănulescu-Bodoni 57, ap. 54, cu evacuarea 
familiei Molnic din acest imobil. 

Plenul Curţii Supreme de Justiţie a menţionat 
deja că, în sensul art. 46 al Convenţiei Europene 
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale, prin obligaţia statului de a restabili 
situaţia existentă înaintea încălcării, în cazul în care se 
constată o violare, se are în vedere de a impune statul 
reclamat la o obligaţie legală de a înlătura aceste 
încălcări şi de a acorda despăgubiri pentru prejudi-
ciul cauzat prin adoptarea de măsuri necesare de a 
restabili situaţia preexistentă, de pînă la încălcare, a 
persoanei a căror drepturi au fost încălcate, iar aceste 
măsuri nu constau, în mod obligatoriu şi exclusiv, în 
anularea hotărîrilor care au constituit obiectul violării. 

Restabilirea situaţiei preexistente poate avea loc 
şi prin acordarea de despăgubiri, or, statul a cărui 
condamnare este confirmată printr-o hotărîre CEDO 
are o astfel de obligaţie. 

Tinînd cont de conţinutul hotărîrii CEDO în cauza 
Jomiru şi Creţu contra Moldovei, raportat la circum-
stanţele cauzei, dreptul care urmează a fi restabilit 
familiei Jomiru constituie acordarea acestea a unui 
apartament în chirie în temeiul hotărîrii judecătoreşti 
din 12 septembrie 2000 (decizia Curţii de Apel a 
Republicii Moldova din 12 septembrie 2000), adică 
acordarea spaţiului locativ, apartamentul nr. 54 de 
pe str. Bănulescu-Bodoni 57, cu suprafaţa totală de 
68,5 m. p., suprafaţa locativă de 37, 5 m.p. 

La momentul includerii în rînd pentru îmbunătă-
ţirea condiţiilor locative, familia Jomiru locuia într-un 
spaţiu locativ, apartament separat, cu două odăi pe 
str. Calea Izvoarelor (actualmente M. Costin) cu su-

prafaţa locativă de 27,11 m.p. (f. d. 50, v. 1), suprafaţa 
totală de 47,0 m.p. (f. d. 18, v. 1, partea a doua, dosarul 
nr. 2-522/95), componenţa familiei 4 persoane. 

În hotărîrea sa, Curtea Europeană a respins pre-
tenţiile reclamanţilor formulate cu titlu de prejudiciu 
material solicitate în sumă de 61271 euro, ce ar con-
stitui costul unui apartament cu trei odăi, analogic cu 
cel la care are dreptul familia Jomiru, din motivul că 
dreptul încălcat al reclamanţilor constă în acordarea 
unui apartament în chirie şi nu în proprietate. 

Această constatare a CEDO nu împiedică sta-
tul, întru executarea obligaţiilor sale, rezultate din 
condamnare pentru încălcarea drepturilor, de a 
acorda despăgubiri, potrivit prevederilor legislaţiei 
naţionale. 

Raporturile juridice locative pe tot parcursul deru-
lării litigiului au fost şi sunt reglementate în Republica 
Moldova de Codul cu privire la locuinţe, adoptat la 
03.06.83 (Veştile 6/40, 1983), de Regulamentul cu 
privire la modul de acordare a încăperilor de locuit 
în R.S.S. Moldovenească Nr.405 din 25.11.87 (Veştile 
nr.12/154, 1987) şi alte acte normative. 

Potrivit art. 42 din Codul cu privire la locuinţe, 
norma spaţiului locativ se stabileşte în mărimea de 
nouă metri pătraţi pentru fiecare persoană. Printr-o 
hotărîre a Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti 
pentru unele oraşe poate fi stabilită o normă mai 
mare a spaţiului locativ. 

Încăperea de locuit se acordă în limitele normei 
spaţiului locativ, însă ea nu poate fi mai mică decît 
mărimea stabilită de Sovietul Miniştrilor al R.S.S. 
Moldoveneşti. 

Norma spaţiului locativ pentru mun. Chişinău 
constituie 12 metri pătraţi pentru o persoană. 

În conformitate cu p. 60 din Regulamentul cu 
privire la modul de acordare a încăperilor de locuit în 
R.S.S. Moldovenească, încăperea de locuit se acordă 
în limitele normei spaţiului locativ, stabilite în partea 
întîia a articolului 42 din Codul cu privire la locuinţe 
al R.S.S. Moldoveneşti, însă ea nu poate fi mai mică 
de 8 metri pătraţi la o persoană. 

Avînd în vedere componenţa membrilor familiei 
Jomiru la momentul dreptului ei asupra apartamen-
tului nr. 54 de pe str. Bănulescu-Bodoni 57, cu supra-
faţa totală de 68,5 m. p., suprafaţa locativă de 37, 5 
m.p., norma spaţiului locativ pentru mun. Chişinău 
de 12 metri pătraţi pentru fiecare persoană, prin 
acordarea acestui spaţiu locativ se satisfac integral 
cerinţele ei la spaţiu locativ, iar rîndaşul urmează a 
fi exclus din rînd. 

Conform p. 50 din Regulamentul cu privire la 
modul de acordare a încăperilor de locuit în R.S.S. 
Moldovenească, înainte de adoptarea hotărîrii cu 
privire la acordarea încăperilor de locuit, cetăţenii 
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trebuie să prezinte din nou, respectiv, la comitetul 
executiv al Sovietului local de deputaţi ai poporului, 
la administraţia întreprinderii, instituţiei, organizaţiei 
documentele prevăzute în punctul 20 al acestui Re-
gulament, consimţămîntul în scris al membrilor ma-
jori ai familiei la includerea lor în ordinul de repartiţie, 
precum şi angajamentul în scris al membrilor majori 
ai familiei, prin care ei se obligă, ca după acordarea 
spaţiului locativ se elibereze încăperile de locuit, ocu-
pate mai înainte în casa Sovietului local de deputaţi 
ai poporului, a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, 
a cooperativei de construire a locuinţelor sau în casa, 
ce îi aparţine cetăţeanului cu drept de proprietate 
personală. 

În temeiul p. 58 din acelaşi Regulament, încăperile 
de locuit din casele fondului de locuinţe al Sovietelor 
locale de deputaţi ai norodului, care se eliberează în 
legătură cu primirea de către muncitori şi slujbaşi 
a altor încăperi de locuit la locul de muncă, trec la 
dispoziţia acelei întreprinderi, instituţii, organizaţii, 
unde ei lucrează, şi se acordă lucrătorilor înscrişi în 
lista ordinii de succesiune. 

Ca consecinţă, dispunînd de dreptul la spaţiul 
locativ, apartamentul nr.54 din str. Bănulescu-Bo-
doni 57, prin hotărîri judecătoreşti irevocabile, fiind 
în situaţie de a nu avea posibilitatea de a respecta 
procedura prevăzută de p. 50 din Regulamentul cu 
privire la modul de acordare a încăperilor de locuit 
în R.S.S. Moldovenească, familia Jomiru nu a fost 
obligată să elibereze spaţiul locativ cu două odăi, în 
care locuia şi locuieşte pînă în prezent. Or, nici în una 
din hotărîrile, adoptate în favoarea familiei Jomiru de 
acordare a spaţiului locativ din str. Bănulescu-Bodoni 
57, nu există o obligaţie a acestea de a elibera spaţiul 
locativ cu două odăi cu trecerea la dispoziţia acelei 
întreprinderi, din contul căreia a fost acordat spaţiul 
locativ. 

În afară de aceasta, spaţiul locativ acordat din 
str. Bănulescu-Bodoni 57 de 37, 5 m. p. nu acoperea 
integral necesităţile familiei Jomiru de îmbunătăţire 
a condiţiilor de trai conform normei spaţiului locativ, 
iar pe parcursul examinării cauzei nu s-a solicitat, 
printr-o cerere sau într-un alt mod, eliberarea de către 
familia Jomiru a spaţiului cu două odăi. 

Plenul menţionează că dreptul de privatizare a 
spaţiilor locative, primite de către cetăţeni în chirie 
în modul stabilit, este reglementat, în special, de 
Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII 
din 10.03.93. 

Potrivit art. 1 din Legea menţionată, privatizarea 
fondului de locuinţe este un proces de înstrăinare, 
efectuat de organele puterii de stat, a fondului de 
locuinţe aparţinînd statului, organizaţiilor obşteşti, 
asupra cărora statul şi-a declarat dreptul de propri-

etate, altor asociaţii şi întreprinderi cooperatiste de 
stat, construite din contul mijloacelor alocate din 
bugetul de stat, în proprietate privată cetăţenilor 
Republicii Moldova şi asociaţiilor acestora (societăţi 
pe acţiuni şi societăţi economice, alte societăţi), pen-
tru satisfacerea necesităţilor în locuinţe şi formarea 
unor stăpîni reali prin dreptul de a dispune liber de 
proprietatea imobiliară. 

Prin fondul de locuinţe în prezenta lege se sub-
înţeleg imobilele şi spaţiile locative din construcţi-
ile care aparţin statului, indiferent de apartenenţa 
departamentală, locuinţele sovhozurilor şi ale altor 
întreprinderi agricole de stat, inclusiv cele reorga-
nizate după punerea în aplicare a Legii cu privire 
la privatizare, precum şi locuinţele construite din 
contul mijloacelor de stat de către întreprinderile şi 
organizaţiile cu alte tipuri de proprietate. 

În temeiul art. 5 alin. (1) din lege cetăţenilor Re-
publicii Moldova pot fi vîndute sau transmise cu titlu 
gratuit în proprietate privată în special locuinţele în 
care aceştia trăiesc şi care aparţin fondului de stat şi 
celui public asupra căruia statul şi-a declarat dreptul 
de proprietate, precum şi în imobilele ce aparţin 
unităţilor, indiferent dacă aceste unităţi sînt incluse 
în listele de privatizare. 

Prin urmare, familia Jomiru, avînd dreptul de chi-
rie, prin restabilirea acestor drepturi, la spaţiul locativ, 
apartamentul nr.54 din str. Bănulescu-Bodoni 57, în 
temeiul legii citate ar fi avut dreptul la privatizarea 
acestuia în mod gratuit, or în actele cauzei lipsesc 
probe că aceasta ar fi privatizat un alt spaţiu locativ, 
iar imobilul de două odăi în care locuiesc, nu este 
privatizat pînă în prezent. 

Astfel, în caz de privatizare, familia Jomiru, prin 
restabilirea drepturilor sale, în temeiul hotărîrii CEDO, 
ar avea dreptul, prin acordarea de despăgubiri, la 
costul de piaţă a apartamentului cu trei odăi din str. 
Bănulescu-Bodoni 57. 

În cazul în speţă, avînd în vedere circumstanţele 
litigiului, potrivit cărora familia Molnic a avut locul 
de trai în apartamentul nr. 54 de pe str. Bănulescu-
Bodoni 57 de un timp îndelungat, că apartamentul în 
cauză a fost privatizat şi că deposedarea familiei Mol-
nic de proprietatea sa ar putea genera o altă încălcare 
a drepturilor ultimei, Plenul consideră necesar de a 
restabili drepturile familiei Jomiru, prin acordarea de 
despăgubiri în mărimea costului apartamentului cu 
trei odăi din str. Bănulescu-Bodoni 57. 

Mai mult ca atît, din extrasul Registrului bunurilor 
imobile, Molnic Vera, Molnic Serghei şi Molnic Olesea 
nu sunt proprietarii apartamentului nr. 54, de pe 
str. Bănulescu-Bodoni 57 şi că proprietar este Braga 
Evgheni, care a procurat apartamentul de la intimaţi 
în baza contratului de vînzare – cumpărare nr. 26704 
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din 30.12.2010, iar admiterea cererii de revizuire prin 
anularea hotărîrilor, care au afectat dreptul familiei 
Jomiru la un proces echitabil, ar putea afecta şi 
drepturile actualului proprietar al apartamentului, 
prezumat a fi cumpărător de bună-credinţă. 

Conform certificatului Bursei imobiliare „Lara”, 
valoarea de piaţă a unui apartament cu trei odăi, în 
mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 57, cu suprafaţa 
totală de 68,5 m. p. constituie 910000 – 1010000 lei, 
valoarea medie constituind 960000 lei. 

Prin urmare, prezenta cerere de revizuire, cu cererile 
complementare, urmează a fi declarată ca admisibilă, 
cu admiterea ei, în principiu, cu restabilirea drepturi-
lor familiei Jomiru prin acordare de compensaţii din 
contul bugetului de stat prin intermediul Ministerului 
Finanţelor în valoarea medie a unui apartament cu trei 
odăi din mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 57, cu 
suprafaţa totală de 68,5 m. p. de 960000 lei. 

Prin acordarea de despăgubiri din contul statului, 
Plenul Curţii Supreme de Justiţie execută obligaţia 
statului de a restabili situaţia existentă înaintea 
încălcărilor, constatată de CEDO ca o violare, obligaţie 
care înlătură aceste încălcări prin acordarea de 
despăgubiri, în cazul în speţă, în modul stabilit în 
hotărîrea dată. 

În conformitate cu art.449 lit.h), art.450, art. 453 
alin.(1) lit.a) CPC, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, 

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de revizuire declarată de repre-
zentantul Anei Jomiru, Corneliu Creţu, Iulian Creţu, 
Lilianei Jomiru – Vitalie Zama. 

Se restabilesc drepturile familiei Jomiru Ana în 
privinţa spaţiului locativ, apartamentul nr.54 din str. 
Bănulescu-Bodoni 57, prin acordarea de compensaţie 
bănească în sumă de 960000 lei (nouă sute şasezeci 
mii de lei). 

Se dispune încasarea de la bugetul de stat prin inter-
mediul Ministerului Finanţelor în favoarea Anei Jomiru 
a sumei de 960000 lei (nouă sute şasezeci mii de lei). 

Hotărîrea este irevocabilă de la pronunţare. 

Preşedintele şedinţei Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
Constantin Gurschi 

Dosarul nr.4-2rh-1/13 

D I S P O Z I T I V U L  H O T Ă R Î R I I 
29 aprilie 2013 mun. Chişinău 

Plenul Curţii Supreme de Justiţie, prezidat de 
vicepreşedintele Curţii Supreme de Justiţie, Constan-
tin Gurschi , 

examinînd în şedinţă publică cererea de revizuire 
declarată de reprezentantul Anei Jomiru, Corneliu 
Creţu, Iulian Creţu, Lilianei Jomiru – Vitalie Zama, îm-
potriva hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
din 12 decembrie 2005, încheierii Curţii Supreme de 
Justiţie din 24 ianuarie 2007, deciziei Curţii Supreme 
de Justiţie din 24 ianuarie 2007 şi deciziei Curţii 
Supreme de Justiţie din 03 mai 2007, declarată de 
reprezentantul revizuenţilor: Ana Jomiru, Corneliu 
Creţu, Iulian Creţu, Liliana Jomiru – Vitalie Zama, în 
cauza civilă intentată la cererea Direcţiei evidenţă 
şi repartizarea spaţiului locativ a Primăriei munici-
piului Chişinău şi Anei Jomiru împotriva lui Molnic 
Gheorghe, Molnic Vera cu privire la declararea nu-
lităţii actelor administrative şi evacuarea din spaţiul 
locativ a familiei Molnic, cu instalarea în spaţiul lo-
cativ din strada Bănulescu Bodoni 57, apartamentul 
nr.54, municipiul Chişinău, a familiei Jomiru. 

În conformitate cu art.449 lit.h), art.450, art. 453 
alin.(1) lit.a) CPC, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, 

HOTĂRĂŞTE: 

Admite cererea de revizuire, declarată de repre-
zentantul Anei Jomiru, Corneliu Creţu, Iulian Creţu, 
Lilianei Jomiru – Vitalie Zama. 

Se restabilesc drepturile familiei Jomiru Ana la 
spaţiul locativ, apartamentul nr.54 din str. Bănulescu-
Bodoni 57, prin acordarea de compensaţie bănească 
în sumă de 960000 lei (nouă sute şasezeci mii de lei). 

Se dispune încasarea de la bugetul de stat prin inter-
mediul Ministerului Finanţelor în favoarea Anei Jomiru 
a sumei de 960000 lei (nouă sute şasezeci mii de lei). 

Hotărîrea este irevocabilă de la pronunţare. 

Preşedintele şedinţei Plenului Curţii Supreme de Justiţie  
Constantin Gursch

Politica şi mustaţa
La scurtă vreme după ce îşi lăsase mustaţă, Sir Winston Churchill a fost invitat la un dineu. 
- Domnule, i s-a adresat o doamnă care stătea lângă el, ţin să te anunţ că nu-mi pasă cât de negru 
sub unghie nici de politica şi nici de mustaţa dumitale. 
- Fiţi fără nici o grijă, doamnă, i-a răspuns Churchill, n-aveţi nici o şansă să ajungeţi vreodată în 
contact nici cu una, nici cu alta! 
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CICERO - DE SIGNIS 
(DESpRE STATUI)

  pLEDOARII CELEBRE

am învăţat, făcând cercetări asupra acestui om, până 
şi numele artiştilor); acelaşi artist, cred, a făcut şi acel 
Cupidon lucrat la fel care se afla la Thespiae şi pentru 
care e vizitat Thespiae; Căci alt motiv de a-l vizita nu 
ai. Până şi vestitul L. Mummius, deşi a ridicat de acolo 
Thespiadele, care sunt acum în Templul Fericirii, şi 
celelalte statui profane din acea cetate, nu s-a atins de 
acest Cupidon de marmora, fiindcă era consacrat zeilor.

Dar, ca să mă întorc la acest sanctuar, era acolo 
această statuie de marmoră a lui Cupidon de care 
vorbesc. De cealaltă parte, un Hercule cu măiestrie 
lucrat în aramă. Despre acesta se spunea, cred, şi 
desigur, aşa e, că este a lui Myron. Mai erau în faţa 
acestor zei nişte mici altare, care ar fi putut arăta 
oricui sfinţenia sanctuarului; erau pe lângă acesta 
două statui de aramă nu prea mari, însă de-o aleasă 
frumuseţe, cu înfăţişare şi veşmânt de faţă, care, cu 
mâinile ridicate, ţineau anumite lucruri sfinte puse 
pe cap după obiceiul fetelor ateniene. Lor li se spu-
nea canefore. Toate statuile despre care am vorbit, 
judecători, le-a furat Verres de la Heius din sanctuar: 
n-a lăsat zic, niciuna dintre ele, sau, ca să fiu şi mai 
lămurit, nimic altceva decât una de lemn veche de 
tot; pe aceasta Verres n-a vrut s-o aibă acasă la el.

Pe numele zeilor şi al oamenilor! Ce este aceasta? 
Ce fel de proces este acesta? Ce înseamnă aceasta 
neruşinare? Înainte ca tu să fi furat statuile despre 
care vorbesc, nimeni n-a venit la Mesina, investit cu 
puterea supremă, fără să le fi văzut. Atâţia pretori, 
atâţia consuli au fost în Sicilia şi în timp de pace, dar 
mai ales în timp de război, atâţia oameni de tot felul 
(nu vorbesc de cei cinstiţi, de cei cumsecade, de cei 
respectuoşi faţă de zei), atâţia lacomi, atâţia necinstiţi, 
atâţia îndrăzneţi, dar nici unul dintre ei nu si-a închi-
puit că este atât de straşnic, atât de puternic, atât de 
renumit, încât să îndrăznească să ceară, să ia sau să se 
atingă de ceva din acel sanctuar. Va lua Verres ce va fi 
mai frumos peste tot? Nimănui afară de el nu-i va fi 
îngăduit să aibă nimic? Casa acestui om, ea singura, 
va cuprinde bogăţiile de preţ ale atâtor case? De 
aceea oare nu s-a atins de ele nici unul din înaintaşii 
lui, ca să le prade el? C.Claudius Pulcher a adus înapoi 
ce luase numai pentru că C.Verres să poată fura? Dar 
n-avea nevoie acel Cupidon de casa unui desfrânat şi 
nici de ştiinţa unei curtezane; se simţea bine în acel 
sanctuar strămoşesc; ştia că a fost lăsat lui Heius de 

Trec acum la patima acestui om, cum o numeşte 
chiar el, boală şi nebunie, cum îi spun prietenii lui, 
tâlhărie, cum îi zic sicilienii. Cu ce anume s-o numesc, 
eu nu ştiu. Eu vă voi înfăţişa faptele; voi să le cântăriţi 
după greutatea lor, nu după numele ce li se dă. Cu-
noaşteţi-le mai întâi în însăşi natura lor; apoi poate 
nu va fi greu să găsiţi cu ce nume trebuie s-o numiţi.

Afirm că în toată Sicilia, provincie atât de bogată, 
de atâta timp cucerită, cu atâtea oraşe, cu atâtea fa-
milii pline de avuţii, n-a existat niciun vas de argint, 
niciunul de Corint sau de Delos, nicio piatră prețioasă 
sau perlă, nimic lucrat în aur sau în fildeş, nici o sta-
tuie de aramă, de marmora sau de fildeş, afirm că n-a 
existat nicio pictură pe lemn, nici vreo tapiserie pe 
care el să nu le fi căutat, să nu le fi cercetaţi şi, dacă 
i-au plăcut, să nu le fi furat. Se pare că spun un lucru 
extraordinar; băgaţi de seamă şi cum îl spun. Căci nu 
înfăţişez toate acestea ca să spun vorbe umflate sau 
ca să agravez învinuirea. Când afirm că Verres n-a lăsat 
în toată provincia niciun lucru de acest fel, să ştiţi că 
spun adevărul adevărat, nu vorbesc cu patima unui 
acuzator. Şi mai lămurit chiar: omul acesta n-a lăsat 
nimic în casa nimănui, nici măcar în aceea a unui oas-
pete, nimic în locurile publice, nici măcar în temple, 
nimic la vreun sicilian, nimic la vreun cetăţean roman, 
în sfârşit, niciun lucru care să-i fi căzut sub ochi sau 
să-i fi venit în minte, fie el particular sau public, profan 
sau sacru, pe tot întinsul Siciliei…

C. Heius (toţi cei care au trecut prin Mesina recu-
nosc uşor acest lucru) este în toate privinţele mamer-
tinul cel mai bogat din acest oraş. Casa lui e poate 
cea mai însemnată din Mesina şi fără îndoială cea 
mai vestita, cea mai deschisa concetăţenilor noştri 
şi cea mai primitoare. Aceasta casa înaintea venirii 
lui Verres era atât de frumoasa încât şi pentru oraş 
era o podoaba. Căci Mesina ca atare, deşi frumoasa 
prin aşezare, prin zidurile ce-o împrejmuiesc şi prin 
portul ei, e cu totul săracă şi lipsită de lucrurile cu 
care se desfăta Verres.

Se afla în casa lui Heius un foarte vechi sanctuar 
lăsat în mare cinste acolo de strămoşi, în care erau 
patru statui foarte frumoase, de-o desăvârşită artă, 
de-o faima fără pereche, în stare să desfete nu numai 
pe omul acesta înzestrat şi priceput dar chiar pe orici-
ne dintre noi, pe care el ne numeşte profani; una de 
marmora, a lui Cupidon, de Praxiteles (precum se vede 
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către strămoşi că o moştenire sfântă; nu umbla după 
moştenitorul unei curtezane.

Dar de ce mă pornesc cu atâta înverşunare? Cu un 
singur cuvânt voi fi redus la tăcere: ”Am cumpărat”, 
zice el. O zei, nemuritori, strălucită apărare! Am trimis 
în provincie un negustor investit cu puterea supremă 
şi cu dreptul de viaţă şi de moarte, că să cumpere 
toate statuile, picturile şi toată argintăria, tot aurul, tot 
fildeşul, pietrele preţioase, să nu lase nimănui nimic! 
Căci aceasta apărare, se pare, mi se pune în faţă la ori-
ce învinuire: a tăcut. Mai întâi, dacă, aşa cum doreşti, 
voi recunoaşte împreună cu tine că ai tăcut – fiindcă 
în toată această parte a acuzaţiei numai de o astfel 
de apărare ai de gând să te foloseşti – te întreb: ce 
fel de tribunale socoteşti tu că sunt la Roma, dacă-ţi 
închipui că cineva te va crede că în timpul preturii şi 
al conducerii tale ai făcut din toată provincia atâtea 
lucruri aşa de preţioase, într-un cuvânt toate lucrurile 
care s-au vădit de oarecare preţ?

Vedeţi, grija înţeleaptă  a strămoşilor noştri, care 
nu bănuiau nimic încă  din abaterile de felul acesta, 
însă prevedeau totuşi ce se putea întâmpla în tre-
burile particulare. Ei au socotit că nici un magistrat 
care ar fi plecat intr-o provincie investit cu puterea 
administrativa sau ca legat, nu va fi atât de nebun 
încât să cumpere argintărie (Căci i se dădea din 
visteria statului), sau covoare (Căci ele i se puneau la 
dispoziţie  pe temeiul legilor); un sclav însă, de care 
ne folosim cu toţii şi care nu e de popor, au gândit că 
poate tace, dar au hotărât ca nimeni să nu-l cumpere 
decât  în locul unuia care ar fi murit. Daca un sclav ar 
fi murit la Roma? Ba nu, dacă ar fi murit chiar acolo. 
Căci ei n-au vrut sa-ti instalezi casa ta în provincie, ci 
să împlinească o nevoie a guvernatorului în provincia 
sa. Din ce pricina ne-au împiedicat cu atâta grija de la 
tăceri în provincii? De aceea, judecători, fiindcă soco-
teau că e furt, nu tăcere, atunci când vânzătorului nu-i 
este îngăduit să vândă în toată libertatea. Îşi dădeau 
seama că în provincii, dacă cel investit cu comanda-
mentul suprem şi cu puterea administrativa ar vrea 
să cumpere ce este în casa fiecărui om şi dacă acest 
lucru i-ar fi permis, fiecare magistrat ar lua ce-ar voi, 
fie c-ar fi de vânzare, fie că nu, şi cu orice  preţ ar vrea.

Va spune cineva: ”Nu-l învinui în chipul acesta pe 
Verres, nu-i cerceta faptele cu asprimea scrupulelor 
de altădată; admite că a făcut fără a fi fost oprit de 
lege, numai să fi tăcert cinstit, să nu-si fi însuşit nimic 
abuzând de puterea lui, nimic fără voia proprietarului, 
nimic pe nedrept „. aşa voi face. Daca Heius a avut 
ceva de vânzare, dacă a vândut lucrul cu cât îl  preţuia, 
nu te mai întreb de ce l-ai tăcert.

Aşadar ce trebuie să facem? Trebuie oare să recur-
gem la dovezi intr-o asemenea chestiune? Trebuie, 
cred eu, să cercetam dacă Heius a avut datorii, dacă a 

vândut ceva la licitaţie. Daca a făcut-o, să ne întrebam 
dacă s-a găsit intr-o atât de mare încurcătură băneas-
că, dacă l-au copleşit o atât de mare lipsă şi atâta 
strâmtoare încât să-şi jefuiască sanctuarul, încât să-şi 
vândă zeii moşteniţi de la strămoşi. Dar eu constat că 
omul n-a făcut nicio licitaţie, că n-a vândut niciodată 
nimic afară de roadele sale şi nu numai că nu-i dator 
nimănui, dar are şi a avut întotdeauna bani din belşug. 
Chiar dacă toate acestea ar fi altfel decât  le spun, 
tot n-ar fi vândut lucruri care de atâţia ani se aflau în 
familia să  şi în sanctuarul strămoşilor săi. ” Dar dacă a 
fost îndemnat de vreo sumă mare de bani? ” Nu-i de 
crezut că omul acela atât de bogat, atât de vrednic de 
cinste, să fi pus banii mai presus de pietatea să  şi de 
amintirile de la strămoşi. ”Aşa este; şi totuşi oamenii 
sunt abătuţi  uneori chiar şi de la principiile lor de o 
sumă mare de bani”. Să vedem cât de mare a fost suma 
de bani care a putut să-l îndepărteze pe Heius, un om 
foarte bogat, fără pic de lăcomie, de la omenia lui, 
de la respectul faţă de strămoşi, de la veneraţia faţă 
de zei. Tu i-ai poruncit, mi se pare, să înscrie chiar el 
în condicile sale că toate aceste statui de Praxiteles, 
Myron, Polyclet, i-au fost vândute lui Verres cu şase 
mii cinci sute de sesterti. Aşa a trecut în ele…

Mă bucură că aceste strălucite nume de artişti, 
pe care cunoscătorii le ridică în slăvi, au căzut atât 
de jos după aprecierea făcută de Verres. Un Cupidon 
de Praxiteles o mie şase sute de sesterti! De bună 
seamă, de aici a ieşit vorba: mai bine cumpăr decât 
să împrumut.

Vă spune cineva: ”Ce? tu preţuieşti lucrurile astea 
atât de mult? ”Eu, credeţi-mă, nu le preţuiesc în le-
gătură cu mine şi cu trebuinţele mele. Cred totuşi că 
dacă ele trebuie să fie preţuite de voi la atât cât sunt 
preţuite după judecată acelora care sunt pasionaţi 
de asemenea lucruri, la atât cât se vând de obicei, la  
preţul cu care s-ar putea vinde chiar acestea despre 
care-i vorba, dacă s-ar vinde făţiş  liber si, în sfârşit, 
la atât cât le  preţuieşte însuşi Verres. Căci niciodată, 
dacă ar fi socotit ace, Cupidon numai la patru sute 
de dinari, nu s-ar fi expus să ajungă din cauza lui în 
gura oamenilor şi să-şi atragă atâta critică. În sfârşit, 
cine dintre voi nu ştie  la cât se  preţuiesc lucrurile 
acestea? N-am auzit la o licitaţie vânzându-se cu 
patruzeci de mii se sesterti o statuie de arama nu 
prea mare? Ce? Daca aşa vrea să  numesc oameni 
care n-au tăcert mai ieftin sau au tăcert chiar mai 
scump, oare n-as putea? De fapt, în aceste lucruri 
măsura valorii e în proporţie  cu pasiunea pe care 
o ai pentru ele. E greu să  pui limita  preţului, dacă 
n-ai limitat pasiunea. Aşadar, eu vad că Heius n-a 
fost împins nici de voinţa sa, nici de vreo strâmtoare 
bănească de moment, nici de mărimea sumei oferite 
să  vândă aceste statui, ci că tu, prin aceasta tăcere 
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simulată, prin violenta, prin intimidare, prin puterea 
ta oficiala şi prin fascele călăilor tăi le-ai smuls şi le-ai 
răpit de la un om pe care poporul roman îl încredin-
ţase împreună cu ceilalţi aliaţi nu numai puterii tale 
supreme, dar şi onestităţii tale.

Ce-as putea dori mai mult, judecători, în legătură 
cu aceasta acuzaţie, decât  ca Heius să  spună şi el 
tot aceleaşi lucruri? Nimic, desigur, dar să  nu cerem 
lucruri pre grele. Heius e mamertin. Oraşul mamer-
tin îl lauda le Verres în mod oficial ca urmare a unei 
hotărâri comune. Tuturor celorlalţi sicilieni omul 
acesta le este urât, numai mamertinii îl iubesc. Iar 
conducătorul delegaţiei care a fost trimisa să-i aducă 
laude lui Verres este Heius (într-adevăr, e cel dintâi 
în oraşul sau), pentru ca, îndeplinindu-si însărcinarea 
publica primita, să  nu vorbească despre nedreptăţile 
săvârşite împotriva lui ca particular.

Deşi ştiam acestea şi mă gândeam la ele, am avut 
încredere în Heius, judecători; l-am adus la prima 
parte a procesului şi n-am făcut totuşi acest lucru 
cu riscul vreunui pericol. Căci ce ar putea răspunde 
Heius, dacă ar fi fost necinstit, dacă n-ar fi fost cine 
este? Că acele statui erau la el acasă, că nu erau la 
Verres? Cum ar fi putut spune aşa ceva? Sa zicem că 
ar fi omul cel mai nedemn şi ar minţi cu cea mai mare 
neruşinare,; atunci ar fi putut spune că acele lucruri 
le-a avut de vânzare şi că le-a vândut cu  preţul dorit 
de el. Omul acesta foarte vestit în oraşul sau, care 
dorea nespus de mult că voi să  aveţi o părere justă 
despre respectul său faţă de zei şi despre demnitatea 
sa, a spus mai întâi că el aduce laude lui Verres, în 
numele oraşului, fiindcă aşa i se dăduse însărcinarea, 
apoi că el n-avea acele lucruri de vânzare, nici n-ar fi 
putut fi convins vreodată cu nici un preţ, de i s-ar fi 
îngăduit să  hotărască ce anume vrea, să  vândă acele 
lucruri care fuseseră lăsate în sanctuar şi încredinţate 
familiei de strămoşii săi.

De ce stai aşa, Verres? Ce aştepţi? De ce zici că eşti 
prigonit şi atacat de oraşele Centuripa, Catania, Ha-
laesa, Tyndaris, Henna, Agyrium şi de celelalte oraşe 
ale Siciliei? Mesina, a doua ta patrie, cum spuneai 
de obicei, te hărţuieşte, Mesina ta, zic, sprijinitoarea 
crimelor tale, martora desfrânărilor, tăinuitoarea 
prăzilor şi furturilor tale. Iată, este aici bărbatul cel 
mai de seamă din acest oraş, trimis din ţara să  ca 
reprezentant în acest proces, conducătorul celor ce-
ţi aduc laude, care te laudă în numele oraşului. Căci 
aşa i s-a dat însărcinare şi aşa i s-a ordonat. Totuşi, 
întrebat despre corabie, ţineţi minte ce-a răspuns: că 
ea a fost construită de lucrătorii angajaţi şi plătiţi de 
oraş şi că la construirea ei a vegheat oficial un sena-
tor mamertin. Acelaşi om recurge la voi, judecători, 
ca particular; el se foloseşte de aceasta lege, sprijin 
comun al aliaţilor, în virtutea căreia se tine acest pro-

ces. Deşi legea este în legătură cu reclamarea banilor 
furaţi, a căror lipsă n-o resimte prea mult, ceea ce 
reclamă, zice el, sunt odoarele sfinte ale strămoşilor 
săi, zeii casei lăsaţi de strămoşi îi cere el înapoi. Ai 
oare vreo ruşine, vreun respect faţă de zei, Verres, 
vreo teama? Ai locuit la Heius, la Mesina; l-ai văzut 
aproape în fiecare zi aducând prinoase acestor zei în 
sanctuarul său; el nu-şi bate capul cu banii; în sfârşit, 
nu cere înapoi lucrurile care au fost folosite numai ca 
podoaba; păstrează-ţi caneforele, da-i înapoi statuile 
zeilor. Fiindcă a spus acestea, fiindcă atunci când i s-a 
ivit prilejul, ca aliat şi prieten al poporului roman, s-a 
plâns cuviincios înaintea voastră, fiindcă a ascultat 
mai mult decât  de orice de conştiinţa sa, nu numai 
când si-a reclamat zeii părinteşti, dar şi în mărturia sa, 
făcută pe baza de jurământ, aflaţi că a fost trimis la 
Mesina de către Verres unul dintre delegaţi, şi tocmai 
acela care a vegheat oficial la construirea corabiei 
lui, spre a cere senatului ca Heius să  fie înfierat cu 
pedeapsa infamiei…

Acum merită osteneala să  aflaţi, judecători, cum 
căuta şi cum scotocea el de obicei toate aceste lucruri. 
Sunt nişte fraţi din Cibyra, Tlepolemus şi Hieron, 
dintre care unul cred că se îndeletnicea obişnuit cu 
modelatul în ceara, celalalt e pictor. Aceştia, dacă nu 
mă înşel, fiindcă la Cibyra erau bănuiţi de concetăţenii 
lor că jefuiseră templul lui Apolo, temându-se de un 
proces şi de pedeapsa legii, au fugit de la ei de-acasă. 
Cum îl ştiau pe Verres pasionat de arta lor de pe când 
acesta – lucru pe care l-aţi aflat de la martori – venise 
la Cibyra cu înscrisuri fără valoare, fugind din patria 
lor, s-au dus la el ca exilaţi (pe când Verres se afla în 
Asia). El i-a ţinut pe lângă sine în timpul acela si, în 
prăzile şi furturile săvârşite ca legat, s-a folosit mult 
de serviciile şi de sfaturile lor. Aceştia sunt cei despre 
care Quintus Tadius menţionează în registrele sale ca 
”din ordinul lui Verres le-a dat bani pictorilor greci”. Pe 
aceştia, fiindcă îi cunoscuse bine şi-i dovedise price-
puţi la treabă i-a dus cu el în Sicilia. După ce-au ajuns 
acolo, cu o uimitoare iscusinţă (le-ai fi putut spune 
câini de vânătoare), adulmecau toate obiectele de 
artă şi le luau urma pas cu pas în aşa fel încât găseau 
prin anumite mijloace unde se află fiecare. Un lucru 
îl descopereau prin ameninţări, altul prin promisiuni, 
unul prin sclavi, altul prin oameni liberi, printr-un 
prieten unul, altul printr-un duşman; tot ce le plăcea 
trebuia socotit pierdut. Cei cărora li se cerea argintărie 
cizelată nu doreau nimic altceva decât  ca aceasta să  
nu fie pe placul lui Hieron şi al lui Tlepolemus.

Este adevărat, fiţi siguri, judecători, faptul pe care 
vi-l voi povesti. Îmi  amintesc ca Pamphilus lilybetanul, 
prietenul şi oaspetele meu, om de vaza, mi-a povestit 
ca, după ce acesta ii luase prin abuz de putere un ulcior 
făcut de mana lui Boethos de o minunată lucrătură şi 
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de o mare greutate, s-a întors acasă peste măsură de 
trist şi de tulburat, fiindcă un vas ca acela, care îi fusese 
lăsat de tatăl şi de strămoşii săi şi de care se folosea 
de obicei la zilele de sărbătoare şi la sosirea oaspeţilor, 
îi fusese furat. ” Pe când şedeam trist, zice el, vine în 
grabă un sclav din templul Venerei; îmi porunceşte 
să  duc pe dată la pretor cupele mele împodobite cu 
chipuri în relief. Am fost adânc tulburat, zice; aveam 
doua; poruncesc să  fie scoase amândouă, ca să  nu 
mi se întâmple ceva şi mai rău, şi să  fie duse odată 
cu mine la palatul guvernatorului. Când ajung acolo, 
pretorul se odihnea; fraţii aceia cibyraţi se plimbau prin 
casa. Aceştia, cum m-au văzut, zic: ”Unde sunt cupele, 
Pamphile? ” Le arat întristat; ei le lauda. Încep să  mă 
plâng că nu voi mai avea nimic care să  fie de vreun 
preţ, dacă mi se vor lua şi cupele. Atunci aceia, când mă 
vad abătut: ” cât vrei să  ne dai, ca să  nu ţi se ia? ”Ca să  
n-o mai lungesc, zice el, mi-au cerut o mie de sesterti. 
Am spus că le voi da. Intre timp îl chema pretorul; le 
cere cupele. ”Atunci ei încep să  spună pretorului că au 
crezut, după cum auziseră, ca-s cupele lui Pamphilus 
sunt de oarecare preţ, dar că sunt nişte lucruri de nimic, 
nedemne să  le aibă Verres în argintăria sa. Pamphilus 
îşi ia înapoi minunatele sale cupe…

Dar, ca să  ne întoarcem la Lilybaeum, de care cu-
vântarea noastră s-a îndepărtat, este acolo un anume 
Diocles, supranumit Popilius, ginerele lui Pamphilus, 
cel căruia i s-a luat ulciorul. De la acesta Verres a furat 
toate vasele de pe un bufet îndată ce au fost scoase la 
vedere. S-ar putea să  spună că le-a tăcert; într-adevăr, 
de dată aceasta, din cauza unui furt atât de mare, 
au fost făcute, cred, acte de vânzare . El a poruncit 
lui Timarchides să  evalueze argintăria la  preţul cel 
mai mic stabilit de cineva vreodată pentru darurile 
făcute actorilor… Se imaginează o proasta apărare 
spunându-se că pretorul a tăcert toată aceasta argin-
tărie. Totuşi tocmai acest lucru nu poate fi dovedit din 
registre. Daca în aceste registre pe car ele prezinţi nu 
e scris cum ai tăcert ceea ce ai, iar pe timpul când spui 
cele mai multe lucruri, nu aduci nici măcar urma de 
registru, nu urmează că trebuie să  fii condamnat şi 
după registrele prezentate, şi după cele neprezentate?

Ai furat la Lilybaeum de la M.Caelius, cavaler ro-
man, un tânăr foarte distins, tot ce ai vrut; n-ai şovăit 
să  furi toată mobila lui C.Cacurius, om activ, întreprin-
zător şi deosebit de simpatizat; ai furat la Lilybaeum 
în văzul tuturor o masă foarte mare şi foarte frumoasă 
din lemn de cedru de la Q.Lutatius Diodorus, care, 
prin mijlocirea lui Q.Catulus, a fost făcut cetăţean 
roman de către L. Sylla. Nu te ţin de rău ca pe-un om 
care merită din plin să  fie victima apucăturilor tale, 
pe Apollonius, fiul lui Nico, din Drepanum, care acum 
se numeşte A.Clodius, l-ai jefuit şi l-ai prădat de toată 
argintăria lui minunat lucrată…

Diodorus, care a depus înainte ca martor în faţa 
voastră, e din Malta. El locuieste la Lilybaeum de mai 
mulţi ani, om vestit în ţara lui, strălucit şi cu trecere 
pentru meritele sale la acela unde s-a strămutat. 
Despre acesta i se spune lui Verres că are foarte bune 
vase de argint cizelate, intre care nişte cupe numite 
tericleene, lucrate de mana lui Mentor cu o arta de-
săvârşită. Îndată ce Verres a auzit aceasta, s-a aprins 
atât de tare nu numai de dorinţa de-a le vedea, dar, 
chiar de-a i le lua, încât a chemat pe Diodorus la el şi 
i le-a cerut. Acela, care ţinea mult la ele, a răspuns că 
nu le are la Lilybaeum, că le-a lăsat la Malta la o ruda 
a sa. Atunci Verres trimite numaidecât  oameni de 
încredere la Malta; scrie unor maltezi să  caute peste 
tot acele vase; cere lui Diodorus să  trimită o scrisoare 
rudei sale. I se părea că timpul trece nespus de încet 
Până să  vadă acea argintărie. Diodorus, om cumpătat 
şi curtător, care voia să-şi păstreze averea, scrie rudei 
sale să răspundă celor care veniseră de la Verres că 
trimisese argintăria la Lilybaeum cu puţine zile îna-
inte. Între timp dispare şi el din provincie; a preferat 
să  lipsească puţin din ţară decât să piardă, rămânând 
acolo, acea argintărie minunat lucrată. Când Verres a 
auzit acestea, a fost atât de tulburat încât tuturor li 
se părea vădit că si-a pierdut minţile, că a turbat de 
manie. Fiindcă nu-i putuse sustrage argintăria, spunea 
că vasele minunat lucrare îi fuseseră furate lui de către 
Diodorus; ameninţă într-una pe Diodorus în lipsa, 
ţipa în gura mare în faţa lumii, uneori de-abia îţi ţinea 
lacrimile. Am aflat din piesele de teatru că Eriphyla era 
stăpânită de-o dorinţă atât de pătimaşă încât, văzând 
un colan de aur şi pietre preţioase, pare-mi-se, înflăcă-
rată de frumuseţea lui, a sacrificat viaţa bărbatului său. 
Lăcomia lui Verres e la fel cu a ei, ba chiar mai aprigă şi 
mai nebună, pentru că aceea cel puţin dorea ce văzuse, 
pe când poftele acestui om erau aţâţate nu numai de 
ce vedea, ci şi de ce auzea.

El porunceşte ca Diodorus să  fie căutat în toată 
provincia. Acela îşi şi mutase tabăra din Sicilia si-si 
luase cu el vasele. Ca să-l recheme în vreun chip în 
provincie, omul nostru născoceşte un plan chibzuit, 
dacă aşa ceva trebuie mai degrabă numit chibzuinţa 
decât  nebunie. Pune pe unul din copoii lui să  spună 
că vrea să-l acuze de cri mă pe Diodorus din Malta. 
La început tuturor li se părea uimitor că e acuzat 
Diodorus, omul cel mai paşnic, cel mai în afară de 
orice bănuiala nu numai de crima, dar chiar şi de 
vreo greşeala oricât de mică; pe urmă se văzu bine 
că toate uneltirile acelea se datorau argintăriei. Verres 
nu ezita să  dea ordin ca numele lui Diodorus să  fie 
trecut pe lista acuzaţilor şi atunci a primit el pentru 
prima oara, cred o acuzaţie împotriva unui absent. 
S-a aflat în toată Sicilia că se fac acuzaţii de crima 
din aptima pentur argintărie cizelată, şi nu numai 
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ca se fac astfel de acuzaţii, dar sunt acuzaţi chiar 
cei absenţi. La Roma, în vesminte cernite, Diodorus 
alerga necontenit pe la protectorii şi oaspeţii săi, le 
povestea tuturor păţania. Lui Verres i se trimit scrisori 
pline de manie de către tatăl sau, precum şi de către 
prieteni, cu îndemnul să  bage de seamă ce face cu 
Diodorus şi până unde împinge lucrurile: povestea 
e cunoscută şi-l pune într-o lumină urâtă; e nebun; 
se va pierde prin aceasta singura acuzaţie, dacă nu 
va fi prudent. Verres încă  îşi mai  preţuia tatăl, dacă 
nu ca pe un părinte, cel puţin ca pe un om; pentru 
coruperea judecătorilor nu se îmbogăţise încă  destul; 
era primul său an de conducere şi încă  nu era, ca în 
cazul Sthenius, plin de bani. Şi astfel nebunia lui a fost 
întrucâtva ţinută în frâu nu de ruşine, ci de teamă şi 
de frică. Nu îndrăzneşte să-l condamne în lipsă pe 
Diodorus; îl scoate de pe lista acuzaţilor, în acest timp, 
Diodorus, cât a fost pretor anul acesta, aproape trei 
ani, a trebuit să  stea departe de provincia şi de casa 
lui. Nu numai ceilalţi sicilieni, dar Până şi cetăţenii 
romani şi-au zis că, de vreme ce Verres merge atât 
de departe cu lăcomia lui, nu mai e chip să  creadă 
cineva că ar putea salva sau ţine acasă la el un lucru 
care i-ar plăcea ceva mai mult acestui om.

Atunci fura Verres de la Cn.Calidius, un cavaler ro-
man de seamă şi cu trecere, despre al cărui fiu ştia că e 
senator al poporului roman şi judecător, nişte vestite 
vase de argint împodobite cu capete de caisori care 
fuseseră ale lui Q. Maximus. Fără să-mi dau seama, 
aici am nimerit-o rău, judecători; Căci le-a tăcert, nu 
le-a furat; mai bine n-aş fi spus-o; se va lauda şi-şi va 
juca în voie aceşti caisori. ”Am tăcert, am dat bani”. 
„Cred”. „Se vor aduce aici chiar şi registrele”. „Merita 
osteneala, arată registrele. Spulbera cel puţin aceasta 
acuzaţie în legătură cu Calidius, numai să  pot vedea şi 
eu registrele”. Însă de ce se plângea Calidius la Roma, 
că deşi făcea comerţ în Sicilia de atâţia ani, numai 
de tine a fost atât de dispreţuit, cu atâta trufie privit, 
încât a fost jefuit la fel ca şi ceilalţi sicilieni? Dacă 
tăcersesi, de ce susţinea că-ţi va reclama în justiţie  
argintăria, de vreme ce ţi-o vânduse de bunăvoie? 
Apoi, ai fi putut să  nu i-o dai înapoi lui Cn. Calidius, 
mai ales când acesta e în legături de prietenie atât 
de strânse cu L. Sisenna, apărătorul tău, şi când le-ai 
redat-o celorlalţi prieteni ai lui Sisenna !…

Lui Cn. Calidius, cavaler roman, i s-a îngăduit de 
către toţi ceilalţi pretori să aibă argintărie frumos 
lucrată, i s-a îngăduit să-şi poată împodobi şi pregaţi 
ospăţul cu bogăţiile casei sale, când ar fi invitat la el 
un magistrat sau vreun personaj mai de seamă. în 
casa lui Cn.Calidius au fost mulţi magistraţi învestiţi 
cu puterea civilă şi militară: nu s-a găsit nimeni atât 
de nebun încât să-i sustragă această argintărie atât de 
strălucita şi atât de vestita, nimeni atât de îndrăzneţ 

încât să  i-o ceară, nimeni atât de neruşinat încât să-i 
pretindă să i-o vândă. Într-adevăr, e o trufie, judecă-
tori şi o trufie de netăgăduit ca un pretor să spună 
în provincia sa  unui om demn de stimă, bogat, de 
mare vază: ”Vinde-mi vasele tale cizelate”. Căci asta 
înseamnă că zici: ”Tu nu eşti vrednic să  ai lucruri care 
au fost atât de desăvârşit făcute: acestea sunt potri-
vite pentru demnitatea mea”. Tu, Verres, mai demn 
decât  Calidius? Tu, care (ca să  nu compar viaţa, nici 
reputaţia ta cu a aceluia, căci nu trebuie comparate; 
voi compara numai rangul prin care îţi închipui că eşti 
mai presus decât  el), fiindcă ai dat agenţilor electorali 
trei sute de mii de sesterti, ca să  fii proclamat pretor, 
şi trei sute de mii acuzatorului, ca să  nu-ţi încurce 
socotelile, pentru acest motiv dis preţuieşti ordinul 
cavalerilor si-l priveşti de sus? Pentru aceasta ti s-a 
apărut nedemn ca un lucru care îţi plăcea să  fie mai 
degrabă a lui Calidius decât  al tău?

Trec acum nu la un furt, nu la un caz de lăcomie 
sau act de pasiune, cu la o astfel de crimă încât mi se 
pare că în ea sunt cuprinse şi se înmănunche toate 
nelegiuirile, sunt pângăriţi zeii nemuritori, slăbite 
reputaţia şi prestigiul puterii poporului roman, jefuite 
şi trădate legăturile de ospitalitate, înstrăinaţi de noi 
prin ticăloşia acestui om toţi regii cu totul devotaţi 
nouă şi toate popoarele care se află sub conducerea 
şi sub stăpânirea lor.

Ştiţi, nu-i aşa, că prinţii Siriei, tinerii fii ai regelui 
Antiochus, au fost de curând la Roma. Ei veniseră 
nu pentru domnia Siriei (Căci pe acesta o aveau fără 
discuţie  cum o primiseră de la tatăl şi de la strămoşii 
lor), dar socoteau că regatul Egiptului le aparţine lor 
şi mamei lor Selene. Aceştia, după ce, împiedicaţi de 
greutăţile prin care trecea republica, n-au putut obţine 
prin senat ceea ce voiseră, au plecat în Siria, în regatul 
părintesc. Unul dintre ei, anume Antiochus, a vrut să  
facă o călătorie prin Sicilia, şi aşa a venit la Siracuza 
pe când acesta era pretor. Verres a socotit atunci că 
a dat norocul peste el, pentru a ajunsese în regatul 
şi în puterea lui un om despre care auzise multe şi 
totodată bănuia că are cu sine multe lucruri deosebit 
de frumoase. El trimite omului destul de multe daruri 
pentru trebuinţele casei, untdelemn şi vin cât credea 
el potrivit, chiar şi grâu atât cât sa-i fie de ajuns, din 
dijmele primite. Apoi îl chemă şi pe prinţ la masă. Îm-
podobeşte bogat şi strălucit sala de mâncare; pune pe 
masă foarte multe şi foarte frumoase vase de argint, 
din care avea destule (Căci pe acestea de aur nu le 
făcuse încă ) şi se îngrijeşte ca ospăţul să  fie rânduit şi 
pregătit cu de toate. Ce să  mai spun? Printul a plecat 
de acolo cu convingerea că Verres este un om foarte 
bogat şi că el a fost primit cu toate onorurile.

Apoi el însuşi îl chemă la masă pe pretor; pune 
pe mas toate bogăţiile sale, multa argintărie, chiar şi 
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destule cupe de aur, care, după cum e obiceiul la regi 
şi mai ales în Siria, erau împodobite cu pietre preţioase 
foarte strălucitoare. Mai era acolo un vas de scos vin, 
tăiat într-o singură piatră preţioasă foarte mare, în 
formă de lingură, cu coada de aur, despre care, cred, 
l-aţi auzit vorbind pe Q. Minucius, un martor destul 
de competent şi destul de serios. Verres lua în mâini 
fiecare vas în parte, îl lauda, îl admira. Printul se bucura 
că masa aceea e destul de placuta şi de  preţuita de 
către un pretor al poporului roman. Apoi, după ce s-au 
despărţit, Verres nu s-a mai gândit la nimic altceva, 
ceea ce înseşi faptele au arătat limpede, decât  cum 
să-l facă pe prinţ să  plece din provincie jefuit şi prădat. 
Trimite să  ceară vasele cele mai frumoase pe care le 
văzuse la prinţ; spune că vrea să  le arate meşterilor 
săi. Prinţrul, ca unul care nu-l cunoştea, le dădu cu cea 
mai mare plăcere, fără a bănui nimic. Trimite să  ceara 
şi lingura tăiată în piatră preţioasă; ar vrea, zicea el, s-o 
cerceteze mai atent. I se trimite şi aceasta.

Ascultaţi acum cu atenţie, judecători, restul în-
tâmplării despre care aţi auzit şi voi, pe care poporul 
roman îl va auzi nu acum pentru întâia oară şi des-
pre care s-a dus vestea şi la neamurile străine până 
la capătul pământului. Prinţii despre care vorbesc, 
aducând la Roma, ca să-l pună în Capitoliu, un cande-
labru împodobit într-o măiestrită lucrătură cu pietre 
preţioase scânteietoare, fiindcă găsiseră templul încă  

Ştiaţi că…

Până nu demult s-a crezut că în lumea noastră toate sunt de sine stătătoare, separate şi că 
lucrurile şi fiinţele nu se pot influenţa reciproc. Ultimele rezultate ale ştiinţei au dovedit exact 
contrariul: totul este interconectat cu tot şi în mod tainic interdependent.

La începutul anilor ’90, fizicianul rus Vladimir Poponin a uimit lumea ştiinţifică cu experienţele 
realizate care, ulterior, au devenit de-a dreptul celebre. Respectiv, el a pus într-o eprubetă închisă 
ADN uman şi fotoni, vrând ca prin această alăturare să afle ce influenţă are ADN-ul uman asupra 
fotonilor. Astfel din una din eprubete el a extras tot aerul pentru a obţine vid (un spaţiu plin de 
informaţii şi energie, şi nu gol, cum se credea până recent, în care există fotoni care pot să fie măsuraţi 
destul de exact cu instrumente speciale). Astfel, în experimentul său, Poponin a constatat la început 
că fotonii din vid sunt distribuiţi în eprubetă, aşa cum şi era de aşteptat,  în mod dezordonat. Apoi 
a introdus ADN-ul uman. Şi... stupoare! În prezenţa ADN-ului, particulele de fotoni din vid s-au 
ordonat într-o formă anume. Concluzia cercetătorului a fost că ADN-ul uman are o influenţă directă 
asupra fotonilor ordonându-i în forme regulate. Prin extensie, s-a dedus că acest lucru dovedeşte că 
substanţa din care suntem creaţi, adică ADN-ul, are o influenţă directă asupra particulelor din care 
este creată lumea din jurul nostru. Faptul este fără precedent în cultura occidentală, în care o astfel 
de influenţă nu a fost niciodată menţionată şi nicidecum acceptată, ca în cazul culturii orientale. 
Dar experienţele lui Poponin sunt de netăgăduit tocmai pentru că au demonstrat negru pe alb, că 
fotonii atomilor se grupează după un model anume în prezenţa ADN-ului uman. Aşa, pentru prima 
oară, ştiinţa occidentală a demonstrat ceea ce tradiţiile spirituale străvechi spun dintotdeauna, 
anume că noi suntem parte integrantă din această lume şi că noi o influenţăm în permanenţă prin 
simpla noastră prezenţă.

neterminat, m-au putut nici să-l lase acolo, nici n-au 
vrut să-l arăte şi să-l scoată în faţa mulţimii, pentru 
ca el să  apară şi mai măreţ când va fi aşezat la timpul 
potrivit în sanctuarul lui Iupiter Optimus Maximus, 
şi mai strălucit când frumuseţea lui va ajunge proas-
pătă şi neatinsă de vreo privire sub ochii oamenilor. 
Au hotărât să-l ducă cu ei înapoi în Siria, pentru ca, 
atunci când vor auzi că statuia lui Iupiter Optimus 
Maximus a fost inaugurată, să trimită soli care, îm-
preună cu celelalte ofrande, să  aducă în Capitoliu 
şi acel dar ales şi deosebit de frumos. Faptul a ajuns, 
nu ştiu cum, la urechile lui Verres. Căci printul voise 
sau avea vreo bănuială, ci ca nu cumva mulţi alţii 
să  vadă candelabrul mai înaintea poporului roman. 
Omul acesta cere regelui şi îl roagă cu stăruinţă să  i-l 
trimită; spune că doreşte să-l cerceteze de aproape 
şi că nu va lăsa pe nimeni altul să-l vadă. Antiochus, 
care avea un suflet curat de copil, de-o nobleţe re-
gească, n-a bănuit nimic despre necinstea lui Verres. 
El porunceşte oamenilor săi să-l ducă învelit la palatul 
pretorului, în cât mai mare taina. După ce l-au dus 
acolo, şi, îndepărtând pânzele de pe el, l-au aşezat în 
faţa pretorului, acesta a început să  strige că lucrarea 
era demnă de regatul Siriei, demnă de un dar regesc, 
demnă de Capitoliu. 

(Continuare în ediţia următoare)
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Ştiaţi că…
Un gol...  plin!

Poponin nu s-a oprit însă aici cu experienţele! El a extras apoi din eprubetă ADN-ul uman şi a 
descoperit un lucru şi mai uimitor: anume că fotonii rămaşi în eprubetă au continuat să se comporte 
ca şi când ADN-ul uman ar fi fost încă prezent, păstrând ordinea imprimată de acesta. S-a dedus că 
fotonii şi ADN-ul uman păstrau cumva legătura, deşi fuseseră separaţi fizic de parcă un câmp subtil  
îi ţinea încă conectaţi. Experienţele au fost repetate de nenumărate ori până când şi ultimul sceptic 
a fost convins de noua realitate descoperită, anume că ADN-ul uman influenţează lumea din jurul 
lui. S-a demonstrat astfel că există un câmp cuantic de energie care ne uneşte cu tot ce există în 
jurul nostru chiar dacă înainte de aceste experienţe se credea că spaţiul care ne înconjoară este gol. 
Prin experimentele lui, Poponin a demonstrat că acest spaţiu nu este nici pe departe gol ci plin de 
energie şi informaţie.

Gândul care ucide
Poponin nu s-a oprit însă aici şi şi-a continuat experimentele încercând să afle dacă şi cum 
sentimentele, gândurile şi credinţele care izvorăsc profund din inima noastră, care sunt de fapt emisii 
de energie,  modifică ADN-ul. Pentru aceasta, el izolat în câte o eprubetă ADN de la diferite persoane. 
Apoi acestea au fost supuse unor puternice câmpuri emoţionale şi au fost măsurate reacţiile electrice 
produse la nivelul ADN-urilor respective. Aşa s-a constatat că atunci când este înconjurată de stări 
de iubire, recunoştinţă, compasiune, bucurie etc. molecula de ADN se dilată, iar lanţurile de ADN se 
deschid şi se măresc. Când sunt scăldate în sentimente negative (furie, frustrare, stres), molecula de 
ADN se micşorează şi-şi blochează multe din coduri. S-a dedus că, de aceea, sentimentele negative 
ne separă de lumea din jurul nostru şi ne deconectează de fluxul miraculos al vieţii. Experimentele 
au demonstrat însă şi că această blocare poate să fie anulată de îndată ce experimentatorul emite, 
iarăşi, stări de recunoştinţă, iubire şi fericire. Ulterior, într-un alt experiment, au fost izolate mostre de 
ADN uman care de data asta au fost plasate la mari distanţe faţă de subiectul-sursă. În timp ce acesta 
trăia emoţii intense s-a descoperit că mostrele sufereau instantaneu aceleaşi modificări de parcă 
s-ar fi aflat încă în locul de origine. Timp de 20 de ani experimentele au tot fost repetate sub diferite 
forme. Concluzia a fost mereu aceeaşi: genele ADN sunt modificate de energiile din exterior. Ştiinţa 
care se ocupă cu studierea acestor fenomene a fost numită epigenetică.

Emiţători-receptori bipezi
În urmă cu câţiva ani se ştia că partea genetică a ADN-ului adică genele, nu reprezintă decât 10% 
din ADN. Despre restul de 90% nu se ştia nimic, fiind numit gunoi ADN. S-a trecut însă la studierea 
detaliată a genelor, la identificarea fiecăreia în parte şi s-a descoperit că genele reprezintă de fapt 
doar 5% din ADN. Restul de 95% continua să rămână un mister. Contrariaţi, cercetătorii ruşi Vladimir 
Poponin şi Pjotr Garajajev au emis un posibil răspuns: anume că 95% din ADN este de fapt folosit 
în procesul de comunicare cu ceilalţi. Moleculele de ADN din organismul uman fac parte dintr-o 
gamă mult mai largă de semnale biologice, pentru că asigură încărcarea organismului cu energie 
prin care se realizează regenerarea acestuia celulă cu celulă, moleculă cu moleculă. Prof. dr. Fritz 
A. Popp (renumit biofizician german) a descoperit şi că o mare parte din această comunicare se 
realizează prin lumină, prin aşa-numiţii biofotoni.  Judecând după importanţa acestora era evident 
că ADN-ul trebuia să aibă un rol foarte important. Concluzia a fost că noi transmitem informaţii nu 
doar prin intermediul creierului şi al inimii, ci şi prin intermediul ADN-ului nostru. Tot prin el, putem 
să şi recepţionăm informaţia pe care apoi o înmagazinăm. Pe scurt, suntem într-o permanentă stare 
de emisie-recepţie.

***
Mare pagubă

Când se ducea la repetiţii la „Scala” din Milano, tenorul italian Enrico Caruso (1873-1921) cumpăra 
ziare mereu de la acelaşi vânzător.  
Într-o dimineaţă, însă, cântăreţul trecu mai departe fără să se oprească.  
- Signore, aţi uitat să cumpăraţi ziarele! - strigă vânzătorul.  
- N-am uitat, însă n-am portmoneul la mine.  
- Nu-i nimic, signore! O să-mi plătiţi mâine.  
- Şi dacă mor până atunci?  
- Ei, mare pagubă! 






