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PREFAŢĂ
Materialul didactic e destinat petrecerii lecţiilor practice la disciplina de studiu
proces civil, care se înscrie printre cursurile fundamentale ale ştiinţelor juridice ale
învăţămîntului clasic universitar în domeniul jurisprudenţei. Lucrarea este elaborată de
către lectorii Catedrei Proces Civil a Universităţii de Stat din Moldova în baza legislaţiei
procesuale civile şi a practicii judiciare în examinarea pricinilor civile din Republica
Moldova, precum şi a experienţei acumulate pe parcursul anilor la ţinerea acestei
discipline normative.
Obiectul de cunoaştere a disciplinei sus-menţionate îl constituie normele de drept
procesual civil ce reglementează relaţiile procesuale care apar la înfăptuirea justiţiei în
pricinile civile de către judecătoriile de drept comun şi economice, categoriile, opiniile
şi concepţiile doctrinale specifice pentru ştiinţa dreptului procesual civil. Conform
Constituţiei Republicii Moldova (art. 114), justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai
de instanţele judecătoreşti. În nici un caz alte organe şi persoane nu sunt în drept de a
exercita justiţia. Actualmente, în Republica Moldova justiţia în pricinile civile o
exercită judecătoriile de drept comun care, la rîndul lor, se divizează în judecătorii,
curţi de apel, Curtea Supremă de Justiţie. În pricinile economice, această funcţie
revine judecătoriilor specializate – Judecătoriei Economice de Circumscripţie
Chişinău, Curţii de Apel Economice, iar recursurile împotriva hotăr îrilor acestor
judecătorii se examinează de Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova.
Judecătoriile de drept comun şi cele economice la înfăptuirea justiţiei se
călăuzesc de aceleaşi izvoare de drept procesual civil – Codul de procedură civilă al
RM, alte legi şi norme cu caracter procesual civil.
Judecătoriile de drept comun examinează pricinile civile cu participarea
cetăţenilor, cetăţenilor şi organizaţiilor. În anul 2004, ele au judecat în fond 51 850
pricini civile. Acestea sunt procese de apărare a drepturilor constituţionale, civile,
de muncă, familiale, funciare etc. Tradiţional, ele se numesc pricini civile,
independent de faptul că originea lor de ramură este nu numai civilă.
Judecătoriile economice examinează litigii economice cu participarea agenţilor
economici, a cetăţenilor care practică activitate de întreprinzător, cît şi unele pricini
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de alt caracter ce sunt date în competenţa lor. În anul 2004, acestea au soluţionat în
primă instanţă peste 5845 de dosare.
Procesul civil ca disciplină de studiu la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat
din Moldova, secţia de zi, se ţine la anul trei de studiu în decurs de două semestre. La
finele citirii cursului studenţii urmează să susţină examen. Orele atribuite pentru studierea
procedurii civile se repartizează conform planului de învăţămînt celor două forme de
instruire – prelegeri (78 ore) şi lecţii practice (78 ore). Programa analitică conţine 30 teme
care sunt diferite după gradul de saturaţie teoretică şi volumul materialului legislativ.
Din cauza numărului insuficient de ore rezervate pentru însuşirea acestei disciplini, cu
unele teme ale cursului, studenţii iau cunoştinţă numai la lecţiile practice (seminare) sau
studiază de sine stătător.
Cursul proces civil se studiază nu numai la prelegeri şi lecţii practice (seminare),
consultaţii, ci şi la elaborarea tezelor anuale şi de licenţă, referatelor ştiinţifice, prin
participarea la conferinţe şi olimpiade studenţeşti. Însă un rol foarte important în
instruirea studentului-jurist în instituţia de învăţămînt superior îi revine activităţii
individuale a studentului cu manualul, studierea monografiilor, a legislaţiei procesual
civile, practicii judiciare, periodicii juridice. Fără o asemenea pregătire, este imposibil
a dobîndi cunoştinţe suficiente pentru aplicarea corectă a normelor de drept procesual
civil.
Cea mai eficace formă de verificare a cunoştinţelor acumulate de studenţi sunt
lecţiile practice. Specificul lecţiilor practice la procesul civil constă în aceea că la
seminare o mare parte din timp urmează a fi rezervat nu numai controlului în forma
orală a cunoaşterii materialului teoretic şi normelor de drept de către studenţi, ci şi
soluţionării situaţiilor de drept, întocmirii actelor procesuale civile.
La elaborarea acestui studiu s-a luat în calcul posibilitatea de a petrece lecţii
practice în decursul întregului an de învăţămînt.

Materialul este structurat în

conformitate cu temele programei analitice a disciplinei de studiu, iar numărul de ore
pentru fiecare temă este fixat în funcţie de complexitatea temei, de numărul întrebărilor
puse în dezbateri şi importanţa ei practică. Fiecare temă cuprinde întrebări supuse
dezbaterii, recomandări metodice pentru a se pregăti către lecţii practice, acte legislative
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necesare de a fi studiate, situaţii de drept cu gradul de aproximaţie a dosarelor din
practica judiciară. Toate acestea facilitează petrecerea lecţiilor practice la nivel cuvenit,
precum şi creează condiţii favorabile pentru studierea acestei discipline de sine stătător.
Rezolvarea situaţiilor de drept constă în darea unui răspuns amplu la toate
întrebările puse în discuţie şi argumentarea lor din punctul de vedere al legislaţiei
procesuale, materiale, cît şi a practicii judiciare. Deoarece, la moment are loc un proces
continuu de elaborare şi adoptare a noilor legi, studentul întîmpină unele dificultăţi în
obţinerea informaţiei despre lista exhaustivă a acestor legi. Profesorul, în asemenea
cazuri trebuie să vină în ajutorul studentului, informînd despre noi legi şi norme cu
caracter procesual şi material, cît şi sursele în care ele sunt publicate.
Pentru a petrece eficient lecţiile practice la procesul civil, se cere o pregătire
migăloasă a profesorului pentru a trezi interesul studenţilor faţă de această disciplină.
Întrebările puse în discuţie trebuie să fie formulate corect, concepute astfel ca studenţii
să fie mobilizaţi să lucreze de sine stătător.
Utilizatorii acestui studiu trebuie să ţină cont de trei factori principali:
- în primul rînd, însuşirea procesului civil este imposibilă fără cunoaşterea
profundă a dreptului material, înainte de toate a dreptului civil, de muncă, familial,
constituţional, administrativ etc. Bunăoară, pentru determinarea corectă a părţilor, altor
participanţi într-un proces concret, a obiectului probaţiunii, particularităţilor utilizării
mijloacelor de probă, cît şi soluţionării altor întrebări de caracter procedural, e cu
neputinţă fără cunoaşterea dreptului material;
- în al doilea rînd, cunoştinţele profunde la procesul civil se obţin nu numai la
prelegeri şi lecţii practice. Se cere muncă asiduă şi sistematică a studentului în studierea
practicii judiciare, legislaţiei noi, periodicii juridice;
- în rîndul al treilea, însuşirea cursului Procesul civil necesită întocmirea actelor
procesuale, ce permite studenţilor să obţină deprinderi practice în

soluţionarea

chestiunilor pur aplicative ale procedurii civile.
Alexandru Cojuhari,
şeful Catedrei Proces Civil,
doctor habilitat în drept, profesor universitar
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Repartizarea orelor pentru prelegeri şi lecţii practice (seminare)
Ore lecţii
Nr. de
Ore
Tema
practice
ordine
prelegeri
(seminare)
Obiectul dreptului procesual civil (noţiuni introductive în
1.
6
6
dreptul procesual civil)
2.
Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil
6
6
3.
Raporturile procesual civile
2
2
Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti de drept
4.
4
6
comun şi economice
Competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti de drept
5.
4
4
comun şi economice
6.
Părţile în procesul civil
4
4
7.
Intervenienţii (terţe persoane) în procesul civil
2
2
8.
Procurorului în procesul civil
2
1
Participarea la procesul civil a autorităţilor publice,
9.
organizaţiilor şi cetăţenilor pentru apărarea drepturilor,
2
1
libertăţilor şi intereselor altor persoane
10.
Reprezentarea judiciară în procesul civil
2
2
Actele de procedură şi termenele procedurale. Sancţiunile
11.
2
procedurale
12.
Cheltuielile de judecată
2
13.
Acţiunea civilă
6
4
14.
Probaţiunea şi probele
6
6
15.
Intentarea procesului în judecată
1
2
16.
Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare
1
1
Comunicarea actelor de procedură. Citaţia. Înştiinţarea
17.
1
judiciară
18.
Dezbaterile judiciare
4
3
19.
Dispoziţiile primei instanţe de judecată
4
3
Procedura în pricinile juridico-publice (contenciosul
20.
6
4
administrativ)
21.
Procedura specială (procedura necontencioasă)
6
4
22.
Procedura în ordonanţă (procedura simplificată)
2
Procedura de rejudecare în apel a hotărîrilor judecătoreşti care
23.
4
2
nu au devenit definitive
Recursul împotriva hotărîrilor şi încheierilor pentru care nu
24.
2
2
este prevăzută calea apelului
25.
Recursul împotriva deciziilor instanţei de apel
2
2
26.
Revizuirea hotărîrilor judecătoreşti irevocabile
2
2
Statutul juridic al cetăţenilor şi organizaţiilor străine în procesul
27.
civil
28.
Executarea silită a actelor judecătoreşti şi actelor altor organe
29.
Procedura arbitrală
30.
Activitatea notarială
Prelegeri – 78 ore
Seminare – 78 ore

În total 156 ore
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Tema 1. Obiectul dreptului procesual civil (noţiuni introductive în dreptul
procesual civil)
1. Formele de apărare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor
şi organizaţiilor. Constituţia RM – garant al apărării drepturilor pe cale judiciară.
2. Noţiunea şi sarcinile procedurii civile. Forma procesual civilă (semne
caracteristice şi importanţă).
3. Noţiunea de drept procesual civil. Obiectul, metoda şi sistemul dreptului
procesual civil.
4. Interferenţa dreptului procesual civil cu alte ramuri de drept.
5. Izvoarele dreptului procesual civil. Normele dreptului procesual civil şi
clasificarea lor. Acţiunea normelor dreptului procesual civil în timp, spaţiu şi asupra
persoanelor.
6. Felurile de proceduri în procesul civil.
7. Fazele (stadiile) procesului civil.
Acte normative:
1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994 (art.1, alin.(3), art.4,
alin.(3), art. 20, art. 26, art. 53, art. 72, alin.(1), lit.e), art. 114- 123, art.134-140).
2. Codul de procedură civilă al RM, nr.225-XV din 30.05.2003, în vigoare de la
12.06.2003.
3. Legea RM cu privire la organizarea judecătorească, nr.514-XIII din 06.07.1995.
4. Legea RM cu privire la instanţele judecătoreşti economice, nr.970 din
24.07.1996.
5. Legea RM cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, nr.789-XIII din 26.03.1996.
6. Codul civil al RM, nr.1107-XV din 06.06.2002.
7. Codul muncii al RM, nr.154-XV din 28.03.2003.
8. Legea RM nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.
9. Legea RM nr.173-XIII din 06.07.1994 privind modul de publicare şi intrare în
vigoare a actelor oficiale;
10. Legea RM nr.595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale
Republicii Moldova.
11. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948, adoptată şi proclamată
prin Rezoluţia Asambleei generale a ONU // [Tratate internaţionale la care Republica
Moldova este parte (1990-1998). Ediţie oficială. - Chişinău, 1998, vol.1, p.11-18].
12. Convenţia Europeană cu privire la apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale din 04.11.1950 (art. 6) // ["Tratate internaţionale", 1998, vol. 1, p.351].
13. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 16.12.1966 (art.
14) ["Tratate internaţionale", 1998, volumul 1, p.30].
14. Convenţia de la Haga privind procedura civilă din 01.03.1954 (art. 14) // ["Tratate
internaţionale", 1998, vol. 4, p.86].
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15. Convenţia Comunităţii Statelor Independente de la Minsc privind asistenţa
juridică şi raporturile de drept în procesele civile, familiale şi penale din 22.01.1993, //
["Tratate internaţionale", 1999, vol. 16, p.262];

Recomandări metodice:
Începutul studierii disciplinei „Procesul civil” este marcat de necesitatea
diferenţierii conceptelor de „drept material” şi ”drept procesual”. Studenţii trebuie să
poată argumenta corelaţia „drept procesual” – „drept material”.
Studenţii urmează a înţelege esenţa şi specificul metodelor (modalităţilor) de
apărare a drepturilor cetăţenilor şi organizaţiilor (art.11 CC RM, art.6 CPC RM),
precum şi a formelor de apărare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale
titularilor.
Forma de apărare a drepturilor este activitatea organelor jurisdicţionale care sunt
investite de lege cu competenţa examinării şi soluţionării pricinii civile în vederea
apărării drepturilor încălcate sau contestate, precum şi a intereselor ocrotite de lege.
Particularităţile formei judiciare de apărare a drepturilor trebuie reţinute
incipient prin prisma sistemului judiciar viabil în Republica Moldova şi a categoriilor de
pricini pasibile de examinare şi soluţionare de către instanţele judecătoreşti de drept
comun şi economice. Ulterior, aceste cunoştinţe vor fi aprofundate pe parcursul
întregului studiu al disciplinei normative „Procesul civil”.
Conform art.10, alin.(3) al CC RM apărarea drepturilor civile pe cale
administrativă se face doar în cazurile prevăzute de lege. Hotărîrea emisă pe cale
administrativă poate fi atacată în instanţa de judecată.
Forma obştească este realizată prin intermediul organelor nestatale create liber şi
de comun acord de către titularii de drepturi. Ea întruchipează calea alternativă de
soluţionare a diferendelor, avînd mai multe avantaje care trebuie evidenţiate.
Corelaţia dintre toate formele de apărare a drepturilor motivează studierea
formelor mixte de apărare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime.
Fiind o ramură autonomă de drept, „dreptul procesual civil” trebuie definit,
marcîndu-se deosebirea lui de „procedura civilă”. Pentru identificarea acestei ramuri de
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drept, studenţii urmează să-i cunoască particularităţile, precum şi obiectul, metoda şi
sistemul acesteia.
Obiectul dreptului procesual civil îl constituie totalitatea actelor de procedură şi a
raporturilor procesuale care apar între instanţa de judecată şi participanţii la proces în
cadrul înfăptuirii justiţiei pe cauze civile. Pricinile civile rezultă nu doar din raporturi
juridice civile, ci şi din raporturi juridice de familie, de muncă, comerciale, ecologice,
funciare, locative etc.
Pentru a defini într-un anume fel metoda dreptului procesual civil, trebuie
formulate particularităţile acesteia, unele dintre care se manifestă ca fiind imperative,
altele dispozitive.
Graţie acestor particularităţi studentul trebuie să poată atribui dreptul procesual
civil la dreptul public sau privat.
Specificul izvoarelor dreptului procesual civil se rezumă la categoriile acestora:
Constituţia RM, legile constituţionale, legile organice şi actele internaţionale la care
Republica Moldova este parte. Legea-cadru o constituie Codul de procedură civilă al
RM, nr.225-XV din 30.05.2003. Alte legi organice, de asemenea, conţin norme de
procedură civilă.
Normele de drept procesual civil din alte legi trebuie să corespundă Constituţiei
RM şi Codului de procedură civilă. În caz de coliziune între normele CPC RM şi
prevederile Constituţiei RM, se aplică prevederile Constituţiei, iar în caz de discordanţă
între normele CPC RM şi cele ale unei legi organice, se aplică reglementările legii
adoptate ulterior (art.2 alin.(2) CPC RM). Studenţii, de asemenea, trebuie să cunoască
corelaţia izvoarelor internaţionale ale dreptului procesual civil cu cele naţionale, luînd în
consideraţie prevederile art.4 al Constituţiei RM.
Fiind diverse după caracter, conţinut, sferă de aplicare, normele de drept
procesual civil trebuie clasificate pentru a le optimiza înţelegerea. Astfel, după obiect
normele procesual civile

sunt

de organizare judecătorească, de competenţă şi de

procedură propriu-zise; după sfera de aplicare în procesul civil există norme generale şi
speciale; după conţinut normele de procedură se clasifică în definitorii şi regulatorii, iar

9

în funcţie de caracterul conduite prescrise subiecţilor normele dreptului procesual civil
pot fi imperative sau dispozitive.
Nu urmează a fi ignorate şi regulile de acţiune a legii procesuale în timp, spaţiu şi
asupra persoanelor. În acest sens, aplicarea în timp a normelor procesuale nu trebuie
confundată cu aplicarea în timp a normelor de drept material.
Studenţii trebuie să atragă atenţia asupra felurilor de proceduri civile. Felul de
procedură civilă este

ordinea procesuală de intentare, examinare şi soluţionare a

anumitelor categorii de cauze civile, determinată de natura juridică diferită a acestora.
Actualmente, procedura civilă a Republicii Moldova cunoaşte mai multe feluri de
proceduri: procedura pe acţiuni civile, procedura în pricini juridico-publice, procedura
specială, procedura în ordonanţă (simplificată), procedura de declarare a insolvabilităţii,
procedura de recunoaştere şi executare a hotărîrilor judecătoreşti şi hotărîrilor arbitrale
străine, procedura în procesele cu element de extranietate, procedura în pricinile de
contestare a hotărîrilor arbitrale, procedura în pricinile de eliberare a titlurilor de
executare a hotărîrilor arbitrale.
Studenţii trebuie să cunoască semnele distinctive ale fiecărui fel de procedură
civilă, să le poată analiza în comparaţie, utilizînd prevederile Codului de procedură
civilă.
La studierea primei teme este necesar de a clarifica întrebările privind fazele
procedurii civile.
Fazele procedurii civile – părţile componente care, prin derularea lor, formează
integritatea procesului civil şi se caracterizează prin atingerea unui scop procesual
apropiat. În mod firesc, un proces civil integru trece prin următoarele faze:
1) intentarea procesului;
2) pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare;
3) dezbaterile judiciare;
4) executarea hotărîrii.
În funcţie de disponibilitatea participanţilor la proces şi a persoanelor interesate,
procedura civilă mai poate trece prin examinarea în apel, examinarea în recurs,
revizuirea hotărîrilor.
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Studenţii urmează să cunoască opiniile mai multor doctrinari privind clasificarea
fazelor procesului civil. Important este să se înţeleagă esenţa fazelor obligatorii şi a
celor facultative.
Cunoaşterea sarcinilor procedurii civile este un obiectiv final al temei care nu
pretinde a se epuiza, ci constituie doar un început al studierii dreptului procesual civil ca
ramură de drept, procedură judiciară, ca disciplină de studiu şi ca ştiinţă juridică.

Situaţii de drept:
Nr. 1
Calificaţi formele de apărare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale
cetăţenilor şi organizaţiilor în fiecare din următoarele cazuri:


Cererea scrisă a salariatului privind repararea prejudiciului material şi a celui

moral se prezintă angajatorului (art. 332 CM RM).


Deciziile privind

stabilirea dreptului la pensie sau respingerea cererii de

pensionare, privind reţinerile din pensie sau încasarea sumelor plătite în plus pot fi
contestate la Casa Naţională de Asigurări Sociale. În caz de dezacord cu decizia CNAS,
aceasta poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă (art.40 al
Legii nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat).


În cazul în care persoana consideră că drepturile şi interesele legitime în ceea ce

priveşte accesul la informaţie i-au fost lezate, ea poate

contesta acţiunile

sau

inacţiunile furnizorului de informaţii la conducerea acestuia şi/sau la organul ierarhic
superior al furnizorului... (art. 22, alin.(1) al Legii nr.982-XIV din 11.05.2000 privind
accesul la informaţie).


Litigiile dintre agenţii economici din turism şi turişti se soluţionează prin

înţelegerea dintre părţi, în conformitate cu clauzele contractului turistic, iar în caz de
imposibilitate de a ajunge la o înţelegere, litigiile se examinează în instanţa
judecătorească de drept comun competentă (art.27 al Legii turismului nr.798-XIV din
11.02.2000).


Apărarea drepturilor partenerilor la franchising este exercitată de către instanţele

judecătoreşti economice competente, inclusiv internaţionale, sau de către arbitraj
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conform înţelegerii dintre părţi (art.16, alin.(6) al Legii nr.1335-XIII din 01.10.1997
cu privire la franchising).

Nr. 2
Dna Ionescu a solicitat în instanţa de judecată desfacerea căsătoriei cu dl. Ionescu
şi partajul averii proprietate comună în devălmăşie. Instanţa i-a admis acţiunea.
Care din raporturile juridice enumerate constituie obiect al dreptului procesual
civil:
1)

relaţiile personale dintre soţii Ionescu în timpul căsătoriei lor;

2)

relaţiile dintre instanţa de judecată şi reclamanta Ionescu în legătură cu pornirea

procesului de divorţ şi partaj a averii;
3)

relaţiile dintre soţii Ionescu în faţa instanţei de judecată ca reclamant şi pîrît;

4)

relaţiile patrimoniale dintre soţii Ionescu în legătură cu bunurile dobîndite în

comun în timpul căsătoriei;
5)

relaţiile dintre instanţa de judecată şi pîrîtul Ionescu în legătură cu explicaţiile

date în şedinţa de judecată.

Nr. 3
Care din actele enumerate constituie izvoare ale dreptului procesual civil:
1. Codul muncii al Republicii Moldova, aprobat

prin Legea nr. 154-XV din

28.03.2003;
2. Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 16 din 28.05.1998 cu privire la interpretarea
art. 20 din Constituţia R.M, // Monitorul Oficial, nr. 56-59 din 25.06.1998;
3. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 18 din 31 mai 2004. Cu privire la
unele chestiuni ce vizează procedura de eliberare a ordonanţelor judecătoreşti.
4. Decretul Preşedintelui RM cu privire la numirea în funcţie de judecător a dlui
Alexandru Pascaru.
5. Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 05.10.1992 despre aprobarea Instrucţiunii cu
privire la restituirea cheltuielilor, suportate de martori, părţile vătămate şi de
reprezentanţii legitimi ai acestora, de experţi, specialişti, pedagogi, traducători şi
12

martori asistenţi în legătură cu citarea lor în organele de cercetare penală, anchetă
preliminară, în instanţele de judecată sau în alte instituţii.
6. Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000.
7. Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 24.02.2004 adoptată în cauza civilă nr.2 r/a42/04 privind anularea rezultatelor privatizării.
8. Decizia Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi
Industrie a RM din 08.02.2003 pronunţată în pricina civilă SRL “Impex” către S.A.
“Mobigrup”;
9. Convenţia Comunităţii Statelor Independente privind asistenţa juridică şi raporturile
de

drept în procesele civile, familiale şi penale din 22.01.1993, ratificată de

Republica Moldova la 16.03.1995.

Nr. 4
A) Calificaţi următoarele norme după obiect, ca fiind de organizare judecătorească, de
competenţă sau de procedură propriu-zise:
 art. 9 al Legii RM cu privire la instanţele judecătoreşti economice nr.970 din
24.07.1996 despre sistemul instanţelor judecătoreşti economice;
 art. 167 CPC RM despre actele care se anexează la cererea de chemare în
judecată;
 art. 286 CPC RM privitor la depunerea cererii (cap. XXV – Încuviinţarea
adopţiei);
 art. 25 al Legii RM cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii nr. 947 din
19.07.1996 cu privire la atacarea hotărîrilor Consiliului Superior al Magistraturii;
 art. 10 al Legii RM cu privire la judecata arbitrală (arbitraj) nr.129-XIII din
31.05.1994 despre forma şi conţinutul hotărîrii arbitrale;
 art.40 CPC RM privind competenţa excepţională.
B) Calificaţi următoarele norme după sfera de aplicare, ca fiind generale sau speciale:
 art.170 CPC RM privind restituirea cererii de chemare în judecată;
 art. 19 al Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000 cu privire
la forma şi conţinutul cererii de chemare în instanţa de contencios administrativ;
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 art. 104 CPC RM despre expedierea citaţiilor şi înştiinţărilor;
 art.24 al Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000 cu privire
la examinarea cererii;
 art.186, alin.(2) CPC RM despre prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei.

C) Calificaţi următoarele norme după conţinut ca fiind definitorii sau regulatorii:
 art.117 CPC RM – Probele;
 art.204 CPC RM cu privire la prezentarea probelor în şedinţa de judecată;
 art. 14 al Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000 privitor
la cererea prealabilă;
 art.267 CPC RM despre temeiurile scoaterii cererii de pe rol;
 art.254 CPC RM privitor la hotărîrile judecătoreşti definitive şi irevocabile;
 art. 6 al Legii cu privire la judecata arbitrală (arbitraj) nr.129-XIII din
31.05.1994;
D) Calificaţi următoarele norme după caracterul şi expunerea conduitei ca fiind norme
imperative şi norme dispozitive:
 art. 256 CPC RM despre executarea imediată a hotărîrii;
 art.60 CPC RM privind drepturile procesuale ale părţilor;
 art.61 CPC RM cu privire la obligaţia părţilor de a se folosi cu bună-credinţă de
drepturile lor procesuale;
 art.360 CPC RM privind persoanele în drept să declare apel;
 art. 387 CPC RM despre împuternicirile instanţei de apel;
 art. 390 CPC RM referitor la cuprinsul deciziei;
 art. 78 CPC RM despre persoanele care nu pot fi reprezentanţi în judecată;
 art. 134 CPC RM despre dreptul refuzului de a depune mărturii;

Nr. 5
La

20 august 2003 SRL „Trimstroi” a depus în judecătoria economică de

circumscripţie Chişinău o cerere de chemare în judecată către S.A. „Franzeluţa” privind
încasarea datoriei, rezultînd dintr-un contract de livrare a unei linii automate de
prelucrare a materiei prime, în sumă totală de 6 mln. lei. Reprezentantul S.A.
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„Franzeluţa” a solicitat instanţei de judecată să scoată cererea de pe rol, întrucît
reclamantul n-a respectat ordinea prealabilă obligatorie de tranşare a litigiului. Aceasta
este prevăzută de către art. 278/8 CPC RM din 26.12.1964. Acest act normativ era în
vigoare la 05.09.2000 în momentul încheierii contractului. Instanţa de fond a emis o
încheiere de scoatere de pe rol a cererii reclamantului în temeiul art.267, alin.(1), lit.a)
CPC al RM din 30.05.2003.
A procedat corect instanţa de judecată ? Care sunt regulile aplicării în timp a
normelor de drept procesual ?

Nr. 6
La 22 ianuarie 2004, judecătoria Ciocana, mun. Chişinău, a fost sesizată printr-o
cerere de chemare în judecată de către dna Arhip care solicita să fie declarat nul parţial
contractul individual de muncă încheiat la 26 ianuarie 2003 cu Camera de Comerţ şi
Industrie pe termen de un an. Reprezentantul pîrîtului a obiectat în şedinţă de judecată
împotriva satisfacerii acestei cereri ca fiind depusă tardiv, motivînd că în baza art.221
CM al RM din 25.05.1973 termenul de prescripţie în astfel de litigii de muncă este de o
lună din momentul cînd salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului
său. Salariata, fiind de părerea că termenul de prescripţie conform art. 355 CM RM din
28.03.2003 este de un an şi a solicitat satisfacerea pretenţiei sale.
Care lege se va aplica pentru soluţionarea acestui conflict ?

Nr. 7
Domii Zubco Vitalie şi Bucur Mihai locuiau în Federaţia Rusă or. Moscova. La
15 februarie 1997 au încheiat un contract de împrumut, în baza căruia Bucur i-a
împrumutat lui Zubco pe un termen de 2 ani 2000 dolari americani.
În decursul anului 1998, atît debitorul, cît şi creditorul au trecut cu traiul în RM,
mun. Chişinău. În legătură cu faptul că Zubco nu şi-a onorat obligaţiile contractuale,
Bucur la 30 martie 1999 a sesizat instanţa de judecată Botanica, mun. Chişinău cu o
acţiune despre rambursarea împrumutului.
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Instanţa de judecată la soluţionarea cazului dat a aplicat normele Codului civil şi
Codului de procedură civilă ale Federaţiei Ruse, motivînd prin aceea că raporturile
juridice dintre părţile în litigiu au apărut pe teritoriul Rusiei.
Cum se aplică normele dreptului procesual civil în spaţiu ? Care este distincţia
dintre acţiunea normelor materiale şi procesuale în timp şi spaţiu ?

Nr.8
Calificaţi felul procedurii civile în fiecare din următoarele cazuri:
a) Dl. Ionescu a solicitat plata salariului restant pentru 4 luni de la S.A. „Romstal”,
precum şi indemnizaţia de concediere în legătură cu disponibilizarea;
b) Dna Marinescu a cerut declararea dispariţiei fără urmă a dlui Marinescu;
c) Dl. Popescu a contestat în judecată decizia Primăriei „Cu privire la examinarea
problemei spaţiului locativ al cet. Popescu”;
d) Soţii Arnaut au solicitat încuviinţarea adopţiei unei fetiţe de 3 ani;
e) Cererea S.A. „Vitanta Intravest” de rambursare a datoriei de 600 000 lei de la S.A.
„Bucuria”;
f) Cererea dnei Ionov privind încasarea de la dl Ionov a pensiei de întreţinere pentru
copilul minor;
g) Cererea dnei Hana Hereen privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a
hotărîrii judecătoreşti, pronunţată de către tribunalul districtual din Berlin cu privire la
încasarea pensiei de întreţinere a copilului minor de la fostul său soţ Andrei Popescu;
h) SRL “Tatuzzi” din Republica Tatarstan Federaţia Rusă a depus cerere la Curtea de
Apel Chişinău despre recunoaşterea şi executarea pe teritoriul Republicii Moldova a
hotărîrii arbitrajului de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse, prin
care de la firma “Louis Cartier” a fost încasat 30.200 dolari SUA pentru nerespectarea
condiţiilor contractului de livrare a vinului şampanizat.
i) Cererea S.A. “Alina” depusă în Judecătoria Economică de Circumscripţie cu privire
la executarea forţată a hotărîrii Curţii de Arbitraj şi Mediere prin care SRL „Romalina”
a fost obligată să achite diferenţa de cost a 100 tone de grîu;
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Tema 2. Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil
1.Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil.
2. Sistemul principiilor dreptului procesual civil şi problema clasificării lor.
3. Principiile organizaţional-funcţionale ale dreptului procesual civil.
4. Principiile funcţionale ale dreptului procesual civil.
5. Principiile internaţionale ale dreptului procesual civil.
Practica judiciară:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr.12 din 09.04.1999 cu privire la
respectarea legislaţiei despre utilizarea limbii în procedura judiciară // Culegere de
hotărîri explicative, 2002.
Recomandări metodice:
Principiile de drept sunt prevederi generale şi esenţiale care formează suportul
raporturilor procesual civile şi care exprimă sarcinile şi modalităţile de înfăptuire a
justiţiei. Altfel spus principiile sunt acele reguli generale şi imperative care ordonează,
şi într-un anumit mod concretizează desfăşurarea şi finalizarea procesului civil.
Alături de obiect şi metodă, principiile conferă dreptului procesual civil caracter
autonom ca ramură de drept. Ele exprimă esenţa procesului civil şi asigură coeziunea
normelor juridice procesuale.
În doctrina dreptului procesual civil se evidenţiază mai multe criterii de
clasificare a principiilor acestei ramuri de drept.
După ierarhia juridică a izvorului care consfinţeşte principiile de drept avem
principii constituţionale şi principii fixate în alte acte legislative.
După sfera de acţiune a principiilor acestea se clasifică în principii generale de
drept, principii interramurale, specifice ramurale şi instituţionale.
După obiectul de reglementare (funcţia principiilor) principiile dreptului
procesual civil se dezmembrează în două grupe mari: principii organizaţionalfuncţionale ale justiţiei (de organizare judecătorească) şi principii funcţionale, care
determină activitatea procesuală a instanţei de judecată şi a participanţilor la proces, cît
şi a altor subiecţi procesuali.
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Un grup special de principii funcţionează în dreptul procesual civil internaţional
care se aplică de către instanţele judecătoreşti din Moldova în aceleaşi condiţii cu
principiile funcţionale ale procedurii civile naţionale. Este vorba de examinarea şi
soluţionarea pricinilor cu element de extranietate, care se conformează şi unor principii
de drept procesual internaţional.
În doctrina procedurii civile există şi alte criterii de clasificare a principiilor de
drept.
Studenţii trebuie să cunoască suportul normativ şi esenţa al fiecăruia din
principiile organizaţional-funcţionale ale dreptului procesual.
Înfăptuirea justiţiei exclusiv de către instanţele de judecată este consfinţită în
art. 114 Constituţia

RM, art. 19 CPC RM, art. 1 al Legii RM nr. 554-XIII din

20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului. Printre organele menite să apere şi să
ocrotească drepturi, libertăţi şi interese legitime instanţele de judecată ocupă locul
central. Doar instanţa de judecată conform unei ordini procesuale strict reglementate de
lege poate institui, dar şi suprima drepturi. Examinarea cauzelor civile de alte organe,
obşteşti sau administrative, nu ia forma procesuală prevăzută de CPC RM şi de alte legi,
iar hotărîrile lor se supun controlului judecătoresc. Prin urmare acestea nu înfăptuiesc
justiţia.
Rolul diriguitor al judecătorului în proces este prevăzut expres în art.9 CPC
RM şi rezultă din alte norme procesuale. Judecătorul este persoana investită de lege cu
aptitudinea de soluţionare a conflictului între părţi. Rolul şi poziţia acestuia în cadrul
procesului se manifestă în mod diferit la diferite faze ale acestuia. Cea mai ilustrativă
fiind faza dezbaterilor judiciare. Studenţii trebuie să le cunoască.
Independenţa judecătorilor şi supunerea lor numai legii este asigurată de art.116
Constituţia RM, art.20 CPC RM, art.1, alin.3 al Legii RM nr. 554-XIII din 20.07.1995
cu privire la statutul judecătorului.
Independenţa judecătorilor este garantată, în primul rînd, prin interzicerea şi
sancţionarea imixtiunii în activitatea de judecare a pricinilor civile, precum şi
manifestării de nerespect faţă de judecată şi judecători.
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Garanţiile independenţei judecătorilor sunt enumerate în art.17 al Legii RM nr.
554-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului.
Acestea sunt împărţite convenţional în trei categorii:

garanţii politice,

economice şi juridice. La lecţiile practice acestea urmează a fi analizate detaliat.
Egalitatea cetăţenilor şi organizaţiilor în faţa legii şi justiţiei este garantată de art.
16 Constituţia RM, art.22 CPC RM.
Egalitatea cetăţenilor şi organizaţiilor în faţa legii şi a justiţiei se manifestă prin
faptul că pricinile civile se judecă în aceiaşi ordine, care se conformează aceloraşi forme
procesuale, valorificînd acelaşi volum de garanţii de către toţi titularii de drepturi.
Procedura în pricini civile se realizează de aceleaşi instanţe – cele de judecată –
indiferent de cercul persoanelor implicate. Instanţele de judecată aplică aceleaşi norme
juridice materiale şi procesuale faţă de toate persoanele fizice şi juridice. Instanţa e
aceiaşi pentru toţi şi legea e aceiaşi pentru toţi.
Principiul publicităţii este oficializaz în art. 117 Constituţia RM, art.23 CPC RM.
Şedinţele de judecată, cu excepţia deliberării hotărîrii, se desfăşoară înaintea
instanţei de judecată în şedinţă publică, în prezenţa părţilor, dar şi a oricăror altor
persoane străine de litigiu care doresc să asiste la dezbateri, cu excepţia minorilor sub
16 ani dacă nu sunt citaţi în calitate de participanţi la proces sau martori.
La şedinţele de judecată pot participa şi reprezentanţii mass-media, însă conform
art.18, alin.3 CPC RM doar preşedintele şedinţei de judecată poate permite
înregistrarea audio-video, fotografierea, utilizarea altor mijloace tehnice numai la
deschiderea şedinţei şi pronunţarea hotărîrii. Participanţilor la proces le este permisă
înregistrarea audio. Legea procesuală stabileşte excepţii de la principiul publicităţii.
Acestea trebuie detaliate la lecţiile practice.
Principiul limbii oficiale de procedură este consacrat în art. 118 Constituţia RM,
art.24 CPC RM.
Potrivit acestui principiu judecarea pricinilor civile decurge în limba
moldovenească, iar participanţii la proces şi alţi subiecţi procesuali vor putea comunica
prin interpret.
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Chiar dacă cu acordul majorităţii participanţilor la proces, judecarea pricinii
civile se face în altă limbă decît cea oficială de stat, hotărîrea se va pronunţa în limba
moldovenească.
Studenţii trebuie să deducă importanţa acestui principiu prin prisma prevederilor
art. 388, alin. (1), pct.c) şi art.400, alin.(3), pct.c) CPC RM, potrivit cărora încălcarea
regulilor cu privire la limba procesului se consideră încălcare a normei de drept
procesual care deschide căile de atac prevăzute de lege şi duce la casarea hotărîrii.
Principiile funcţionale ale dreptului procesual civil.
Principiul legalităţii exprimă cerinţa că, atît în privinţa organizării justiţiei, cît şi
cea a înfăptuirii ei, să se respecte cu stricteţe de către instanţă şi participanţi la proces
legea: atît cea materială, cît şi cea procesuală.
Conform art. 114 Constituţia

RM „justiţia se înfăptuieşte în numele legii”.

Judecătorii se supun numai legii, fiind obligaţi să emită hotărîri sau încheieri legale
(art.2; 12; 239 CPC RM). Studenţii trebuie să ia cunoştinţă de art. 387, 388 CPC RM în
care se dezvăluie noţiunile de legalitate a hotărîrilor judecătoreşti.
Principiul disponibilităţii (art.27 CPC RM). Disponibilitatea urmează a fi
înţeleasă în sens material ca drept al părţii şi intervenientului de a dispune de obiectul
procesului, şi în sens procesual ca drept de a dispune de mijloacele procesuale acordate
de lege.
Conţinutul acestui principiu include:
 dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul civil;
 dreptul de a determina limitele cererii de chemare în judecată sau ale apărării;
 dreptul de a renunţa la acţiune, de a încheia tranzacţia de împăcare;
 dreptul de a ataca sau nu hotărîrea şi a menţine exercitarea căii de atac aleasă;
 dreptul de a cere exercitarea hotărîrii judecătoreşti şi alte disponibilităţi.
Instanţa nu va admite dispunerea de drepturi sau folosirea modalităţilor de
apărare dacă constată că o persoană dispune de un drept al său în detrimentul alteia sau
contrar legii.
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Principiul contradictorialităţii (art.26 CPC RM). Aceste principiu este viabil în
toate fazele procesului. Ele semnifică posibilitatea acordată părţilor de a discuta şi
argumenta orice chestiune de fapt sau de drept care apare în cursul procesului civil, la
iniţiativa lor sau a instanţei în scopul pregătirii, pronunţării şi susţinerii hotărîrii. Dacă
principiul disponibilităţii se referă mai mult la obiectul litigiului, principiul
contradictorialităţii se referă la probaţiune. Dşi în esenţă aceste două principii se
condiţionează reciproc. Astfel, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele de
fapt invocate în proces (art.118, alin.1 CPC RM). Principiul contradictorialităţii opune
dar

şi

reuneşte

părţile

în

proces.

Procesul

evoluează

prin

intermediul

contradictorialităţii, prin intermediul unor contradicţii succesive, pînă la pronunţarea
hotărîrii care va înlătura contradicţia. În fazele facultative ale procesului acest principiu
de asemenea este prezent.
Egalitatea în drepturi procesuale ale părţilor

(art. 26 CPC RM). Chiar şi

subiecţii care în raporturi juridice materiale sunt pe poziţie de subordonare unul faţă de
altul, în faţa instanţei de judecată sunt egali.
Părţile au aceiaşi posibilitate de a-şi apăra drepturile şi interesele legitime (art.56,
alin.(2) CPC RM). Părţile trebuie să folosească cu bună credinţă drepturile şi obligaţiile
sale (art.61 CPC RM).
Paritatea drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la proces semnifică faptul ca
acestea sunt interconexate. Pîrîtului nu-i poate fi interzis ceea ce i se permite
reclamantului. Reclamantul are dreptul să modifice obiectul sau temeiul acţiunii, sau să
renunţe la acţiune, iar pîrîtul are dreptul să recunoască integral sau parţial acţiunea,
chiar să depune cerere reconvenţională (art.60; 172 CPC RM).
În anumite cazuri legea deroghează uşor de la principiul egalităţii părţilor în
drepturi procesuale. Este vorba de dreptul reclamantului de a valorifica alternativele în
competenţa jurisdicţională teritorială (art.39 CPC RM), scutirea sau diminuarea taxei de
stat (art.85, alin (4) CPC RM).
Principiul oralităţii

(art. 25 CPC RM) - este complementar principiului

publicităţii, asigură eficienţa principiului contradictorialităţii. În realitate procesul civil
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se desfăşoară graţie unei simbioze dintre forma verbală şi cea scrisă de exercitare a
drepturilor şi obligaţiilor procesuale.
Oralitatea este regula generală, iar forma scrisă este obligatorie doar în cazurile
prevăzute de legea procesuală. Conform art. 25 CPC RM dezbaterile judiciare se
desfăşoară oral.
Există în cadrul procesului civil exigenţa formei scrise referitoare la cererea de
chemare în judecată (art.166 CPC RM), înscrisuri (art.137 CPC RM), raportul de
expertiză (art.158 CPC RM), hotărîrea judecătorească (art.241 CPC RM), încheierea,
ordonanţa. Însă acestora se dau citirii în şedinţă. Cererile de apel, recurs, revizuire,
tranzacţiile de împăcare etc. de asemenea se perfectează în formă scrisă.
Unele acţiuni procesuale se pot exercita atît în formă verbală, cît şi în scris. De
exemplu,

înaintarea

demersurilor

şi

obiecţiilor

la

acestea.

Împuternicirile

reprezentantului se pot atesta şi prin declaraţie orală dată în judecată de către reprezentat
(art.80, alin.(7) CPC RM).
Principiul nemijlocirii

(art. 25 CPC RM). Acest principiu

se referă la

componenţa instanţei şi la modul de cercetare a probelor de către instanţa de judecată.
Conform acestui principiu instanţa trebuie să cerceteze direct şi nemijlocit probele, să
asculte explicaţiile părţilor şi intervenienţilor, depoziţiile martorilor, concluziile
expertului, consultaţiile şi explicaţiile specialistului, să ia cunoştinţă de înscrisuri, să
cerceteze probele materiale, să audieze înregistrările audio şi să vizioneze înregistrările
video, să emită hotărîrea numai în temeiul circumstanţelor constatate şi a probelor
cercetate şi verificate în şedinţă de judecată.
Din analiza acestui principiu putem conchide că:
1. cercetarea probelor are loc, de regulă, în şedinţa de judecată sau la faţa locului de
către judecătorul sau judecătorii care urmează să ia hotărîrea;
2. din acest considerent componenţa completului de judecată trebuie să rămînă
neschimbată pe parcursul examinării pricinei. În cazul înlocuirii unui judecător în
timpul judecării pricinii, dezbaterile se reiau de la început. (art. 25, alin. (2) CPC RM).
Acest principiu cunoaşte şi excepţii. De exemplu, delegaţiile judecătoreşti (art. 125
CPC RM ) sau măsuri de asigurare a probelor (art.127 CPC RM).
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Principiile internaţionale ale dreptului procesual civil
Prioritatea contractelor şi a convenţiilor internaţionale - art. 4 şi 8 Constituţia
RM, art.26 şi 27 ale Convenţiei de la Viena din 23.05.1969 cu privire la Dreptul
Tratatelor, (aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1135-XII din 04.08.92), art.2, alin.(3)
CPC RM, Legea RM nr.595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale
Republicii Moldova.
Potrivit acestui principiu în cazul în care în tratatele internaţionale la care Republica
Moldova este parte sunt prevăzute alte reguli decît cele din legislaţia naţională se vor
aplica prevederile tratatului internaţional, dacă pentru implementarea tratatului nu este
necesară adoptarea unei legi naţionale.
Legea forului în materie de procedură - art.14 al Convenţiei de la Haga cu privire
la procedura civilă din 01 martie 1954, art. 458, alin.(1) şi (5), art.465, alin.(3) CPC
RM.
Legea forului în materie de procedură civilă semnifică legea statului pe teritoriul
căruia activează instanţa judecătorească care o aplică. Astfel, instanţele judecătoreşti ale
RM aplică legislaţia procesual civilă naţională, dacă nu s-a dispus altfel în mod expres.
În alin.(2), (3) şi (4) ale art.458, precum alin.(1) al art.455 CPC RM se stabilesc
aspecte procesuale care în pricinile civile cu element de extranietate sînt guvernate de
alte legi decît cea procesuală a RM. Este vorba de obiectul şi temeiul acţiunii civile,
mijloacele de probă pentru dovedirea unui act juridic şi puterea probantă a acestuia,
probele faptelor, capacitatea procesuală de folosinţă şi capacitatea procesuală de
exerciţiu a persoanelor străine.
Studenţii trebuie atenţionaţi că instanţele judecătoreşti ale RM pot aplica legea
materială a altui stat în condiţiile art.13 CPC RM, alin. (2), art.458 CPC RM.
Acordarea regimului naţional străinilor - art.17 al Convenţiei de la Haga cu
privire la procedura civilă din 01 martie 1954, art.454 CPC RM, art.5 al Legii nr. 275XII din 10.11.94 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în
Republica Moldova.
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Regimul naţional presupune că străinilor li se acordă, în principiu, aceleaşi drepturi
pe care le au cetăţenii statului în cauză, cum sînt drepturile sociale, economice, culturale
şi civile, cu excepţia drepturilor politice (de a alege, de a fi ales, drepturi de a ocupa
funcţii publice). Pentru străini există anumite instituţii, care nu se aplică cetăţenilor RM,
ca regimul intrării, şederii şi ieşirii străinilor. Acest regim este îmbrăţişat de majoritatea
statelor, el reprezentînd dreptul comun în materie.
Conform art.454 CPC RM cetăţenii străini şi apatrizii, organizaţiile străine şi cele
internaţionale beneficiază în faţa instanţelor de judecată ale RM de aceleaşi drepturi şi
au aceleaşi obligaţii ca şi cetăţenii şi organizaţiile RM în condiţiile legii.
Reclamantul străin nu poate fi obligat să depună cauţiune sau o altă garanţie din
motivul că este persoană străină sau că nu are domiciliu sau sediu în RM.
Excepţiile de la principiul regimului naţional se referă la capacitatea procesuală
de folosinţă şi de exerciţiu atît a persoanelor fizice, cît şi a organizaţiilor străine sau
internaţionale (455, 456 CPC RM).
Conform art.454, alin.(2) CPC în RM se poate stabili retorsiunea faţă de
persoanele statelor în care există restricţii ale drepturilor procesuale ale cetăţenilor RM.
Imunitatea judiciară ale statelor străine şi organizaţiilor internaţionale -art.457
CPC RM, Legea RM nr.1134 XII din 04.08.92 cu privire la statutul misiunilor
diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova.
Potrivit acestui principiu statele străine nu pot fi antrenate în procese civile pe
teritoriul RM decît cu acordul organelor lor competente, dacă legea naţională sau
tratatul internaţional la care RM este parte nu prevede altfel. Imunitatea de jurisdicţie a
statelor străine se referă la calitatea de pîrît sau intervenient a acestora, la interdicţia
aplicării măsurilor de asigurare a acţiunii referitore la bunurile statelor străine de pe
teritoriul RM, precum şi la punerea sechestrului în cadrul procedurii de executare a
hotărîrilor judecătoreşti.
În privinţa reprezentanţilor diplomatici şi consulari ai altor state acreditaţi în RM de
asemenea se aplică rigorile respectivului principiu. Studenţii trebuie să cunoască
excepţiile de această regulă generală - art.31 – 32 ale Convenţiei de la Viena cu privire
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la relaţiile diplomatice din 18.04.61,art.43 - 45 Convenţiei de la Viena cu privire la
relaţiile consulare din 24.04.63.
Respectarea jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti străine - art. 464 CPC RM.
Potrivit acestui principiu dacă RM printr-o convenţie sau tratat interstatal ori pe
principii de reciprocitate se obligă să recunoască şi să execute hotărîrile judecătoreşti
pronunţate de instanţele judecătoreşti ale altor state. Din acest considerent instanţa
judecătorească a RM va refuza să primească cererea sau va

dispune încetarea

procesului pornit dacă există o hotărîre a unei instanţe judecătoreşti străine într-un
litigiu între aceleaşi părţi, cu acelaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri.
În temeiul aceluiaşi principiu va fi restituită sau scoasă de pe rol cererea, dacă în
instanţa judecătorească a altui stat a cărei hotărîre urmează să fie recunoscută pe
teritoriul RM, se examinează deja un litigiu între aceleaşi părţi, cu acelaşi obiect şi
temei.
Exequatorul hotărîrilor judecătoreşti străine - art. 467-471 CPC RM.
Executarea silită a hotărîrilor judecătoreşti străine pe teritoriul RM se înfăptuieşte în
contextul respectării jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti străine potrivit prevederilor
legii procesuale naţionale. Dacă RM s-a obligat să respecte principiul reciprocităţii sau
este parte la un tratat interstatal, atunci instanţele judecătoreşti ale RM vor examina
cererile de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a hotărîrilor judecătoreşti
străine (art.467 CPC RM).
În acest sens urmează a fi delimitate hotărîrile judecătoreşti străine susceptibile de
executare silită şi cele nesusceptibile de executare silită (art.472 - 474 CPC RM).
Procedura executării silite a hotărîrilor judecătoreşti străine, acolo unde se cere, este
precedată de o procedură de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine, care se
declanşează la cererea creditorului, depusă în termen de 3 ani de la data rămînerii ei
definitive la curtea de apel de drept comun în a cărei circumscripţie urmează a fi făcută
executarea. Astfel, instanţa judecătorească a RM poate refuza încuviinţarea executării
silite a hotărîrii judecătoreşti străine

în temeiurile prevăzute de art.471 CPC RM.

Studenţii trebuie să reţină că temeiurile care pot determina refuzul încuviinţării
executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine nu sunt de natură să determine instanţa
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judecătorească a RM să reexamineze fondul hotărîrii judecătoreşti străine şi nici să
opereze modificări în cuprinsul acesteia.
Hotărîrile judecătoreşti străine care

nu sunt susceptibile de executare silită se

recunosc fără proceduri ulterioare dacă persoana interesată nu a depus la curtea de apel
de drept comun de la domiciliul sau sediul său obiecţii referitor la recunoaştere. În acest
caz instanţa judecătorească a RM în urma examinării obiecţiilor poate dispune refuzul
de a recunoaşte hotărîrea judecătorească străină în aceleaşi temeiuri prevăzute în art.471
CPC RM.
Reciprocitatea în executarea delegaţiilor şi hotărîrilor judecătoreşti străine - art.
16, alin.(5), 465 CPC RM.
Delegaţiile date de către instanţe judecătoreşti străine privind efectuarea pe
teritoriul RM a unor acte de procedură, cum ar fi înmînarea citaţiilor, obţinerea de
explicaţii ale părţilor, depoziţii ale martorilor, raporturi de expertiză, cercetări la faţa
locului etc. sunt executate de către instanţele judecătoreşti ale RM în condiţiile tratatelor
internaţionale pe care le-a semnat. În aceiaşi măsură instanţele judecătoreşti străine vor
executa delegaţiile judecătoreşti date de către instanţele de judecată din RM. Studenţii
urmează să reţină cînd delegaţia judecătorească străină nu poate fi executată pe teritoriul
RM.
Situaţii de drept:
Nr.1
În şedinţă de judecată se examina pricina civilă despre partajul averii foştilor
soţi. Reclamantul Popescu Ion a solicitat amînarea procesului, deoarece are intenţia să
încheie un contract de acordare a asistenţei judiciare cu baroul de avocaţi. Pîrîta obiecta
împotriva propunerii reclamantului de a amînă procesul, declarînd că ea nu are mijloace
să încheie un asemenea contract, iar în cazul admiterii cererii reclamantului, instanţa va
încălca principiul egalităţii în drepturi procedurale a părţilor.
Instanţa de judecată a respins demersul reclamantului, motivînd prin aceea, că în
caz de amînare a procesului, va fi lezat principiul egalităţii părţilor în drepturi
procedurale, iar procesul va deveni neechitabil pentru pîrîtă.
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Ce presupune principiul egalităţii în drepturi procedurale ale părţilor? Analizaţi
motivele încheierii instanţei de judecată.

Nr.2
În cadrul examinării în şedinţa de judecată a cererii despre încuviinţarea
adopţiei, un corespondent al Televiziunii ProTV a intrat în sala de şedinţă şi a început a
filma desfăşurarea şedinţei. La întrebarea preşedintelui şedinţei în ce temei face
filmările, corespondentul a explicat că are însărcinarea directorului de la televiziune de
a filma unele fragmente ale procesului pe categoria dată de procese, pentru a demonstra
telespectatorilor.
Preşedintele şedinţei printr-o încheiere, pe loc, a decis de a îndepărta
corespondentul din sală. Părăsind sala, corespondentul a declarat că va contesta decizia
judecătorului în instanţa judiciară superioară.
Problema cărui principiu este abordată în situaţia de drept expusă? Corect a
procedat judecătorul ? În ce cazuri instanţa de judecată examinează pricinile civile în
şedinţă închisă?

Nr. 3
Dezbaterile judiciare ale pricinii pornite de Vicol Andrei către S.A.”Moldova
Suverană” despre reintegrarea în serviciu şi încasarea salariului pentru absenţa forţată
de la lucru, se desfăşurau în limba de stat. Pe parcursul

dezbaterilor judiciare,

reclamantul şi reprezentantul S.A. “Moldova Suverană”, fiind vorbitori de limbă rusă,
au declarat că nu înţeleg pe deplin conţinutul dispoziţiilor instanţei şi depoziţiile
martorilor.
Preşedintele şedinţei a anunţat că el cunoaşte bine limba rusă şi în caz de
necesitate, va face o interpretare corespunzătoare.
Despre care principiu al procesului civil este vorba şi în care acte normative este
reglementat? Sunt legale declaraţiile judecătorului?
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Nr. 4
Creţu Alexei l-a acţionat în justiţie pe Golban Petru, solicitînd încasarea a
15.000 lei - pagubă cauzată în legătură cu deteriorarea automobilului BMW, în urma
unui accident rutier. Reclamatul nu a recunoscut acţiunea şi a explicat că nu e vinovat
de săvîrşirea accidentului, deoarece la momentul accidentului drumul era gheţos şi
coliziunea automobilelor era inevitabilă.
Reclamantul Creţu

Alexei a cerut amînarea procesului

şi reclamarea din

iniţiativa instanţei a materialelor dosarului penal care a fost intentat, iar apoi încetat.
Instanţa a decis

amînarea procesului, însă demersul în ce priveşte petiţionarea

dosarului penal a refuzat, menţionînd că conform principiului contradictorialităţii,
fiecare parte trebuie să-şi dovedească împrejurările de fapt pe care le invocă drept temei
al pretenţiilor şi obiecţiilor sale. De aceea, reclamantul personal trebuie să prezinte
materialele dosarului penal care se află la secţia de anchetă a poliţiei municipale.
Ce presupune principiul contradictorialităţii? Indicaţi normele de drept în care
sunt consfinţite garanţiile acestui principiu.

Apreciaţi acţiunile judecătorului din

punctul de vedere al principiului contradictorialităţii.

Nr. 5
În cadrul examinării pricinii civile în baza acţiunii înaintate de Malai Ion
împotriva policlinicii nr. 8 din mun. Chişinău despre restituirea pagubei cauzate în
urma unei erori medicale, reclamantul a declarat recuz preşedintelui de şedinţă din
motivul că acesta se lecuieşte în aceeaşi policlinică. Aceste împrejurări pun la îndoială
obiectivitatea şi nepărtinirea lui.
Care este procedura de soluţionare a cererii de recuzare? Sunt temeiuri pentru a
admite cererea de recuzare? Care este esenţa principiului imparţialităţii judecătorului?
În ce acte legislative este consfinţit acest principiu?
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Nr.6
Munteanu Aneta l-a chemat în judecată pe soţul ei Munteanu Ion în baza unei
acţiuni despre desfacerea căsătoriei, partajul averii acumulate în timpul căsătoriei şi
încasarea pensiei de întreţinere pentru doi feciori minori .
În şedinţa judiciară reclamanta şi pîrîtul au solicitat încuviinţarea tranzacţiei de
împăcare de către instanţa de judecată, conform căreia pîrîtul cedează cota-parte din
averea acumulată în timpul căsătoriei reclamantei, iar aceasta îşi retrage pretenţia în
partea încasării pensiei de întreţinere pentru doi feciori minori.
Instanţa de judecată a încuviinţat tranzacţia de împăcare şi a încetat procesul în
partea acţiunii ce se referea la partajul averii şi încasarea pensiei de întreţinere.
În baza condiţiilor tranzacţiei de împăcare după Munteanu Aneta a fost
recunoscut dreptul la proprietate asupra casei de locuit şi cealaltă avere, iar pîrîtul
Munteanu Ion eliberat de la plata pensiei de întreţinere a minorilor.
Corect a procedat judecătorul? Despre care principiu e vorba ?

În ce acte

legislative este consfinţit ?

Tema 3. Raporturile procesuale civile
1.
2.
3.
4.

Noţiunea şi particularităţile raporturilor procesuale civile.
Temeiurile apariţiei raporturilor procesuale civile.
Obiectul şi conţinutul raporturilor procesuale civile.
Subiecţii raporturilor procesual civile şi clasificarea lor.
Recomandări metodice:
Pornind studierea temei date, este necesar de a lua în consideraţie că la examinarea

şi soluţionarea pricinilor civile apar multiple raporturi procesual civile între instanţa de
judecată cu participanţii la proces şi alţi subiecţi procesuali. Aceste raporturi sunt
reglementate de normele dreptului procesual civil. Deci, raporturile procesual civile sunt
relaţiile sociale reglementate de normele dreptului procesual civil care apar în cazul
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examinării şi soluţionării cauzelor civile între instanţa de judecată, pe de o parte, şi
participanţii la proces, pe de altă parte.
Raporturile procesual civile constituie o categorie a raporturilor juridice. Ca şi
orice raport juridic, ele apar şi există între persoane concrete în baza normelor de drept;
ele consfinţesc în formă juridică conduita reciprocă a subiecţilor acestor raporturi,
precum şi sunt asigurate prin forţa coercitivă a puterii de stat. Cu toate acestea,
procedura civilă este un domeniu specific al activităţii jurisdicţionale, de aceea
raporturile procesual civile sunt caracterizate prin particularităţi distinse. Astfel, pentru
a înţelege esenţa raporturilor procesual civile, urmează a distinge particularităţile lor:
Particularităţile specifice raporturilor procesual civile

Apar numai în
Instanţa de
Sunt posibile
baza normelor de judecată, ca organ numai în forma
drept procesual
al puterii de stat,
juridică, spre
civil cu
este participant
deosebire de
participarea mai
obligatoriu al
raporturile
multor subiecţi
raporturilor
materialprocesuali.
procesual civile, iar
juridice care
indicaţiile instanţei
pot apărea şi
sunt obligatorii
exista şi fără
pentru toţi subiecţii reglementare
procesuali.
juridică.

Constituie un
complex de
raporturi în
dinamism care
se desfăşoară în
ordine succesivă,
în măsura trecerii
de la un act
procesual la alt
act, de la o fază a
procesului la altă
fază.

Apariţia, modificarea sau încetarea raporturilor procesual civile este generată de
existenţa anumitelor premise, care necesită a fi studiate:
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Premisele necesare pentru apariţia
(modificarea, încetarea) raporturilor procesual
civile

Existenţa normelor de
drept procesual civil

Prezenţa la subiecţii procesuali
a personalităţii juridice
procesuale - capacitatea de
folosinţă şi de exerciţiu a
drepturilor procedurale

Prezenţa faptelor juridice
– acţiuni, inacţiuni,
evenimente, termene, acte
juridice, legislative,
administrative etc.

Obiectul raporturilor procesual civile constituie finalitatea spre care este
îndreptată activitatea procesuală a instanţei de judecată şi a persoanelor implicate în
proces (subiecţi) – soluţionarea pricinii civile şi adoptarea hotărîrii judecătoreşti.
Întrucît, procesul civil este format din multiple raporturi procesual civile,
urmează a distinge obiectul fiecărui raport procesual (în parte), precum şi obiectul
general al tuturor raporturilor procesual civile ce apar într-o pricină concretă.
Conţinutul raportului procesual civil este format din drepturile şi obligaţiile
procesuale ale subiecţilor acestor raporturi, ce sunt realizate prin acţiunile lor
procesuale.
Este necesar de a reţine că normele de drept procesual civil stabilesc volumul
drepturilor şi al obligaţiilor subiecţilor în funcţie de scopul participării lor, de calitatea
lor procesuală.
La determinarea subiecţilor raporturilor procesual civile, este important a
distinge clasificarea propusă de doctrină, luînd în consideraţie legislaţia procesual
civilă:
Subiecţii raporturilor procesual civile sunt:
 Instanţa de judecată care exercită justiţia în diferite forme (de ex. examinarea în
fond, aple, recurs, revizuire);
 Participanţii la proces (art.55 CPC RM);
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 Persoanele ce contribuie la înfăptuirea justiţiei (martori, experţi, specialişti şi alte
persoane) ;
În activitatea judiciară, un rol central îl ocupă instanţa de judecată, care
acţionează în calitate de autoritate statală specializată în activitatea de distribuire a
justiţiei.
Instanţa de judecată este subiectul obligatoriu al raporturilor procesual civile. Ea
organizează şi dirijează activitatea procesuală a celorlalţi subiecţi (art.9 CPC RM).
Ţinînd cont de aceasta, instanţei de judecată îi sunt impuse exigenţe de ordin cantitativ
şi calitativ.
Exigenţele cantitative se referă la numărul judecătorilor din care se compune
instanţa care judecă pricinile în fond, în apel, în recurs, revizuire (art.21; 46 CPC RM).
Conform exigenţelor calitative la formarea completului de judecată se determină
cine este în drept de a judeca pricina civilă concretă. În legătură cu aceasta este necesar
de a studia cu minuţiozitate noţiunile de incompatibilitate, abţinere şi recuzare a
judecătorilor care se referă la compunerea legală a instanţei de judecată (art.49; 50; 52
CPC RM).
Situaţii de drept:
Nr. 1
Dl. Albu Vasile a înaintat în instanţa de judecată acţiunea către Corbu Ion cu
privire la restituirea sumei de 1500 lei, împrumutată pe termen de două luni.
În cererea de chemare în judecată reclamantul a indicat că banii au fost
împrumutaţi pe termen strict prestabilit în contractul de împrumut şi nu au fost restituiţi
după expirarea termenului.
La faza pregătirii pricinii către dezbateri judiciare, reclamantul a decedat.
Succesorul testamentar al lui Albu Vasile este feciorul Mihai Albu de 18 ani.
Numiţi acţiunile judecătorului în cazul dat. În care caz este posibilă apariţia
raportului procesual civil între instanţa de judecată şi succesorul în drepturi materiale?
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Nr.2
Alexeev Constantin a sesizat instanţa de judecată cu o acţiune către Mironov Petru
privind repararea pagubei cauzate prin inundarea apartamentului.
Concomitent cu depunerea cererii, Alexeev Constantin a cerut ordonarea
expertizei pentru a evalua consecinţele pagubei cauzate.
Numiţi şi caracterizaţi elementele raporturilor procesuale civile din situaţia dată.
Caracterizaţi-le.

Nr.3
În cadrul şedinţei de judecată părţile au stabilit să încheie procesul cu o tranzacţie
de împăcare. Enumeraţi raporturile procesual civil şi subiecţii acestora ?

Nr.4
În care din cazurile enumerate mai jos este prezent raportul procesual civil?
1) pînă la deschiderea şedinţei de judecată grefiera a precizat dacă părţile în proces
cunosc limba de stat;
2) judecătorul fiind în ospeţie în satul de baştină, la prietenul său, a solicitat ca
primarul acestei comune să stabilească locul de aflare a pîrîtului dintr-un proces ce se
găseşte pe rol în judecată şi să-l comunice instanţei judecătoreşti respective;
3) în baza cererii de reclamare a probelor, înaintată de reclamant, judecătorul a
eliberat un demers pentru obţinerea probei respective;
4) printr-o încheiere judecătorul obligă reclamantul, să achite taxa de stat.

Nr.5
În şedinţa de judecată se examinează pricina cu privire la repararea prejudiciului
cauzat prin vătămare a integrităţii corporale. La cererea reclamantului este audiat
martorul Corbu Octavian. Judecătorul îi propune martorului să comunice instanţei tot
ceea ce cunoaşte personal despre subiectul audierii. După depoziţii, martorul a rămas în
sala de şedinţă.
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Determinaţi obiectul general şi special al raporturilor procesual civile pe pricina în
cauză.

Nr. 6
Tatiana Aramă a sesizat instanţa de judecată cu o acţiune către Alexandru Aramă
cu privire la partajarea casei construită în comun. În şedinţa de judecată reclamanta a
renunţat la acţiune, indicînd că pîrîtul a promis să-i cumpere apartament cu 2 camere în
cazul în care ea va renunţa la acţiune. Judecătorul a admis renunţarea reclamantei la
acţiune, fără a explica efectele acestui act de procedură.
Corect a procedat judecătorul? Explicaţi care este conţinutul raporturilor procesual
civile în acţiunea dată.

Nr.7
În cadrul judecării pricinii în fond în sala de şedinţă sunt prezenţi judecătorul,
reclamantul, pîrîtul, intervenientul principal, reprezentantul reclamantului, expertul,
grefiera, studenţii de la Facultatea de Drept a USM.
Clasificaţi subiecţii raporturilor procesual civile după gradul de cointeresare
juridică în soluţionarea pricinii.

Tema 4. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti de drept comun şi
economice în soluţionarea pricinilor civile
1. Noţiunea de competenţă materială şi felurile ei.
2. Criteriile de delimitare a competenţei instanţelor judecătoreşti de drept comun şi a
competenţei judecătoriilor economice în examinarea pricinilor civile.
3. Competenţa tribunalelor arbitrale.
4. Competenţa Curţii Constituţionale în exercitarea controlului constituţionalităţii
legilor şi altor acte normative
5. Efectele juridice ale încălcării normelor de competenţă materială.
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Recomandări metodice:
Termenul de competenţă derivă din verbul latin “competere” şi exprimă puterea
de autoritate dată unui funcţionar public şi întinderea teritoriului pe care şi-o exercită.
Toate definiţiile despre competenţă ce s-au dat în ştiinţa dreptului procesual
civil au plecat de la aptitudinea unei instanţa judecătoreşti de a îndeplini activitatea
jurisdicţionale.
Privită din punct de vedere juridic, problema competenţei interesează toate
ramurile de drept, de justa ei rezolvare depinde de cunoaşterea organelor chemate să
examineze şi să soluţioneze procesele juridice în stat.
Instituţia competenţei materiale în procesele civile este complicată pentru
studenţi din mai multe considerente:
1) tema dată se studiază la începutul însuşirii cursului, iar studentul necunoscînd alte
instituţii din dreptul procesual îi este dificil să analizeze şi să sintetizeze materialul
didactic;
2) normele de competenţă materială sunt cuprinse în mai multe acte legislative, atît
cu caracter procesual, cît şi material. Legea prevede mai multe forme de apărare a
drepturilor şi intereselor cetăţenilor şi organizaţiilor. Aceste forme de apărare studenţii
le vor găsi în dreptul material (art.10 CC RM).

Normele de competenţă materială,

stipulate în art. 28-45 din CPC RM stabilesc reguli generale, avînd un caracter de
trimitere la alte acte normative. Pentru a determina corect competenţa materială a
instanţei judecătoreşti în soluţionarea unui litigiu concret, este necesară interpretarea
deplină a normelor de competenţă ce le conţine Codul de procedură civilă şi normelor
cu caracter material juridic care reglementează raportul litigios;
3) categoria pricinilor civile, date în competenţa instanţelor judecătoreşti, nu este
constantă. Obiectul, natura raportului litigios se schimbă în permanenţă. Mai ales în
prezent, o dată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil, unde sunt reglementate noi
instituţii, multe instituţii vechi esenţial modificate. Întotdeauna orice lege nouă
presupune dificultăţi în aplicare, cît de simplu nu ar apărea la prima vedere raportul
material reglementat.
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Este foarte important ca studenţii să diferenţieze noţiunile “competenţă
materială” şi “competenţă jurisdicţională”, să cunoască felurile competenţei materiale
(excepţională, alternativă, condiţională, după legătura obiectivă a pretenţiilor înaintate
spre soluţionare).
Pentru stabilirea corectă a criteriilor de delimitare a competenţei instanţelor
judecătoreşti de drept comun, judecătoriilor economice, tribunalelor arbitrale, Curţii
Constituţionale, studenţii urmează a se familiariza, pe lîngă literatura de specialitate şi
legislaţia propusă, cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale a Republicii Moldova şi
practica judiciară din Republica Moldova: Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.16 din
28.05.1998 cu privire la interpretarea art.20 din Constituţia Republicii Moldova (MO,
56-59 din 25.06.1998); Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.39 din 09.07.2001 privind
revizuirea Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.16 din 28.05.1998 cu privire la
interpretarea art.20 din Constituţia Republicii Moldova (MO, nr.90-91/34 din
02.08.2001); Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.46 din 21.11.2002 privind controlul
constituţionalităţii unor prevederi din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV
din 10.02.2000 cu modificările şi completările operate prin Legea nr.726-XV din
7.12.2001 şi Legea nr.833-XV din 7.02.2002 ( MO, nr.170-172/30 din 13.12.2002);
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.16 din 18.05.1999 cu privire la
aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei electorale;
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.27 din 24.12.2001 cu privire la practica
aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Legii contenciosului
administrativ; Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.4-3rca-2/2001 din
9.04.2001, prin care s-a concluzionat că o hotărîre a Guvernului poate fi supusă
controlului legalităţii în instanţa de contencios administrativ în virtutea faptului că ea
este un act administrativ subordonat legii.
Este oportună cunoaşterea de către studenţi a jurisprudenţei Curţii Europene
referitor la competenţa instanţelor judecătoreşti într-un stat de drept. În prezent, au
apărut diferite discuţii, obiectul cărora îl constituie noţiunile “drepturi subiective civile”
sau “drepturi şi obligaţii cu caracter civil”. Delimitarea drepturilor cu caracter civil are o
importanţă deosebită teoretică şi practică. Pornind de la faptul că art.6 pct.1 din
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Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului consacră diverse garanţii destinate să
asigure drepturilor în materie civilă şi penală.
Situaţii de drept:
Nr. 1
Petrachi Mircea a depus în instanţa judecătorească cerere către gospodăria
agricolă “Moldova Suverană” cu privire la atribuirea cotei valorice. Reclamantul şi-a
motivat cererea prin faptul că la gospodăria agricolă dată a activat din anul 1980 pînă în
anul 1994. Conform certificatului ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotei de
avere, eliberat pe numele lui Petrachi Mircea, cota-parte valorică ce urma a-i fi atribuită
constituia 1865,25 lei. Gospodăria agricolă “Moldova Suverană” însă refuză să-i
atribuie în întregime cota-parte valorică.
Prin hotărîrea judecătoriei Cantemir din 25.08.2002, cererea de chemare în
judecată a lui Petrachi Mircea a fost admisă.
Gospodăria agricolă a făcut apel împotriva hotărîrii indicate, cerînd casarea ei
din motivul că cota valorică a deţinătorilor de patrimoniu nu se atribuie în bani, ci în
bunuri materiale.
Prin decizia Curţii de apel Cahul din 13 iunie 2003, apelul a fost admis cu
casarea hotărîrii primei instanţe şi cu strămutarea pricinii în judecătoria economică de
circumscripţie Chişinău.
Instanţa de apel şi-a motivat decizia prin faptul, că Petrachi Mircea la
12.12.1995 a înregistrat la Camera Înregistrării de Stat gospodăria ţărănească
"“Petrachi”, iar în conformitate cu art.29 CPC RM, litigiile economice dintre persoanele
juridice se judecă de către instanţele judecătoreşti economice. Petrachi Mircea a declarat
recurs împotriva deciziei Curţii de apel Cahul.
Analizaţi speţa din punctul de vedere a instituţiei competenţei materiale.
Care instanţă este competentă să examineze pricina dată? Argumentaţi
răspunsul. Care sunt criteriile de delimitare a competenţei instanţelor judecătoreşti de
drept comun de cea a instanţelor judecătoreşti economice ?
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Nr. 2
Iftodi Constantin a depus în procedura de contencios administrativ o cerere către
Unitatea Militară nr.2003 a Departamentului Trupelor de Grăniceri despre restabilirea la
lucru şi încasarea salariului pentru absenţa forţată de la muncă.
Prin încheierea Colegiului civil al Curţii de Apel Chişinău din 22.04.2003 s-a
refuzat primirea cererii din motivul că actele de destituire din funcţie a militarilor şi
persoanelor cu statut militar nu pot fi atacate în ordine de contencios administrativ.
Reclamantului i s-a explicat dreptul de a se adresa pentru soluţionarea litigiului în cauză
în organul ierarhic superior - Şefului Departamentului Trupelor de Grăniceri.
Este întemeiată încheierea Curţii de Apel Chişinău? Care sunt instanţele
competente din

Republica Moldova ca să soluţioneze acţiuni în contenciosul

administrativ? Enumeraţi actele care sunt exceptate de la controlul judecătoresc?
Nr. 3
Golban Ioana la 26 martie 2004 a sesizat instanţa de judecată cu o cerere despre
prelungirea termenului de acceptare a succesiunii, indicînd că e fiica lui Bîrsan Tudor,
care a decedat la 11 iunie 2003.
Ca succesori mai sunt fratele şi sora, care au depus declaraţie de acceptare a
succesiunii la notarul de la locul deschiderii succesiunii, în termenul prevăzut de lege.
Fratele şi sora nu au careva pretenţii privind includerea Ioanei Golban în cercul
moştenitorilor, însă avocatul le-a explicat că numai instanţa de judecată e competentă a
prelungi termenul de acceptare a succesiunii.
Comentaţi consultaţia dată de avocat.
Nr. 4
Ursachi Gheorghe, la 23 iunie 2000, a fost numit în funcţia de judecător în
judecătoria Rîşcani, mun.Chişinău.
În conformitate cu art.30 din Legea RM nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire
la statutul judecătorului, autoritatea administraţiei publice locale este obligată ca în cel
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mult 6 luni, în cazul în care judecătorul nu este asigurat cu locuinţă sau este necesară
îmbunătăţirea condiţiilor lui locative, ori nu i s-a atribuit suprafaţa suplimentară de
15 m.p., să asigure judecătorul cu locuinţă. Deoarece organele autoadministrării locale
nu i-au satisfăcut cererea, Ursachi Gheorghe a hotărît să se adreseze instanţei
judecătoreşti cu o acţiune civilă. Preşedintele instanţei i-a explicat că nu e de
competenţa instanţelor de judecată soluţionarea unor astfel de litigii.
Este în drept Ursachi Gheorghe să acţioneze în justiţie Primăria mun.Chişinău?
Dacă da, care va fi instanţa competentă să judece litigiul în cauză?
Nr. 5
Vîlcu Ariadna a înaintat către Vîlcu Ignat o acţiune despre divorţ în judecătoria
Centru mun. Chişinău. În timpul dezbaterilor judiciare instanţa a stabilit că soţii nu au
copii, nu există litigii referitor la averea acumulată în timpul căsătoriei şi ambii doresc
să facă divorţul.
Avînd în vedere aceste circumstanţe, instanţa judecătorească a încetat procesul
din motivul că pricina nu urmează a fi judecată în procedură civilă şi a explicat părţilor
că au dreptul să se adreseze organelor de înregistrare a actelor stării civile cu o cerere
analogică.
În ce cazuri desfacerea căsătoriei are loc la organele de stare civilă? E de
competenţa instanţei de judecată soluţionarea acestui litigiu ?

Tema 5. Competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti de drept comun şi
economice
1. Daţi noţiunea de competenţă jurisdicţională şi enumeraţi felurile ei.
2. Care este deosebirea dintre competenţa materială şi cea jurisdicţională?
3. Expuneţi competenţa jurisdicţională materială a Curţii Supreme de Justiţie, a
curţilor de apel, a judecătoriilor, a judecătoriei economice de circumscripţie Chişinău şi
a Curţii de Apel Economice.
4. Ce presupune competenţa jurisdicţională teritorială şi care sunt felurile ei?
5. Expuneţi esenţa regulii imutabilităţii competenţei jurisdicţionale. Care sunt
temeiurile şi procedura strămutării pricinii de la o instanţă sesizată la o altă instanţă?
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6. Procedura soluţionării conflictelor de competenţă jurisdicţională.
7. Care sunt efectele încălcării regulilor cu privire la competenţa materială şi cea
jurisdicţională?
Recomandări metodice:
Dacă normele de competenţă materială fac delimitarea dintre împuternicirile
instanţelor de judecată şi ale altor organe cu activitate jurisdicţională, acestea fiind din
cadrul diferitelor sisteme, atunci competenţa jurisdicţională constituie totalitatea
normelor de procedură civilă potrivit cărora se face distincţia între împuternicirile legale
de a examina şi soluţiona pricini civile ale instanţelor judecătoreşti.
În cadrul aceluiaşi sistem de instanţe judecătoreşti, distingem competenţa
materială şi competenţa teritorială, după cum ne raportăm la instanţele judecătoreşti
de grad diferit sau la instanţe de acelaşi grad.
Competenţa jurisdicţională materială sau după obiect delimitează competenţa
dintre diferite verigi ale instanţelor judecătoreşti cu privire la soluţionarea pricinile
civile în calitate de primă instanţă. Competenţa jurisdicţională materială răspunde la
întrebarea ce categorii de pricini civile soluţionează fiecare instanţă de judecată în fond.
Competenţa

jurisdicţională

teritorială

delimitează

competenţa

instanţelor

judecătoreşti de acelaşi grad în vederea soluţionării pricinilor civile, în funcţie de
teritoriul asupra căruia se extinde activitatea (jurisdicţia) lor.
Studenţii trebuie să cunoască şi să nu confunde competenţa jurisdicţională după
obiect a instanţelor judecătoreşti. Astfel, judecătoriile ca instanţe de drept comun
examinează în fond toate pricinile cu excepţia celor atribuite de lege altor instanţe de
drept comun, cît şi Curţii Supreme de Justiţie (art.32 CPC RM).
Competenţa jurisdicţională după obiect a curţilor de apel de drept comun (ar.33
CPC RM ), a Curţii Supreme de Justiţie (art. 34 CPC RM ) trebuie înţeleasă în detalii de
către studenţi, iar posibilitatea exemplificării va fundamenta cunoaşterea acestor norme
de bază în procedura civilă.
Trebuie atenţionat faptul că Legea contenciosului administrativ conţine prevederi
care completează normele de drept procesual ale legii cadru. Astfel, art.7; 8 şi 9 ale legii
menţionate, alături de art.32, alin.(2), art.33, alin.(2) şi (3), art.34, alin.(2) CPC RM
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conţin prevederi referitoare la competenţa instanţelor judecătoreşti în contencios
administrativ.
În aceeaşi ordine de idei, trebuie studiată competenţa jurisdicţională după obiect a
instanţelor judecătoreşti economice (art.35; 36 CPC RM).
Studenţii trebuie să clarifice regula potrivit căreia dacă mai multe pretenţii legate
între ele sunt de competenţa unor instanţe de diferite grade, pretenţiile urmează a fi
conexate şi examinate de instanţa ierarhic superioară (art.37 CPC RM).
Competenţa jurisdicţională teritorială este de mai multe feluri: generală (art. 38
CPC RM), alternativă (art. 39 CPC RM), excepţională (art.40 CPC RM),
contractuală (art. 41 CPC RM), şi după existenţa legăturii între pricini (art.42
CPC RM). În cadrul lecţiilor practice urmează să fie analizată fiecare dintre categoriile
menţionate.
O atenţie deosebită trebuie acordată strămutării pricinii, care în esenţă este o măsură
întreprinsă de către instanţa de judecată după ce a pornit procesul, ce duce la schimbarea
competenţei jurisdicţionale teritoriale. În astfel de situaţii, trebuie să se ţină cont de
două reguli.
Conform primei competenţa jurisdicţională este imutabilă. Art.45 CPC RM
prevede că nimeni nu poate fi lipsit, fără consimţămîntul său, de dreptul judecării
procesului în instanţă şi de judecătorii în a căror competenţă pricina este dată prin lege,
cu excepţiile expres prevăzute de CPC RM.
Conform celei de-a două reguli, pricina primită spre examinare în conformitate cu
normele de competenţă va continua să fie examinată în fond de aceeaşi instanţă, chiar
dacă ulterior ea devine de competenţa altei instanţe (art.43 CPC RM).
Temeiurile strămutării sunt diferite după natura lor juridică, ceea ce determină
diferite proceduri de înfăptuire a acesteia. Astfel, tot instanţa care a început examinarea
cauzei va decide strămutarea pricinii, printr-o încheiere susceptibilă de recurs în cazurile
prevăzute de art.43, alin.(2), lit.a), b), c) CPC RM. Iar în cazurile specificate în art.43,
alin.(2), lit. d), e), f), g) CPC RM strămutarea pricinii o va dispune instanţa ierarhic
superioară, prin încheiere irevocabilă şi nesusceptibilă de recurs.
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Un temei deosebit de strămutare a pricinii este condiţionat de pornirea greşită a
procesului, cu încălcarea normelor de competenţă teritorială (art.43, alin.(2), pct. b CPC
RM).
Studenţii trebuie să le deosebească pe cele care se pot produce printr-o încheiere
susceptibilă de recurs emisă de către instanţa care a început examinarea pricinei şi acele
temeiuri de strămutare a pricinii care pot fi dispuse de către instanţa ierarhic superioară,
prin încheiere nesusceptibilă de recurs.

În toate aceste cazuri, instanţa ierarhic

superioară va dispune strămutarea pricinii doar la cerere, întrucît conform art.45,
alin.(2) CPC RM ea nu este în drept să strămute din oficiu o pricină la o altă instanţă sau
să o preia pentru judecare în procedura sa.
Studenţii trebuie să cunoască că în materie de competenţă pot apărea conflicte atît
cu caracter negativ – cînd nici o instanţă nu se consideră competentă să judece o pricină
civilă, cît şi cu caracter pozitiv – cînd în examinarea uneia şi aceiaşi pricini se declară
competente să judece mai multe instanţe judecătoreşti.
Conform art. 44 CPC RM, dacă în faţa unei instanţe de judecată apare un conflict
de necompetenţă, atunci aceasta este obligată să suspende din oficiu procesul şi să
înainteze dosarul instanţei competente să soluţioneze conflictul de competenţă. În cadrul
lecţiilor practice, trebuie analizate regulile de soluţionare a conflictelor de competenţă.
Încălcarea normelor de competenţă jurisdicţională poate produce diverse efecte
juridice în funcţie de momentul cînd această încălcare este depistată. Studenţii trebuie să
le cunoască şi să le deosebească după temeiuri şi după procedura survenirii lor.
Situaţii de drept:
Nr. 1
Sunt oare de competenţa instanţelor judecătoreşti următoarele pretenţii? Dacă da,
atunci determinaţi în fiecare caz aparte competenţa jurisdicţională.
1. Acţiunea lui Cucu Valentin către Guvernul Republicii Moldova despre anularea
Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.909 din 06.09.2000 cu privire la
modificarea şi completarea funcţiilor de bază, structurii şi statelor de personal ale unor
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ministere (conform căreia funcţia de viceministru deţinută de C.V. a fost redusă) şi
reintegrarea în funcţia de viceministru al mediului şi amenajării teritoriului.
2. Pretenţiile S.A.”Moldova” (cu sediul în or. Hînceşti) împotriva S.A.”Codru” (cu
sediul în mun. Bălţi) despre restituirea pagubei în legătură cu îndeplinirea
necorespunzătoare a obligaţiunilor contractuale.
3. Cererea procurorului mun. Chişinău împotriva deciziei Primăriei mun.Chişinău
“ Cu privire la examinarea problemei spaţiului locativ al cetăţenei S.”.
4.

Cererea lui Dorinin Octavian

către

Terentie Andrei despre apărarea

dreptului de autor asupra unei piese mizicale.
5.

Plîngerea lui Nicolai Inescu (director la SRL “Tat-Gazgrup”) împotriva

Biroului Vamal Chişinău despre anularea deciziei nr.327/03 din 24.09.2003 prin care în
temeiul art.193 alin.4 din Codul contravenţiilor administrative al RM (neprezentarea
organului vamal în termenul stabilit a actelor necesare controlului vamal asupra
mărfurilor) i s-a aplicat lui Nicolai Inescu o amendă în mărime de 10 salarii minime, şi
anularea deciziei nr.326/03 din 24.09.2003 prin care în temeiul art.231 pct.14 din Codul
Vamal al RM (nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor restricţii prevăzute
la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală) -- SRL “Tat-Gazgrup” a fost sancţionată
cu amendă în mărime de 644762 lei;
6.

Cererea lui Cotelea Boris despre anularea Hotărîrii Consiliului Superior al

Magistraturii din RM şi restabilirea în funcţia de judecător;

Nr.2
Judecătoria Teleneşti a intentat proces civil în baza acţiunii lui Fetescu Victor
împotriva primăriei Chiţcanii Vechi, solicitînd revendicarea bunurilor mobile şi imobile
naţionalizate.
Prin încheierea din 11.12.2003 a judecătoriei Teleneşti s-a dispus strămutarea
pricinii civile la judecătoria Botanica Chişinău, invocîndu-se că potrivit art.39 alin.(7)
CPC RM – acţiunile ce ţin de revendicarea bunurilor sau ale valorii lor pot fi intentate şi
în instanţa de la domiciliul reclamantului.
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Judecătorul din judecătoria Botanica, în procedura căruia s-a atribuit dosarul
respectiv, consideră că s-a ivit un conflict de competenţă jurisdicţională. Argumentele
acestuia sunt următoarele: din cererea reclamantului se conchide că obiectul material al
acţiunii îl constituie bunuri mobile şi imobile; conform art.40 CPC RM – competenţa
excepţională, care e o normă imperativă şi derogări nu se admit – acţiunile cu privire la
dreptul asupra unor obiecte fixate pe pămînt se intentează în instanţa de la locul aflării
acestor bunuri; astfel, prevederile art.39 alin.(7) CPC RM – competenţa la alegerea
reclamantului, pot fi aplicate numai în cazul revendicării altor bunuri decît cele stipulate
în art.40 alin.(1) CPC RM.
Care argumente sunt întemeiate? Cum urmează să procedeze judecătorul din
judecătoria Botanica Chişinău? Care instanţe sunt competente să soluţioneze conflictele
de competenţă? Expuneţi procedura soluţionării conflictelor de competenţă.

Nr. 3
Ondrea Andrei a sesizat judecătoria Cantemir cu o plîngere împotriva acţiunilor
nelegitime ale administraţiei Băncii Naţionale a Republicii Moldova, specificînd că
Banca Naţională nu a fost în drept să înregistreze statutul Băncii comerciale “MARP”
din Cantemir.
Pricina a fost examinată în fond şi prin hotărîrea instanţei judecătoreşti Cantemir
din 15.07.2003, plîngerea a fost respinsă.
Curtea de Apel Cahul prin decizia din 18.12.2003 a respins apelul declarat de
Ondrea Andrei şi a menţinut hotărîrea primei instanţe.
Colegiul lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, examinînd recursul admisibil, a
anulat dispoziţiile ambelor instanţe judecătoreşti.
Care a fost temeiul anulării ambelor hotărîri? Ce instanţă judecătorească din
Republica Moldova e competentă să examineze plîngerea sus-numită ? Numiţi şi
analizaţi legile care reglementează situaţia problematică respectivă.

44

Nr. 4
Roman Ion s-a adresat judecăţii cu o acţiune către Gangur Sergiu despre
evacuare din apartament. Acţiunea a fost înaintată la locul de aflare al pîrîtului. Pîrîtul a
înaintat o acţiune reconvenţională despre restituirea cheltuielilor în legătură cu reparaţia
apartamentului.
Instanţa de judecată, prin încheiere, a refuzat primirea cererii reconvenţionale,
indicînd că Gangur Sergiu trebuie să înainteze pretenţiile sale la instanţa locului de trai
a lui Roman I.
Este întemeiată încheierea instanţei privind refuzul în primirea cererii
reconvenţionale? Care instanţă judecătorească este competentă să soluţioneze acţiunea
reconvenţională? Analizaţi coraportul dintre expresiile “acţiunea se intentează în
instanţa de la domiciliul pîrîtului” şi “acţiunea se intentează în instanţa de la locul de
aflare a pîrîtului ? Are importanţă atributul “ viza de domiciliu” la determinarea
competenţei jurisdicţionale teritoriale?

Tema 6. Părţile în procesul civil
1. Noţiunea de părţi în procesul civil. Capacitatea procesuală. Drepturile şi obligaţiile
procesuale ale părţilor.
2. Coparticiparea procesuală. Temeiurile şi felurile coparticipării. Drepturille şi
obligaţiile procesuale ale coparticipanţilor.
3. Noţiunea de parte respectivă şi nerespectivă în proces. Procedura substituirii părţii
care figuarează greşit în proces
4. noţiunea şi temeiurile succesiunii în drepturile procedurale. Procedura intervenirii în
proces a succesorului. Deosebirea succesiunii procesuale de substituirea părţii care
figurează greşit în proces.
Recomandări metodice:
Printre participanţii la procesul civil (art.55 CPC RM) un loc deosebit îl ocupă
părţile. În procedura civilă părţile se numesc reclamant şi pîrît (art.59 CPC). Însă,
urmează a reţine că, în funcţie de mijloacele procesuale pe care le aleg pentru apărare,
părţile poartă denumiri diferite (la instanţa de fond – reclamant şi pîrît; la instanţa de
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apel – apelant şi intimat; la instanţa de recurs – recurent şi intimat; la instanţa de
revizuire – revizuent şi intimat).
O particularitate specifică, care evidenţiază părţile, constă în existenţa conflictului
de drept între reclamant şi pîrît. Semnul esenţial care caracterizează părţile constă în
aceea că ele sunt subiecţi prezumaţi ai raportului juridic material litigios şi, în
consecinţă – presupuşii titulari ai drepturilor, libertăţilor sau intereselor legitime.
Capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu a drepturilor procedurale civile
ale părţilor este determinată de lege (art.57 şi 58 CPC RM).
Este important de a menţiona că persoana care potrivit legii este în drept să
înainteze acţiunea în instanţa de judecată – nu întotdeauna ocupă poziţia de reclamant.
În cazul în care procesul civil este pornit de către procuror, autorităţi publice, organizaţii
sau cetăţeni în apărarea drepturilor altor persoane – reclamantul este acea persoană,
dreptul sau interesul căreia se apără sau se protejează prin acţiunea dată (art.59, alin. (4)
CPC RM).
Drepturile şi obligaţiile procesuale ale părţilor sunt determinate de lege (art.56;
60; 61 CPC RM). După volum şi conţinut ele diferă de drepturile şi obligaţiile
procesuale ale celorlalţi participanţi la proces. O atenţie deosebită urmează a fi acordată
actelor de dispoziţie ale părţilor (art.60 CPC RM). Prevederile privind drepturile şi
obligaţiile părţilor în proces sunt stipulate în diverse norme ale CPC RM şi, în mare
măsură, depind de faza procesului la care se realizează.
Coparticiparea procesuală este o situaţie, raportată la componenţa părţilor în
proces. Coparticiparea procesuală presupune participarea în cadrul aceluiaşi proces a
mai multor reclamanţi şi/sau pîrîţi, drepturile şi obligaţiile cărora nu se exclud reciproc
(litisconsorţiu procesual). Coparticiparea procesuală poate interveni fie de partea
reclamantului, fie de partea pîrîtului sau a ambelor părţi. Urmează a reţine temeiurile
coparticipării procesuale şi felurile ei (obligatorie şi facultativă) (art.62; 63 CPC RM).
În cazul coparticipării obligatorii, în litigiu se găseşte un singur raport material juridic
cu o pluralitate de subiecţi, iar în cazul coparticipării facultative ne aflăm în prezenţa
unei simple acumulări de subiecţi care se găsesc în raporturi material-juridice aparte.
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Este de evidenţiat importanţa instituţiei substituirii părţii nerespective în proces
(art.64 CPC RM). Parte nerespectivă este persoana în privinţa căreia, conform
materialelor din dosar, se exclude presupunerea că ea este subiect al raportului juridic
material litigios.
O atenţie deosebită cere elucidarea condiţiilor substituirii părţii nerespective şi a
efectelor juridice care survin în procesul substituirii. La substituirea reclamantului
nerespectiv se cere acordul reclamantului nerespectiv de a ieşi din proces şi
consimţămîntul reclamantului respectiv de a interveni în proces. Această manifestare de
voinţă determină următoarele situaţii juridice:
Substituirea reclamantului nerespectiv:
Reclamantul
nerespectiv:

Reclamantul respectiv:

Acţiunile
procedurale
instanţei de judecată:

ale

Reclamantul nerespectiv Reclamantul
respectiv Instanţa adoptă în şedinţă de
este de acord de a ieşi consimte de a interveni în judecată
o
încheiere
de
din proces.
proces.
substituire
a
reclamantului
nerespectiv cu cel respectiv,
reluînd examinarea pricinii în
fond.
Reclamantul nerespectiv Reclamantul respectiv nu Instanţa adoptă în şedinţă de
este de acord de a ieşi doreşte să intervină în judecată o încheiere de încetare a
din proces.
proces.
procesului pornit de reclamantul
nerespectiv în baza art.265 lit. c)
CPC RM.
Reclamantul nerespectiv Reclamantul respectiv nu Instanţa în şedinţă de judecată
nu este de acord de a ieşi consimte de a interveni în examinează pricina în fond şi
din proces.
proces.
respinge pretenţiile reclamantului
nerespectiv.
Reclamantul nerespectiv Reclamantul respectiv
Instanţa va informa persoana
nu este de acord de a ieşi consimte de a interveni în
interesată despre dreptul ei de a
din proces.
proces (va interveni în
interveni în proces în calitate de
proces ca intervenient
intervenient principal în baza
principal).
art.64 pct.2 CPC RM. Pricina se
va examina în fond cu adoptarea
unei hotărîri, prin care pretenţiile
reclamantului nerespectiv se
resping, iar ale reclamantului
respectiv
(intervenientului
principal) se admit sau se resping
pornind de la circumstanţele de
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fapt şi de drept ale pricinii.
Substituirea pîrîtului nerespectiv:
La substituirea pîrîtului nerespectiv se cere consimţămîntul reclamantului (art.64, pct.3
CPC RM)
Opinia reclamantului:
Acţiunile procedurale ale instanţei:
Reclamantul este de acord de a Instanţa în şedinţă de judecată substituie pîrîtul
fi substituit pîrîtul nerespectiv. nerespectiv cu cel respectiv (printr-o încheiere) şi
examinează pricina în fond.
Reclamantul nu consimte de a
Instanţa examinează pricina conform acţiunii
fi substituit pîrîtul nerespectiv. înaintate, iar pretenţiile reclamantului le respinge ca
fiind neîntemeiate (reclamantul va suporta toate
cheltuielile de judecată).
În cazul în care se constată imposibilitatea
examinării pricinii fără atragerea pîrîtului respectiv,
instanţa din oficiu atrage pîrîtul respectiv în calitate
de al doilea pîrît şi examinează pricina în fond
(art.64, alin.(3) CPC RM). Pretenţiile reclamantului
faţă de pîrîtul nerespectiv se resping, iar faţă de
pîrîtul respectiv se admit sau se resping, în
dependenţă de împrejurările de fapt şi de drept care
s-au constatat în proces.
Există cazuri cînd pîrîtul Cu acordul reclamantului, instanţa printr-o
nerespectiv trebuie să ocupe încheiere substituie în proces pîrîtul nerespectiv cu
poziţia
intervenientului cel respectiv, iar pîrîtul nerespectiv poate interveni
accesoriu, de partea pîrîtului sau este introdus în proces la cererea pîrîtului
respectiv, pentru a-şi proteja respectiv sau din oficiul instanţei de judecată în
drepturile sale. În aşa situaţie calitate de intervenient accesoriu (de partea
instanţa soluţionează această pîrîtului).
chestiune potrivit
art.67,
alin.(2) şi (3) CPC RM.
Este important de a reţine că instanţa va admite substituirea părţii nerespective
numai în cazul în care substituirea nu va conduce la schimbarea competenţei
jurisdicţionale.
În cadrul procesului civil pornit, în unele situaţii, are loc trecerea drepturilor şi
obligaţiilor procesuale ale posesorului drepturilor materiale (reclamantului, pîrîtului,
intervenientului, petiţionarului, persoanei interesate) la o altă persoană numită succesor
în drepturi sau obligaţii. Această înlocuire intervine în cazul în care drepturile şi
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obligaţiile unuia din subiecţii raportului material litigios (raportului stabilit prin hotărîre
judecătorească), în virtutea anumitor circumstanţe, trec la o altă persoană (succesor în
drepturi) care pînă la acest moment nu a participat la proces.
Instituţia succesiunii în drepturi procesuale este reglementată de art.70 CPC RM.
Este necesar de a menţiona că temeiul succesiunii în drepturi procedurale îl
constituie succesiunea în dreptul material, astfel încît temeiurile intervenirii succesiunii
în drepturi procedurale sunt analogice temeiurilor succesiunii în dreptul material. Pentru
aceasta, urmează a consulta art.70; 73; 79; 86; 132; 485; 556; 567; 1292 etc. CC RM.
Este important a elucida distincţia între succesiunea în drepturi procedurale şi
substituirea părţii nerespective.
Situaţii de drept:
Nr.1
Elevii Musteaţă Vasile (12 ani), Nedov Sergiu (15 ani) şi Varatic Anatol (16 ani)
au deteriorat automobilul „Mazda” ce aparţine cu titlu de proprietate soţilor Roşca.
Iniţiatorul acestor acţiuni este Nedov Sergiu (15 ani).
Soţii Roşca au înaintat în instanţa de judecată acţiunea cu privire la repararea
prejudiciului cauzat către Varatic Anatol, indicîndu-l pe motivul superiorităţii de vîrstă
între elevii nominalizaţi.
Determinaţi participanţii în litigiul apărut şi indicaţi poziţia lor procesuală.

Nr.2
Andronache Elena a înaintat în instanţa de judecată o acţiune către uzina de
tractoare, privind recuperarea daunei cauzate prin decesul întreţinătorului, la susţinerea
căruia se găsea feciorul minor şi al mama pensionară. În cererea de chemare în judecată
s-a indicat că întreţinătorul a decedat în urma accidentului produs la uzină din vina
directorului uzinei.
Indicaţi cazul în care părţile sunt stabilite corect:
1) reclamant – Andronache Elena, pîrît – uzina;
2) coreclamanţi – feciorul minor şi mama pensionară, pîrît – uzina;
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3) coreclamanţi – Andronache Elena, feciorul minor şi mama pensionară, copîrît –
uzina şi directorul uzinei;
4) coreclamanţi – Andronache Elena şi mama pensionară, pîrît – directorul uzinei.

Nr.3
În octombrie 2002 Baranova Olga a privatizat apartamentul cu trei camere în
mun.Chişinău. În lista proprietarilor nu a fost inclus feciorul ei minor Boris care locuia
împreună cu mama.
În noiembrie 2003, Baranova Olga a încheiat cu Stati Elena un contract de
schimb al apartamentului cu tei camere pe un apartament cu o cameră.
Baranov Boris, împlinind majoratul, a înaintat în judecată acţiunea privind
declararea nulităţii tuturor actelor raportate la privatizarea apartamentului menţionat şi
schimbul ulterior.
Determinaţi poziţia procesuală a persoanelor participante la proces. Determinaţi
drepturile şi obligaţiile procesuale ale părţilor în proces.

Nr.4
Mereuţă Radu a sesizat instanţa de judecată cu o acţiune către Arcuş Oleg cu
privire la evacuarea din locuinţă. În cerere s-a indicat că, Arcuş Oleg, ca chiriaş, creează
condiţii inadmisibile pentru a conveţui în bună vecinătate.
În cadrul dezbaterilor judiciare s-a constatat că apartamentul, din care se cere
evacuarea, aparţine cu drept de proprietate mamei reclamantului.
Determinaţi poziţia procesuală a persoanelor implicate în conflict. Cum trebuie să
procedeze instanţa de judecată în situaţia dată ?

Nr.5
Ce decizie urmează să ia instanţa de judecată în cazul în care reclamantul nu este
de acord să fie înlocuit pîrîtul nerespectiv cu cel respectiv:
1) instanţa va înceta procesul;
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2) instanţa din oficiu va dispune înlocuirea pîrîtului nerespectiv cu pîrîtul
respectiv;
3) instanţa va examina pricina conform acţiunii intentate;
4) instanţa din oficiu va atrage în proces pîrîtul respectiv în calitate de al doilea
pîrît şi va examina pricina cu ambii.

Nr.6
În urma unui accident rutier, Ion Butuc a deteriorat automobilul „Volvo” care este
în proprietatea fraţilor Andrei, Radu şi Sandu Oprea.
Andrei Oprea şi Radu Oprea au înaintat în judecată acţiune către Ion Butuc,
solicitînd recuperarea prejudiciului cauzat.
În baza încheierii instanţei de judecată Sandu Oprea. a fost atras în proces în
calitate de coreclamant. În cadrul şedinţei de judecată Sandu Oprea a refuzat să susţină
acţiunea pe motiv că este prieten cu Ion Butuc.
Instanţa de judecată nu a admis renunţarea la acţiune a lui Sandu Oprea, indicînd
că acest fapt va genera complicaţii pentru restabilirea automobilului.
Corect oare a procedat instanţa de judecată ? Numiţi scopul şi temeiurile
coparticipării procesuale în cazul dat. Indicaţi drepturile şi obligaţiile procesuale ale
coparticipanţilor.

Nr.7
Ana Ene (16 ani) s-a adresat în instanţa de judecată cu o acţiune împotriva
teatrului „Mihai Eminescu”, solicitînd repararea pagubei cauzată prin pierderea
paltonului, încredinţat spre păstrare la vestiera teatrului.
Judecătorul a refuzat să primească cererea pe motiv ca reclamanta nu dispune de
capacitatea de exerciţiu deplină.
La rugămintea Anei Ene, cu o acţiune analogică în judecată s-a adresat Andrei
Ene care a indicat că după decesul părinţilor Anei Ene, el, fiind unchiul Anei participă
activ în educarea minorei, îi acordă ajutor material şi de aceea este interesat în
soluţionarea acestui litigiu.
51

Este oare în drept unchiul Anei Ene să înainteze în judecată acţuinea în apărarea
drepturilor Anei Ene? Dacă procesul va fi pornit, cine va participa în calitate de
reclamant ?

Nr.8
Cetăţeanul Dominte a sesizat instanţa de judecată cu o acţiune împotriva S.A.
„Arnaut”, solicitînd restabilirea la serviciu şi încasarea salariului pentru absenţa forţată
de la serviciu. Şedinţa de judecată a fost numită la 10 martie. Cu o săptămînă înainte de
data stabilită, reclamantul a decedat. Instanţa de judecată printr-o încheiere a dispus de a
suspenda procesul pînă la intervenirea în proces a succesorilor reclamantului.
Corect a procedat instanţa de judecată ? Numiţi temeiurile succesiunii procesuale.

Nr.9
Bobeico Maria a împrumutat 10 000 lei lui Mazur Costantin pe un termen de un
an. La împlinirea termenului obligaţia de a restitui datoria nu a fost îndeplinită. Bobeico
Maria a aflat că Mazur Constantin a decedat cu o lună înainte de sosirea termenului de
achitare a datoriei.
Dreptul la moştenirea patrimoniului defunctului l-a primit feciorul Mazur Radu
(14 ani). Pentru a-i fi restituită datoria Mariei Bobeico a hotărît să înainteze o acţiune în
instanţa de judecată. În prealabil el s-a adresat la baroul de avocaţi pentru a clarifica
dacă este în drept să înainteze acţiunea către Mazur Radu. Avocatul a explicat că Mazur
Radu fiind minor nu poate fi parte în proces.
Este posibilă intentarea acţiunii către Radu Mazur ?

Nr.10
Indicaţi cazurile în care este posibilă succesiunea în drepturile procesuale în
acţiunile:
1) Beroieva către Beroiev cu privire la încasarea pensiei de întreţinere pentru
copil, în cazul decesului pîrîtului.
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2) Nedov către Nedova despre transmiterea fiicei Maria la educarea reclamantului
în cazul decesului acestuia.
3) S.A. „Termocom” către salariatul Dodon N. Cu privire la repararea
prejudiciului în valoare de 1200 lei cauzat prin utilizarea abuzivă în scopuri
personale a camionului întreprinderii, în cazul decesului pîrîtului.
4) „Banca Socială” către cetăţeanul Manole Andrei privind rambursarea creditului
din valoarea imobilului gajat, în cazul reorganizării reclamantului.

Nr.11
Toma Diana a acţionat în judecată pe redactorul ziarului „Făclia” Arnaut Oleg,
solicitînd apărarea dreptului de autor. În cerere reclamanta a indicat că Arnaut Oleg a
publicat în ziar articolul ei, introducînd modificări inacceptibile: a schimbat titlul, a
denaturat conţinutul articolului şi l-a completat prin textul său.
Curtea de Apel a refuzat să primească cererea de chemare în judecată. Instanţa de
recurs a casat hotărîrea primei instanţe, menţionînd în decizie că în proces urmează a fi
atrasă şi redacţia ziarului „Făclia”.
Corect a procedat instanţa de recurs? Determinaţi poziţia procesuală a
redactorului şi a redacţiei ziarului „Făclia”.

Tema 7. Participarea intervenienţilor (terţelor persoane) la procesul civil
1. Noţiunea şi felurile intervenienţilor în procesul civil.
2. Intervenienţii principali (care formulează pretenţii proprii la obiectul litigiului).
Temeiurile şi procedura intervenirii în proces a intervenientului principal. Drepturile şi
obligaţiile lui procesuale. Deosebirea în poziţia procesuală a interveninetului principal
de coreclamant.
3. Intervenienţii accesorii (care nu formulează pretenţii proprii la obiectul litigiului).
Temeiurile şi procedura intervenirii intervenientului accesoriu în proces. Drepturile şi
obligaţiile lui procesuale. Deosebirea în poziţia procesuală a inrevenientului accesoriu
de coparticipant (coreclamant, copîrît).
4. Efectele neatragerii sau neintervenirii în proces a intervenientului principal sau
accesoriu.
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Recomandări metodice:
În cadrul procedurii civile, intervenienţii (terţele persoane) sunt raportaţi la
aceeaşi grupă de participanţi la proces, ca şi părţile (reclamant şi pîrît).
Plasarea intervenienţilor la aceiaşi poziţie cu părţile se caracterizează prin faptul
că intervenienţii, ca şi părţile, au interes material-juridic şi procesul-juridic în
soluţionarea pricinii examinate. Intervenienţii participă la procesul civil din nume
propriu şi apără interesele proprii.
Este necesar de a cunoaşte particularităţile care individualizează intervenienţii.
Necesită de asemenea de a reţine distincţiile dintre instituţia părţilor şi instituţia
intervenienţilor – în procesul civil. Studiind această chestiune, urmează a clarifica faptul
că intervenienţii nu sunt iniţiatorii intentării procesului civil, ei intervin în procesul deja
pornit.
Este important de a fixa momentul intervenţei în proces a intervenienţilor (art.65
alin.(2), (3); 67 alin.(2), (3) CPC RM). Indispensabil trebuie de determinat scopurile şi
temeiurile intervenţiei în proces a intervenineţilor – fapt important pentru a determina
corect felurile intervenienţilor (art.65 alin.(1); 66; 67 alin.(1) CPC RM).
Fenomenul participării intervenienţilor la procesul civil conduce la examinarea în
judecată a mai multor raporturi material-juridice, aflate în conexiune şi interdependente,
ceea ce complică procesul privind componenţa subiecţilor. Astfel, este important a
deosebi intervenienţii de coparticipanţi.
Pentru o bună înţelegere a esenţei instituţiei intervenienţilor în procesul civil –
urmează a determina drepturile şi obligaţiile acestor participanţi în cadrul procesului
civil (art.56; 60; 61; 65 alin.(2); 66; 68 CPC RM).
Luînd în consideraţie cele evidenţiate mai sus, cititorii vor obţine cunoştinţe
suficiente despre participarea intervenienţilor la procesul civil.
Pentru a soluţiona corect situaţiile de drept propuse spre examinare, este necesară
concretizarea cunoştinţelor teoretice despre instituţia intervenienţilor, raportîndu-le la
aspectele practice ale temei.
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Dacă partea interesată nu atrage intervenientul accesoriu în proces, în cazul
înaintării ulterioare împotriva acestuia a acţiunii în regres ea va trebui să probeze din
nou în judecată faptele sau raporturile juridice care au fost deja constatate prin hotărîrea
irevocabilă a judecăţii. Conform art.69 CPC acestea nu vor avea putere juridică
prestabilită.
Dacă intervenientul accesoriu înştiinţat în modul cerut de lege nu intervine în
proces din motive neîntemeiate, el va pierde dreptul de a dovedi că litigiul a fost
soluţionat greşit din cauza incorectitudinii în proces a părţii la care urma să se alăture,
dacă nu dovedeşte că explicaţiile, acţiunile şi mijloacele juridice ale părţii au fost
greşite din intenţie sau din culpă gravă.
Situaţii de drept:
Nr.1
Irina Cornea a sesizat instanţa de judecată cu o acţiune către S.A. „RED.Sud” cu
privire la recuperarea prejudiciului cauzat sănătăţii. În şedinţa de judecată, s-a constatat
că Irina C. a fost traumată de o căruţă cu cai condusă de căruţaşul Oleg Pîntea, care este
salariat la S.A. „RED.Sud”. În cadrul examinării pricinii, reclamanta a înaintat un
demers prin care a cerut să fie atras căruţaşul Oleg Pîntea în proces în calitate de copîrît.
Însă instanţa de fond, printr-o încheiere judecătorească, a dispus audierea căruţaşului
Oleg Pîntea în calitate de martor.
Determinaţi poziţia procesuală a persoanelor menţionate.

Corect a procedat

instanţa de judecată ?

Nr.2
Antonu Ion a depus în instanţa de judecată cerere de chemare în judecată către
Lidia Antoci cu privire la desfacerea căsătoriei şi partajarea averii agonisite în comun.
La etapa pregătirii pricinii către dezbateri judiciare, în instanţă s-a adresat mama
lui Antonu Ion, cerînd să fie admisă în proces. În cererea de intervenţie în proces se
menţiona că unele obiecte, incluse în lista bunurilor ce urmează a fi împărţite, părţile în
proces le-au procurat pe banii împrumutaţi de la dînsa, de aceea ea solicită să i se
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restituie banii împrumutaţi sau să-i fie adjudecate bunurile cumpărate pe banii
împrumutaţi.
Cum trebuie să procedeze instanţa în această situaţie? Este în drept mama lui
Antonu Ion să participe la proces ? Dacă – da, determinaţi calitatea ei procesuală:
1) Reclamant;
2) intervenient accesoriu de partea reclamantului;
3) coreclamant;
4) intervenient principal;
5) nu poate participa la procesul dat.
Nr.3
Dorin Radu a sesizat instanţa de judecată cu o acţiune către Gheorghe Dodu,
privind repararea prejudiciului cauzat. În cerere a fost indicat că în urma unui accident
rutier produs din vina lui Gheorghe Dodu, şofer-salariat la ULIM, automobilul condus
de pîrît a lovit motocicleta reclamantului pricinuidu-i astfel o pagubă de 1250 lei.
În proces a fost atrasă ca parte Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.
În şedinţa de judecată, s-a stabilit că motocicleta îi aparţine tatălui reclamantului.
Cum urmează să procedeze instanţa în această situaţie? Determinaţi calitatea
procesuală a persoanelor implicate în proces.

Nr.4
Colosov Serghei a înaintat o acţiune în judecată către Colosova Elena solicitînd
transmiterea fiului la educaţia sa. În şedinţa de judecată, s-a constatat că după naşterea
feciorului Colosov Serghei a părăsit familia sa şi a trecut cu traiul la concubina
Semeniuc Diana Instanţa, din oficiu, a atras în proces pe Semeniuc Diana în calitate de
intervenient accesoriu de partea reclamantului.
Corect a procedat instanţa? Determinaţi participanţii la acest proces.

Nr.5
Bălţatu Alexei a intentat o acţiune către SA “Moldova-Gaz” solicitînd
reintegrarea în serviciu şi încasarea salariului pentru absenţa forţată de la locul de
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muncă. Instanţa din oficiu a atras în proces şeful (directorul) SA “Moldova-gaz” în
calitate de intervenient accesoriu de partea pîrîtului.
În şedinţa de judecată, Bălţatu Alexei a renunţat la restabilirea în serviciu şi a
cerut numai încasarea salariului pentru absenţa forţată de la serviciu.
Aflînd despre modificarea pretenţiilor înaintate, directorul SA “Moldova-Gaz” a
prezentat judecătorului un demers prin care a cerut să fie eliberat de la participarea în
proces, menţionînd că problemele legate de salarizare sunt de competenţa secţiei de
cadre.
Cum trebuie să procedeze instanţa de judecată în urma demersului înaintat de
către directorul SA „Moldova-Gaz”? Corect a fost atras în proces directorul „MoldovaGaz”?

Nr.6
Ursache Pavel, salariat la întreprinderea AO “Apă-canal”, aflîndu-se în concediul
de odihnă, a efectuat lucrări de instalare a contoarelor de apă rece şi caldă în
apartamentul pensionarului Grecu Oleg. În urma instalării greşite a contoarelor, fapt
adeverit prin certificatul eliberat de SEL, pensionarului Grecu Oleg i-a fost cauzat un
prejudiciu material în valoare de 350 lei. În interesul pensionarului Grecu Oleg
procurorul a înaintat acţiunea către AO “Apă-canal”, solicitînd repararea prejudiciului
material cauzat.
Instanţa, din oficiu, a atras în proces salariatul Ursache Pavel în calitate de
intervenient accesoriu de partea pîrîtului. La şedinţa de judecată, procurorul a renunţat
la acţiune, iar reclamantul a anunţat instanţa despre încheierea tranzacţiei de împăcare
cu Ursache Pavel, conform căreia acesta s-a obligat să restituie benevol reclamantului
paguba pricinuită. Instanţa a confirmat tranzacţia de împăcare şi a emis o încheiere
despre încetarea procesului.
Determinaţi calitatea procesuală a persoanelor implicate în proces. Corect a
procedat judecătorul?
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Nr.7
Varatic Marin a înaintat către Universitatea pedagogică “I.Creangă” o acţiune
despre încasarea prejudiciului material cauzat prin reţinerea forţată a carnetului de
muncă. În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, reprezentantul pîrîtului a
cerut atragerea în proces a şefului secţiei de cadre a Universităţii date. În şedinţa de
judecată, şeful secţiei de cadre, fiind intervenient accesoriu în proces, a înaintat un
demers prin care a solicitat să fie atrasă în proces - ca intervenient accesoriu –
bibliotecara Orlova Natalia care este în culpă pentru refuzul de a semna foaia de
achitare a reclamantului cu biblioteca. Instanţa a respins demersul şefului secţiei de
cadre motivînd că intervenientul accesoriu nu este în drept să cheme în judecată alt
intervenient accesoriu de partea sa.
Sunt legitime acţiunile instanţei de judecată în cele două cazuri? De care drepturi
procesuale dispune intervenientul accesoriu?

Nr. 8
Conişescu Arcadie, deplasîndu-se pe motocicletă înspre satul vecin, a nimerit
într-un accident rutier, provocat de automobilul UAZ, proprietate a SA “Combinatul de
Vinuri Taraclia”, condus de şoferul Caizanji Arur. În urma accidentului – lui Conişescu
Arcadie i-a fost cauzată o vătămare uşoară a integrităţii corporale, iar motocicleta a fost
distrusă complet. Deoarece accidentul rutier s-a produs din vina şoferului Caizanji Artur
care a încălcat regulile de circulaţie, Conişescu Arcadie s-a adresat în judecată cu o
acţiune de încasare a 7200 lei – suma egală valorii motocicletei avariate.
Determinaţi participanţii la procesul în cauză şi poziţia lor procesuală.
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Tema 8. Participarea procurorului la procesul civil
1. Rolul şi importanţa participării procurorului în procesul civil la etapa actuală a
dezvoltării societăţii.
2. Temeiurile şi formele de participare a procurorului în procesul civil.
3. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale procurorului ca participant la proces.
4. Exercitarea căilor de atac de către procuror în procesul civil.

Acte normative:
1. Constituţia RM adoptată la 29.07.1994, în vigoare de la 27.08.1994.
2. Codul de procedură civilă al RM nr.225-XV din 30.05.03/ M.O. nr.111-115 din
12.06.03.
3. Codul familiei al RM, adoptat prin Legea nr. 210 din 26 octombrie 2000.
4. Legea RM nr.118-XV din 14.03.2003 cu privire la Procuratură.
5. Legea RM nr.1402-XIII din 16.12.1997 privind asistenţa psihiatrică.
6. Legea contenciosului administrativ al RM nr.793-XIV din 10.02.2000.
7. Legea RM nr.713-XV din 06.12.2001 privind controlul şi prevenirea consumului
abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope.
Recomandări metodice:
Schimbarea sistemului politic, separarea puterilor în stat, democratizarea
societăţii, reformele constituţionale din Republica Moldova, care stau la baza
constituirii unui stat de drept în care predomină supremaţia legii – au avut un impact
direct asupra determinării statutului procurorului în procedura civilă.
Conform art.124 din Constituţia RM, procuratura reprezintă interesele generale
ale societăţii, apără ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce şi
exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti, în condiţiile
legii.
Una din direcţiile prioritare în activitatea procuraturii este contribuirea
procurorului la înfăptuirea justiţiei. Este important de a reţine că, în prezent, procuratura
nu supraveghează activitatea judiciară şi nu atentează la autonomia, independenţa şi
obiectivitatea autorităţii judecătoreşti, dar tratează instanţa de judecată drept un mijloc
de protecţie (apărare) a drepturilor, libertăţilor şi intereselor violate ale cetăţenilor,
organizaţiilor, statului sau societăţii.
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Actualmente, procurorul participă în procesul civil într-o singură formă: cînd el în
condiţiile prevăzute de lege, intentează procese în instanţa de judecată.
Procurorul este împuternicit de lege să intenteze procesul civil:
- în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unei alte persoane;
- în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unui număr nelimitat de
persoane;
- în apărarea intereselor statului şi ale societăţii.
Aceste temeiuri sunt specificate limitativ de legislaţie (art.71 alin.(1); art. 3 CPC
RM; art.42; 68 alin.(2); 137 alin.(1) lit. f); art.140 lit. b) Codul familiei etc.).
Studenţii trebuie să conştientizeze, că procurorul apără drepturile altor persoane
pentru interesele societăţii şi nu urmăreşte decît scopul menţinerii ordinii de drept, care
exclude orice încălcări ale drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Deoarece procurorul
apare în instanţă în virtutea obligaţiilor sale funcţionale, este firesc, că la intentarea
procesului în judecată el este scutit de achitarea taxei de stat (art.85 alin.(1) lit. f) CPC
RM).
La studierea temei date, urmează a sesiza că legislaţia procesual civilă admite
pornirea procesului de către procuror în toate felurile de procedură civilă existentă, atît
în procedura contencioasă pe acţiuni civile, cît şi în contencios administrativ (art.71
alin.(3) lit. e) CPC RM şi art.5 lit. c) al Legii contenciosului administrativ).
În procedura specială, procurorul este în drept de a porni procesul:
- de limitare a capacităţii de exerciţiu şi de declarare a incapacităţii persoanei din
cauza unei tulburări psihice (art.302 CPC RM);
- să iniţieze procesul de reconstituire a procedurii judiciare pierdute în cazul în care
el a intentat-o în instanţa care a soluţionat pricina în fond sau a dispus încetarea acestuia
(art.336 CPC RM);
Studenţii trebuie să perceapă că, în funcţie de natura juridică a pretenţiei,
procurorul se poate adresa atît în instanţa de drept comun, cît şi n cea economică.
O atenţie deosebită urmează a fi acordată drepturilor şi obligaţiilor procedurale
ale procurorului (art.56; 60; 61; 72 CPC).
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Este necesar de a înţelege că procurorul nu este subiect al raportului material
litigios dedus judecăţii, de aceea nu el este reclamant propriu-zis în proces, ci persoana
în interesul căreia a fost pornit procesul civil de către procuror. Datorită acestui fapt,
procurorul nu poate dispune de unele acte de dispoziţie, ce aparţin nemijlocit părţilor în
proces (să încheie tranzacţia de împăcare sau să i se înainteze acţiunea reconvenţională).
Este necesar să nu fie confundată instituţia participării procurorului în procesul
civil cu instituţia reprezentării în proces. Procurorul nu este reprezentant legal sau
convenţional al reclamantului, întrucît reprezentanţii acţionează din numele şi în
interesele reprezentanţilor, iar procurorul acţionează din numele său în interesele altor
persoane şi în numele legii.
Pornind de la prevederile art.56 CPC RM, procurorul, fiind participant la proces,
este în drept să atace actele judiciare în ordinea căilor de atac, prevăzute de legislaţia
RM (art.360 alin.(1) lit. a); 398 lit. a); 430 lit. a); 447 lit. a) CPC RM). Se cere însă de a
evidenţia că procurorul poate exercita căile de atac numai în cazul în care dispoziţia
judecătorească atacată a fost emisă în urma examinării şi soluţionării pricinii civile
înaintată de acelaşi procuror (cu excepţia situaţiei indicate la art.447 lit.c) CPC RM).
Situaţii de drept:
Nr.1
Procurorul sectorului Buiucani, mun.Chişinău, a sesizat instanţa de judecată cu o
acţiune către Bivol Ion despre decăderea din drepturile părinteşti în privinţa fiicei Elena
(15 ani). Instanţa de judecată a examinat pricina cu participarea organului de tutelă şi
curatelă şi a admis acţiunea. În procesul-verbal al şedinţei de judecată şi în hotărîrea
instanţei, procurorul a fost indicat ca reclamant.
Determinaţi calitatea procesuală a tuturor participanţilor la proces. Numiţi
drepturile şi obligaţiile procurorului în procesul civil.

Nr.2
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Procurorul Matei, aflat la odihnă la părinţii săi în alt oraş, s-a adresat în judecată
cu o acţiune în interesele mamei sale. La cererea de chemare în judecată a fost anexată
procura eliberată de mama procurorului.
Se permite în cazul dat participarea procurorului în proces civil? Dacă – da,
determinaţi calitatea lui procesuală.

Nr.3
Procurorul s-a adresat în judecată cu o cerere privind limitarea în capacitatea de
exerciţiu a cet.Condrea, care din cauza consumului abuziv de alcool agravează situaţia
materială a familiei. Judecătorul a amînat primirea cererii pînă la o convorbire cu soţia
lui Condrea, dar, fiind citată la judecată, ea nu s-a prezentat. Judecătorul nu a dat curs
cererii.
Sunt legitime acţiunile judecătorului? Este în drept procurorul să înainteze o
astfel de cerere?

Nr.4
Ursache Irina (73 ani) a sesizat procurorul Boldescu cu o cerere, prin care i-a
solicitat apărarea drepturilor sale legitime. În baza cererii date, procurorul Boldescu a
înaintat în judecată o acţiune. În cadrul examinării pricinii în fond procurorul a renunţat
la pretenţiile înaintate în apărarea drepturilor Irinei Ursache, iar instanţa a scos cererea
de pe rol.
Sunt legitime acţiunile instanţei? Cum trebuie să procedeze instanţa în acest caz ?
Ce condiţie trebuie să fie respectată de procuror la intentarea acţiunii în apărarea
drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor interesate?

Nr.5
Procurorul a înaintat în instanţa de judecată o acţiune în apărarea intereselor unei
persoane incapabile.
La data stabilită pentru dezbaterile judiciare, în sala de şedinţe s-a prezentat
locţiitorul procurorului. Judecătorul a amînat şedinţa de judecată şi a emis o încheiere cu
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privire la prezentarea procurorului la dezbaterile judiciare, motivînd prin aceea că
procurorul este reclamant în pricina în cauză şi este obligat personal să susţină
pretenţiile înaintate în judecată de el.
Sunt legitime acţiunile judecătorului? Poate oare procurorul să fie reclamant în
acţiunea înaintată în apărarea drepturilor unei alte persoane?

Determinaţi poziţia

procesuală a procurorului în cazul menţionat.

Tema 9. Participarea în procesul civil a autorităţilor publice, organizaţiilor şi
cetăţenilor pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor altor
persoane
1. Temeiurile şi formele de participare în procesul civil a autorităţilor publice,
organizaţiilor şi cetăţenilor pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor altor
persoane.
2. Condiţiile de pornire a procesului civil de către organele şi persoanele enunţate.
Drepturile şi obligaţiile lor procesuale.
3. Felurile autorităţilor publice care participă în procesul civil pentru apărarea
drepturilor, libertăţilor şi intereselor altor persoane. Deosebirea poziţiei lor procesuale
de poziţia procesuală a procurorului, intervenientului, expertului, reprezentantului.

1.

2.

3.
4.
5.

Acte normative:
Codul familiei, adoptat prin Legea nr. 210 din 26 octombrie 2000 (art.42, alin.(1),
lit.a), c), alin.(2); art.68, alin.(2); art.74, alin.(3); art.119, alin.(2); art.137, alin.(1),
lit.e); art.140, lit.a).
Codul muncii al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 154-XV din
28.03.2003 (art.386, alin.(2), lit.i).
Legea nr.105- XV din 13.03.2003 privind protecţia drepturilor consumatorilor.
Legea nr.1349-XIII din 17.10.1997 cu privire la avocaţii parlamentari.
Legea nr. 1402- XIII din 16.12.1997 privind asistenţa psihiatrică.
Recomandări metodice:
Potrivit art.55 CPC RM, printre participanţii la proces se numără şi autorităţile

publice, organizaţiile şi cetăţenii care apără în instanţă de judecată drepturile, libertăţile
şi interesele altor persoane.
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Studenţii urmează să deosebească cele două forme de participare în proces a
subiecţilor menţionaţi:
1. Intentarea procesului civil

în apărarea intereselor altor persoane de către

autorităţile publice, organizaţiile şi persoanele fizice în cazurile prevăzute de lege
(art.73 CPC).
2. Depunerea concluziilor doar de către autorităţile publice numai în cazurile
prevăzute de lege (art.74 CPC).
Fiecare dintre cele două forme de participare îşi are temeiurile sale. Astfel,
intentarea procesului de către autorităţile publice, organizaţiile şi cetăţenii care apără în
instanţă drepturile, libertăţile şi interesele altor persoane se poate exercita:
 la cererea persoanelor care consideră că li se încalcă drepturile, libertăţile şi
interesele legitime (ca excepţie apare doar apărarea intereselor persoanelor incapabile,
în cazul cărora nu este necesară cererea lor sau a reprezentanţilor lor legali)
 din propria iniţiativă a autorităţilor publice, organizaţiilor sau cetăţenilor pentru
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale unui număr nelimitat de persoane.
Ambele temeiuri pot fi exercitate doar în cazurile prevăzute de lege.
Este important să se cunoască

că legislaţia procesual civilă admite pornirea

procesului de către autorităţi publice, organizaţii şi cetăţeni în toate felurile de
procedură civilă existentă, atît în procedura contencioasă pe acţiuni civile (de ex:
organele de tutelă şi curatelă în baza art. 42, 68, 74, 137, alin.(1), lit.e) şi art.140, lit.
a) Codul familiei; autorităţile administraţiei publice abilitate sau de către asociaţiile
obşteşti de consumatori în baza art. 25, alin.(2) şi art. 26 al Legii nr.105- XV din
13.03.2003 privind protecţia drepturilor consumatorilor, avocatul parlamentar este în
drept să deschidă din proprie iniţiativă un proces în legătură cu faptele depistate de
încălcare a drepturilor şi intereselor omului (art.21, alin.(2) al Legii nr.1349-XIII din
17.10.1997 cu privire la avocaţii parlamentari), cît şi în contencios administrativ (de ex:
sindicatele conform art.386, alin.(2), lit.i) CM RM, asociaţiile obşteşti de
consumatori

conform art.25, alin.(2), pct.d) Legii

nr.105- XV din 13.03.2003,

avocatul parlamentar conform art.5, lit.d) al Legii contenciosului administrativ nr.
793-XIV din 10.02.2000).
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În procedura specială procesul, de asemenea, poate fi pornit la cererea autorităţilor
publice, organizaţii şi cetăţeni. De ex. organelor de tutelă şi curatelă (art.302 CPC
Republica Moldova, art.21, alin.(3) CC RM), instituţiei medico-sanitară (art.309 CPC
RM), medicului psihiatru (art.312, alin.(3) CPC RM), instituţiei de psihiatrie în care
este spitalizată persoana (art.312, alin.3 CPC RM şi art. 32 alin.(2) al Legii nr. 1402XIII din 16.12.1997 privind asistenţa psihiatrică).
Studenţii trebuie să reţină că a doua formă de participare – depunerea concluziilor -- revine doar autorităţilor publice. Ea, la rîndul ei, se exercită în trei cazuri prevăzute de
lege:
 din iniţiativa proprie a autorităţilor publice;
 la cererea participanţilor la proces;
 din oficiul instanţei.
Depunerea concluziilor ca formă de participare a autorităţilor publice la procesul
civil se face numai dacă legea prevede expres acest lucru. Legea poate să prevadă
obligativitatea depunerii concluziilor sau posibilitatea acestei acţiuni procesuale.
Depunerea concluziilor de către autorităţile publice se face în virtutea obligaţiilor
funcţionale în orice moment al desfăşurării procesului pînă la pronunţarea hotărîrii,
precum şi în instanţa de apel (art.74 CPC RM). Astfel, participarea autorităţii tutelare
este obligatorie:
 în cazul examinării cererii privind declararea nulităţii căsătoriei încheiate cu un
minor care nu a atins vîrsta matrimonială sau cu o persoană declarată incapabilă
(art.42, alin.(2) CF RM),
 în cazul încuviinţării adopţiei (art.119, alin.(2) CF RM, art.291 CPC RM),
 în cazul declarării capacităţii depline de exerciţiu a minorului (art.295 CPC
RM),
 în cazul declarării persoanei dispărută fără urmă sau decedată (art.299, alin. (3)
CPC RM),
Cele două forme de participare la procesul civil a autorităţilor publice,
organizaţiilor şi cetăţenilor care apără în instanţă drepturile, libertăţile şi interesele altor
persoane condiţionează volumul diferit de drepturi şi obligaţii procesuale ale acestora.
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Dacă organele sau cetăţenii pornesc procesul ele dispun de drepturile şi obligaţiile
procesuale ale reclamantului, cu excepţia posibilităţii încheierii tranzacţiei de împăcare
(art.73 CPC RM).
Dacă autorităţile publice intervin într-un

proces deja pornit pentru a depune

concluzii ele, potrivit art.74 CPC RM, valorifică doar drepturile generale ale
participanţilor la proces, prevăzute de art.56 CPC RM şi de alte legi.

Situaţii de drept:
Nr. 1
Autoritatea tutelară s-a adresat în judecată cu o acţiune civilă către dna Florescu
privind decăderea din drepturi părinteşti şi transmiterea copilului minor de 5 ani spre
educare tatălui ei – Petru Florescu. În şedinţa de judecată, judecătorul i-a propus tatălui
să-şi formuleze pretenţiile, iar autorităţii tutelare

- se limiteze

la

formularea

concluziilor pe marginea acestei pricini. Mai întîi tatăl a dat explicaţiile necesare, apoi
inspectorul de la direcţia învăţămît, analizînd circumstanţele pricinii, a propus
admiterea acţiunii.
Care este poziţia procesuală corectă a autorităţii tutelare şi a tatălui copilului ? Ce
drepturi şi obligaţii procesuale au fiecare dintre ei ?

Nr. 2
Indicaţi în care din următoarele cazuri poate fi pornit procesul civil în apărarea
drepturilor şi intereselor altor persoane şi de către cine:
 în acţiunea organizaţiei sindicale primare privind recunoaşterea drepturilor de
succesor legal al unuia dintre membrii săi;
 în acţiunea privind încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor;
 în acţiunea privind declararea nulităţii unei convenţii, încheiată de un cetăţean
sub influenţa dolului;
 în acţiunea privind apărarea drepturilor consumatorilor;
 la cererea privind spitalizarea forţată în staţionarul de psihiatrie al cetăţeanului;
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 în acţiunea privind recuperarea prejudiciului cauzat de către o sursă de pericol
sporit.

Nr. 3
Fabrica biochimică din Holercani a deversat în rîul Nistru

o cantitate

impunătoare de deşeuri chimice, cauzîd astfel prejudicii colosale mediului ambiant,
populaţiei şi agenţilor economici din împrejurimi care utilizează apa Nistrului în calitate
de apă menajeră şi chiar potabilă.
Explicaţi cine şi în interesul cui poate înainta o acţiune civilă împotriva fabricii
biochimice ?

Nr. 4
Iftimie Andrei a procurat în credit un frigider, care ulterior a fost sechestrat în
scopul asigurării acţiunii de partaj a averii comune a soţilor. Judecătorul a atras în
proces organizaţia comercială, întrucît creditul n-a fost stins integral de către Iftimie
Andrei. Contabilul organizaţiei comerciale a prezentat în şedinţă de judecată actele
privind vînzarea frigiderului, achitarea parţială a costului acestuia şi a depus concluzii
că dreptul de proprietate asupra bunului în litigiu aparţine dlui Iftimie.
A respectat instanţa prevederile art. 74 CPC RM? Prin ce se deosebeşte poziţia
procesuală a autorităţii publice care depune concluzii în temeiul art. 74 CPC RM de
poziţia procesuală a organizaţiei comerciale ?

Nr. 5
În cadrul pregătirii pentru dezbateri judiciare a pricinii civile a dlui Covaliov către
S.A. „Tracom” privind recuperarea prejudiciului cauzat prin producerea unui accident
de muncă, judecătorul a decis să atragă în proces inspectorul tehnic Bunescu din cadrul
organizaţiei sindicale ramurale. În încheierea sa judecătorul a indicat „Expertului să
răspundă la următoarele întrebări: care sunt cauzele accidentului de muncă, cine este
vinovat de producerea accidentului de muncă ?”
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În şedinţă de judecată Bunescu a fost avertizat despre răspunderea penală pentru
depunerea concluziilor false sau refuzul de face concluzii. După depunerea concluziilor
sale Bunescu a prezentat concluziile în formă scrisă care au fost anexate la dosar.
Reprezentantul pîrîtului a înaintat recuzare specialistului de la sindicate din motivul
incompetenţei.
Stabiliţi statutul juridic al inspectorului tehnic Bunescu în procesul dat. Prin ce se
deosebeşte poziţia procesuală a expertului de cea a autorităţii publice care participă în
proces în baza art. 74 CPC RM ?

Nr. 7
Cucu Mihai s-a adresat către fosta soţie cu o acţiune privind transmiterea spre
educare a fiului Mihai de 8 ani. În cererea de chemare în judecată, reclamantul a indicat
că feciorul său doreşte să locuiască cu familia tatălui. Audiind depoziţiile vecinilor dlui
Cucu, care l-au caracterizat pozitiv, precum şi explicaţiile lui Mihai, instanţa a admis
cererea dlui Cucu. Mama copilului a atacat cu apel hotărîrea primei instanţe.
Sint temeiuri pentru casarea respectivei hotărîri ?

Tema 10. Reprezentarea judiciară în procesul civil
1. Noţiunea de reprezentare judiciară.
2. Temeiurile şi felurile reprezentării judiciare.
3. Cine poate fi reprezentant în procesul civil.
4. Persoanele care nu pot fi reprezentanţi în proces.
5. Volumul împuternicirilor reprezentantului în procesul civil şi modul de legalizare
a acestei calităţi.
Recomandări metodice:
Instituţia reprezentării judiciare urmează să fie analizată de către studenţi,
cumulativ, cu Legea RM cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002, art. 75-81
CPC RM, Hotărîrile Curţii Constituţionale nr.2 din 19.02.2004 privind controlul
constituţionalităţii unor dispoziţii ale art.416 şi art.444 din Codul de procedură civilă al
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Republicii Moldova, nr.24 din 06.11.2003 privind controlul constituţionalităţii unor
prevederi din art.78 alin.(1) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
Reprezentarea judiciară este o instituţie procesual civilă, în cadrul căreia o
persoană, numită reprezentant, îndeplineşte acte procedurale în numele şi în interesul
altei persoane care este participant în procesul civil.
Spre deosebire de legislaţia altor state, unde predomină un proces contradictoriu
clasic reprezentării în procesul civil moldovenesc, îi sunt caracteristice următoarele
particularităţi:
1) Participarea reprezentantului, cu unele excepţii, nu este obligatorie. În temeiul
art.75 CPC al RM,

persoanele fizice pot să-şi apere interesele personal sau prin

reprezentant. Participarea personală în proces nu face ca persoana fizică să decadă din
dreptul de a avea reprezentant.
2) În procesul civil moldovenesc reprezentant poate fi nu numai avocatul, dar şi alte
persoane care nu au studii juridice.
Reprezentarea constituie o instituţie cunoscută atît în dreptul civil, cît şi în dreptul
procesual, fiind de importanţă deosebită pentru reprezentat şi pentru judecătorul care
înfăptuieşte justiţia.
Reprezentarea judiciară trebuie deosebită de reprezentarea în materia civilă. Sunt
două instituţii de sine stătătoare care au diferite scopuri, temeiuri de apariţie şi încetare,
diferiţi subiecţi şi condiţii de efectuare a reprezentării.
Reprezentarea în procesul civil contribuie la realizarea dreptului fundamental la
apărare judiciară, totodată la pronunţarea unei hotărîri legale şi întemeiate.
Adesea, persoanele interesate nu posedă cunoştinţe juridice necesare pentru a se
confrunta în procesul contradictorial, de aceea

apelează la persoane

cu pregătire

juridică adecvată, care-i reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti. Uneori însă, din
diferite motive, părţile şi alţi participanţi la proces nu doresc sau nu pot să participe
nemijlocit la procesul civil derulat, lipsa lor poate fi suplinită de un mandatar.
Reprezentarea judiciară poate fi impusă uneori şi de starea sau situaţia juridică în
care se află unele persoane. Este cazul persoanelor fizice lipsite sau limitate în
capacitatea de exerciţiu.
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În dependenţă de temeiul apariţiei, reprezentarea poate fi: legală (necesară),
contractuală, obştească, oficială.
Reprezentarea judiciară legală

are loc în cazul reprezentării drepturilor,

libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor care nu au capacitate deplină de
exerciţiu şi ale celor limitate în capacitatea de exerciţiu. Ca reprezentanţi legali apar
părinţii, înfietorii, tutorii sau curatorii, alte persoane cărora acest drept le este acordat
prin lege.
Reprezentarea contractuală apare în temeiul unei convenţii de mandat, contract de
muncă, între persoana participantă la proces şi un terţ care acceptă să o reprezinte pe
aceasta la proces. Acest tip de reprezentare poate apărea numai dacă există voinţa
reprezentatului şi reprezentantului.
Reprezentarea obştească se deosebeşte de cea contractuală după temeiul apariţiei,
categoria reprezentanţilor, modalitatea perfectării împuternicirilor. Drept reprezentanţi
pot apărea împuterniciţii sindicatelor, organizaţiilor obşteşti pentru protecţia
consumatorilor etc.
Reprezentarea oficială e în cazurile reprezentării în proces a persoanei declarate
dispărută fără urmă, a moştenitorilor persoanei decedate sau declarate decedată în
modul stabilit de lege, dacă succesiunea nu a fost acceptată de nimeni. În cazurile date,
participă ca reprezentanţi administratorul fiduciar, tutorele sau custodele numit în
conformitate cu legea (conform art.79 CPC RM cazurile enumerate sunt atribuite la
reprezentarea legală).
Procesele persoanelor juridice se susţin în instanţa de judecată de către organele
lor de administrare, care acţionează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin
alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum şi de către reprezentanţii
lor.
Persoanele juridice pot fi reprezentate prin conducătorul organizaţiei, de
administratorul din oficiu sau de lichidator, desemnaţi în condiţiile legii.
Reprezentant în judecată poate fi orice persoană cu capacitate de exerciţiu deplină
care are împuternicirile respective, legalizate în modul stabilit, pentru a susţine procesul.
Nu pot fi reprezentanţi în justiţie: judecătorii, procurorii, ofiţerii de urmărire penală,
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poliţiştii, deputaţii, cu excepţia cazurilor participării lor la proces în calitate de
împuterniciţi ai acestor autorităţi sau în calitate de reprezentanţi legali; persoana care a
acordat sau acordă în pricina respectivă asistenţă judiciară unor persoane ale căror
interese sunt în contradicţie cu interesele persoanei pe care o reprezintă, sau care a
participat în calitate de judecător, procuror, ofiţer de urmărire penală, de expert.
Împuternicirile reprezentantului trebuie să fie legalizate într-o procură, eliberată şi
legalizată în modul stabilit de lege.
Împuternicirile avocatului se atestă printr-un mandat scris, eliberat de baroul de
avocaţi, reprezentantul legal prezintă în judecată actele ce atestă statutul şi
împuternicirile sale. La fel, împuternicirile reprezentantului se atestă şi prin declaraţie
orală dată în judecată de către reprezentat, consemnată în procesul-verbal al şedinţei
judiciare şi semnată de acesta, sau printr-o cerere scrisă, care se anexează la dosar.
Împuternicirile reprezentantului în instanţa de judecată pot fi de două feluri:
generale şi speciale.
La categoria împuternicirilor generale, se atribuie dreptul să ia cunoştinţă de
materialele dosarului, să facă extrase şi copii de pe ele, să solicite recuzări, să prezinte
probe şi să participe la cercetarea lor, să pună întrebări altor participanţi la proces,
martorilor, experţilor şi specialiştilor, să formuleze cereri, să reclame probe, să dea
instanţei explicaţii orale şi scrise, să înainteze obiecţii împotriva demersurilor,
argumentelor şi considerentelor celorlalţi participanţi etc. (art.59, 80, 81 CPC RM).
Din categoria drepturilor speciale fac parte: dreptul de a semna cererea şi de a o
depune în judecată, de a strămuta pricina la o judecată arbitrală, de a renunţa total sau
parţial la pretenţiile din acţiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, de a
modifica obiectul sau temeiul acţiunii, de a o recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a
intenta acţiune reconvenţională, de a transmite împuterniciri unei alte persoane, de a
contesta hotărîrea instanţei judecătoreşti, de a schimba modul de executare, de a amîna
sau eşalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire, de a primi
bunuri în temeiul hotărîrii judecătoreşti (art.81 CPC RM).
Drepturile speciale urmează să fie menţionate expres, sub sancţiunea nulităţii, în
procura eliberată de reprezentat.
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Situaţii de drept:
Nr.1
Fraţii Fornea Sergiu şi Leonid au pornit un proces împotriva lui Mihalachi Luca
de partaj a averii succesorale. În baza renunţării coreclamanţilor de la acţiune, instanţa
de judecată a emis încheierea de încetare a procesului.
Avocatul lui Mihalachi a depus recurs, în care se relevă că la emiterea încheierii
instanţa nu a verificat dacă reprezentantul intereselor coreclamantului Leonid Fornea,
avea împuternicirea de a renunţa de la acţiunea sus-indicată.
La cererea de recurs, semnată de avocat, s-a anexat mandatul din care rezultă că
el este în drept de a reprezenta interesele lui Mihalachi în instanţa de recurs.
Sunt întemeiate motivele cererii de recurs ? Cum

trebuie

să

fie

perfectate

împuternicirile avocatului, ca să fie în drept de a contesta încheierea instanţei şi de a
reprezenta coreclamantul în instanţa de recurs ?

Nr. 2
Care din împuternicirile indicate, reprezentantul nu poate să le îndeplinească fără
să fie indicate special în procura dată de către reprezentat:
1) să solicite ordonarea unei expertize ;
2) să declare recuzarea judecătorului ;
3) să obiecteze împotriva demersurilor procurorului ;
4) să prezinte titlul executoriu spre urmărire ;
5) să conteste hotărîrea instanţei ;
6) să modifice temeiul şi obiectul acţiunii ?

Nr. 3
Care din persoanele enumerate sunt reprezentanţi legali ai minorului:
1) tutorele; 2) împuternicitul sindicatului; 3) unchiul ?

72

Nr. 4
Popa A. a participat în calitate de reprezentant legal a fiului ei Daniel în pricina
civilă pornită de Cibotaru A. privind recunoaşterea dreptului de proprietate la ½ din
casa testată de bunica lui Daniel.
După trei zile de la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti, Daniel a împlinit 18 ani.
Mama lui Daniel, în ultima zi de expirare a termenului pentru depunerea apelului, a
apelat împotriva hotărîrii. Instanţa de apel a respins cererea ca inadmisibilă din motivul
că a fost depusă, fără a avea împuterniciri de la fecior.
Sunt legitime acţiunile instanţei de apel ?

Nr.5
Sandu V. a pornit un proces împotriva lui Lozovan A. cu privire la încetarea
proprietăţii pe cote-părţi prin împărţire. În legătură cu faptul că Sandu V. pleca într-o
delegaţie de serviciu de lungă durată, dînsul l-a împuternicit pe colegul său de lucru
Ursu B.ca acesta să-l reprezinte în judecată.
În ziua examinării pricinii, Ursu B. s-a prezentat la şedinţă, însă instanţa nu i-a
admis participarea în proces motivînd că Ursu B. nu este avocat, iar procura dată de
reclamant nu este obligatorie pentru instanţă.
Sunt legitime acţiunile instanţei judecătoreşti ?

Nr.6
Bobu A., de 70 ani, a înaintat către Bobu I. o acţiune despre recunoaşterea
căsătoriei fictive. În susţinerea pretenţiilor sale a menţionat că pîrîta s-a căsătorit fără
scopul de a crea o familie, dar cu intenţia de a-şi perfecta viză de domiciliu în
apartament ca mai apoi să participe la privatizarea imobilului.
Datorită vîrstei înaintate, Bobu A. nu a putut să participe personal la dezbaterile
judiciare şi a încredinţat să-l reprezinte în judecată nepotul său Sochircă T. Reclamata
Bobu I. a împuternicit de a fi reprezentată la judecată pe

Didic V., jurist la

SA”Moldova Suverană”, care cu şase luni în urmă a fost exclus din Uniunea avocaţilor.
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Este în drept instanţa, în cazul dat, să admită persoanele menţionate în calitate
de reprezentanţi ai părţilor? Dacă da, atunci care este volumul şi cum trebuie formulate,
perfectate împuternicirile reprezentantului ?

Nr.7
Bivol A. locuia împreună cu fiul ei de şase ani Ion într-o odaie de 15 m.p.cu
toate comodităţile.
Prin hotărîrea judecătoriei Centru Chişinău din 24 august 2003 Bivol A. a fost
decăzută din drepturile părinteşti. Înainte de a fi numită tutela pentru fiul Ion, Bivol A.,
fără acordul organelor de tutelă şi curatelă, a făcut schimb de odaie de 13 m.p., fără
comodităţi , în aşa mod a înrăutăţit condiţiile de trai ale feciorului.
Procurorul a acţionat-o în judecată, solicitînd recunoaştere schimbului de
apartamente nul. Bunica lui Andrieş, fiind numită tutore al nepotului, a fost atrasă în
proces în calitate de intervenient accesoriu.
Corect instanţa de judecată a determinat calitatea procesuală a bunicăi lui Ion?

Nr.8
La 15 aprilie 2004, Anastasiu Vasile a sesizat instanţa de judecată cu o acţiune, în
folosul surorii sale Elena, împotriva lui Doga Sergiu despre împărţirea averii
succesorale. Anastasiu Vasile a explicat că sora acestuia e bolnavă şi l-a încredinţat pe
dînsul să înainteze acţiunea şi să-i apere interesele ei în judecată, eliberînd procura care
este legalizată în modul stabilit de lege.
Care sunt împrejurările de fapt, ce trebuie să le concretizeze judecătorul şi ce
consecinţe pot apărea în dependenţă de acestea ?
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Tema 11. Actele de procedură şi termenele procedurale. Sancţiunile procedurale
1. Noţiunea, importanţa şi clasificarea actelor de procedură. Condiţiile pentru
îndeplinirea actelor de procedură.
2. Noţiunea termenelor de procedură şi importanţa lor. Clasificarea termenelor
procedurale.
3. Noţiunea şi rolul sancţiunilor procedurale pentru nerespectarea condiţiilor
referitoare la actele de procedură şi la termenele procedurale. Procedura de aplicare
a sancţiunilor procedurale.
4. Temeiurile şi procedura aplicării amenzii sau despăgubirii.

Recomandări metodice:
Procesul civil constă dintr-o succesiune de acte procesuale, îndeplinite de către
instanţa de judecată şi de către participanţii la proces, în termenele şi formele prevăzute
de lege.
În procedura civilă se folosesc diferite expresii reprezentînd actele de procedură:
„act procedural”, „act procesual”, „act de procedură”.
De asemenea noţiunea „act” se foloseşte în mai multe sensuri. Uneori prin „act”
se înţelege înscrisul care se foloseşte în proces. Alteori prin „act” se are în vedere
operaţiunea juridică, adică acţiunea prin care se administrează înscrisul. Actele de
procedură sunt destinate să impulsioneze procesul civil şi să determine soluţionarea
litigiului. În acelaşi timp, acestea sunt mijloace prin intermediul cărora instanţa şi
participanţii la proces îşi exercită drepturile şi îşi onorează obligaţiile procesuale.
Principalele categorii de acte procesual civile

sunt: cererile, citaţia, hotărîrea

judecătorească, încheierea judecătorească, ordonanţa judecătorească etc.
Ţinem să remarcăm că actul de procedură civilă este acea manifestare de voinţă
şi operaţiunea juridică concretizată în forma prevăzută de lege, făcută în cursul ori
în cadrul procesului civil, de către instanţa de judecată sau ceilalţi participanţi la
proces în vederea producerii unor efecte juridice determinate.
De importanţă deosebită sunt condiţiile necesare pentru exercitarea actelor de
procedură: exigenţele legii specificate în fiece caz aparte, forma scrisă, limba de stat şi
capacitatea juridică procesuală a subiectului care exercită actul procesual. Astfel, actul
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de procedură civilă trebuie efectuat cu respectarea formei procesuale ce vizează timpul,
locul şi consecutivitatea exercitării lui.
Fiind multe şi diverse, actele de procedură civilă se clasifică după mai multe
criterii, pe care studenţii trebuie să le cunoască – după subiecţii de la care emană, în
funcţie de conţinutul actului de procedură, după obligativitate, în funcţie de faza
procesuală în cadrul căreia se exercită actul etc.
Conform art.4 CPC RM, una din sarcinile procedurii civile este de a judeca just şi în
termen rezonabil cauzele civile. Printre alte mijloace procesuale care contribuie la
realizarea acestor sarcini, un rol deosebit revine termenelor procesuale.
Termenele de procedură sunt intervale de timp stabilite de lege sau de către
instanţa de judecată în funcţie de care există posibilitatea legală sau necesitatea de
înfăptuire a acţiunilor procesuale ori de survenire a consecinţe juridice prevăzute
de lege.
În art.110 CPC RM se defineşte legal termenul de procedură, menţionîndu-se
subiecţii pentru care acestea sunt stabilite: instanţa de judecată, participanţii la proces şi
alte persoane legate de activitatea instanţei.
Natură juridică a termenelor de procedură este de caracter public, or,
participanţii la proces nu pot să le modifice unilateral sau prin înţelegere. Instituirea
termenelor de procedură fiind o abilitate legală sau judecătorească. Anume din acest
considerent avem termene de procedură stabilite de lege. În cazul în care nu este stabilit
prin lege, termenul de procedură se fixează de către instanţa de judecată (art.111 CPC
RM).
Clasificarea termenelor de procedură necesită invocarea mai multor criterii, esenţa
şi utilitatea cărora trebuie detaliată de către studenţi. Astfel, audienţii cursului trebuie să
deosebească termenele procesuale legale de cele judecătoreşti, termenele imperative de
cele prohibitive, termenele absolute de cele relative, termenele adresate instanţei de
judecată, participanţilor la proces sau altor subiecţi de drept.
Potrivit legislaţiei procesuale în vigoare, studenţii trebuie să însuşească modul de
calcul al termenelor procedurale (art.111 CPC RM), suspendarea curgerii termenului de
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procedură (art.114 CPC RM), prelungirea termenului de procedură şi repunerea în
termen (art.115, 116 CPC RM).
Sancţiunile procesuale sunt urmările nefavorabile stabilite de normele procesual
civile care survin pentru subiectul obligat în raport procedural în caz de neîndeplinire
sau îndeplinire defectuoasă a unui act de procedură, fapt care îl face să nu întrunească
condiţiile prescrise de lege pentru valabilitatea lui, precum şi în caz de exercitare
abuzivă a unui drept procedural. (art.10, alin.(1) CPC RM) Această definiţie legală
permite identificarea temeiurilor pentru aplicarea sancţiunilor procedurale.
Funcţiile educativă, reparatorie şi represivă ale sancţiunilor procesuale trebuie
explicate şi exemplificate la lecţiile practice.
Principalele sancţiuni procedurale sunt:
 anularea actului de procedură defectuos;
 decăderea din drepturi pentru neîndeplinirea în termen a acestuia,
 obligaţia de a reface sau de a completa actul îndeplinit cu nerespectarea legii,
 restabilirea drepturilor procedurale,
 despăgubirea părţii vătămate,
 aplicarea sancţiunilor pecuniare.
La sancţiunile procedurale pecuniare, se atribuie amenzile judiciare (art.161 CPC
RM) şi despăgubirile (art.162 CPC RM). Acestea au anumite particularităţi care trebuie
detaliate:


amenzile se aplică în cazurile prevăzute de lege;



despăgubirile se vor achita dacă a decis instanţa la cererea persoanei interesate;



temeiurile pentru aplicarea amenzilor judiciare sunt încălcările procesuale;



despăgubirile se vor achita pentru cauzarea de prejudiciilor materiale din culpă

sau cu intenţie;


aplicarea amenzii sau dispunerea achitării de despăgubiri nu exonerează persoana

sancţionată de obligaţia de a exercita actul procedural;


legea prevede o ordine procedurală de aplicare a amenzii sau a despăgubirii şi de

anulare a acestora;
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Situaţii de drept:
Nr.1
La data de 24.09.2004, judecătoria Botanica a adoptat hotărîrea pe pricina civilă
Albu Vitalii către Tofan Gheorghe cu privire la contestarea dreptului de proprietate
asupra unei porţiuni de teren, prin care acţiunea a fost respinsă. Reclamantul nefiind de
acord cu hotărîrea dată doreşte să declare apel.
Care este termenul de declarare a apelului? Indicaţi care este momentul
începutului curgerii şi momentul expirării termenului de declarare a apelului? Explicaţi
care este modalitatea de calculare a termenelor de procedură?

Nr.2
La data de 03.06.2004, judecătoria Centru a adoptat hotărîrea pe pricina civilă
Ranga Eugeniu către SA ,,Metalferos” cu privire la contestarea concedierii şi
restabilirea în muncă, prin care acţiunea a fost respinsă.
Ranga Eugeniu a luat cunoştinţă de hotărîrea motivată la data de 10.06.2004 şi
considerînd-o neîntemeiată a decis să declare apel. Însă, în legătură cu stresul suportat,
a suferit un atac de cord şi a fost internată în spital, de unde a fost externată abia la data
de 10.07.2004.
La data de 12.07.2004, Ranga Eugeniu a depus cererea de apel, solicitînd
instanţei de apel repunerea în termen, indicînd în cerere că nu a declarat apelul în
termen din cauza spitalizării. În referinţă, reprezentantul SA ,,Metalferos” a solicitat
respingerea cererii de apel ca fiind tardivă. Examinînd cererea, instanţa a decis repunere
în termen, adoptînd în acest sens o încheiere.
Ce efectele produce neîndeplinirea în termen a actului de procedură? Care este
procedura şi condiţiile de repunere în termen? Corect a procedat instanţa de apel ? Poate
fi atacată cu recurs încheierea prin care s-a dispus repunerea în termen?
Nr.3
Vîrlan Vasile a intentat o acţiune civilă în judecătoria Rîşcani, municipiul
Chişinău către Corbu Andrei cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea
integrităţii corporale în legătură cu producerea unui accident rutier.
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Ţinînd cont de numeroasele întreruperi şi amînări ale procesului şi considerînd că
sunt depăşite limitele termenului rezonabil de judecare a pricinii în faţa primei instanţe,
Vîrlan Vasile a solicitat judecătorului examinarea pricinii în ordine de urgenţă şi în mod
prioritar, avertizînd că, în caz contrar, va depune o plîngere cu privire la acţiunile
acestuia la preşedintele judecătoriei.
Caracterizaţi noţiunea de termen rezonabil de judecare a a unei pricini. Care sunt
criteriile de determinare a termenului rezonabil? Cine verifică respectarea termenului
rezonabil de judecare a pricinii? Care sunt categoriile de pricini care se judecă de
urgenţă şi în mod prioritar?

Nr.4
Tataru Ion s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată către Moldovan Mihai
cu privire la încasarea datoriei. În cerere, Tataru Ion a inclus pretenţiile sale faţă de
Moldovan Mihai, însă fără a indica circumstanţele de fapt şi de drept care stau la baza
pretenţiilor sale şi nici careva înscrisuri care ar dovedi aceste circumstanţe. De
asemenea, lipsea şi dovada de achitare a taxei de stat.
Judecătorul a refuzat primirea cererii de chemare în judecată pe motiv că nu sunt
respectate condiţiile de formă şi conţinut stabilite pentru acest act de procedură civilă.
Care sunt condiţiile de formă şi conţinut stabilite pentru cererea de chemare în
judecată şi care sunt efectele nerespectării acestora? Corect a procedat judectorul?

Nr.5
Nicorici Dumitru a intentat în judecătoria sectorului Rîşcani, mun. Chişinău, o
acţiune către Întreprinderea ,,Combinatul Auto nr.1” cu privire la încasarea salariului şi
altor plăţi legate de deplasările efectuate, invocînd că acestea au fost greşit calculate. În
cadrul examinării cauzei,

Nicorici Dumitru a solicitat efectuarea unei expertize

contabile, în vederea stabilirii corectitudinii efectuării calculelor. Instanţa a admis
demersul, adoptînd în acest sens o încheiere, prin care s-a dispus remiterea dosarului la
Institutul Republican de Expertiză Judiciară de pe lîngă Ministrerul Justiţiei, punănd pe
seama reclamantului cheltuielile legate de efectuarea expertizei.
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După expirarea unei luni de la data încuviinţării demersului cu privire la
efectuarea expertizei, dosarul a fost remis de către expert instanţei de judecată,
indicîndu-se că nu a fost achitată taxa pentru efectuarea expertizei. Procesul a fost
reluat, iar Nicorici Dumitru a solicitat din nou efectuarea expertizei contabile cu
condiţia suportării cheltuielilor de către pîrît, motivînd prin aceea că nu dispune de
mijloacele necesare.
Judecătorul a respins demersul reclamantului, motivînd prin faptul că neplata, de
către solicitantul expertizei, a sumei pentru efectuarea expertizei, atrage decăderea din
dreptul de utiliza aceaste probe.
Enumeraţi sancţiunilor proceduralepentru nerespectarea condiţiilor referitoare la
actele de procedură? Care sunt temeiurile pentru aplicarea sancţiunilor procedurale? A
procedat corect instanţa de judecată?

Tema 12. Cheltuielile de judecată
1. Noţiunea şi felurile cheltuielilor de judecată în procesul civil.
2. Taxa de stat. Scutirile de taxa de stat. Amînarea şi eşalonarea plăţii taxei de stat.
Restituirea taxei de stat.
3. Cheltuielile de judecare a pricinii. Repartizarea cheltuielilor de judecată între părţi şi
compensarea lor.
Acte normative:
1. Legea taxei de stat, nr. 1216-XII din 03.12.1992 cu toate completările şi modificările
// Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 53-55 din 02.04.2004.
2. Hotărîrea Guvernului RM nr. 653 din 05.10.92 despre aprobarea Instrucţiunii cu
privire la restituirea cheltuielilor, suportate de martori, părţile vătămate şi de
reprezentanţii legitimi ai acestora, de experţi, specialişti, pedagogi, traducători şi martori
asistenţi în legătură cu citarea lor în organele de cercetare penală, anchetă preliminară,
în instanţele de judecată sau în alte instituţii // Monitor nr. 10/307 din 30.10.1992.
Practica judiciară:
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Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr. 25 din 28.06.2004 „Cu

1.

privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei despre încasarea
cheltuielilor de judecată în cauzele civile”// Buletinul Curţii Supreme de Justiţie. 2004.Nr. 10.
Recomandări metodice:
Cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat şi cheltuielile de judecare a
pricinii.
Pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate de stat în legătură cu
înfăptuirea justiţiei, în pricinile civile legea prevede obligaţia achitării taxei de stat.
Taxa de stat joacă un rol compensator pentru întreţinerea instanţei de judecată şi
preventiv-educativ, contribuind la executarea benevolă a obligaţiilor şi prevenind
adresări cu cereri neîntemeiate la instanţele judecătoreşti.
Studenţii trebuie să cunoască mărimea şi modul de calculare a taxei de stat, ce
urmează a fi achitată la depunerea cererii de chemare în judecată, cererii în procedura
specială, cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti, cererilor de atacare a hotărîrilor
judecătoreşti (apel, recurs, revizuire). Pentru aceasta, este necesar a studia Legea taxei
de stat, iar pentru acţiunile patrimoniale –a determina valoarea acţiunii (art. 87 CPC
RM).
Este necesar a analiza cazurile de scutire de plata taxei de stat (art. 85 CPC RM,
art. 4 din Legea taxei de stat), de amînare şi eşalonare a plăţii acesteia (art. 86 CPC
RM), precum şi de restituire a taxei de stat (art. 89 al CPC RM).
Studenţii trebuie să cunoască de asemenea care cheltuieli suportate de părţi şi
instanţa fac parte din cheltuielile de judecare a pricinii. La studierea acestei teme este
necesar de a analiza modul de repartizare a cheltuielilor de judecată între părţi, inclusiv
în cazul renunţării reclamantului la acţiune şi încheierii tranzacţiei de împăcare (art. 94,
97 CPC RM), precum şi ordinea de compensare a cheltuielilor suportate de instanţa
judecătorească (art. 98 CPC RM).
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Situaţii de drept:
Nr. 1
Cine şi în ce mărime trebuie să achite taxa de stat în următoarele cazuri (indicînd
modul de calculare):
a) în acţiunea SRL „Ardo” către SA „Topaz” de încasare a 8 000 lei;
b) în acţiunea Elenei Radu către dl Radu Andrei de încasare a pensiei de întreţinere
pentru 2 copii minori. Din certificatul anexat la cerere de chemare în judecată rezultă că
venitul lunar al pîrîtului constituie 1000 lei;
c) în acţiunea lui Diordiţa Sergiu către SRL „Aprocon” privind restabilirea la locul
de muncă şi încasarea salariului în mărime de 5500 lei pentru absenţa forţată de la
serviciu;
d) în acţiunea SA „Prut” de anulare a deciziei Camerei de licenţiere privind
retragerea licenţei şi repararea prejudiciului material în mărime de 3600 lei;
e) în acţiunea lui Bordei Nicolai privind ridicarea sechestrului asupra bunurilor în
valoare de 10350 lei;
f) în acţiunea lui Surdu Ion către dna Surdu Olga privind desfacerea căsătoriei şi
partajul averii comune în valoare de 36 621 lei;
g) în acţiunea Ecaterinei Sîrcu către „Moldova Suverană” privind dezminţirea
informaţiei ce-i lezează onoarea şi demnitatea şi încasarea despăgubirii pentru
prejudiciul moral în mărime de 15 000 lei;
h) în acţiunea lui Axenti Pavel privind declararea nulităţii contractului de vînzarecumpărare a apartamentului în valoare de 120 000 lei;
i) în cererea Gloriei Winston cu privire la încuviinţarea adopţiei.

Nr.2
Bordeniuc a înaintat acţiunea către Tartan privind încasarea a 4500 lei. Tartan a
înaintat către Bordeniuc acţiunea reconvenţională privind încasarea a 8000 lei. Prin
hotărîrea judecătoriei, acţiunea lui Bordeniuc a fost satisfăcută parţial, dispunîndu-se
încasarea de la Tartan a 3000 lei. Acţiunea reconvenţională a fost respinsă.
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Calculaţi mărimea taxei de stat ce urmează a fi plătită la depunerea cererilor. Cum
vor fi repartizate cheltuielile între părţi la emiterea hotărîrii? Calculaţi mărimea taxei de
stat ce urmează a fi achitată la depunerea cererilor de apel?

Nr. 3
În şedinţa de judecată Nacu a renunţat la acţiunea înaintată către Pîrvu de încasare
a 7500 lei, motivînd aceasta prin faptul că pîrîtul i-a restituit benevol această sumă a
doua zi după depunerea cererii de chemare în judecată. Nacu a solicitat instanţei
încasarea de la pîrît a taxei de stat şi altor cheltuieli suportate în legătură cu intentarea
procesului.
Cum trebuie să procedeze instanţa? În ce cazuri reclamantul are dreptul la
compensarea cheltuielilor suportate în legătură cu intentarea procesului?

Nr. 4
Procurorul procuraturii sectorului Centru, municipiul Chişinău, a înaintat în
judecată în interesele pensionarului Robu acţiunea către Timoşin privind revendicarea
bunului în valoare de 1200 lei. Prin hotărîrea judecătoriei Centru mun. Chişinău
acţiunea procurorului a fost respinsă. Pîrîtul Timoşin a solicitat compensarea
cheltuielilor suportate de asistenţă juridică în mărime de 450 lei.
Cum trebuie să procedeze instanţa? Vor fi

compensate pîrîtului Timoşin

cheltuielile de asistenţă juridică?

Nr. 5
Chicu Ion a înaintat în judecată o acţiune către Danu Sergiu privind declararea
nulităţii contractului de de vînzare-cumpărare a automobilului Mazda. Instanţa a
constatat că acest contract a fost încheiat între Chicu Ion şi Turchin Petru, iar Danu
Sergiu, care este deţinător, de fapt, al automobilului, este un pîrît nerespectiv.
Reclamantul nu era de acord cu înlocuirea pîrîtului nerespectiv cu cel respectiv. Instanţa
din oficiu l-a atras pe Turchin Petru în proces în calitate de al doilea pîrît.
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Prin hotărîrea judecătoriei acţiunea reclamantului a fost respinsă. Turchin Petru a
solicitat compensarea cheltuielilor suportate în legătură cu acest proces: cheltuieli de
transport – 250 lei, cheltuieli de cazare în hotelul „Codru” – 1200 lei, cheltuieli de
asistenţă juridică – 2500 lei. Chicu a exprimat dezacordul de a-i compensa lui Turchin
Petru cheltuieli de judecare a pricinii, motivînd aceasta prin faptul că Petru Turchin a
fost atras în proces din oficiu de către instanţa contrar voinţei reclamantului, cheltuielile
indicate de Turchin Petru sînt abuziv exagerate şi, întrucît Chicu Ion este pensionar, el a
solicitat să fie eliberat de la compensarea cheltuielilor suportate de Petru Turchin.
Are dreptul Turchin Petru la compensarea cheltuielilor de judecată? Cine îi va
compensa aceste cheltuieli? Este în drept instanţa să reducă cuantumul cheltuielilor de
judecată compensate uneia din părţi? Poate oare Chicu Ion să ceară eliberarea de la
compensarea cheltuielilor?

Nr.6
SA „Eurotur” a acţionat în judecată pe Cristian, solicitînd perceperea datoriei, ce
rezultă din neexecutarea de către acesta a contractului de vînzare-cumpărare a unui
autoturism. Prin hotărîrea judecătoriei sectorului Buiucani, municipiul Chişinău,
acţiunea a fost admisă pe deplin, încasîndu-se de la pîrît în beneficiul reclamantului
1750 lei. Prin hotărîrea suplimentară emisă în această pricină de la pîrît s-a încasat taxa
de stat în mărime de 270 lei.
Pîrîtul a atacat hotărîrea suplimentară cu apel. Curtea de apel Chişinău nu a dat
curs cererii de apel, indicînd că apelantul nu a achitat taxa de stat.
Daţi apreciere încheierii instanţei de apel. Care este mărimea taxei de stat ce
urmează a fi achitată la depunerea cererii de apel împotriva hotărîrii suplimentare?

Nr. 7
Prin hotărîrea judecătoriei sectorului Botanica, municipiul Chişinău, de la SRL
„Fiesta” s-a încasat datorie în mărime de 10 000 lei, precum şi cheltuieli de asistenţă
juridică, suportate de reclamant, în mărime de 2000 de lei şi taxa de stat în mărime de
300 lei.
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Nefiind de acord cu mărimea cheltuielilor de asistenţă juridică încasate, SRL
„Fiesta” a atacat hotărîrea judecătorească cu apel.
Calculaţi mărimea taxei de stat ce urmează a fi achitată la depunerea cererii de
apel.

Nr. 8
Ionescu Radu a înaintat către Sandu Vasilache

o acţiune privind repararea

prejudiciului cauzat automobilui printr-un accident de circulaţie în mărime de 13 000
lei. În cadrul dezbaterilor judiciare, instanţa a constatat că proprietarul automobilului
deteriorat în urma accidentului este Davîdov Petru, căruia îi aparţine dreptul de a cere
repararea prejudiciului cauzat. Cu acordul ambelor părţi instanţa a dispus înlocuirea
reclamantului nerespectiv cu reclamantul respectiv. Ionescu Radu a solicitat restituirea
taxei de stat achitate la depunerea cererii de chemare în judecată. Intervenind în proces,
Davîdov nu a achitat taxa de stat, motivînd aceasta prin faptul că pentru acţiune a fost
deja achitată taxa de stat de către dl Ionescu Radu.
Cum trebuie să procedeze instanţa? În ce cazuri se restituie taxa de stat? Cum se
soluţionează problema achitării taxei de stat la înlocuirea reclamantului nerespectiv cu
reclamantul respectiv?

Tema 13. Acţiunea civilă
1. Noţiunea şi esenţa procedurii de jurisdicţie contencioasă.
2. Noţiunea de acţiune civilă. Elementele acţiunii civile şi importanţa lor.
Clasificarea acţiunilor civile.
3. Dreptul la acţiune. Dreptul la intentarea acţiunii şi dreptul la admiterea acţiunii.
Premisele şi condiţiile de exercitare a acţiunii civile. Conexiunea şi separarea acţiunilor
civile.
4. Modalităţile de apărare a pîrîtului împotriva acţiunii. Obiecţii material-juridice şi
procesuale. Acţiunea reconvenţională. Temeiurile şi procedura de exercitare a acţiunii
reconvenţionale.
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5. Actele de dispoziţie ale părţilor. Modificarea acţiunii. Renunţarea de la acţiune.
Recunoaşterea acţiunii. Tranzacţia de împăcare.
6. Asigurarea acţiunii. Măsurile de asigurare a acţiunii. Examinarea cererii de
asigurare a acţiunii. Anularea măsurilor de asigurare a acţiunii. Repararea prejudiciului
cauzat pîrîtului prin asigurarea acţiunii.
7. Atacarea încheierii de asigurare a acţiunii.
Practica judiciară:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.32 din 24.10.2004 Cu privire la practica
aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează asigurarea
acţiunii la judecarea cauzelor civile // Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova, nr.12/2004.
Recomandări metodice:
„Acţiunea civilă” constituie una din principalele instituţii ale ştiinţei dreptului
procesual civil. Studierea respectivei teme trebuie fundamentată, în primul rînd, pe
înţelegerea esenţei şi particularităţilor procedurii de jurisdicţie contencioasă.
Fiind o prerogativă legală prin intermediul căreia orice titular de drept subiectiv
care consideră că i s-a încălcat sau contestat un drept poate sesiza în ordinea cerută de
lege instanţa de judecată, înaintînd o pretenţie material-juridică către o altă persoană,
deci acţiunea civilă întruneşte indispensabil atît accepţiunea procesuală, cît şi cea
materială. Studenţii trebuie să distingă clar sensul material-juridic de cel procesual
juridic al acţiunii civile.
Nu urmează a confunda acţiunea civilă cu cererea de chemare în judecată, care ca
act de dispoziţie a părţilor, este un prim mijloc procesual la care se recurge pentru a
înainta o acţiune civilă în instanţă.
Pentru o individualizare efectivă a acţiunii civile şi pentru stabilirea, cînd este
necesar, dacă acţiunile civile sunt identice sau nu, studenţii urmează să cunoască
elementele

acţiunii civile. Graţie elementelor acţiunii civile, pot fi concretizate

circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii, se determină
limitele probaţiunii, volumul drepturilor şi obligaţiilor procesuale, limitele modificării
acţiunii.
Astfel, elementele acţiunii civile sunt obiectul şi temeiul acesteia. Pentru atribuirea
la elementele acţiunii a conţinutului acesteia, se pronunţă mai mulţi autori.
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Obiectul acţiunii civile

îl formează pretenţia concretă care este formulată în

cererea de chemare în judecată şi înaintată de către reclamant pîrîtului şi în privinţa
căreia

instanţa urmează să se pronunţe (de exemplu: recunoaşterea dreptului de

proprietate asupra unui bun, declararea nulităţii unui contract, repararea de prejudicii
cauzate sănătăţii etc.)
Obiectul acţiunii civile ca element al acesteia urmează a fi deosebit de obiectul
material al acţiunii. Atunci cînd acţiunea are valoare materială, atunci cînd este vorba de
un bun, în legătură cu care a apărut litigiul, avem de a face cu obiectul material al
acţiunii civile.
Temeiul acţiunii sunt circumstanţele de fapt şi de drept pe care reclamantul îşi
întemeiază pretenţiile către pîrît.
Conform art.166, alin.(2), pct.e) şi f) CPC RM obiectul şi temeiul acţiunii trebuie
indicate obligatoriu în cererea de chemare în judecată.
Conţinutul acţiunii civile este format din acţiunile instanţei pe care le solicită
reclamantul. De fapt, acestea sunt modalităţile de apărare a dreptului prevăzute de art. 6
CPC RM şi art.11 CC RM. Elementul volitiv al acţiunii formează conţinutul acesteia.
Elementele acţiunii sunt interdependente. Temeiul acţiunii, încadrîndu-se

în

ipoteza normei juridice, determină natura juridică a raportului material litigios din care
rezultă pretenţia reclamantului, adică obiectul acţiunii.
Doctrina cunoaşte mai multe clasificări ale acţiunilor civile în funcţie de diferite
criterii. Cea mai răspîndită şi utilă clasificare a acţiunilor civile se face potrivit unui
criteriu procesual – după scopul procesul al acţiunii. Ea conţine următoarele categorii de
acţiuni:
 acţiuni civile de realizare a dreptului (cu putere executorie);


acţiuni civile de constatare a existenţei sau inexistenţei dreptului litigios (de

confirmare);
 acţiuni civile de constituire (transformare).
Clasificarea acţiunilor civile după criterii material-juridice depinde de ramuri sau
chiar de instituţii de drept material -- după caracterul raportului material-litigios şi al
pretenţiei cu care reclamantul se adresează către pîrît.
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Doctrina procesul-civilă cunoaşte şi alte criterii de clasificare a acţiunilor civile. De
exemplu:

după caracterul intereselor de apărare – acţiuni personale, în apărarea

intereselor publice şi statale, în apărarea drepturilor altor persoane, acţiuni de grup,
acţiuni derivate (indirecte). O atenţie deosebită trebuie acordată acţiunii oblice (art.598601 CC RM).
„Acţiunea civilă” trebuie distinsă de „dreptul la acţiune”, după cum „dreptul la
intentarea acţiunii” trebuie deosebit de „dreptul la admiterea acţiunii”.
Dreptul la acţiune similar noţiunii de „acţiune civilă” este dihotom, adică are două
sensuri indispensabile: unul procesual-juridic, altul material-juridic.
Pentru a valorifica efectiv dreptul la acţiune în sens procesual, trebuie respectate
anumite exigenţe legale, numite premise şi condiţii.

În actuala legislaţie, ele sunt

consfinţite în art. 169 şi 170 CPC RM.
Premisele sunt nişte impedimente, exigenţe legale cu caracter obiectiv care fac
imposibilă exercitarea dreptului la acţiune în sens procesual. Dacă nu sunt respectate
premisele exercitării dreptului la acţiune, judecătorul fie refuză primirea cererii de
chemare în judecată (art.169 CPC RM), fie dispune încetarea procesului, dacă acesta a
fost pornit greşit (art.265 CPC RM). În aceste cazuri, se exclude posibilitatea adresării
repetate în judecată.
Condiţiile de exercitare a dreptului la acţiune în sens procesual nu fac imposibilă
primirea şi examinarea cererii

de chemare în judecată, ci obligă persoana

să se

conformeze unor reguli care au drept scop soluţionarea justă a cauzei. Dacă nu au fost
respectate condiţiile de exercitare a dreptului la acţiune în sens procesual, atunci
judecătorul conform art.71, alin. (2), art. 170, art. 297, alin. (2) CPC RM va restitui
cererea de chemare în judecată sau conform art.267 CPC RM o va scoate de pe rol, dacă
procesul a fost pornit cu încălcarea condiţiilor de exercitare a dreptului la acţiune. În
ambele cazuri, după remedierea carenţelor, persoana poate să se adreseze din nou în
judecată, înaintînd aceeaşi acţiune civilă.
Conexiunea şi separarea pretenţiilor sunt drepturi care, în virtutea principiului
disponibilităţii, aparţin, în primul rînd, reclamantului. Dar şi judecătorul este în drept
conform art.187 ori 188 CPC RM să conexeze ori să separe printr-o încheiere mai
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multe pretenţii, dacă sunt întrunite în cumul anumite condiţii. Studenţii trebuie să le
evidenţieze clar.
Părţile în litigiu au posibilităţi egale de a folosi toate mijloacele procesuale pentru
susţinerea

propriilor poziţii (art.26, alin.(4) CPC RM). În virtutea principiului

contradictorialităţii, pîrîtul are posibilitatea de a se

apăra împotriva acţiunii

reclamantului.
Atunci cînd pîrîtul intenţionează să se apere împotriva acţiunii reclamantului, el
poate utiliza două modalităţi: înaintarea obiecţiilor şi/sau a acţiunii reconvenţionale.
Obiecţiile pîrîtului tind să dovedească că reclamantul nu are dreptul la acţiune în
sens procesual şi în sens material. De aceea, obiecţiile pot avea caracter material-juridic
şi procesual-juridic.
Obiecţiile materiale se reduc la combaterea temeiurilor de fapt şi de drept ale
acţiunii. Pîrîtul afirmă şi încearcă să dovedească că pretenţiile reclamantului sunt
neîntemeiate şi nelegitime, iar normele juridice care se invocă nu sunt aplicate corect.
Graţie obiecţiilor procesuale, pîrîtul are ca scop să demonstreze că procesul
trebuie să fie suspendat sau să înceteze, ori cererea să fie scoasă de pe rol din cauza că
nu sunt respectate premisele sau condiţiile înaintării acţiunii.
Acţiunea reconvenţională este o modalitate mai complicată şi mai rar aplicată de
apărare a pîrîtului, care constă dintr-o pretenţii

separate ale pîrîtului împotriva

reclamantului ce urmează să fie examinată concomitent cu acţiunea principală.
Studenţii trebuie să motiveze caracterul incidental al acţiunii reconvenţionale,
precum şi momentul oportun şi condiţiile de înaintare a acesteia (art.172 şi 173 CPC
RM, precum şi art.651-659 CC RM).
Urmează a fi înţelese şi analizate detaliat actele de dispoziţie ale părţilor. Trebuie
de reţinut că schimbarea obiectului sau a temeiului acţiunii nu poate avea loc la
iniţiativa instanţei de judecată, ci doar a reclamantului. Reclamantul poate să modifice
acţiunea, adică fie obiectul, fie temeiul acesteia. Schimbarea concomitentă a ambelor
elemente semnifică

înaintarea unei noi acţiuni, care trebuie să se supună tuturor

premiselor şi condiţiilor cerute de lege.

89

Studenţii trebuie să cunoască subiecţii şi consecinţele juridice ale renunţării la
acţiune art.260 pct.c) CPC RM, precum şi procedura operării acesteia şi limitele
admisibile.
Recunoaşterea acţiunii este un act de dispoziţie unilaterală a pîrîtului prin care acesta
îşi exprimă acordul cu pretenţiile înaintate de către reclamant şi care, de regulă,
condiţionează admiterea acţiunii. În cazul admiterii de către instanţă a recunoaşterii acţiunii
de către pîrît se va pronunţa o hotărîre de admitere a pretenţiilor reclamantului. (art.212,
alin.(5) CPC RM ).
Tranzacţia este un contract, care în ştiinţa dreptului procesual civil, este numit act de
dispoziţie bilaterală a părţilor prin care acestea, făcînd concesii reciproce, aplanează litigiul
şi sting procesul civil. Prin încheierea unei tranzacţii de împăcare, părţile dispun nu numai
de drepturile materiale ce le aparţin, ci şi de mijloacele procesuale, întrucît tranzacţia de
împăcare va înlocui hotărîrea judecătorească.
Studenţii urmează să reţină cui aparţine acest drept, cînd poate fi el valorificat, ce
efecte juridice produce.
Asigurarea acţiunii este un act procesual pe care îl dispune instanţa la solicitarea
participanţilor la proces în situaţia în care pot apărea dificultăţi în soluţionarea pricinii
sau executarea hotărîrii ar deveni imposibilă. Legislaţia prevede măsurile de asigurare a
acţiunii, fără a specifica însă care măsuri şi în ce cazuri se aplică (art.175 CPC RM).
Este necesar să fie reţinută procedura asigurării acţiunii, în special faptul că instanţa
decide asigurarea acţiunii printr-o încheiere emisă în ziua solicitării, fără a-l înştiinţa pe
pîrît sau pe alţi participanţi la proces.
Normele procesuale

prevăd substituirea unei masuri de asigurare prin alta şi

anularea măsurilor de asigurare a acţiunii (art.179 şi 180 CPC RM).
Instituţia asigurării acţiunii nu urmăreşte doar scopul apărării intereselor
reclamantului, ci şi ale pîrîtului. Anume din acest considerent, instanţa va putea cere
reclamantului să depună o cauţiune a prejudiciilor care ar putea fi cauzate pîrîtului prin
asigurarea acţiunii (art.182 CPC RM).
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Situaţii de drept:
Nr. 1
Determinaţi elementele fiecărei acţiuni civile:
1.

Acţiunea Valentinei Anton despre desfacerea căsătoriei cu Andrei Ignat, partajul
averii comune şi transmiterea copiilor pentru educare şi îngrijire.

2.

Acţiunea lui Ion Golban despre

excluderea din lista bunurilor sechestrate, a

lucrurilor sale personale, care se aflau la păstrare în apartamentul fratelui său
Vasile Golban.
3.

Acţiunea lui Victor Socolov privind recunoaşterea căsătoriei sale cu Angela
Socolov ca fiind fictivă, din cauza că aceasta nu a avut intenţia de a crea o familie.

4.

Acţiunea lui Gheorghe Miron privind repararea prejudiciului ce i s-a cauzat în
calitate de consumator, în urma procurării şi consumării fructelor uscate din
marketul „Fidesco”.

5.

Acţiunea lui Andrei Ivanov către Lucreţia Popescu despre repararea prejudiciului
moral cauzat prin lezarea onoarei şi demnităţii;

6.

Acţiunea autorităţii tutelare în judecată privind declararea nulităţii contractului de
vînzare-cumpărare a apartamentului nr. 183, situat pe bd. Negruzzi, 5, întrucît nu sa ţinut cont de interesele copilului minor care locuia în respectivul apartament;

Nr. 2
Ţinînd cont de clasificarea procesual-juridică a acţiunii civile (după scopul
procesual urmărit de către reclamant), determinaţi felul acţiunilor intentate:
1) repararea prejudiciului cauzat sănătăţii;
2) încasarea datoriei conform contractului de împrumut;
3) recunoaşterea dreptului de autor;
4) declararea nulităţii căsătoriei;
5) recunoaşterea dreptului de proprietate;
6) stabilirea paternităţii;
7) declararea nulităţii contractului de donaţie;
8) desfacerea căsătoriei şi partajul averii;
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9)

apărarea dreptului de proprietate, dacă proprietarul nu este lipsit de

posesiunea bunului (acţiune negatorie);
10)

decăderea din drepturile părinteşti;

11)

acţiunea lui Cucu – creditor al lui Mangu – adresată către Iftodi – debitor al

lui Mangu – cu privire la restituirea banilor luaţi cu împrumut;
12) acţiunea unui grup de salariaţi ai „Teleradio-Moldova” către angajator cu
privire la anularea rezultatelor concursului de angajare la serviciu;
13) acţiunea Asociaţiei obşteşti „Protect-impex” către Combinatul de tutun
„Tutun” CTC cu privire la apărarea drepturilor consumatorilor.
Nr.3
Mutu Vasile s-a adresat în judecată cu cererea de a fi reintegrat în cîmpul muncii,
în funcţie de inginer principal la SA „Forjacom”. În cerere dumnealui a indicat că
angajatorul l-a concediat nelegitim la 05.05.2004 în temeiul art.86 alin.(1) lit.g) CM
RM,

incriminîndu-i ca abateri disciplinare întîrzierile sistematice la serviciu.

Reclamantul consideră că motivul adevărat este atitudinea personală ostilă a directorului
SA „Forjacom”.
Instanţa de judecată a refuzat primirea cererii lui Mutu Vasile, deoarece există
deja o hotărîre judecătorească irevocabilă din 04.12.2003 într-un litigiu individual de
muncă pronunţată între aceleaşi părţi – Mutu Vasile şi SA „Forjacom”, cu acelaşi obiect
– reintegrarea la serviciu din cauza concedierii pentru încălcarea repetată a disciplinei
de muncă, în baza aceluiaşi temei – concedierea nelegitimă. În 2003 Mutu Vasile şi-a
prelungit din proprie iniţiativă durata concediului ordinar plătit şi a ignorat ordinul
directorului de a presta munca în zile de sărbătoare legală.
A procedat corect instanţa de judecată ? Motivaţi răspunsul.
Sunt identice cele două acţiuni civile ale lui Mutu ? În ce condiţii acţiunile civile
se consideră identice ?

Nr.4
Judecătoria sectorului Ciocana, municipiul Chişinău, printr-o încheiere a refuzat
primirea cererii de chemare în judecată a lui Nicolăescu prin care se cerea evacuarea lui
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Tutunaru, din apartamentul vecin, din cauza că acesta din urmă duce un mod de viaţă
amoral, organizează sistematic beţii, scandaluri, fapte care fac imposibil traiul în
comun. Apartamentele ambilor sunt privatizate.
În încheierea judecătorească, emisă în temeiul art.169, alin.(1), lit.a) CPC RM, se
menţiona Nicolăiescu nu locuieşte cu Tutunaru în acelaşi apartament şi deci nu are
dreptul de a intenta astfel de acţiuni.
A procedat corect judecătorul? Care sunt efectele juridice ale refuzului în
primirea acţiunii ? în ce mod Nicolăiescu îşi poate apăra dreptul de a locui în linişte în
apartamentul său ?

Nr.5
Mititelu Igor s-a adresat în instanţa de judecată către Candu Nina cu o cerere
solicitînd partajul averii.
Pe parcursul examinării pricinii civile din obiecţiile prezentate de către pîrît,
instanţa a constatat că anterior Mititelu Igor a fost în relaţii de căsătorie cu Candu Nina,
iar aceasta din urmă în mai 2002 s-a adresat în judecată cu o cerere de desfacere a
căsătoriei, de la care a renunţat, iar Igor Mititelu a depus în cadrul acelui proces
acţiuneareconvenţională cu privire la partajul averii, însă ulterior a renunţat la pretenţiile
sale.
Care sunt premisele de exercitare a acţiunii civile? Cum trebuie să procedeze
instanţa de judecată?
Nr.6
Mardari Ana, invalid de gradul I, a pornit un proces în judecată împotriva surorii
sale Lupescu Ludmila, solicitînd atribuirea rezervei succesorale ce i se cuvine din
averea pe care tatăl lor a testat-o pîrîtei.
Pe parcursul examinării pricinii civile s-a dovedit că în urmă cu un an s-a
pronunţat o încheiere judecătorească prin care s-a admis renunţarea Anei Mardari de la
o acţiune identică. Dumneaei a explicat în şedinţă de judecată că atunci nu avea nici
timp, nici bani pentru prelungirea procesului, iar acum doreşte ca cererea ei să fie
reexaminată.
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Cum va proceda instanţa ? În ce condiţii nu se admite renunţarea la acţiune ?

Nr.7
În procesul examinării pricinii civile pornite de către Stroenescu Maria către
Reţelele Electrice „Chişinău” privind repararea prejudiciului cauzat de pierderea
întreţinătorului,

s-a dovedit că Stroenescu Ion, montor electric în cadrul Reţelelor

Electrice „Chişinău” a decedat în urma unui accident produs în cîmpul muncii. La
întreţinerea lui se aflau 2 copii minori – unul de 4 ani, altul de 12 ani, mama pensionară
şi soţia care nu era angajată în cîmpul muncii. Soţia defunctului a încheiat o tranzacţie
cu pîrîtul prin care a acceptat

ca acesta să achite 50 000 lei pentru repararea

prejudiciului. Instanţa a emis o încheiere de confirmare a tranzacţiei şi de încetare a
procesului. Ulterior, după consultaţii juridice oferite de avocaţi, s-a dovedit că se
cuvenea ca Reţele Electrice să repare prejudiciul

material cauzat de pierderea

întreţinătorului în sumă de 121 000 lei. Stroenescu Maria s-a adresat din nou judecăţii
solicitînd restul sumei ce urma să fie achitată de către pîrît.
Cum va proceda instanţa de judecată? S-au respectat premisele dreptului la
acţiune ? În ce condiţii nu se admite omologarea tranzacţiei ?

Nr.8
Cristea Anatol s-a adresat cu o acţiune în judecată către Ursu Constantin, cerînd
înlăturarea încălcărilor dreptului de proprietate asupra unei porţiuni de teren aferent
imobilului al cărui proprietar este.
Pe parcursul examinării pricinii, instanţa a constatat că anterior Cristea Anatol s-a
adresat în judecată cu o cerere identică către Ursu Constantin şi atunci părţile au
încheiat o tranzacţie de împăcare, iar procesul a încetat.
În şedinţa de judecată Cristea a declarat că deşi s-a încheiat tranzacţia de
împăcare judiciară, Ursu nu respectă obligaţiile asumate cu privire la utilizarea porţiunii
de teren conform acestei tranzacţii şi continuă să-i încalce dreptul său de proprietate
prin impedimentele create de către acesta, fapt care l-a determinat să se mai adreseze o
dată în instanţa de judecată.
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Care sunt premisele de exercitare a acţiunii civile? Cum trebuie să procedeze
instanţa de judecată?
Nr.9
Sandulache, domiciliat pe bd. Renaşterii, 8, sectorul Răşcani, mun. Chişinău, a
cerut judecătoriei Centru evacuarea din apartamentul nr.5, bd. Dacia, 49, sectorul
Botanica, mun. Chişinău, a chiriaşului Demidov, motivînd că acesta nu eliberează
apartamentul în termenul prevăzut de contract. Contractul de locaţiune va expira peste
12 zile, iar locatarul a declarat că nu intenţionează să elibereze locuinţa.
Judecătorul a refuzat să primească cererea de chemare în judecată, deoarece
Sandulache nu are dreptul de a înainta acţiunea pînă la expirarea termenului
contractului, n-a plătit taxa de stat şi judecătoria Centru nu este competentă să
examineze această cerere.
A procedat corect judecătorul ? Care este deosebirea dintre dreptul de intentare a
acţiunii civile şi dreptul la admiterea acţiunii ? Care sunt consecinţele lipsei unuia dintre
aceste drepturi ?

Nr.10
SRL ,,Meridian Farm” s-a adresat în Curtea de Apel Economică cu o cerere de
anulare a deciziei Camerei de licenţiere nr. 3268 din 31.10.2003 prin care i-a fost retrasă
licenţa pentru activitatea farmaceutică.
Curtea de Apel Economică a restituit cererea de chemare în judecată în temeiul
art. 170 CPC alin.(1) lit. b), invocînd că conform art. 33 alin.(3) CPC RM, Curtea de
Apel Chişinău este competentă să judece pricina în cauză, şi nu instanţele economice.
Care sunt condiţiţile de exercitare a acţiunii civile? Cine, cînd şi în ce mod
verifică întrunirea condiţiilor de exercitare a acţiunii civile? Sunt întemeiate acţiunile
Curţii de Apel Economice ?

Nr. 11
Albina Crăciun la 09.06.2003 s-a adresat în judecată cu cererea de a fi repusă în
drepturile sale de muncă la SA „Tracom”, întrucît pe data de 11 noiembrie 1999 a fost
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concediată ilegal în ordine de transfer de la SA „Tracom” la SA „Forjacom”.
Judecătorul a refuzat primirea cererii de chemare în judecată din considerentul expirării
termenului de adresare în judecată – 3 ani (art. 355, alin.(1), lit.b) CM RM).
Calificaţi acţiunea instanţei de judecată. Este termenul de prescripţie o premisă
sau o condiţie de exercitare a acţiunii civile ?

Nr. 12
Sandu Grecu pentru a-şi finaliza construcţia casei de locuit a luat cu împrumut de
la Ion Guţu 10 000 lei, de la Ana Marin – 22 000 lei, de la Sofia Vasilică – 15 000 lei.
În toate trei cazuri Sandu Grecu şi-a asumat în scris obligaţia de a restitui banii în
termen de 15 luni.
La scadenţă cei trei creditori s-au adresat în judecată cu cereri diferite către Sandu
Grecu, întrucît acesta nu şi-a onorat obligaţiile şi n-a rambursat banii la timp. Instanţa a
decis să conexeze acţiunile lui Ion Guţu şi a Anei Marin, iar Sofiei Vasilică i-a refuzat
în cererea de conexare, motivînd că între Sofia Vasilică şi pîrîtul Grecu contractul de
împrumut a fost încheiat mai înainte cu 5 zile decît celelalte două.
Indicaţi care sunt condiţiile conexării pretenţiilor. Corect a procedat judecătorul
în cazul dat ? Este în drept Sofia Vasilică să atace cu recurs încheierea judecătorului ?

Nr.13
Dina Stratulat a înaintat în judecată o cerere prin care solicita de la Ion Ghindea
restituirea banilor daţi cu împrumut, repararea prejudiciului cauzat prin lezarea onoarei
şi demnităţii, precum şi evacuarea acestuia din spaţiul locativ, apaţinînd reclamantei, pe
care pîrîtul îl ocupă abuziv, or, termenul contractului de locaţiune a expirat deja de
două luni.
Urmează să fie examinate împreună pretenţiile înaintate ? Care este procedura
separării pretenţiilor ? Poate fi ea aplicată în acest caz ?

Nr.14
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Gafton a înaintat în judecată o cerere prin care-i solicita lui Fadi al Fakir plata
chiriei, conform contractului de locaţiune încheiat în privinţa apartamentului nr. 5, bd.
Traian, 8 din Chişinău. În cerere reclamantul a indicat că deja de patru luni pîrîtul nu
plăteşte nici chiria, nici facturile pentru întreţinerea locuinţei, ceea ce în total, la
momentul depunerii cererii, constituia echivalentul a 1500 dolari americani.
Reprezentantul pîrîtului a înaintat pe parcursul dezbaterilor judiciare acţiunea
reconvenţională prin care cerea de la reclamant restituirea sumei ce constituie costul
reparaţiei capitale pe care clientul său a efectuat-o în apartamentul menţionat în sumă
totală de 2000 dolari SUA.
Judecătorul a atenţionat reprezentantul pîrîtului că acesta nu are dreptul de a
înainta acţiuni reconvenţionale, mai mult decît atît, acţiunea reconvenţională nu este
taxată. Cu toate acestea, reprezentantul pîrîtului a insistat să-i fie primită acţiunea
reconvenţională spre examinare.
Ce înseamnă acţiunea reconvenţională? Care sunt condiţiile înaintării acţiunii
reconvenţionale ? Cum trebuie să procedeze judecătorul ? Se admite în cazul dat
compensarea pretenţiilor ?

Nr.15
Instanţei de judecată Centru i s-a adresat Ion Popescu cu cererea de a desface
căsătoria cu Olga Popescu şi de partajare a averii dobîndite în comun, inclusiv a
apartamentului cu trei odăi. Olga Popescu a înaintat o acţiune reconvenţională prin care
solicita declararea nulităţii căsătoriei sale cu Ion Popescu din considerentul că ei s-au
căsătorit fictiv, pentru ca reclamantul să obţină viză de plecare peste hotare.
Judecătorul a refuzat să primească spre examinare acţiunea reconvenţională,
deoarece aceasta va complica procesul. Mai mult decît atît, domiciliul pîrîtului este în
Rusia şi instanţa nu este competentă să examineze astfel de cereri.
Calificaţi acţiunile judecătorului. În ce cazuri poate fi examinată separat acţiunea
principală şi cea reconvenţională, chiar dacă sunt condiţiile pentru înaintarea acţiunii
reconvenţionale ?
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Nr.16
Un grup de 14 salariaţi – funcţionari publici, s-au adresat în judecată cu acţiunea
de a li se plăti indemnizaţiile de disponibilizare de către Ministerul Agriculturii,
deoarece secţia în care activau coreclamanţii a fost lichidată, iar ei concediaţi în legătură
cu modul stabilit. În cursul dezbaterilor judiciare, Gabco, unul din coreclamnaţi, a
modificat acţiunea, cerînd reintegrarea tuturor în funcţiile deţinute anterior, întrucît s-a
încălcat grav procedura de reducere a statelor de personal. Totodată Gabco a mai cerut
compensarea prejudiciilor morale – cîte 20 000 lei pentru fiecare salariat.
Cum trebuie să procedeze judecătorul în cazul dat ? Prin ce se deosebeşte
schimbarea obiectului acţiunii de extinderea pretenţiilor din acţiune ?

Nr.17
Întreprinderea Individuală „Nina Macovei” a fost acţionată în judecată de către
Mitreanu Pavel, care solicita achitarea plăţii restante pentru arenda a 3 ha de pămînt
arabil. La cererea reclamantului, instanţa a pus sub sechestru apartamentul Ninei
Macovei – directorul întreprinderii individuale.
Nina Macovei, în şedinţa de judecată, a cerut instanţei anularea măsurii de
asigurare a acţiunii, deoarece apartamentul aparţine întregii sale familii cu drept de
proprietate comună – soţului şi celor 2 copii.
Cum trebuie să procedeze instanţa ? Care este procedura asigurării şi anulării
măsurilor de asigurare a acţiunii ?

Nr.18
În procesul de desfacere a căsătoriei şi de partaj a averii între soţii Pancu,
reclamanta a solicitat punerea sub sechestru a autoturismului Opel Cadet CDR 076, pe
care soţul său are de gînd să-l înstrăineze. Instanţa a admis cererea de asigurare a
acţiunii, iar reprezentantul pîrîtului a solicitat ridicarea sechestrului, întrucît
autoturismul menţionat aparţine cu drept de proprietate altei persoane, iar pîrîtul
dispune de dreptul să-l vîndă în baza procurii pe care o deţine.
Este întemeiată solicitarea reprezentantului ?
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Nr.19
La examinarea acţiunii Ion Ţurcanu către Adela Ţurcanu privind împărţirea
bunurilor, instanţa a dispus punerea sechestrului pe apartamentul, ce aparţine părţilor şi
toate bunurile din apartament. Pîrîta a solicitat anularea parţială a măsurii de asigurare a
acţiunii şi ridicarea sechestrului de pe mobilă, care potrivit art. 85 al Codului de
executare nu poate fi urmărită şi sechestrată.
Sunt întemeiate pretenţiile pîrîtei? Indicaţi bunurile care nu pot fi sechestrate.

Nr.20
Lupaşcu s-a adresat în judecată cu o acţiune către SRL „Prima” cerînd încasarea a
50 000 lei luaţi cu împrumut. În cererea de chemare în judecată, reclamantul a solicitat
asigurarea acţiunii prin punerea sechestrului pe contul bancar al pîrîtului în BCA
Moldova Agroinbank. Constatînd, că reclamantul nu a achitat taxa de stat, judecătorul
nu a dat curs cererii, dispunînd concomitent punerea sechestrului pe contul bancar al
pîrîtului.
Corect a procedat judecătorul ? Care este ordinea de sechestrare a mijloacelor
băneşti de pe contul bancar ?

Nr.21
În interesele pensionarului Hîncu procurorul s-a adresat în judecată cu o acţiune
către Verdeş, solicitînd repararea prejudiciului material cauzat. La examinarea pricinii,
procurorul a înaintat un demers cu privire la asigurarea acţiunii prin punerea
sechestrului pe automobilul „Mazda”, ce aparţine pîrîtului. Prin hotărîrea judecătoriei
Buiucani, mun. Chişinău, acţiunea procurorului a fost respinsă. Verdeş a solicitat
repararea prejudiciului cauzat prin asigurarea acţiunii.
Cum trebuie să procedeze instanţa? În ce cazuri se repară prejudiciul cauzat prin
asigurarea acţiunii?
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Tema 14. Probaţiunea şi probele
1. Noţiunea şi scopul probaţiunii judiciare. Noţiunea de probă judiciară.
2. Noţiunea de obiect al probaţiunii. Faptele care nu se cer a fi dovedite.
3. Repartizarea sarcinii de probaţiune între părţi. Prezumţiile probante (noţiunea şi
importanţa).
4. Clasificarea probelor: primare şi secundare, directe şi indirecte, verbale şi scrise,
personale şi materiale.
5. Pertinenţa probelor şi admisibilitatea mijloacelor de probă. Regulile comune
pentru aprecierea probelor.
6. Felurile mijloacelor de probă. Proba prin explicaţiile părţilor şi intervenienţilor
(terţelor persoane). Mărturisirea părţilor (intervenientului) ca mijloc de probă.
7. Proba prin declaraţia de martor.
8. Proba prin înscrisuri şi alte suporturi electronice de informaţie ca mijloace de
probă.
9. Proba materială ca mijloc de probă.
10. Proba prin rapoartele de expertiză. Expertiza suplimentară şi repetată. Puterea
probantă a expertizei.
11. Asigurarea probelor. Temeiurile pentru asigurarea probelor. Asigurarea probelor
pînă la pornirea procesului şi după intentarea procesului.
12. Delegaţiile judecătoreşti. Procedura de înaintare şi de îndeplinire a delegaţiilor
judecătoreşti.

Acte normative:
1. Legea Republicii Moldova cu privire la expertiza judiciară nr.1086-XIV din
23.06.2000 // Monitorul Oficial al RM, nr.144-145 din 16.11.2000.
2. Legea Republicii Moldova cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală
nr.264-XV din 15.07.2004 // Monitorul Oficial al RM, nr. 132-137/710 din
06.08.2004.
Recomandări metodice:
Familiarizarea studenţilor cu tema respectivă urmează a o porni de la esenţa şi
conţinutul principiilor contradictorialităţii şi rolului diriguitor al instanţei judecătoreşti
în procesul civil.
În literatura juridică şi în practica judiciară, nu există o concepţie unică referitor
la problemele ce ţin de probe şi probaţiune în procesul civil.
Este necesară

însuşirea noţiunilor-cheie: probaţiunea judiciară, faptele

probatorii, scopul şi obiectul probaţiei, repartizarea sarcinii probaţiei între părţi şi alţi
participanţi la proces, prezumţiile probante, mijloacele de probaţie.
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Probaţiunea

judiciară

presupune

activitatea

procesuală

a

părţilor,

intervenienţilor, petiţionarilor, persoanelor interesate, reprezentanţilor acestora, a
instanţei judecătoreşti, bazată pe principiile contradictorialităţii şi rolului diriguitor al
instanţei, activitate în vederea denotării, adunării, prezentării, administrării şi aprecierii
probelor în procesul civil.
Studenţii trebuie să analizeze fiecare element al probaţiunii, avînd în vedere
aspectele teoretice cuprinse în tratate, monografii, comentarii, cît şi studiind practica
judiciară din Republica Moldova, ce conţin hotărîrile Plenului Curţii Supreme de
Justiţie şi altor instanţe judecătoreşti, publicate în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie,
să determine subiecţii indicării, adunării, prezentării, administrării şi aprecierii probelor
în procesul civil.
Probaţiunea în procesul civil este reglementată prin normele Codului de
procedură civilă. Însă, studierea acestei instituţii şi teme, în general, nu e posibilă fără
lucrul individual sistematic şi cunoaşterea profundă a dreptului civil, familial, muncii,
etc. Determinarea corectă a obiectului probaţiei, respectarea regulii admisibilităţii
mijloacelor de probaţie într-un caz concret, prezumţiile probante şi multe alte întrebări
procesuale nu pot fi rezolvate fără cunoaşterea dreptului material.
Analiza noţiunii probelor în procesul civil, stipulată în art.117 CPC RM deduce
că acestea au conţinut şi formă procesuală. Importanţă deosebită teoretică şi practică o
are clasificarea probelor.
O novaţie în probaţiune este că în calitate de probe în pricini civile, se admit
informaţii despre fapte, obţinute din înregistrări audio-video. De fapt, acest mijloc de
probaţiune a fost acceptat la examinarea pricinilor civile şi în trecut, dacă erau dobîndite
pe cale legală şi se confirmau prin alte mijloace doveditoare ( pct.14 din Hotărîrea
Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.12 din 25.04.2000 cu privire la practica aplicării
de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei procesuale civile la întocmirea hotărîrii şi
încheierii, publicată în Buletinul Curţii Supreme de Justiţie, 2000, nr.7-8).
Referitor la temeiurile degrevării de probaţiune, studenţii urmează să analizeze,
în cumul, cu prevederile art.21, 120 din Constituţia RM, dacă hotărîrea organului de
urmărire penală privind încetarea urmăririi penale, rămasă irevocabilă, are putere de
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lucru judecat şi este obligatorie pentru instanţa chemată să se pronunţe asupra efectelor
juridice civile ale actelor persoanei împotriva căreia s-a pronunţat hotărîrea.
Situaţii de drept:
Nr. 1
Dina Negrescu a depus în judecată o cerere de încasare de la Victor Negrescu a
pensiei de întreţinere a fiului minor Oleg. Din referinţa depusă de către pîrît s-a stabilit
că Victor Negrescu plăteşte deja pensie de întreţinere primului fiu din căsătoria
precedentă cu Nina Popescu. Considerînd că admiterea acestei acţiuni ar putea afecta
drepturile Ninei Popescu, judecătorul în cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri
judiciare a dispus verbal ca grefiera să verifice, dacă soţii Negrescu nu duc gospodărie
comună şi nu mai locuiesc împreună, dacă – da, atunci cu cine locuieşte copilul minor
Oleg. Explicaţiile în scris ale grefierei au fost anexate la materialele dosarului şi în
temeiul lor judecătorul a admis cererea Dinei Negrescu.
Calificaţi acţiunile judecătorului. Ce forţă probantă în proces au explicaţiie
grefierei ? Cine sunt subiecţi ai procesului de probaţie ? Care este sarcina instanţei de
judecată în sfera activităţii de probaţiune ?
Nr. 2
Ilie Castraveţ s-a adresat în judecată cu o acţiune către Mihai Gondea privind
declararea nulităţii contractului de vînzare-cumpărare a casei de locuit din suburbia
Chişinăului şi evacuarea pîrîtului din respectivul imobil, din motivul că realmente el a
dat casa în chirie.
Pîrîtul a înaintat o acţiune reconvenţională către reclamant, solicitînd
recunoaşterea valabilităţii contractului de vînzare-cumpărare a casei în litigiu.
În explicaţiile sale reclamantul a menţionat că a dat în locaţiune pîrîtului casa sa.
Pîrîtul însă afirma că realmente el a procurat de la reclamant casa din suburbie şi a cerut
instanţei să audieze în calitate de martori cîteva persoane. În cadrul şedinţei de judecată,
au fost administrate următoarele mijloace de probaţie:
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O recipisă din 12.07.2003, eliberată de către reclamantul Castraveţ şi confirmată
oral de către soţia şi fiul său, prin care acesta recunoştea că a primit de la pîrît „banii
pe casa”.



Testamentul întocmit de către reclamant la aceeaşi dată 12.07.2003 prin care
acesta testa casa din suburbie pîrîtului.



Documentele care confirmau achitarea regulată de către pîrît a ratelor de
asigurare pentru casă, începînd cu 12.07.2003.



Depoziţiile martorilor – vecinii pîrîtului – precum că acesta a folosit din iulie
2003 casa şi lotul de pămînt aferent.
Calificaţi fiecare mijloc de probaţie din speţă ca fiind direct sau indirect, primar

sau secundar, autentic sau copie. Apreciaţi puterea probantă a fiecăreia din probele
administrate în cazul dat.
Nr.3
Roşca Nina l-a acţionat în judecată pe directorul adjunct al SA „Triniton” Iurie
Nedealcov cu cererea de chemare în judecată despre apărarea onoarei, demnităţii,
reputaţiei profesionale şi încasarea prejudiciului moral în mărime de 15000 lei. Drept
temei al acţiunii, reclamanta a invocat următoarele împrejurări de drept şi de fapt: art.16
Codul civil al RM; la adunarea generală a acţionarilor pîrîtul a declarat că reclamanta
Roşca, fiind contabil la asociaţie, e necinstită, sustrage mijloace băneşti din casă, nu
dispune de cunoştinţele necesare în domeniul contabilităţii; prin declaraţiile
neîntemeiate pîrîtul i-a cauzat suferinţe psihice.
Pîrîtul Nedealcov nu a recunoscut acţiunea, menţionînd că cele declarate
corespund adevărului. Judecătorul care examina pricina civilă a propus reclamantei să
prezinte dovezile de care dispune pentru combaterea afirmaţiilor pîrîtului.
Concretizaţi cine şi ce împrejurări trebuie să dovedească în pricina civilă în
cauză. Expuneţi regula generală de repartizare a sarcinii probaţiei între părţi. Care sunt
excepţiile de la regula generală privind sarcina probaţiei ? În ce acte legislative sunt
stipulate prezumţiile probante ?
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Nr. 4
Bordeianu Veronica s-a adresat în judecată cu o cerere despre încasarea de la
Vasiliu Corneliu a 4000 lei.
Drept temei al pretenţiilor sale, reclamanta menţiona că pînă în anul 1995 s-a
aflat în relaţii de căsătorie cu tatăl pîrîtului. În 1995 au divorţat, însă au continuat să
convieţuiască ca o familie şi să ducă o gospodărie comună. În 1998, împreună au
procurat un automobil “AUDI 100” cu o valoare totală de 13 mii lei, la care, din
economiile proprii, ea a contribuit cu 4000 lei. În decembrie 1998, fostul soţ Vasiliu
Corneliu a decedat, iar fiul de la prima căsătorie a primit certificatul de moştenitor şi
refuză sa-i restituie benevol o compensaţie din valoarea automobilului.
Pîrîtul nu a recunoscut acţiunea şi a menţionat că nu ştie nimic despre
transmiterea a 4000 lei de către reclamantă tatălui său.
Care este obiectul probaţiei în pricina dată ? Cum se repartizează sarcina
probaţiei între părţi ? Ce probe pot fi folosite pentru stabilirea împrejurărilor ce au
importanţă pentru soluţionarea litigiului ?

Nr.5
Care dintre probe sunt pertinente pentru pricinile menţionate:
1)

în pricina civilă despre partajul averii acumulată în timpul căsătoriei (proprietate

comună în devălmăşie a soţilor) – cecurile, prezentate de pîrît, care confirmă procurarea
de acesta a materialelor necesare pentru construcţia casei; depoziţiile martorilor
referitoare la faptul participării soţiei (soţului) la construcţia casei;
2)

în pricina despre stabilirea paternităţii – caracteristica pîrîtului; prezenţa la pîrît a

copiilor născuţi în concubinaj; corespondenţa pîrîtului cu reclamanta; depoziţiile
martorilor şi explicaţiile părţilor referitor la petrecerea concediului împreună;
explicaţiile pîrîtului despre caracterul neserios al conduitei reclamantei.
În ce constă esenţa pertinenţei probelor? Care sunt criteriile de determinare a
pertinenţei probelor ?

Nr. 6
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Judecătoria Botanica, mun. Chişinău, examina pricina civilă despre restituirea
dublei arvune. În cadrul şedinţei judiciare, reclamanta a solicitat audierea unei
înregistrări audio, ce adevereşte faptul că vinovat de neexecutarea obligaţiunilor
contractuale este pîrîtul. Reclamanta susţinea că înregistrarea audio a fost efectuată în
timpul convorbirilor telefonice la una din întîlnirile cu pîrîtul, cînd era clar că acesta nu
va respecta condiţiile esenţiale ale înţelegerii, fapt despre care pîrîtul nu ştia.
Este admisibil ca mijloc de probaţie

înscrierea audio în cazul dat ? Ce

presupune regula admisibilităţii mijloacelor de probaţie şi care sunt criteriile de
determinare a unui sau a altui mijloc de probaţie ca admisibil ?

Nr.7
Gîncu Vasile a acţionat în judecată moştenitorii legali ai decedatului Volcov
Andrei -- soţia şi fiica acestuia, solicitînd ca acestea să stingă datoria bănească a
defunctului în sumă de 25 000 lei. În cererea de chemare în judecată, reclamantul a
indicat că cu 2 ani în urmă a dat cu titlu de împrumut lui Volcov Andrei suma
menţionată

pentru procurarea autoturismului. Pentru a confirma acest fapt, Gîncu

Vasile a invocat copiile conturilor personale aparţinîd atît lui ca reclamant, cît şi
defunctului Andrei Volcov, de unde rezultă clar că din contul său reclamantul a ridicat
25 000 lei la 12.11.2003, iar la 13.11.2003 suma respectivă a trecut în contul lui Volcov
Andrei. La 15.11.2003 Volcov Andrei a semnat şi autentificat notarial contractul de
vînzare-cumpărare a autoturismului. Reclamantul a mai prezentat cîteva scrisori ale lui
Volcov în care acesta îi mulţumea pentru banii împrumutaţi şi îl asigura ca îi va restitui
curînd. De asemenea, reclamantul Gîncu Vasile a cerut instanţei de judecată să audieze
cîţiva martori – colegi de serviciu ai soţiei lui Volcov, în prezenţa cărora dumneaei a
recunoscut datoria soţului, care între timp decedase, şi a promis să o stingă. La
momentul intentării acţiunii, doamna Volcov Ana, soţia defunctului nu mai recunoaşte
datoria soţului decedat.
Instanţa a refuzat să citeze în şedinţe de judecată persoanele indicate de către
reclamant în calitate de martori, pe motivul că datoriile băneşti trebuie confirmate doar
prin înscrisuri. Instanţa, de asemenea, nu a anexat la materialele dosarului copiile
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conturilor bancare din considerentul că acestea nu confirmă încheierea contractului de
împrumut. Scrisorile reclamantului Gîncu Vasile au fost primite de către instanţă spre
cercetare, dar în apreciere judecătorul a menţionat că din conţinutul acestora nu rezultă
suma exactă pe care urma să o restituie Volcov, actualmente decedat, şi nici data
scadenţei.
Analizaţi din punctul de vedere al pertinenţei şi admisibilităţii probele prezentate
în judecată. Cum aţi aprecia Dumneavoastră probele administrate de către reclamant în
cazul dat ?

Nr.8
Ţurţcanu Andrei, conducînd automobilul a dat peste un pieton ce traversa strada
într-un loc interzis. Partea vătămată s-a adresat în judecată cu o acţiune civilă către
Ţurcanu Andrei, solicitînd repararea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii
corporale, compensarea venitului ratat din cauza reducerii capacităţii de muncă,
cheltuielile suportate în legătură cu vătămarea sănătăţii -- de tratament, de alimentaţie
suplimentară, de protezare, de îngrijire străină.
Drept temei al acţiunii reclamantul a indicat faptul că şoferul Ţurcanu Andrei
conducea automobilul cu viteza sporită, iar după accident îl vizita zilnic la spital, îl
ajutase material prin procurarea medicamentelor, recunoscîndu-şi prin aceste acţiuni
vina sa.
Determinaţi obiectul probaţiei în pricina în cauză. Cum se va repartiza sarcina
probaţiei între părţi ? Are importanţă pentru judecată faptul că pîrîtul Ţurcanu A. vizita
reclamantul în spital şi acorda susţinere materială ?

Nr.9
Călinescu Vasile lucra cioban în satul Căşliţa Prut, r.Vulcăneşti. Prin înţelegere
cu mulţi consăteni el le păştea oile contra unei sume fixe de bani. Consăteanul Maxim
Tudor a solicitat prin judecată perceperea de la ciobanul Călinescu a sumei de 900 lei –
preţul a 3 oi care, în viziunea reclamantului, au pierit din vina ciobanului. Pîrîtul
Călinescu nu a recunoscut acţiunea şi a invocat ca temei de respingere a pretenţiilor
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reclamantului o calamitate naturală -- inundaţia ce s-a produs în valea Prutului în urma
căreia au fost prejudiciate mai multe gospodării din sat.
Deşi judecătorul ştia despre amploarea inundaţiilor din valea Prutului, a propus
totuşi pîrîtului să aducă probe care ar confirma legătura cauzală dintre cataclismul
natural şi prejudiciul repararea căruia o cere reclamantul.
A procedat corect judecătorul ? Ce înseamnă fapt notoriu şi care este rolul
faptului notoriu în cazul dat ?
Nr.10
Marin Mutu a fost concediat de la serviciu la 06 martie 2005 pentru absenţă
nemotivată în ziua de 29 februarie 2005. În cererea sa de chemare în judecată,
reclamantul solicita anularea ordinului de concediere şi reintegrarea în cîmpul muncii
din simplul motiv că el n-a absentat la serviciu la data de 29 februarie 2005, întrucît
anul 2005 nu este bisect – luna februarie 2005 are doar 28 zile, iar acesta este un fapt
notoriu, şi în consecinţă alte probe nu mai sunt necesare.
Cum trebuie să aprecieze judecătorul explicaţia reclamantului ? Care sunt faptele
notorii. Cum degrevează ele sarcina probaţiei ?

Nr.11
În care din următoarele cazuri sunt aplicate faptele prejudicial stabilite ?


Instanţa a admis acţiunea lui Cristea către parcul de troleibuze nr.5 din Chişinău
privind repararea prejudiciului

cauzat în urma unui accident rutier

din culpa

şoferului de troleibuz. Ulterior, parcul de troleibuze a înaintat o acţiune în regres
către şoferul de troleibuz.


În procesul penal, intentat în baza art.186, alin.(2) CP RM – furtul, săvărşit cu
cauzare de daune în proporţii considerabile -- a fost lăsată fără examinare acţiunea
civilă a părţii vătămate. Ulterior, partea vătămată a înaintat către condamnat
acţiunea privind repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune, invocînd sentinţa
penală pentru a dovedi cuantumul prejudiciului material. Condamnatul contestă
cuantumul prejudiciului considerînd că suma este exagerată.
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Soţia defunctului Pasat a înaintat către Vieru acţiunea civilă privind recunoaşterea
dreptului de proprietate asupra casei de locuit. Judecătorul n-a admis pretenţiile.
Ulterior, către Vieru s-a adresat fiica defunctului Pasat cu aceeaşi acţiune.



Mihnea a solicitat în judecată repararea prejudiciului material cauzat prin accident
rutier din culpa delicventului, invocînd procesul-verbal de contravenţie întocmit de
către colaboratorul poliţiei rutiere, în pofida faptului nerecunoaşterii de către
contravenient a vinovăţiei sale.



Prin ordonanţă emisă în temeiul art.275 alin.(3) CPP RM, a încetat urmărirea penală
în privinţa lui Grigorecu din cauza că fapta comisă de dînsul – distrugerea din
imprudenţă a bunurilor, – nu constituie elementele infracţiunii prevăzute de art.198,
alin.(1) CP RM.



În privinţa lui Morari, banuit de comiterea infracţiunii prevăzute de art.237 alin.(1)
CP RM – punerea în circulaţie a cardurilor false -- a încetat urmărirea penală în
legătură cu amnistierea – art.275, pct.4 CPP RM.

Nr. 12
Cum va fi repartizată sarcina probaţiei în următoarele situaţii, ţinînd cont de
prezumţiile probante ?
 În acţiunea destinatarului încărcăturii către cărăuş privind repararea prejudiciului
cauzat prin pierderea parţială a mărfii.
 În acţiunea privind lezarea onoarei şi demnităţii prin răspîndirea în public a
informaţiilor calomnioase.
 În acţiunea privind repararea prejudiciului cauzat prin accident rutier.
 În acţiunea privind repararea prejudiciului material cauzat angajatorului de către
salariaţii Vîlcu – cu care s-a încheiat un contract de răspundere materială deplină şi
Lupu – care a cauzat prejudicii materiale angajatorului în stare de ebrietate.
 În acţiunea privind contestarea paternităţii înaintată de către Ion Condrea care în
timpul căsătoriei sale cu Maria Condrea a fost înregistrat ca tată al copilului acesteia
în actele de stare civilă.
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 În acţiunea în contencios administrativ Întreprinderea Individuală ,,Sîrbu Tatiana” s-a
adresat în Curtea de Apel Chişinău cu o cerere de anulare a deciziei Camerei de
licenţiere nr. 3268 din 31.10.2003 prin care i-a fost retrasă licenţa pentru activitatea
farmaceutică.

Nr. 13
Zinaida Gajim s-a adresat în judecată solicitînd de la Întreprinderea de stat
“Calea ferată” recuperarea prejudiciului cauzat în urma decesului soţului său, care era
angajat în calitate de mecanic la întreprinderea dată. Instanţa a admis acţiunea
reclamantei.
În instanţa de apel reprezentantul Căii Ferate a obiectat împotriva admiterii
pretenţiilor Zinaidei Gajim şi a cerut casarea hotărîrii pe motiv că soţul reclamantei a
decedat din cauza propriei sale neatenţii, fapt confirmat prin actul privind constatarea
accidentului de muncă. Mai mult decît atît, reclamanta n-a dovedit în judecată vinovăţia
angajatorului.
Sunt întemeiate obiecţiile reprezentantului ? Care fapte sunt în sarcina probaţiei
reclamantei Gajim, ţinînd cont de prezumţiile probante ?

Nr.14
Care din explicaţiile persoanelor menţionate sunt mijloace de probaţie şi se raportă la
explicaţiile părţilor ?
 Explicaţiile mamei unui copil minor (13 ani) care a cauzat un prejudiciu material
considerabil.
 Explicaţiile psihologului privind cauzele conduitei minorului delicvent.
 Explicaţiile avocatului, reprezentant al intereselor reclamantului, privitoare la
esenţa pretenţiilor de reparare a prejudiciului material.
 Explicaţiile minorului însăşi.

Nr.15
În procesul civil despre repararea prejudiciului cauzat prin comiterea infracţiunii
prevăzută de art.190, alin.(2) CP – escrocheria săvîrşită repetat - reclamantul Guţu a
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cerut instanţei de judecată să-l citeze în calitate de martor pe avocatul condamnatului
Victor Petcu. Reclamantul îşi motiva demersul prin faptul că autorul infracţiunii este
deja condamnat şi se află la închisoare şi doar avocatul lui poate da detalii despre
prejudiuciul cauzat.
Cum trebuie să procedeze judecătorul ? Care persoane nu pot fi audiate ca
martori în judecată?

Nr. 16
În procesul examinării cererii autorităţii tutelate, privind decăderea din drepturile
părinteşti a Mihai Ioncu, a apărut necesitatea de a audia în calitate de martor pe fratele
acestuia şi actuala concubină, cu care pîrîtul nu este înregistrat legal. Fratele pîrîtului sa prezentat în şedinţa de judecată, dar a refuzat să se expună asupra cărorva
circumstanţe ale pricinii. Concubina pîrîtului în genere nu s-a prezentat în şedinţă după
două înştiinţări legale. Judecătorul a dispus amendarea şi aducerea ei forţată.
Calificaţi prin prisma art.134 - 136 CPC RM acţiunile judecătorului. Care este
procedura consemnării refuzului martorului de a face depoziţii ?

Nr.17
În judecătoria raionului Nisporeni

se examina acţiunea Linei Botnaru către

Maria Lazăr privind declararea nulităţii testamentului. Întru susţinerea pretenţiilor sale,
reclamanta a invocat faptul că în momentul întocmirii testamentului testatorul – tatăl
său – se afla în stare de iresponsabilitate, astfel încît nu-şi dădea seama de acţiunile sale.
Această stare a testatorului este confirmată prin afirmaţiile lui Pavel Hîncu – un bolnav
care fiind internat în acelaşi spital a asistat la întocmirea testamentului. Depoziţiile lui
Pavel Hîncu au fost luate în scris de către medicul de gardă al spitalului la solicitarea
reclamantei, întrucît Hîncu Pavel, fiind grav bolnav, a decedat cu 3 zile înaintea
intentării pricinii civile.
La care mijloace de probaţie se raportă depoziţiile lui Pavel Hîncu, obţinute de
către medicul de gardă cu privire la starea testatorului la momentul întocmirii
testamentului ? Care este deosebirea dintre depoziţiile martorilor, făcute în scris, şi
înscrisuri ?
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Nr. 18
Procuratura Republicii Moldova a înaintat o acţiune civilă către SRL
„Pronepcom” din RM şi SA „Nichelatunga” din Belarus, solicitînd constatarea nulităţii
contractului de vînzare-cumpărare a 100 tone de nichel, ca fiind contrar intereselor
statului. Metalul a fost procurat de către SRL „Pronepcom” de la SA „Nichelatunga”.
Însă la vama Ocniţa marfa a fost arestată. În şedinţa de judecată reprezentaţii ambilor
agenţi economici nu au prezentat decît xerocopiile actelor, inclusiv ale contractului de
vînzare-cumpărare. Deşi nu a fost verificată autenticitatea acestora, instanţa le-a admis
spre administrare. Traducerea unor înscrisuri din limba belorusă a fost făcută de către o
persoană neautorizată şi căreia nu i s-a explicat consecinţele unei traduceri incorecte.
Din materialele dosarului nu rezultă că persoanele care au semnat contractul de vînzarecumpărare au împuterniciri pentru negocierea şi semnarea lui. De asemenea, nu este
precizată suma contractului, şi dacă agentul economic din Belarus a achitat-o sau nu
marfa. În această privinţă reprezentanţii copîrîţilor au dat explicaţii contradictorii în
judecată.
Care sunt regulile de apreciere a înscrisurilor ? Cînd în judecată înscrisurile se
prezintă în orginal ? Ce importanţă se atribuie înscrisurilor oficiale ?

Nr. 19
Ana Guţu l-a acţionat în judecată pe Victor Nicolăescu, solicitînd constatarea
paternităţii acestuia în privinţa fiului său minor şi încasarea pensiei de întreţinere pentru
copil. Reclamanta îşi motiva pretenţiile prin faptul că a convieţuit mai mult de un an
împreună cu pîrîtul, care i-a promis să se căsătorească cu ea. În timpul sarcinii,
reclamanta conveţuia cu pîrîtul în casa acestuia, care-şi recunoştea atunci paternitatea.
Însă ulterior pîrîtul a refuzat să fie înregistrat în actul de naştere al copilului ca tată al
acestuia. Printre probele administrate, reclamanta a

prezentat instanţei mai multe

fotografii şi o casetă audio pe care a primit-o ca o „scrisoare verbală” de la Victor
Nicolăiescu. Pe fotografii era fixat momentul întîlnirii cu pîrîtul în faţa maternităţii
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unde se afla reclamanta cu copilul, iar caseta reprezenta felicitarea pîrîtului cu ocazia
naşterii copilului pe care îl numea de cîteva ori ca fiu al său.
Căror mijloace de probaţiune li se atribuie fotografiile ? Este admisibilă în calitate
de probă caseta audio în cazul dat ? Care este procedura examinării înregistrărilor audio,
video în procesul civil ? Este posibilă admiterea acţiunii în temeiul probelor prezentate
de reclamantă ?

Nr. 20
Într-un apartament cu trei odăi, care se afla la balanţa primăriei municipale, locuia
familia Popescu, în componenţa din două persoane – mama Valentina Popescu şi fiul
său – Ion Popescu. În 1997 Ion Popescu se căsătoreşte. Soţia sa Ana Marin a fost
înregistrară în apartamentul în cauză cu acordul soţului şi al mamei-soacre. În 1998, în
familia lui Ion şi Ana Popescu s-a născut un copil. În acelaşi an soţii Popescu au
divorţat.
Ana Marin a solicitat schimbul forţat al apartamentului cu trei odăi, propunînd
cîteva variante. Dar ex-soţul şi mama-soacră nu au acceptat nici una. După cîteva
amînări ale şedinţei de judecată, Valentina Popescu a solicitat efectuarea unei expertize
grafologice, invocînd faptul că fosta sa noră Ana Marin i-a falsificat semnătura pe
acordul înscrierii acesteia în apartamentul în litigiu.
Soluţionaţi problema ordonării expertizei grafologice pe pricina dată ? Va fi
pertinentă expertiza grafologică în procesul de schimb forţat al apartamentului ?

Nr.21
Examinînd acţiunea civilă privind dreptul de proprietate asupra ½ din casa de
locuit, instanţa de judecată a numit o expertiză tehnică în construcţii, desemnînd în
calitate de expert arhitectul oraşului. În şedinţă de judecată, judecătorul după audierea
martorilor, a trecut la cercetarea înscrisurilor. Printre acestea a menţionat şi raportul de
expertiză, care a fost întocmit şi semnat de către adjunctul arhitectului oraşului. Părţile
în litigiu nu au avut nici o obiecţie. Hotărîrea judecătorească se baza, în mare parte, pe
concluziile din raportul de expertiză.
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Pîrîtul a atacat cu apel hotărîrea, motivînd că părţile au fost lipsite de dreptul de a
participa la ordonarea expertizei şi de a pune întrebări expertului în cadrul şedinţei de
judecată.
Care este procedura de ordonare a expertizei şi de administrare a raportului de
expertiză ? Ce întrebări aţi adresa expertului în litigiul privind partajul unui imobil ?

Nr. 22
În cadrul examinării acţiunii Lidiei Cucu către magazinul „Unic” privind
schimbul pantofilor procuraţi, care s-au dovedit a fi necalitativi, judecătorul a solicitat
actul biroului de expertize întocmit înainte de intentarea procesului şi l-a examinat în
şedinţa de judecată în calitate de înscris. Din acest considerent, a refuzat reclamantei în
admiterea cererii privind efectuarea unei expertize.
Care sunt drepturile părţilor

la ordonarea expertizei ? A procedat corect

judecătorul ?

Nr. 23
Unde trebuie să se adreseze persoanele interesate pentru asigurarea probelor
înainte de intentarea procesului civil în judecată ?
1) în judecătoriile de drept comun;
2) persoanelor oficiale ale consulatelor;
3) în Judecătoria Economică de Circumscripţie, Chişinău;
4) la notar;
5) la procuror.
Care este procedura de asigurare a probelor? În ce acte legislative, este reglementată
instituţia asigurării probelor ?

Nr. 24
În judecătoria Centru, Chişinău, se examina pricina civilă intentată de Roman
Rotaru către Mihai Căpăţină despre încasarea prejudiciului material şi moral în legătură
cu vătămarea integrităţii corporale.
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Pîrîtul nu a fost citat la şedinţa judiciară, deoarece îşi ispăşeşte pedeapsa penală
în penitenciarul din s. Brăneşti, raionul Orhei, însă i s-a expediat copia cererii de
chemare în judecată, înscrisurile anexate şi instanţa a primit referinţă de la pîrît.
Reclamantul a obiectat împotriva examinării pricinii civile în lipsa pîrîtului, menţionînd
că în toate cazurile cînd pîrîtul nu se poate prezenta în judecată, el trebuie să fie audiat
prin delegaţie judiciară.
Sunt întemeiate pretenţiile reclamantului ? Cum trebuie să procedeze instanţa de
judecată, dacă părţile, intervenienţii sau martorii se află în locurile de detenţie? Ce
semnifică delegaţiile judecătoreşti? Care este procedura de îndeplinire a delegaţiilor
judecătoreşti?

Tema 15. Intentarea procesului în judecată
1. Procedura de intentare a procesului. Efectele nerespectării premiselor şi
condiţiilor de intentare a procesului.
2. Cererea de chemare în judecată şi conţinutul ei. Ordinea de înlăturare a
neajunsurilor cererii de chemare în judecată.
3. Primirea cererii de chemare în judecată. Temeiurile de refuz în primirea cererii şi
de restituire a cererii.
4. Efectele juridice ale intentării procesului (material-juridice şi procesuale).

Practica judiciară:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr. 24 din 28.06.2004 „Cu
privire la actele judecătorului în faza intentării procesului civil şi pregătirii pricinii
pentru dezbaterile judiciare” // Buletinul Curţii Supreme de Justiţie – 2004. nr. 9.
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Recomandări metodice:
Intentarea procesului în judecată constituie prima fază a procesului civil. Pentru
intentarea procesului, trebuie respectate anumite reguli, ce vizează actele procesuale atît
ale judecătorului, cît şi ale reclamantului. Aceste reguli sunt aplicabile, cu unele
excepţii, în toate felurile de proceduri. În aceste sens, cunoaşterea modului de depunere
a cererii de chemare în judecată permite a înţelege ordinea sesizării instanţei
judecătoreşti în toate pricinile civile.
La studierea temei în cauză, este necesar de a lua cunoştinţă de rechizitele cererii de
chemare în judecată şi actele care se anexează la cerere (art. 166, 167 CPC RM),
precum şi modul de înlăturare a neajunsurilor acesteia. Se recomandă întocmirea
cererilor de chemare în judecată de către studenţi în baza fabulei prezentate de profesor.
Pentru aceasta pot fi folosite modelele cererilor de chemare în judecată publicate în
literatura de specialitate, culegeri de acte judiciare sau din practica judiciară. În aceiaşi
ordine de idei nu trebuie ignorate acţiunile reconvenţionale şi condiţiile primirii acestora
de către instanţa de judecată (art.172, 173 CPC RM).
Este necesar de a caracteriza actele de procedură ce trebuie săvîrşite de către
judecător la primirea cererii de chemare în judecată (art. 168 al CPC RM). Examinarea
şi cercetarea temeiurilor de refuz în primire şi de restituire a cererii de chemare în
judecată trebuie efectuată prin prisma premiselor şi condiţiilor de exercitare a acţiunii
civile. În virtutea principiului accesului liber la justiţie, temeiurile de refuz în primire şi
de restituire a cererii de chemare în judecată sunt exhaustiv prevăzute de lege.
Studenţii trebuie să compare efectele juridice ale nerespectării de către reclamant a
premiselor şi a condiţiilor dreptului la acţiune, analizînd acţiunile judecătorului în aceste
situaţii.
Se recomandă verificarea cererilor de chemare în judecată, elaborate de studenţi cu
întocmirea încheierilor judecătoreşti respective (privind intentarea procesului, privind
refuzul de a primi cererea, de restituire a cererii, de a nu da curs cererii).
Pe baza analizei normelor de drept material (Codul civil, Codul familiei, Codul
muncii etc.) şi a normelor procesuale, este necesar de a studia efectele juridice ale
intentării procesului (material-juridice şi procesuale).
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Situaţii de drept:
Nr. 1
Bodiu Sanda a înaintat în judecată o acţiune către Bodiu Marin privind încasarea
pensiei de întreţinere pentru copilul lor în vîrstă de 19 ani. Judecătorul a refuzat să
primească cererea de chemare în judecată pe motiv că legislaţia în vigoare nu prevede
obligaţia de plată a pensiei de întreţinere pentru copii majori apţi de muncă.
În ce cazuri judecătorul poate refuza primirea cererii de chemare în judecată? Care
este corelaţia dintre dreptul la intentarea acţiunii şi dreptul la admiterea acţiunii?

Nr. 2
La 09 februarie 2004, Chicu Ion a înaintat în judecată o acţiune către Surdu Nicanor
privind rambursarea datoriei. Examinînd cererea de chemare în judecată, judecătorul a
refuzat să o primească, indicînd în încheiere următoarele: contractul de împrumut între
reclamant şi pîrît a fost încheiat la 20 iunie 1995, suma împrumutată trebuia să fie
restituită de pîrît la 20 iunie 1996. Reclamantul s-a adresat în judecată peste 6 ani şi 7
luni după încălcarea dreptului acestuia, depăşind astfel termenul de prescripţie pentru
adresarea în judecată (art. 267 CC RM).
Corect a procedat judecătorul? Daţi apreciere acţiunilor acestuia.

Nr. 3
La 14 iunie 2004, Sîrbu Nicolae a înaintat în judecată o acţiune către Robu Sandu
privind încasarea a 15000 lei – valoarea sumei împrumutate pîrîtului. Judecătorul a
refuzat să primească cererea de chemare în judecată în legătură cu faptul că obligaţia
pîrîtului nu a ajuns la scadenţă: conform recipisei, anexate la cerere, suma împrumutată
trebuie urmează să fie rambursată la 20 decembrie 2004.
Corect a procedat judecătorul? Dispune Sîrbu Nicolae de dreptul la acţiune în sens
material şi de dreptul la acţiune în sens procesual?

Nr. 4
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Anghel Svetlana s-a adresat în judecată cu o acţiune către Anghel Tudor solicitînd
desfacerea căsătoriei. În motivarea acţiunii, Svetlana Anghel a menţionat, că pîrîtul
abuzează de băuturi alcoolice, nu participă la educaţia copiilor. Procesul a fost încetat în
legătură cu renunţarea reclamantei la acţiune.
Peste 8 luni Anghel Svetlana din nou a apelat în judecată cerînd desfacerea căsătoriei
cu Anghel Tudor. Reclamantul a indicat că pîrîtul continuă să abuzeze de băuturi
alcoolice şi păstrarea familiei în continuare este imposibilă.
Judecătorul a refuzat să primească cererea depusă, menţionînd că există o încheiere
de încetare a procesului în litigiul dintre aceleaşi părţi asupra aceluiaşi obiect şi avînd
aceleaşi temeiuri.
Daţi apreciere încheierii judecătorului privind refuzul în primirea cererii.

Nr. 5
Vlad Doru s-a adresat în judecată cu o acţiune către SRL „Magna”, solicitînd
înlăturarea deficienţelor casetofonului cumpărat de la pîrît. Prin hotărîrea judecătoriei
Botanica, mun. Chişinău, acţiunea lui Vlad Doru a fost respinsă. Peste 3 luni, Vlad Doru
înaintează o nouă acţiune către SRL „Magna”, solicită reducerea corespunzătoare a
preţului aceluiaşi casetofon necalitativ.
Cum trebuie să procedeze judecătorul la primirea acestei cereri?

Nr. 6
La 20 ianuarie 2004, Anton Verlan a înaintat acţiune către Vlad Botnari privind
recunoaşterea dreptului de autor asupra poeziei „Toamna”. Prin hotărîrea Curţii de
Apel, acţiunea reclamantului a fost satisfăcută. La 30 iunie 2004, reclamntul Verlan a
acţionat din nou în judecată pe Vlad Botnari, solicitînd repararea prejudiciului cauzat
prin folosirea ilegală a poeziei „Toamna”. Judecătorul a refuzat să primească cererea de
chemare în judecată în baza art. 169 alin. (1) lit. b) al CPC RM, menţionînd în încheiere
următoarele: Acţiunea depusă de reclamant la 30 iunie 2004, fiind o acţiune în realizare,
este identică acţiunii depuse de acesta la 20 ianuarie 2004 către acelaşi pîrît, avînd
acelaşi temei, în privinţa căreia există o hotărîre judecătoreasă irevocabilă. Potrivit art.
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60 alin. (3) al CPC, nu se consideră modificarea acţiunii înlocuirea acţiunii în constatare
prin acţiune în realizare.
Corect a procedat judecătorul?

Nr. 7
Andrei Pascal s-a adresat în judecată, solicitînd declararea nulităţii căsătoriei,
încheiate între fiica lui Liliana şi Bordei Petru. În argumentarea acţiunii reclamantul a
indicat că la momentul încheierii căsătoriei fiica lui nu a atins vîrsta matrimonială.
Judecătorul a refuzat să primească cererea lui Pascal Andrei, explicînd că la
momentul depunerii cererii în judecată fiica lui a atins vîrsta de 18 ani şi, conform art.
42 CF RM, dreptul de a cere declararea nulităţii căsătoriei îi aparţine numai ei.
Argumentaţi acţiunile judecătorului.

Nr. 8
Lidia Marin a acţionat în judecată sucursala Chişinău a Băncii Comerciale Romîne,
solicitînd restabilirea la locul de muncă în calitate de dactilografă. Judecătorul a refuzat
să primească cererea, deoarece pîrîtul nu are statut de persoană juridică.
Corect a procedat judecătorul?

Nr. 9
Victor Botnari a sesizat judecata cu o acţiune către Sandu Nacu privind repararea
prejudiciului cauzat printr-un accident de circulaţie. Judecătorul a refuzat să primească
cererea de chemare în judecată, indicînd în încheiere următoarele: Conform art. 1410
CC RM, obligaţia de reparare a prejudiciului cauzat de un izvor de pericol sporit îi
revine persoanei care îl posedă în baza dreptului de proprietate sau unui alt titlu legal.
La volanul automobilului, implicat în accident, în urma căruia reclamantului i-a fost
cauzat prejudiciul, se afla Sandu Nacu. Însă acest automobil îi aparţine cu drept de
proprietate SA „Autotur”. Astfel, Sandu Nacu – şoferul automobilului implicat în
accident nu poartă răspundere în faţa reclamantului pentru prejudiciul cauzat.
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Corect a procedat judecătorul? Determinaţi participanţii la proces şi calitatea lor
procesuală.

Nr. 10
Judecătorul a restituit cererea de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei,
depusă de către Ionaşcu, în legătură cu faptul că acesta este limitat prin hotărîrea
judecătorească în capacitatea în exerciţiu. Judecătorul a explicat că Mihai Ionaşcu nu
dispune de capacitate de exerciţiu a drepturilor procedurale civile, deci să se adreseze în
judecată este în drept curatorul acestuia.
Daţi apreciere acţiunilor judecătorului.

Nr. 11
După decesul lui Ion Corneiciuc, reclamantul Ignatiuc a înaintat o acţiune către
succesorul legal -

minorul Mitin - în vîrstă de 10 ani solicitînd partajul averii

succesorale. Judecătorul a restituit cererea de chemare în judecată, deoarece aceasta este
adresată către o persoană incapabilă.
Corect a procedat judecătorul?

Nr. 12
Nicolae Marcu s-a adresat către Casa Teritorială de Asigurări Sociale sect. Centru,
mun. Chişinău, cu o cerere privind stabilirea alocaţiei lunare de stat în mărime de 200
lei, care i se cuvine pentru faptul aflării în lagărul de concentrare fascist în timpul celui
de-al doilea război mondial. Neprimind în termen de 30 zile răspuns la această cerere,
Nicolae Marcu, fiind o persoană în vîrstă, a apelat la procuror pentru apărarea în ordinea
judiciară a dreptului la alocaţie lunară. Procurorul sect. Centru, mun. Chişinău, a depus
în instanţa judecătorească în interesele lui Nicolae Marcu cerere către Casa Teritorială
de Asigurări Sociale sect. Centru, mun. Chişinău. Judecătorul a restituit cererea
înaintată de procuror în baza art. 170 alin. (1) lit. a) al CPC RM, indicînd că procurorul
urma să se adreseze cu o cerere prealabilă separată către pîrît şi că Nicolae Marcu nu s-a
adresat către procuror cu o cerere scrisă de a porni procesul în judecată.
119

Corect a procedat judecătorul?

Nr. 13
Evidenţiaţi pricinile în care este obligatorie respectarea procedurii prealabile de
soluţionare a litigiului pe cale extrajudiciară în:
1) Acţiunea SRL „Codru” către Departamentul Standarde şi Metrologie privind
anularea prescripţiei de aplicare a amenzii.
2) Acţiunea Nataliei Bîrcă către SA „Alfa” privind înlocuirea televizorului cu
defecte cumpărat de la acesta.
3) Acţiunea Pavel Nacu către SA „Monolit” privind încasarea remuneraţiei de
inventator.
4) Acţiunea Daniel Verdeş către Luca Sergiu privind recunoaşterea autoratului
asupra operei muzicale.
5) Acţiunea inspectorului fiscal Vidraşco către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
privind restabilirea la locul de muncă.
6) Acţiunea lui Dumitru Pavlov către SRL „Autoprim” privind repararea
prejudiciului cauzat prin pierderea bagajului.
Cum va proceda judecătorul dacă la depunerea cererii de chemare în judecată se va
constata nerespectarea procedurii prealabile de soluţionare a litigiului pe cale
extrajudiciară?

Nr. 14
Voicu Ana a înaintat la judecătoria Cahul o acţiune către Voicu Pavel privind
încasarea pensiei de întreţinere pentru fiica minoră. Judecătorul a restituit cererea de
chemare în judecată, explicînd reclamantului dreptul de a se adresa la instanţa
domiciliului pîrîtului – judecătoria Briceni.
Corect a procedat judecătorul?

Nr. 15
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SRL „Perlat” s-a adresat în judecată cu acţiune către SRL „Grup”, solicitînd
încasarea sumei de 32 230 dolari SUA, pretenţie ce rezultă din neexecutarea de către
pîrît a contractului de vînzare-cumpărare a autoturismului BMW. Examinînd cererea de
chemare în judecată şi actele anexate la aceasta, judecătorul Curţii de Apel Econimice a
constatat că la încheierea contractului de vînzare-cumpărare părţile au convenit că toate
diferendele ce vor decurge din acest contract vor fi soluţionate la Curtea de Arbitraj
Comercial Internaţional pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a RM. Luînd în
considerare aceste circumstanţe, judecătorul a constatat că Curtea de Apel Economică
nu este competentă să judece litigiul respectiv şi a restituit reclamantului cererea de
chemare în judecată în baza art. 170 alin. (1) lit. b) al CPC RM.
Daţi apreciere acţiunilor judecătorului.

Nr. 16
Reclamantul Nicula s-a adresat în judecată solicitînd desfacerea căsătoriei şi
împărţirea bunurilor soţilor în valoare de 36 050 lei. La cererea de chemare în judecată,
a fost anexată chitanţa de plată a taxei de stat în mărime de 36 lei.
Judecătorul a emis o încheiere de a nu da curs cererii, acordînd reclamantului termen
de 7 zile pentru a achita suplimentar taxa de stat în mărime de 3% din valoarea
bunurilor soţilor.
Reclamantul a declarat recurs împotriva acestei încheieri, cerînd casarea acesteia şi
scutirea lui de plata taxei de stat, invocînd starea materială dificilă.
Cum va proceda instanţa de recurs?

Nr. 17
Judecătorul, stabilind la pornirea procesului că în cererea de chemare în judecată,
înaintată de către Octavian Timur, nu sunt clar formulate pretenţiile reclamantului, nu
este indicată adresa pîrîtului, judecătorul a restituit-o, recomandînd reclamantului să
apeleze la serviciile avocatului.
Corect oare a procedat judecătorul?
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Tema 16. Pregătirea pricinii pentru dezbaterile judiciare.
Fixarea termenului pentru judecarea pricinii
1. Sarcinile pregătirii pricinii pentru dezbaterile judiciare. Importanţa pregătirii
pricinii pentru dezbaterile judiciare.
2. Actele procesuale ale judecătorului în vederea pregătirii pricinii pentru dezbaterile
judiciare.
3. Fixarea termenului pentru judecarea pricinii.

Practica judiciară:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr.24 din 28.06.2004 „Cu
privire la actele judecătorului în faza intentării procesului civil şi pregătirii pricinii
pentru dezbateri judiciare” // Buletinul Curţii Supreme de Justiţie. – 2004. Nr.9.
Recomandări metodice:
Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare constituie o fază obligatorie deosebit
de importantă pentru buna desfăşurare a procesului, care se declanşează după intentarea
procesului civil. Ea constă dintr-o totalitate de acte procesuale pe care le efectuează
părţile dirijate de către instanţa de judecată, care au drept scop soluţionarea justă şi
rapidă a pricinilor civile. Legislaţia în vigoare specifică sarcinile pregătirii pricinii
pentru dezbateri judiciare (art.183 CPC RM), subliniind necesitatea emiterii încheierii
judecătoreşti respective, cu enumerarea actelor ce urmează a fi efectuate pentru
pregătirea pricinii (art.184 CPC RM).
În cadrul pregătirii pricinii poate apărea necesitatea efectuării actelor procedurale
în afara celor menţionate în încheiere. În aşa situaţie judecătorul nu este legat cu lista
actelor procesuale formulate în încheierea generală de pregătire a pricinii, ci este
obligat să exercite toate actele procesuale necesare pentru asigurarea soluţionării pricinii
în termen rezonabil şi corect, pronunţînd pentru aceasta încheieri separate.
Deşi

legislaţia

procesuală

conţine

enumerarea

aproximativă

a

actelor

judecătorului de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare (art.185 CPC RM),
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studenţii trebuie să reţină că actele evidenţiate nu întotdeauna trebuie exercitate pentru
toate pricinile. Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare este diversă după conţinutul
actelor pe care trebuie să le exercite participanţii la proces sau instanţa de judecată. Ea
depinde de specificul examinării diferitelor categorii de pricini civile, care la rîndul lor
depind de caracterul raportului material litigios, de complexitatea cazului, de amploarea
procesului de probaţiune, de modalităţile de apărare împotriva acţiunii exercitate de
către pîrît.
Citarea în judecată a pîrîtului este unul din actele de reper ale acestei faze, or, în
acest mod instanţa asigură eficacitatea principiului contradictorialităţii. Astfel, ea
propune pîrîtului de a prezenta probele necesare şi îi explică dreptul de a prezenta
referinţă. Studenţii trebuie să reţină că doar în instanţele judecătoreşti economice
referinţa este obligatorie în condiţiile art.186 alin.(2) CPC RM.
Pentru studenţi este important să cunoască temeiurile şi procedura conexării
pretenţiilor (art.187 CPC RM), precum şi a separării acestora (art. 188 CPC RM).
Finalizarea fazei de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare este marcată de
fixarea termenului pentru judecarea pricinii, printr-o încheiere judecătorească (art.190
CPC RM).
Studenţii urmează să cunoască ordinea procesuală de schimbare a termenului de
judecată (art. 191 CPC RM), precum şi temeiurile de suspendare, încetare a procesului
sau scoaterii de pe rol a cererii, în cursul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare
prevăzute în art.189 CPC RM.

Situaţii de drept:
Nr. 1
Trifan Chiril a înaintat o acţiune către fosta sa soţie, căsătoria cu care a desfăcuto la 17 august 1997, despre stabilirea locului de trai al fiicei Ana, născută la 1 iulie
1989, la domiciliul său. În fapt, motivînd pretenţiile sale, a indicat că locuieşte într-un
apartament cu două camere, amenajat cu tot confortul, împreună cu mama sa, aptă
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pentru muncă. După profesie este pedagog cu studii superioare şi are contact psihologic
bun cu fiica.
Din cauza sănătăţii, pîrîta adeseori este internată în spital, de aceea fiica
locuieşte mai mult cu reclamantul.
În calitate de martori, Trifan Chiril a solicitat să fie citaţi în judecată vecinii
Dina Puşcaş şi Doina Surdu.
Care sunt actele judecătorului de pregătire a pricinii pentru dezbaterile judiciare?
Întocmiţi o încheiere de pregătire a pricinii către dezbaterile judiciare.

Nr. 2
Ababii Nely a înaintat o acţiune către fostul soţ Cozmescu Traian despre partajul
apartamentului, compus din trei camere: două – contiguu ( 12 şi 16 m.p. ) şi una izolată
( 14 m.p.), încasarea de la pîrît a 1/2 din valoarea automobilului “ BMW “. La cererea
de chemare în judecată, au fost anexate copia hotărîrii instanţei judiciare despre
desfacerea căsătoriei şi planul apartamentului. Pe cererea de chemare în judecată,
judecătorul a făcut următoarea rezoluţie:
“ De primit cererea spre examinare şi soluţionare procedura judecăţii. În ordinea
pregătirii pricinii pentru dezbaterile judiciare de efectuat următoarele acte procesuale:
1) a cita părţile pentru convorbire la 10.01.2004, orele 10.00;
2) a pune sechestru pe automobilul “ BMW “.
Semnătura judecătorului. “
În ziua înfăţişării în judecată, pîrîtul a cerut anularea măsurii de asigurare a
acţiunii, deoarece automobilul BMW a fost donat de către tatăl său, ceea ce se confirmă
prin contractul de donaţie.
Reclamanta susţinea că contractul de donaţie este fictiv şi a cerut să fie anexată
la materialele dosarului scrisoarea feciorului, care-şi face serviciul militar în termen în
rîndurile Forţelor Armate ale RM, din care rezultă cert acest lucru.
Judecătorul a adoptat o încheiere prin care a stabilit termenul despre numirea
pricinii cu următoarea rezoluţie:
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“ 1. A modifica măsura de asigurare a acţiunii prin punerea sechestrului
automobilul BMW cu interzicerea pîrîtului de a săvîrşi careva acte de înstrăinare a
automobilului BMW.
2. A obliga părţile să prezinte la şedinţa judiciară actul de apreciere a valorii
automobilului şi bonul de repartiţie a apartamentului.
3. A fixa termenul de judecare a cauzei pentru data de 2.02. 2004, orele 10.00.
4. A cita reclamantul şi pîrîtul în judecată.
5. A-l cita în şedinţa judiciară pe martorul Cozmescu Pavel, tatăl pîrîtului.
Semnătura judecătorului. “
Este pregătită suficient pricina pentru dezbaterile judiciare? Indicaţi care acte
procesuale ale judecătorului sunt corecte şi ce încălcări au fost admise de judecător?

Nr. 3
Volcov Valentina s-a adresat în judecată cu o acţiune despre restituirea pagubei
pricinuite în legătură cu decedarea fiului ei Vasile, accidentat de un automobil în mun.
Chişinău. În cererea sa, reclamanta a indicat că fiind în vîrstă de 65 ani, se afla la
întreţinerea fiului, angajat al SA “ Bucuria “. Vasile era în relaţii de căsătorie şi avea un
fecior student.
Determinaţi sarcinile de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare şi expuneţi
prin ce acte procesuale poate fi asigurată efectuarea lor.

Nr. 4
Cobîneanu Boris a înaintat în judecată către Ignat Vasile şi Apostol Mihai
acţiunea de înlăturare a piedicilor în construcţia casei. Concomitent Ignat Vasile şi
Apostol Mihai au înaintat o acţiune reconvenţională cu privire la determinarea modului
de folosire a lotului de pămînt şi încasarea de la Cobîneanu Boris a sumei de 4000 lei,
în legătură cu paguba materială cauzată prin tăierea pomilor fructiferi.
Ce acte procesuale trebuie să întreprindă judecătorul de pregătire a pricinii
pentru dezbaterile judiciare?
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Nr. 5
Grosu Galina a înaintat în judecată o acţiune către Bîtcă Dumitru despre
stabilirea paternităţii în privinţa feciorului ei, născut la 26.03.1993. Acţiunea sa
reclamanta le-a întemeiat prin faptul că au conveţuit împreună cu pîrîtul şi au dus o
gospodărie comună înainte de naşterea copilului, din 1991 pînă în 1995.
După naşterea copilului, relaţiile dintre concubini s-au înrăutăţit, iar pîrîtul nu
mai recunoaşte paternitatea şi a încetat să întreţină material copilul.
În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbaterile judiciare, pîrîtul a explicat că în
perioada conceperii copilului se afla într-o deplasare îndelungată peste hotarele
Republicii Moldova. La reîntoarcere, nu a mai avut relaţii intime cu reclamanta şi a
cerut să fie numită o expertiză juridico-biologică.
Care sunt sarcinile judecătorului la faza de pregătire a pricinii pentru dezbaterile
judiciare? Care acte de pregătire a pricinii pot fi efectuate de judecător? Întocmiţi o
încheiere despre ordonarea expertizei?

Nr.6
Minora Solotchi Larisa a născut la 16 februarie 1999 o fiică.

Luînd în

consideraţie situaţia materială dificilă, Solotchi Larisa a lăsat fiica Diana la maternitate,
iar în cererea de refuz a menţionat că nu obiectează ca fiica ei să fie înfiată de alte
persoane. Această cerere a fost încuviinţată şi de mama minorei.
La 23 mai 1999, în baza hotîrîrii judecătoriei Botanica, Chişinău, a fost
încuviinţată cererea de adopţie a minorei Diana de către familia Rotaru. Adoptatorii au
schimbat prenumele fetiţei Diana în Elena.
La 07 octombrie 1999 Solotchi Larisa a acţionat adoptatorii în judecată cerînd
anularea adopţiei şi transmiterea fiicei la educaţia sa. În cerere ea a indicat că
abandonînd copilul la maternitate, ea a procedat incorect; în prezent a atins majoratul, sa căsătorit şi are posibilitate să-şi educe copilul; soţul este de acord cu solicitările
înaintate şi intenţionează să înfieze şi el copilul.
Adoptatorii au respins acţiunea, motivînd prin aceea că, copilul a fost adoptat
legal, iar fiica îi cunoaşte ca pe părinţi.
126

Ce acte procesuale trebuie să întreprindă judecătorul în faza pregătirii acestei
pricini pentru dezbaterile judiciare ? Cine trebuie să fie atras în proces pe pricina în
cauză şi în ce calitate procesuală ?
Nr.7
Ce acte urmează să fie anexate la cererea de chemare în judecată în cazurile:
1) de reintegrare în funcţie a persoanei concediate în legătură cu

constatarea

faptului că salariatul nu corespunde funcţiei ocupate din cauza calificării insuficiente;
2) despre partajarea spaţiului locativ;
3) despre încasarea pensiei alimentare;
4) despre decăderea din drepturile părinteşti;
5) despre stabilirea paternităţii;
6) despre restituirea pagubei cauzată prin schilodirea corporală, cauzată în timpul
executării obligaţiilor de serviciu;
7) despre apărarea drepturilor consumatorilor;
8) despre transmiterea copilului de la educarea unui părinte la educare altui părinte.
Cum trebuie să procedeze judecătorul, dacă în faza pregătirii pricinii pentru
dezbateri judiciare va depista că reclamantul nu a prezentat dovezile necesare pentru
a-şi susţine pretenţiile ?

Nr.8
La convorbirea cu părţile în faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare,
judecătorul, ascultînd poziţiile reclamantului şi ale pîrîtului, le-a explicat că sunt în
drept să încheie tranzacţie de împăcare. Analizînd propunerea judecătorului, părţile au
înaintat cerere despre încheierea tranzacţiei de împăcare. Judecătorul a încuviinţat
tranzacţia de împăcare şi a încetat procesul pornit.
Sunt corecte acţiunile judecătorului ? Care este procedura încheierii tranzacţiei
de împăcare dintre părţi în faza pregătirii pricinii pentru dezbaterile judiciare ?

Nr.9
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Care acte procesuale este judecătorul în drept să le efectueze la faza pregătirii
pricinii pentru dezbateri judiciare ?
1)

să adopte încheiere despre subrogarea părţilor;

2)

să dispună efectuarea unei expertize repetate sau suplimentare;

3)

să refuze în primirea cererii de chemare în judecată;

4)

să nu dea curs cererii;

5)

la propunerea părţilor să reclame de la diferite întreprinderi, instituţii, organizaţii

înscrisuri sau alte probe referitoare la pricina în cauză.

Nr.10
La 05 martie 1999 Axenti Maria a înaintat o acţiune în judecată către Fuior
Gheorghe despre stabilirea paternităţii şi încasarea pensiei alimentare. Judecătorul a
explicat reclamantei că va intenta procesul după îndeplinirea unor acte procesuale, şi
anume: audierea pîrîtului, prezentarea actelor ce confirmă veniturile lunare ale pîrîtului,
ordonarea expertizei. Aceste acte procesuale au fost îndeplinite în timp de o lună.
Procesul a fost pornit de judecător la 05 aprilie 1999, iar pricina fixată spre examinare
la 24 aprilie 1999.
După examinarea în fond a pricinii, instanţa a adoptat hotărîrea despre stabilirea
paternităţii şi încasarea pensiei alimentare de la 05 aprilie 1999.
Ce greşeli au fost comise de către judecător în cazul dat ? Ce probe aţi prezenta
ca reprezentanţi ai părţilor în litigiul sus-numit ?

Tema 17. Comunicarea actelor de procedură.
Citaţia, înştiinţarea judiciară
1. Comunicarea actelor de procedură. Citarea, înştiinţarea legală a participanţilor la
proces şi a altor persoane.
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2. Citaţia -- mijloc de înştiinţare legală. Alte forme de înştiinţare legală. Modul de
înmînare a citaţiilor şi înştiinţărilor. Mijloacele de fixare a înmînării citaţiei
(înştiinţării). Citarea publică a pîrîtului.
3. Efectele juridice ale citării şi înştiinţării legale a participanţilor la proces şi a altor
persoane.
4. Înştiinţarea şi citarea în judecată a participanţilor la proces şi a altor persoane care se
află în afară teritoriului Republicii Moldova.

Recomandări metodice:
Comunicarea actelor de procedură

participanţilor la proces

este o condiţie

necesară pentru ţinerea şedinţei de judecată. Examinarea pricinii civile în lipsa unuia
dintre participanţii la proces, căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de
judecată, se consideră încălcare a normelor de drept procesual şi duce implicit la
casarea hotărîrii de către instanţa ierarhic superioară. Înştiinţarea legală a participanţilor
la proces, fiind obligaţia instanţei de judecată, asigură realizarea efectivă a principiului
contradictorialităţii. Studenţii trebuie să cunoască atît cuprinsul citaţiei şi înştiinţărilor
(art.103 CPC RM), cît şi ordinea procesuală de înmînare a citaţiei şi înştiinţării. (art.105
CPC RM). Urmează a fi menţionată obligaţia părţii sau a reprezentantului de a
comunica instanţei şi părţii adverse noua adresă cu consecinţa prevăzută de art.107
CPC RM. Novela prevăzută de actualul Cod de Procedură Civilă este citaţia publică a
pîrîtului – art.108 CPC RM. Este necesar de a reţine condiţiile, procedura, termenele şi
consecinţa citării publice a pîrîtului.

Situaţii de drept:
Nr.1
În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, judecătorul a dispus
înştiinţarea părţilor despre locul, data şi ora şedinţei de judecată. Stabilind că pîrîtul este
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temporar absent de la domiciliu, lucrătorul poştal a decis să înmîneze înştiinţarea soţiei
pîrîtului, care locuieşte împreună cu acesta. Soţia a refuzat să primească înştiinţarea.
Lucrătorul poştal a consemnat refuzul de a primi înştiinţarea şi a restituit-o instanţei de
judecată. Considerînd că pîrîtul a fost citat legal despre şedinţa de judecată, judecătorul
a examinat pricina în absenţa acestuia, pronunţînd o hotărîre de admitere a acţiunii.
Care este ordinea înmînării înştiinţării în cazul absenţei temporare a pîrîtului?
Care sunt efectele refuzului de a primi înştiinţarea?

Nr.2
Stabilind data şedinţei de judecată (03 februarie 2005), judecătorul a dispus
înştiinţarea părţilor despre locul, data şi ora şedinţei de judecată. Negăsind pîrîtul
domiciliu la 02 februarie 2005,lucrătorul poştal a transmis înştiinţarea administraţiei de
la locul de muncă al pîrîtului. Administraţia întreprinderii nu a înmînat înştiinţarea
pîrîtului. Pîrîtul a contestat în ordine de apel hotărîrea judecătorească emisă la 03
februarie 2005 în absenţa sa.
În ce termen trebuie să fie înmînată înştiinţarea? Care sunt efectele nerespectării
acestui termen? Ce decizie trebuie să pronunţe instanţa de apel ?

Nr. 3
La 12 iulie 2005, după verificarea prezenţei părţilor judecătorul a constatat că,
deşi înştiinţările au fost expediate ambelor părţi, la şedinţă s-a prezentat numai
reclamantul – Buga Ion. Neştiind motivele neprezentării pârâtului SRL „Dumbrava”,
instanţa a amânat procesul pentru data de 25 august 2005 şi a dispus, la solicitarea
reclamantului, citarea pârâtului prin publicitate în ziarul „Moldova Suverană”. La
următoarea şedinţă de judecată pârâtul de asemenea nu s-a prezentat, fără a comunica
instanţei motivele. Pricina a fost examinată în lipsa pârâtului cu emiterea hotărârii de
admiterea a acţiunii.
SRL „Dumbrava” a declarat apel împotriva hotărârii judecătoriei şi solicitat
casarea acesteia în baza lit. b) alin. (1) art. 388 al CPC, indicând în cerere următoarele:
la şedinţa judiciară din 12 iulie reprezentantul SRL „Dumbrava” nu s-a putut prezenta
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din motive întemeiate, deoarece avea un alt proces la o altă instanţă de judecată;
înştiinţarea cu privire la şedinţa judiciară din 25 august 2005 SRL „Dumbrava” nu a
primit, iar despre avizul în ziarul „Moldova Suverană”, la care pârâtul nu este abonat,
nu a ştiut nimic.
Intimatul Buga Ion în referinţă la cererea de apel a invocat, că despre şedinţa
judiciară din 12 iulie 2005 SRL „Dumbrava” a fost înştiinţată legal şi reprezentantul
acesteia putea să se intereseze singur cu privire la data următoarei şedinţe, iar publicarea
în presă a avizului cu privire la şedinţa de judecată se consideră citare legală.
Sunt temeiuri pentru casarea hotărârii? Au fost încălcate normele procesuale
privind înştiinţarea participanţilor la proces? În ce cazuri se dispune citarea publică a
pârâtului? Care sunt efectele citării publice a pârâtului?

Tema 18. Dezbaterile judiciare
1. Importanţa dezbaterilor judiciare. Rolul preşedintelui şedinţei în conducerea
dezbaterilor judiciare.
2. Părţile componente ale şedinţei de judecată:
a) Partea pregătitoare a şedinţei de judecată. Efectele neprezentării persoanelor
citate în şedinţa de judecată. Recuzările judecătorilor şi altor
participanţi la
proces (temeiurile şi procedura examinării recuzărilor).
b) Judecarea pricinii în fond.
c) Susţinerile verbale. Replicile.
d) Adoptarea şi pronunţarea hotărîrii
3. Incidente procesuale ce pot să apară în cursul judecăţii. Amînarea
procesului. Suspendarea procesului (felurile şi temeiurile). Deosebirea dintre
amînarea şi suspendarea procesului. Procedura amînării şi suspendării procesului.
4. Terminarea procesului fără adoptarea hotărîrii. Încetarea procesului (temeiurile şi
procedura), scoaterea cererii de pe rol (temeiurile şi procedura).
5. Deosebirea dintre încetarea procesului şi scoaterea cererii de pe rol după natura
juridică a temeiurilor şi efectelor juridice .
6. Procesul-verbal al şedinţei de judecată, cuprinsul şi importanţa lui. Dreptul
participanţilor la proces să ia cunoştinţă de procesul-verbal şi să prezinte observaţiile
lor asupra procesului. Procedura examinării observaţiilor asupra procesului-verbal.
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Recomandări metodice:
Dezbaterile judiciare constituie a treia fază obligatorie pentru procesul civil. În cadrul
acesteia se manifestă toate principiile dreptului procesual civil. Anume dezbaterile judiciare
permit oricărei persoane să asiste la înfăptuirea justiţiei. Legislaţia Republicii Moldova nu
stabileşte decît în anumite cazuri, termene de examinare a pricinilor civile. (de ex., litigiile
individuale de muncă se examinează în termen de 30 zile calendaristice - art.355, alin.(4)
CM RM). În rest pricinile civile se judecă de către instanţă în termen rezonabil. Conform
art.192 CPC RM sunt stabilite şi categorii de litigii care trebuie examinate de urgenţă şi în
mod prioritar. De exemplu: cererile cu privire la încuviinţarea spitalizării forţate şi a
tratamentului forţat conform art.310, alin. (1) CPC RM sau referitoare încuviinţarea
examenului psihiatric sau a spitalizării în staţionarul de psihiatrie potrivit art.315, alin. (1)
CPC RM se examinează în termen de 5 zile de la data depunerii,

art.10 al Legii

contenciosului administrativ – excepţia de ilegalitate
Preşedintele şedinţei de judecată este cel care conform art.194-196 CPC RM conduce
şedinţa de judecată, asigură ordinea desfăşurării ei şi aplică măsuri faţă de cei care o încalcă.
Evident, pentru ca şedinţa de judecată să poată avea loc, trebuie înştiinţaţi în mod
obligatoriu participanţii la proces (art.193 CPC RM ) Aceştia, la rîndul lor, trebuie să anunţe
din timp instanţa de judecată despre motivul imposibilităţii prezentării în şedinţă. (art.205
CPC RM)
Studenţii trebuie să cunoască consecutivitatea etapelor dezbaterilor judiciare, precum
şi acte procesuale care trebuie înfăptuite în cadrul fiecăreia. Este vorba de:
Partea pregătitoare (art.197 - 210 CPC RM);
Examinarea în fond (art.211 – 232 CPC RM);
Susţinerile orale (art.233 şi 234 CPC RM);
Adoptarea şi pronunţarea hotărîrii (art.236, 237 CPC al RM).
Partea pregătitoare a şedinţei de judecată nu urmează a fi confundată cu faza
pregătirii pricinii pentru dezbateri. În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri, instanţa
întreprinde masuri pentru a asigura examinarea justă şi promtă a cauzei. (art. 183 CPC
RM). În partea pregătitoare a şedinţei de judecată se verifică posibilitatea examinării
pricinii în şedinţă dată.
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Amînarea procesului este un incident procesual care fiind dispus în baza unor
temeiuri legale împiedică desfăşurarea şedinţei de judecată şi condiţionează examinarea
pricinii la altă dată şi la altă oră. În cazul amînării procesului, examinarea pricinei se
dispune a fi făcută în altă şedinţă de judecată. Amînarea procesului este o consecinţă a
unor carenţe de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare sau a unor circumstanţe
referitoare la prezenţa participanţilor la proces.
Temeiurile amînării procesului (art.208 CPC RM) sunt expres prevăzute de lege
sau dispuse de către instanţa de judecată în funcţie de circumstanţele fiecărui caz.
Amînarea procesului se dispune prin încheiere judecătorească ce nu poate fi atacată cu
recurs (art.208, alin.(3) CPC RM)
În cazul amînării procesului, atît participanţii, cît şi instanţa cunosc cu certitudine
cînd va se va relua procesul, cine şi în ce mod să înlăture obstacolele în desfăşurarea
procesului.
Însă alt incident procesual, de asemenea, poate împiedica continuarea procesului,
dar din cauza unor împrejurări obiective care fac imposibilă temporar examinarea
pricinei puse pe rol. Este vorba de suspendarea procesului (art.260-264 CPC RM).
Suspendarea se deosebeşte de amînare prin temeiuri, procedură de operare şi certitudine
a reluării examinării pricinei civile. Studenţii trebuie să facă deosebire între suspendarea
obligatorie a procesului şi cea facultativă.
În funcţie de momentul depistării încălcării premiselor sau a condiţiilor de pornire
a procesului, şedinţa de judecată se poate finaliza fără pronunţarea hotărîrii. Astfel,
procesul poate fi încetat în temeiurile prevăzute în art. 265 CPC RM, sau cererea poate
fi scoasă de pe rol conform prevederilor art. 267 CPC RM.

Studenţii trebuie să

deosebească consecinţele acestor acte procesuale.
O importanţă deosebită prezintă procesele-verbale care se întocmesc în cadrul
fiecărei şedinţe de judecată. Legea stabileşte cu exactitate, iar studenţii trebuie să
cunoască cuprinsul şi modul de perfectare a procesului-verbal (art.274, 275 CPC RM).
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Situaţii de drept:
Nr. 1
Ce va decide instanţa de judecată dacă la momentul verificării prezenţei
participanţilor la proces, se va constata că :
1) pîrîtul nu a fost înştiinţat despre ziua dezbaterii judiciare a pricinii;
2) martorul a menţionat în citaţie că refuză să se prezinte în judecată;
3) reprezentantul reclamantului SA “Bucuria” nu a prezentat careva documente ce
ar confirma împuternicirile sale;
4) la citaţia înmînată reclamantului este anexat certificatul de confirmare a faptului
că acesta se află în spital staţionar;
5) reprezentantul reclamatului a înaintat un demers, prin care cere să i se permită
înregistrarea video a procesului;
6) translatorul nu posedă suficient limba vorbită de reclamant;
7) din motive întemeiate, nu s-a prezentat expertul, concluzia căruia este anexată la
materialele dosarului;
8) în sala de şedinţă sunt prezenţi cîţiva minori de pînă la 16 ani, care s-au declarat
drept “grup de susţinere” a minorului Istrati Victor, invitat la judecată în calitate de
martor.

Nr.2
În care din cazurile enumerate mai jos poate fi declarată recuzarea judecătorului:
1) judecătorul s-a dovedit a fi ginerele avocatului, ce reprezenta interesele
reclamatului;
2) după anularea hotărîrii în ordine de apel, judecătorul care a participat la judecarea
pricinii în instanţa de apel, a primit spre reexaminare pricina dată în prima instanţă;
3) pe parcursul dezbaterilor judiciare, s-a stabilit că avocatul pîrîtului în timpul
dezbaterilor precedente acestei pricini a participat la proces în calitate de procuror;
4) translatorul este verişorul reclamatului;
5) grefiera şedinţei de judecată locuieşte în aceeaşi casă cu reclamanta, relaţiile
dintre ele fiind ostile;
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6) expertul nu posedă limba de desfăşurare a procesului;
Care este procedura soluţionării propunerii de recuzare a judecătorului ? Întocmiţi
o cerere de recuzare.

Nr. 3
Mironov Alexei (65 ani) a fost internat într-o casă de invalizi. Cu acordul său, în
apartamentul ce-i aparţine, a trecut cu domiciliu temporar nepotul său Stratan Nicolae.
Fiind în casa de invalizi, Mironov Alexei a aflat că nepotul a privatizat apartamentul pe
numele său.
În baza plîngerii lui Mironov Alexei, procurorul a înaintat o acţiune despre
recunoaşterea nulă a contractului de privatizare a apartamentului în litigiu. Pînă la
începerea dezbaterilor judiciare, Mironov Alexei a decedat.
Cum va proceda instanţa de judecată în situaţia dată?

Nr. 4
Indicaţi efectele neprezentării în şedinţa de judecată a următorilor participanţi:
1) avocatul care reprezenta interesele reclamantului a cerut de două ori instanţei
amînarea procesului în legătură cu faptul că este ocupat în alte procese. La următoarea
şedinţă, a declarat instanţei că se dezice a reprezenta interesele reclamantului;
2) unul dintre martori, în pricina despre restituirea pagubei pricinuită în legătură cu
vătămarea integrităţii corporale, este grav bolnav şi se află internat în spital;
3) reclamantul în procesul de desfacere a căsătoriei, a rugat să se examineze pricina
în lipsa lui, motivînd că nu doreşte să se întîlnească cu pîrîta în judecată. Pîrîta, în faza
pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, a înaintat o acţiune reconvenţională despre
partajul averii şi încasarea mijloacelor pentru întreţinere;
4) reclamata în procesul de încasarea pensiei de întreţinere a menţionat în citaţie că
nu doreşte să se prezinte în judecată;
5) reclamantul şi pîrîtul în litigiu despre rambursarea datoriei de 5000 lei nu s-au
prezentat la şedinţa judiciară din motive neîntemeiate. La şedinţa următoare, mama
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pîrîtului a prezentat un certificat de confirmare a faptului că acesta este chemat în
rîndurile Forţelor Armatei Naţionale.

Nr. 5
Ciobanu Teodor a înaintat în judecată o acţiune către Cibotaru Boris despre
încasarea a 250 lei. Pînă la începerea şedinţei judiciare reclamantul Ciobanu Teodor a
decedat.
Care din acţiunile judecătorului sunt corecte ?
1) a adoptat o încheiere despre încetarea procesului;
2) a adoptat o încheiere de amînare a procesului;
3) a adoptat o încheiere de suspendare a procesului;
4) a adoptat o încheiere de scoatere a cererii de pe rol.

Nr. 6
Sunt oare admise greşeli la întocmirea procesului-verbal:
a)

grefiera şedinţei de judecată mai întîi a îndeplinit procesul-verbal pe ciornă, apoi

după şedinţă a completat cele necesare;
b)

grefiera a îndeplinit procesul-verbal după 3 zile de la terminarea şedinţei.

c)

reclamantul, luînd cunoştinţă cu procesul-verbal, a făcut careva însemnări în

proces, deoarece a remarcat nişte greşeli esenţiale la explicaţiile pîrîtului.
Care este procedura de înaintare şi examinare a observaţiilor asupra procesuluiverbal ?

Nr. 7
În timpul susţinerilor verbale, judecătorul s-a convins că nu a examinat unele
împrejurări importante pentru pricina în cauză.
În ce mod judecătorul poate înlătura această lacună ?
1) înlăturînd lacuna în timpul susţinerilor verbale;
2) reluînd examinarea pricinii în fond;
3) alte propuneri.
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Nr. 8
Indicaţi ce măsuri pot fi întreprinse faţă de cei ce tulbură ordinea în timpul
şedinţei de judecată, în următoarele cazuri:
1) Pîrîtul şi doi prieteni de-ai săi întrerupeau explicaţiile reclamantului cu replici
impertinente, apoi au început să ia în derîdere depoziţiile martorilor. În cele din urmă,
au început să umble demonstrativ prin sală. La avertizările judecătorului nu reacţionau.
2) În timpul interogării, martorul a declarat că refuză să depună careva depoziţii şi
nici nu intenţionează să mai participe în vreun proces, deoarece nu are nici un respect
faţă de judecătorii care încalcă legea.
3) În sala şedinţei de judecată, erau prezente prietenele reclamantei minore. Cînd
pîrîtul a obiectat împotriva acţiunii despre stabilirea paternităţii, prietenele au început a
bate din picioare şi strigau: “ ticălos şi netrebnic “.

Nr. 9
În şedinţa de judecată, se examina pricina despre restituirea împrumutului de
bani.
Preşedintele şedinţei a anunţat litigiul care îl va examina completul de judecată;
apoi a ascultat raportul grefierei şedinţei de judecată despre prezenţa participanţilor la
proces. După aceasta a oferit cuvîntul pîrîtului pentru a da explicaţii. Ascultînd după
aceasta explicaţiile reclamantului şi cercetînd materialele dosarului, preşedintele a
întrebat părţile dacă nu au careva solicitări, demersuri sau completări. Completări şi
demersuri nu au fost înaintate.
Judecata s-a retras în camera de deliberare , după aceasta s-a pronunţat hotărîrea
în sala de şedinţă.
Ce încălcări au fost admise în cazul dat ? Care sunt etapele şedinţei de judecată
şi ce întrebări se dezbat la fiecare din aceste părţi componente ale şedinţei de judecată ?

Nr.10
În care din cazurile enumerate, judecătorul a procedat corect :
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1.

Pîrîtul nu s-a prezentat în şedinţa de judecată şi nici n-a adus la cunoştinţa

instanţei motivele neprezentării sale. Luînd în vedere faptul că citaţia i-a fost înmînată
în modul corespunzător şi este semnătura pîrîtului, judecătorul a decis să examineze
pricina în lipsa pîrîtului.
2.

În litigiul despre partajul casei de locuit judecata a ordonat expertiză, amînînd

procesul pe un termen de 4 luni.
3.

În pricina de recunoaştere a înscrierii paternităţii nule, judecata a scos cererea de

pe rol din motivul că pîrîta se eschiva de la efectuarea expertizei.
4.

în litigiul despre partajul averii comune a soţilor, judecătorul a refuzat

reprezentantului pîrîtului primirea observaţiilor asupra procesului-verbal din motivul că
în procura dată de pîrît nu se menţiona dreptul reprezentantului de a face observaţii
asupra procesului-verbal, mai mult ca atît, au trecut mai bine de trei zile după semnarea
procesului de către preşedinte şi grefier.

Tema 19. Dispoziţiile primei instanţe de judecată
1. Noţiunea şi felurile dispoziţiilor primei instanţe. Deosebirea dintre hotărîre,
încheiere şi ordonanţă.
2. Noţiunea, esenţa şi importanţa hotărîrii instanţei de judecată.
3. Cuprinsul hotărîrii (părţile ei componente).
4. Cerinţele care se înaintează faţă de hotărîrea instanţei
5. Rectificarea hotărîrii de către instanţa care a pronunţat-o.
6. Executarea imediată (preliminară) a hotărîrii. Felurile şi temeiurile executării
imediate a hotărîrii.
7. Puterea lucrului judecat. Efectele juridice ale hotărîrii rămase definitive
(incontestabilitatea, exclusivitatea, prejudicibilitatea, obligativitatea, executorialitatea).
Efectele juridice ale hotărîrii irevocabile.
8. Încheierile primei instanţe de judecată. Felurile încheierilor judecătoreşti.
9. Încheierile interlocutorii. Noţiunea, cuprinsul şi importanţa lor.

Acte normative:
1.
2.

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. – Chişinău, 2003, capitolele
XVI, XX, XXIII-XXXIV, XXXV.
Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000– Monitorul oficial,
nr.57-58/375 din 18.05.2000, (cu modificările şi completările ulterioare).
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Practica judiciară:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie al Republicii Moldova nr.12 din 25
aprilie 2000 Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei
procesuale civile la întocmirea hotărîrii şi încheierii // Culegere de hotărîri ale Plenului
Curţii Supreme de Justiţie (mai 1974 - iulie 2002). – Chişinău, 2002.
Recomandări metodice:
Potrivit legislaţiei procesual civile în vigoare, în Republica Moldova toate
dispoziţiile primei instanţe, indiferent de veriga la care aceasta se atribuie, se emit în
formă de hotărîri, încheieri şi ordonanţe (art.14 CPC RM).
În accepţiunea legală care se conţine în cap. XVI al CPC RM hotărîrea este
dispoziţia primei instanţe prin care se soluţionează fondul pricinii.
Hotărîrea judecătorească se adoptă în camera de deliberare după finalizarea
dezbaterilor judiciare de către instanţa de

judecată care a examinat pricina şi se

pronunţă public în numele legii.
Încheierile judecătoreşti în sensul art. 14, 269 CPC RM se adoptă, de regulă,
pentru soluţionarea unor probleme de ordin procesual.

Se cere de remarcat că în

cazurile expres prevăzute de lege prin încheieri se încetează procesul fără ca pricina să
fie soluţionată în fond. În procesul de soluţionare a unei pricini civile, poate fi emisă
doar o singură hotărîre, iar numărul încheierilor nu este limitat. Deşi pronunţate din
numele instanţei de judecată, unele încheieri se emit în formă orală fără ca judecătorul
sau judecătorii să se retragă în camera de deliberare, însă se consemnează în procesulverbal al şedinţei de judecată. Graţie încheierilor judecătoreşti instanţa poate soluţiona
eficient şi operativ o gamă vastă de probleme incidentale procesului. Un loc aparte în
procesul civil revine încheierilor interlocutorii, care sunt un mijloc procesual de sporire
a rolului instanţelor judecătoreşti în prevenirea încălcării normelor de drept.
Prin ordonanţă, judecătorul primei instanţe dispune în mod unipersonal încasarea
unor sume de bani sau unor bunuri, în situaţia în care debitorul nu înaintează obiecţii
motivate în termenul stabilit de lege. Conform art. 344 alin.(2) CPC RM, ordonanţa
judecătorească constituie un act executoriu care se îndeplineşte în modul stabilit pentru
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executarea actelor judecătoreşti. Ordonanţa judecătorească se eliberează fără dezbateri
judiciare, fără a asculta explicaţiile creditorului sau ale debitorului, ori depoziţiile
martorilor, explicaţiile experţilor, specialiştilor.
Trebuie de conştientizat căror exigenţe trebuie să se conformeze orice dispoziţie a
primei instanţe pentru ca aceasta să corespundă unei forme procesuale adecvate. Acest
aspect trebuie condiţionat de consecinţele juridice care se produc în eventualitatea în
care nu se respectă cerinţele care se înaintează faţă de hotărîrea instanţei, precum şi de
modalităţile de rectificare a hotărîrii de către instanţa care a pronunţat-o -- este vorba de
hotărîrile suplimentare (art. 250 CPC RM), de explicarea hotărîrii (art.251 CPC RM)
sau de corectarea greşelilor materiale sau de calcul evidente (art.249 CPC RM).
Principalele cerinţe cărora trebuie să corespundă hotărîrea judecătorească sunt
legalitatea şi temeinicia acestora (art. 239 CPC RM). Fiind interdependente, aceste
exigenţe au un conţinut propriu.
Studenţii trebuie să clarifice în ce situaţii hotărîrea este legală.
Prin legalitatea hotărîrii, se înţelege aplicarea corectă de către instanţa de judecată
care judecă o pricină civilă a normelor de drept material şi procedural. Hotărîrea este
legală, dacă a fost adoptată în stricta conformitate cu normele de drept material care
trebuie să fie aplicate, iar în lipsa lor bazează pe aplicarea unei norme sau legi, care
reglementează raporturi similare (analogia legii), ori a principiilor de drept şi sensului
legislaţiei în vigoare (analogia dreptului). În hotărîre trebuie să fie indicate normele de
drept material şi procedural de care s-a călăuzit instanţa la judecarea pricinii (art. 386
alin. (1) lit. d), art. 387, 388 CPC RM).
Prin temeinicia hotărîrii, se înţelege
 constatarea

şi elucidarea circumstanţelor, ce au importanţă pentru justa

soluţionare a pricinii;
 circumstanţele pricinii sunt dovedite cu probe veridice şi suficiente;
 concluziile instanţei, expuse în hotărîre corespund circumstanţelor pricinii.
De asemenea, este necesar a reţine, că hotărîrea judecătorească trebuie să
corespundă şi altor cerinţe – ea trebuie să fie certă, necondiţionată, deplină şi să
potrivească unei anumite forme procesuale (art. 241 CPC RM).
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Certitudinea hotărîrii judecătoreşti constă într-un răspuns categoric şi precis la
întrebarea cu privire la apartenenţa drepturilor unei părţi sau alteia. Nu se admit
concluzii alternative în hotărîre, care fac imposibilă executarea acesteia.
Necondiţionalitatea hotărîrii se exprimă în expunerea exhaustivă a ordinii şi
modului de executare a acesteia, neadmiţînd nici un fel de condiţii, de survenirea cărora
ar depinde executarea hotărîrii.
Deplinătatea hotărîrii înseamnă, că aceasta trebuie să conţină un răspuns la toate
pretenţiile reclamantului şi obiecţiile formulate împotriva acestora.
Pentru a clarifica esenţa obligativităţii şi executorialităţii hotărîrii judecătoreşti,
urmează a clarifica conform art. 16; 255 CPC RM:


Care hotărîri se consideră definitive şi care sînt irevocabile, precum şi

deosebirile dintre acestea;


Care sunt condiţiile pentru ca o hotărîre să devină definitivă;



Ce înseamnă puterea lucrului judecat şi efectele ei juridice;



Ce înseamnă hotărîrea irevocabilă şi efectele ei juridice;



Care sunt limitele obiective şi subiective ale puterii lucrului judecat;



În ce constă obligativitatea hotărîrilor judecătoreşti în raport cu persoanele

care nu au participat la proces.
Puterea lucrului judecat are limite obiective – în funcţie de obiectul acţiunii – şi
limite subiective – în funcţie de cercul de persoane asupra cărora se extinde.
Este importantă cunoaşterea de către studenţi a efectelor juridice pe care le produce
o

hotărîre

irevocabilă:

incontestabilitatea,

exclusivitatea,

prejudicibilitatea,

obligativitatea, executorialitatea.
Incontestabilitatea hotărîrii irevocabile constă în faptul că aceasta nu poate fi
contestată, nu este pasibilă de a fi atacată. După rămînerea hotărîrii irevocabile, prima
instanţă nu este în drept să primească cereri de atac ale acestei hotărîri, iar instanţele de
apel şi de recurs să examineze aceste cereri. În cazuri excepţionale, o hotărîre
irevocabilă poate fi supusă revizuirii.
Exclusivitatea – este efectul hotărîrii, care înseamnă că litigiul dintre părţi este
stins (lichidat) şi nu poate fi o adresare repetată în judecată şi emiterea unei noi hotărîri
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în litigiu între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri. Acest
efect exclude posibilitatea adresării repetate în instanţă cu o acţiune identică acţiunii
iniţiale (art. 254 alin. (3) CPC RM). Adresarea repetată în instanţă cu o acţiune identică
duce la refuzul de a primi cererea de chemare în judecată (art. 169 alin. (1) lit. b) CPC
RM) sau încetarea procesului (art. 265 lit. b) CPC RM).
Obligativitatea hotărîrii constă în caracterul obligatoriu al acesteia pentru toate
persoanele interesate, autorităţile publice, asociaţiile obşteşti, persoanele oficiale ale
organizaţiilor, alte organizaţii şi cetăţeni de pe tot teritoriul RM. Toate aceste persoane
trebuie să respecte această hotărîre şi nu pot lua hotărîri contrare hotîrîrii. Acestea sunt
obligate să contribuie la executarea hotărîrii (art. 16 alin. (1) CPC RM).
Prejudicibilitatea hotărîrii constă în aceea că faptele şi raporturile juridice stabilite
printr-o hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă nu pot fi puse la îndoială, nici
examinate la judecarea unei alte pricini, la care participă aceleaşi persoane. Alte instanţe
judecătoreşti, autorităţile publice, organizaţiile obşteşti, soluţionînd chestiunile
litigioase ce ţin de raporturile şi faptele stabilite de instanţa de judecată, nu sunt în drept
să le examineze din nou. Limitele prejudicibilităţii hotărîrilor judecătoreşti şi ale
sentinţelor sunt determinate de lege (art. 123 alin. (2) şi alin. (3); art. 254 alin. (3) CPC
RM). Prejudicibilitatea asigură stabilitatea hotărîrii judecătoreşti, facilitează procesul de
probaţiune în alte pricini civile, exclude posibilitatea pronunţării unor hotărîri
judecătoreşti contradictorii.
Executorialitatea hotărîrii se manifestă prin faptul că hotărîrea ce nu a fost
executată benevol poate fi executată silit. Pentru aceasta persoana interesată poate
obţine titlul executoriu al hotărîrii în realizare. În acest contest trebuie de menţionat că
nu toate hotărîrile judecătoreşti trec prin faza executării.
Privitor la executarea imediată a hotărîrilor judecătoreşti urmează a deosebi cele
două forme ale executării imediate: obligatorie şi facultativă – în special după temeiurile
de aplicare. În acest sens, pot fi comparate art. 256 şi 257 CPC RM. Trebuie de
remarcat că executării imediate îi vor fi supuse hotărîrile care deocamdată nu au
devenit definitive şi care pot fi contestate în ordinea prevăzută de lege.
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O categorie a dispoziţiilor primei instanţe o constituie încheierile judecătoreşti.
Este important ca studentul să cunoască esenţa, conţinutul şi felurile încheierilor
judecătoreşti, precum şi deosebirile acestora de hotărîrile judecătoreşti (după conţinut,
formă şi ordine de pronunţare). Trebuie accentuat rolul încheierilor interlocutorii şi
temeiurile emiterii acestora, fără a diminua faptul că asigurarea eficienţei încheierilor
interlocutorii rezidă în controlul

executării lor. De altfel, instanţa de judecată în

procesul examinării unei pricini este în drept să emită mai multe încheieri interlocutorii.
Ordonanţa judecătorească este o categorie independentă a dispoziţiilor primei
instanţe de drept comun sau economice prin care se finalizează procedura simplificată în
cazurile expres prevăzute de lege privind încasarea sumelor băneşti sau revendicarea
bunurilor de la debitor. Trebuie de clarificat că în funcţie de specificul procedurii
simplificate ordonanţa judecătorească conţine doar partea introductivă, motivantă şi
dispozitivă. Mai mult decît atît ordonanţa se perfectează pe formulare speciale în două
exemplare. Ordonanţa judecătorească poate fi anulată de către instanţa care a emis-o
printr-o încheiere care nu poate fi atacată cu recurs (353 CPC RM).

Situaţii de drept:
Nr. 1
Mihai Bîrcă s-a adresat în judecată către Tudor Vascan cu cererea de a i se
rambursa datoria în sumă de 5000 lei.

Prin hotărîrea judecatătoriei Centru, mun.

Chişinău, acţiunea creditorului a fost admisă. Mai mult decît atît, hotărîrea a devenit
irevocabilă. Cu toate acestea debitorul Vascan nu a executat-o benevol.
Mihai Bîrcă s-a adresat avocatului Rîhlean după explicaţii: ce semnificaţie
juridică are pentru Tudor Vascan hotărîrea judecătorească adoptată. Avocatul i-a
explicat că pentru debitorul Vascan hotărîrea emisă este obligatorie, întrucît esenţa
fiecărui act judecătoresc de dispoziţie este de a influenţa în mod autoritar subiecţii de
drept.
Care este esenţa hotărîrîrii judecătoreşti ? A interpretat corect avocatul Rîhlean
esenţa hotărîrii judecătoreşti ? Care sunt efectele hotărîrilor judecătoreşti ?
143

Nr. 2
Ce fel de act de dispoziţie va emite instanţa de judecată în fiecare din următoarele
cazuri, privind:
1) cererea pîrîtului de a transmite pricina spre examinare în instanţa de la domiciliul
său;
2) cererea reclamantului de a pune sechestru pe maşina de automobilul de marca
Honda, în scopul asigurării acţiunii de partaj al averii comune în devălmăşie;
3) cererea reclamantului Crăciun către chiriaşul Cristea de a-l evacua din spaţiu
llocativ;
4) cererea debitorului Straistari de a amîna executarea hotărîrii judecătoreşti;
5) cererea petiţionarului Beşleaga de a constata faptul acceptării succesiunii şi locul
deschiderii acesteia;
6) cererea lui Chipari privind anularea amenzii judecătoreşti care i-a fost aplicată
pentru încălcarea ordinii publice în sala de judecată;
7) cererea reclamantei Şalari de percepere a pensiei de întreţinere pentru copii
minori;
8) cererea lui Cucu de a fi admis în proces în calitate de intervenient principal.

Nr. 3
La adoptarea hotărîrii în urma examinării acţiunii lui Bogus către Velişco despre
recunoaşterea dreptului de moştenitor, doi judecători din complet s-au pronunţat pentru
admiterea acţiunii reclamantului, iar al treilea şi-a exprimat ferm convingerea că
acţiunea trebuie respinsă. Din acest considerent, el a refuzat să semneze hotărîrea, a
întocmit opinie separată pe care a dat-o citirii o dată cu pronunţarea hotărîrii.
Ce importanţă juridică are opinia separată a unui judecător din complet ? Sunt
părţile în drept să ia cunoştinţă de opinia separată a judecătorului? Corect a procedat
judecătorul rămas în minoritate ?

Nr. 4
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La sfîrşitul examinării

pricinii lui Boubătrîn către SA „Franzeluţa” privind

reintegrarea la locul de muncă, judecătorul s-a retras în camera de deliberare pentru a
pronunţa hotărîrea. În procesul deliberării, în camera respectivă a intrat grefiera pentru
a-i da judecătorului anumite acte la semnat. Apoi în camera de deliberare a intrat
reprezentantul reclamantului şi i-a

prezentat judecătorului un înscris care avea

importanţă pentru soluţionarea justă a litigiului şi pe care nu a reuşit să-l prezinte în
procesul dezbaterilor judiciare. Judecătorul a adoptat hotărîrea şi a invitat părţile în
camera de deliberare pentru a o pronunţa.
S-au admis careva încălcări de procedură în cazul deliberării hotărîrii ? Există în
acest caz temeiuri pentru casarea hotărîrii ?

Nr. 5
Felicia Drăgan lucra în funcţie de soră medicală la spitalul traumatologic. Prin
ordinul medicului-şef, ea a fost concediată.

Considerînd eliberarea din funcţie

nelegitimă, Drăgan s-a adresat în judecată solicitînd de a fi restabilită la serviciu.
Examinînd materialele dosarului, judecata a satisfăcut acţiunea reclamantei de
restabilire la lucru şi a dispus achitarea despăgubirilor pentru absenţa forţată de la
serviciu.
În cadrul examinării acestei pricini, din numele pîrîtului a participat medicul-şef
care a semnat ordinul de concediere.

Judecătorul, pentru optimizarea examinării

litigiului, a dispus în cadrul aceleiaşi şedinţe de judecată încasarea în ordine de regres
de la medicul-şef în folosul spitalului traumatologic a sumei adjudecate reclamantei
Drăgan pentru absenţa forţată de la lucru.
A fost judecătorul în drept să încaseze despăgubirea pentru absenţa forţată de la
serviciu în folosul reclamantei Drăgan şi a aceleiaşi sume în favoarea spitalului, dacă
nici reclamanta, nici pîrîtul n-au solicitat despăgubiri ?

Nr. 6
În cadrul examinării acţiunii lui Ina Fetescu către Nelu Fetescu despre stabilirea
paternităţii şi încasarea pensiei de întreţinere, completul de judecată, în componenţa
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judecătorilor Gangan, Petrean, Cuzneţov, a pronunţat dispozitivul hotărîrii prin care
acţiunea reclamantei a fost admisă.
După expirarea a cinci zile instanţa a pronunţat hotărîrea în formă motivată, fiind
semnată de către judecătorii Gangan, Roşca şi Cuzneţov.
Ce încălcări au fost admise de către instanţa de judecată la deliberarea hotărîrii?
Poate fi casată această hotărîre ?

Nr. 7
Anatol Reznic a înaintat o acţiune civilă către Viorel Stoica prin care solicita
încasarea de la acesta a 14 560 lei – costul ceasului de aur pe care pîrîtul i l-a sustras.
Audiind explicaţiile părţilor, depoziţiile martorilor judecătorii s-au retras pentru a
adopta o hotărîre. În procesul deliberărilor au apărut contradicţii referitor la preţul
ceasului furat. Instanţa a decis să solicite unui magazin de bijuterii estimarea valorii
bunului în litigiu.
La pronunţarea hotărîrii, preşedintele colegiului a declarat că acţiunea
reclamantului Reznic către Stoica se admite. Partea motivantă a hotărîrii se va pronunţa
peste 5 zile.
A treia zi instanţa a primit de la magazinul de bijuterii confirmarea că valoarea
ceasului de aur – obiect al litigiului – este de 12.300 lei. În acest temei, instanţa a emis
partea motivantă a hotărîrii prin care a dispus încasarea a 12.300 lei de la pîrîtul Stoica
în favoarea reclamantului Reznic. Întrucît unul din judecătorii care a participat la
examinarea pricinii a fost trimis în deplasare, hotărîrea în locul lui a fost semnată de
către vicepreşedintele instanţei.
S-au admis erori în acest caz ?

Nr.8
În acţiunea civilă privind divizarea în natură a unei case de locuit, instanţa de
judecată a solicitat o concluzie de la Direcţia arhitectură şi construcţii a Primăriei
municipale. Către începutul dezbaterilor judiciare, respectiva concluzie încă nu
parvenise, de aceea instanţa cu acordul părţilor a decis să examineze pricina în lipsa
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acesteia. În momentul cînd instanţa de judecată a anunţat că se retrage în camera de
deliberare, de la cancelarie a fost adusă concluzia Primăriei, în care se menţiona că
divizarea reală a casei de locuit nu este posibilă. Judecătorul a luat cu sine acest
document şi în temeiul lui a respins pretenţiile reclamantului.
A procedat corect instanţa de judecată ?

Nr. 9
Tudor Olaru s-a adresat în judecată către SRL „Avantaj” cu cererea de a i se
înlătura gratis viciile ferestrelor şi uşilor pe care le-a fabricat pîrîtul. Cererea şi-a
întemeiat-o pe art. 5, 10 ale Legii privind protecţia drepturilor consumatorilor nr. 105XV din 13.03.2003. Ulterior, reclamantul şi-a modificat pretenţiile, solicitînd de la pîrît
schimbarea uşilor şi ferestrelor instalate cu altele noi.
În partea descriptivă a hotărîrii nu s-a indicat că reclamantul şi-a modificat
obiectul acţiunii.
S-a încălcat în acest caz art. 241 CPC RM

Nr. 10
Dorin Snegur s-a adresat în judecată cu cererea de a fi reintegrat în serviciu la
fabrica de mobilă, solicitînd şi plata pentru absenţa forţată de la serviciu.
Instanţa de judecată a satisfăcut cererea reclamantului

Snegur.

În partea

descriptivă a hotărîrii, judecătorul a indicat pretenţiile reclamantului, probele pe care
se bazează acestea, precum şi obiecţiile pîrîtului. În partea motivantă a hotărîrii,
judecătorul a indicat doar că instanţa este de acord cu pretenţiile reclamantului şi nu
acceptă obiecţiile pîrîtului.
Sunt încălcate în acest caz prevederile legale ? Care este semnificaţia părţii
motivante a hotărîrii ?

Nr. 11
În urma examinării acţiunii Ursu către fabrica „Farmaco” privind reintegrarea la
serviciu şi plata pentru absenţa forţată de la lucru, instanţa de judecată a pronunţat o
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hotărîre, menţionînd în partea dispozitivă a hotărîrii următoarele: „a o reintegra pe Ursu
la serviciu şi a încasa de la SA „Farmaco” pentru absenţa forţată.”
Este întocmită corect partea dispozitivă a hotărîrii ?

Nr. 12
Vasile Ceaglei, născut în 1985 s-a căsătorit cu Ceaglei Valentina, născută în
1987. După naşterea fiului Igor, Vasile Ceaglei

a părăsit familia, schimbîndu-şi

domiciliul din Hînceşti la Cahul. Valentina Ceaglei a înaintat în judecată o acţiune
privind încasarea pensiei de întreţinere a fiului minor.
Reclamanta a anexat la cerere copia actului de naştere a fiului, în confirmarea
faptului că fiul se află la întreţinerea sa. La solicitarea reclamantei, instanţa a reclamat
un certificat despre salariul mediu al pîrîtului, întrucît reclamanta a menţionat că soţul
său lucrează la vamă şi primeşte un salariu brut de 950 lei lunar.
Pîrîtul n-a recunoscut pretenţiile, şi a cerut respingerea acestora. Întocmiţi
hotărîrea judecătorească.

Nr. 13
Dumitru Fusu s-a adresat în judecată către Ion Dascăl solicitînd recunoaşterea
dreptului de proprietate asupra ½ dintr-un imobil construit cu eforturi comune. Prin
hotărîrea judecătorească cererea lui Fusu a fost admisă. În dispozitivul hotărîrii,
judecătorul n-a indicat care jumătate din casă aparţine reclamantei şi ce acţiuni trebuie
să întreprindă pîrîtul.
Este certă şi deplină partea dispozitivă a hotărîrii ? Întocmiţi dispoziţiile hotărîrii
în conformitate cu prevederile legii.

Nr. 14
Instanţa de judecată a pronunţat dispozitivul unei hotărîri cu următorul conţinut:
„A obliga SRL „Norma” să repare gratis setul de mobilă pe care l-au fabricat pentru
Dumitru Grigorescu. În caz de neexecutare a acestei obligaţii, pîrîtul SRL „Norma” va
compensa integral costul reparaţiei setului de mobilă.”
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Cum se numesc astfel de hotărîri ? Este admisă o atare formulare a dispozitivului
hotărîrii ?

Nr. 15
Examinînd acţiunea civilă a Anei Bieşu către Valentina Muntean privind
revendicarea pianului, instanţa a decis: „a obliga pe Munteanu Valentina să restituie
Anei Bieşu pianul de marca „Lira” sau 12.000 lei -- costul estimativ al pianului.
Termenul de executare a hotărîrii este de 2 luni.”
Este întocmită corect partea dispozitivă a hotărîrii? Se admit hotărîri alternative
sau facultative în legislaţia Republicii Moldova?

Nr. 16
Instanţa de judecată a satisfăcut acţiunea reclamantei Corobţova către Pavel
Erhan de a i se recunoaşte dreptul la spaţiu locativ şi de a-i oferi în folosinţă o odaie de
18 m.p.
După o lună, în temeiul art. 251 CPC RM instanţa de judecată a emis o încheiere
în care era stipulat că Corobţova are dreptul să se folosească de coridor şi de terasă.
Pavel Erhan a contestat această încheiere în ordine de recurs. Instanţa ierarhic
superioară a admis cererea de recurs din simplul motiv că instanţa de fond urma să
emită o hotărîre suplimentară, şi nu o încheiere.
Ce greşeli procesuale au fost admise de către instanţa de fond ? În ce cazuri şi în
ce ordine instanţa de judecată poate să emită hotărîre suplimentară ? Care sunt limitele
explicării hotărîrii ?

Nr. 17
Una din judecătoriile din mun. Chişinău a pronunţat mai multe hotărîri în
diverse categorii de pricini privind:
1) reintegrarea în cîmpul muncii a unei persoane nelegitim concediate;
2) evacuarea din spaţiul locativ nelegitim ocupat;
3) încasarea unei sume de bani datorate în baza unui contract de împrumut;
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4) încasarea pensiei de întreţinere a copilului minor;
5) excluderea unor bunuri din lista de sechestru;
6) achitarea salariului restant.
Care din hotărîrile enumerate urmează a fi executate imediat în mod obligatoriu ?

Nr. 18
Examinînd acţiunea civilă a S.A. „Ionel” către

Nicolae Corolevschi privind

încasarea valorii prejudiciului material cauzat în legătură cu executarea obligaţiilor de
serviciu, instanţa a emis o încheiere de încetare a procesului din motivul că pîrîtul a
recunoscut acţiunea şi a asumat obligaţia de a recupera prejudiciul cauzat.
A procedat corect instanţa de judecată ? Ce act dispoziţional trebuie să emită
instanţa de judecată în situaţia dată ? Prin ce se deosebeşte hotărîrea judecătorească de
încheiere ? Numiţi categoriile de încheieri judecătoreşti.

Nr. 19
Fonari Gheorghe a înaintat în judecată acţiunea către Valentina Fonari privind
partajul averii proprietate comună în devălmăşie. Judecătorul, ascultînd explicaţiile
părţilor (alte probe nefiind prezentate), a admis acţiunea reclamantului şi a emis în
acelaşi timp o încheiere interlocutorie pe care a adresat-o administraţiei liceului, unde
pîrîta lucra profesoară. În încheiere se specifica că,

potrivit calităţii sale morale,

dumneaei nu poate exercita funcţii educative.
Valentina Fonari, fără a obiecta împotriva partajului averii, a contestat încheierea
interlocutorie, întrucît instanţa s-a pronunţat asupra unor circumstanţe care n-au fost
obiect al examinării. Judecătorul a refuzat să primească recursul împotriva încheierii
interlocutorii.
A procedat corect judecătorul ? În ce cazuri se emit încheieri interlocutorii? În
ce mod şi în ce termen trebuie să reacţioneze autorităţile sau persoanele cărora le sunt
adresate încheierile interlocutorii ? Poate fi contestată încheierea interlocutorie ? Dacă
da -- în ce termen şi la acre instanţă de judecată?
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Nr. 20
La cererea Alexandrei Coadă instanţa de judecată a emis o ordonanţă
judecătorească privind încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor de la
Victor Coadă. Aflînd despre acest fapt, Victor Coadă a înaintat în judecată o cerere
privind anularea ordonanţei judecătoreşti, motivînd că el n-a fost anunţat despre cererea
în judecată şi despre emiterea ordonanţei judecătoreşti. Mai mult decît atît, în cererea
Alexandrei Coadă nu este specificat că la întreţinerea lui ei se află al doilea copil, iar
instanţa de judecată n-a luat cunoştinţă de faptul că dînsul este şomer şi se află la
evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.
Prin ce se deosebeşte procedura ordonanţială de cea în acţiuni civile ? În cazul dat
este vreun temei pentru emiterea ordonanţei judecătoreşti ? Argumentele lui Victor
Coadă sunt temeinice pentru anularea ordonanţei ? Care este conţinutul ordonanţei
judecătoreşti ? Căror exigenţe suplimentare trebuie să se conformeze ordonanţele
privind încasarea pensiei de întreţinere ?

Tema 20. Procedura în pricinile ce decurg din raporturile juridico-publice
(contenciosului administrativ)
1. Dreptul constituţional de a contesta în judecată actele normative, hotărîrile şi
acţiunile (inacţiunile) autorităţilor publice, persoanelor oficiale şi funcţionarilor publici.
2. Noţiunea, esenţa şi particularităţile procedurii în pricinile ce decurg din
raporturile juridico-publice. Procedura prealabilă sesizării instanţei în pricinile juridicopublice.
3. Competenţa instanţelor judecătoreşti în pricinile ce decurg din raporturi juridicopublice. Actele exceptate de la controlul judecătoresc. Subiectele cu drept de sesizare a
instanţei în pricinile juridico-publice. Probaţiunea în pricinile ce decurg din raporturi
juridico-publice.
4. Procedura în pricinile ce ţin de contestarea în judecată a actelor normative.
Competenţa instanţelor în domeniul controlului judecătoresc al actelor normative.
Pornirea procesului. Examinarea pricinii. Executarea hotărîrii judecătoreşti.
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5. Procedura în pricinile ce ţin de contestarea în judecată a hotărîrilor, acţiunilor
(inacţiunilor) autorităţilor publice, persoanelor oficiale şi funcţionarilor publici ce
lezează drepturile cetăţenilor şi organizaţiilor. Pornirea procesului, termenul de adresare
în judecată, participanţii la proces. Examinarea pricinii. Hotărîrea instanţei şi executarea
ei.
6. Procedura în pricinile cu privire la apărarea drepturilor electorale şi a dreptului de
a participa la referendum ale cetăţenilor Republicii Moldova. Pornirea procesului,
termenul de adresare în judecată, participanţii la proces. Examinarea pricinii. Hotărîrea
instanţei şi executarea ei.
7. Procedura în pricinile de urmărire de la cetăţeni a restanţei de impozite şi
contribuţii de asigurări sociale de stat. Procedura prealabilă sesizării instanţei. pornirea
procesului în judecată, participanţii la proces. Examinarea pricinii. Hotărîrea instanţei şi
executarea ei.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Acte normative:
Constituţia Republicii Moldova din 27.07.1994.
Codul de procedură civilă al RM nr. 225-XV din 30.05.2003.
Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, Monitorul Oficial
nr. 57-58, 2000, cu modificările introduse prin legile nr. 726 din 07.12.2001, nr. 833
din 07.02.2002, nr. 1163 din 27.06.2002, nr. 106 din 13.03.2003, nr. 236 din 05.06.
2003, nr. 482 din 04.12.2003.
Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative al Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Monitorul Oficial nr. 208-210,
2003.
Legea nr. 123-XV din 18.03.2003 privind administraţia publică locală, Monitorul
Oficial nr. 49, 200.
Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire le petiţionare, Monitorul Oficial nr. 4
din 08.09.1994, Monitorul Oficial nr. 6-8, 2003.
Codul electoral al RM nr. 1381 din 21.11.1997.
Codul fiscal, nr. 1163 din 24.04.1997, Monitorul Oficial nr. 62/522 din 18.09.1997
(republicat în Monitorul Oficial nr. 102-103, 2001).
Legea cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii
nr. 633 din 10.11.1995, Monitorul Oficial nr. 8-9, 1996.

Practica judiciară:
1. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 27 din 24.12.2001 cu privire la
practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Legii
contenciosului administrativ, Buletinul Curţii Supreme de Justiţie nr. 4-5, 2002,
2. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 16 din 18.05.1999 cu privire la
practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei
electorale, Buletinul Curţii Supreme de Justiţie nr. 4, 2003 (cu modificările
introduse prin hotărîrea Plenului nr. 4 din 29.01.2001),
3. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 13 din 27.03.1997 cu privire la
practica judiciară de aplicare a unor prevederi ale legislaţiei fiscale, Culegere de
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hotărîri explicative ale Curţii Supreme de Justiţie, 2002, pag. 25 (cu modificările
introduse prin hotărîrea Plenului nr. 38 din 20.12.1999),
4. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 25 din 15.07.2002 cu privire la
unele aspecte de aplicare a prevederilor legislaţiei fiscale la examinarea litigiilor
despre urmărirea impozitelor şi taxelor, aplicarea sancţiunilor de către organele
fiscale, Buletinul Curţii Supreme de Justiţie nr. 10, 2002,
5. Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 46 din 21.11.2002 pentru controlul
constituţionalităţii unor prevederi din Legea contenciosului administrativ nr. 793 –
XIV din 10.02.2000 (cu modificările şi completările operate prin Legea nr. 726-XV
din 07.12.2001 şi Legea nr. 833-XV din 07.02.2002), Monitorul Oficial. nr. 170-172,
2002.

Recomandări metodice:
Divizarea funcţiilor în stat, sau altfel spus a puterii în: legislativă, executivă şi
judecătorească, presupune nu numai separarea lor, dar implică o colaborare şi un control
reciproc. Activitatea autorităţilor administraţiei publice este supusă nu numai
controlului exercitat însăşi din interiorul sistemului, ci şi controlului judecătoresc. Cu
acest prilej, procedura în pricinile juridico-publice ne poate servi drept model ce
reflectă un element concret de realizare al controlului exercitat de instanţele
judecătoreşti asupra activităţii organelor administraţiei publice.
Cu adoptarea Legii contenciosului administrativ din 10.02.2000, în Republica
Moldova s-a făcut un nou pas pe calea desăvîrşirii instrumentelor de garantare şi apărare
a drepturilor cetăţenilor şi organizaţiilor, prin stabilirea unui mecanism concret de
apărare a drepturilor cetăţenilor şi organizaţiilor împotriva acţiunilor şi actelor
individuale sau normative ilegale ale autorităţilor publice, contribuind la procesul de
consolidare a principiilor democratice şi la edificarea statului de drept.
Controlul judecătoresc pe calea contenciosului administrativ este o formă de
apărare judiciară a drepturilor şi libertăţilor persoanelor împotriva abuzurilor comise
de organele autorităţilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul acestor organe. Un
asemenea mecanism decurge din prevederile art. 53 din Constituţia RM şi se realizează
astfel, încît orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes al său de
către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul
legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins şi repararea
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pagubei cauzate. Toate pricinile soluţionate în ordinea acestei proceduri rezultă din
raporturi juridice de drept public, în care una dintre părţi în mod obligatoriu este o
autoritate publică sau funcţionar din cadrul acesteia, adică un subiect de drept investit cu
atribuţii de administrare. Apariţia, realizarea şi încetarea raporturilor juridico-publice
este reglementată de către normele de drept material public, care de regulă poartă un
caracter imperativ. Astfel, subiectele raportului material litigios se află pe poziţie de
subordonare, spre deosibire de raporturile juridice de drept privat, în care părţile se află
pe poziţie de egalitate juridică, ceea ce determină ca litigiile care rezultă din raporturile
juridico-publice să obţină un caracter specific.
Natura material-juridică a pricinei juridico-publice determină formarea anumitor
trăsături caracteristice ale formei procedurale aplicate, avînd ca rezultat existenţa
anumitor particularităţi procedurale de soluţionare a litigiilor respective, care necesită
instituirea unei proceduri specifice de soluţionare a pricinelor ce vizează controlul
legalităţii actelor administrative. Particularităţile de procedură sunt generate de
specificul raporturilor juridice de drept material public din care rezultă şi constituie nişte
derogări (excepţii) de la regulile generale de procedură în examinarea pricinilor cu
caracter privat. Aceste particularităţi sunt multiple şi vizează diverse elemente ale
mecanismului de realizare a justiţiei pe astfel de pricini, şi anume prin:
1) obiectul acţiunii administrative – pe care îl formează pretenţiile materialjuridice ale reclamantului îndreptate asupra unei decizii cu caracter individual sau
normativ ori acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor publice sau persoanei oficiale pe care
le consideră ilegale, solicitînd anularea în tot sau în parte şi, după caz, repararea
prejudiciului cauzat;
2) obiectul protecţiei judiciare a controlului judecătoresc asupra actelor normative
- o constituie nu numai dreptul subiectiv al persoanei vătămate, ci şi dreptul obiectiv şi
interesul general, reieşind din caracterul public şi impersonal al acestor acte;
3) mijloacele de apărare – din multitudinea mijloacelor de apărare a drepturilor
civile, stabilite de legislaţia civilă (art. 11 Cod civil), doar unele din ele pot fi aplicate, şi
anume: recunoaşterea nulităţii actului administrativ şi repararea prejudiciului cauzat;
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4) calitatea subiectelor procesuali - ca pîrît, în mod obligatoriu, figurează un
organ al autorităţii publice sau o persoană oficială, exponenţi ai puterii, vizavi de care
reclamantul – persoana vătămată se află pe poziţie de subordonare în cadrul raportului
material public. Calitatea de reclamant, pe lîngă cetăţeanul sau organizaţia al cărui drept
se prezumă a fi lezat, o mai pot avea şi Guvernul, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat,
preşedintele raionului şi primarul în condiţiile Legii cu privire la administraţia publică
locală, procurorul ş avocatul parlamentar în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege (art.
5 Legea contenciosului administrativ);
5) termenele de judecare - care sînt reduse, astfel pricinile ce rezultă din
raporturile juridico-publice se examinează de urgenţă şi în mod prioritar (art. 192, alin.
(2) CPC RM);
6) procedura prealabilă de soluţionare a litigiului – care reprezintă o condiţie
obligatorie preliminară sesizării instanţei de contencios administrativ (art. 14 Legea
contenciosului administrativ), nerespectarea căreia duce la restituirea cererii de chemare
în judecată sau scoaterea cererii de pe rol;
7) competenţa jurisdicţională – care depinde de poziţia organului emitent al
actului în ierarhia autorităţilor publice. Astfel, conform art. 32 alin. (2) CPC RM şi art.
7 din Legea contenciosului administrativ, judecătoriile, ca instanţe de contencios
administrativ, judecă litigiile privind legalitatea actelor emise de autorităţile
administraţiei publice din sate (comune) şi oraşe, de funcţionarii publici din cadrul
acestora şi de persoanele de drept privat de nivelul respectiv, care prestează servicii
publice. Conform art. 33 alin. (2) şi (3) CPC RM şi art. 8 Legea contenciosului
administrativ, curţile de apel, ca instanţe de contencios administrativ, judecă litigiile
privind legalitatea actelor emise de autorităţile administraţiei publice din municipii,
raioane, de consiliul şi Primăria municipiului Chişinău, de funcţionarii publici din
cadrul acestora şi de persoanele de drept privat de nivelul respectiv, care prestează
servicii publice, precum şi legalitatea actelor emise de autorităţile administraţiei publice
centrale de specialitate, în afara celor exceptate prin lege, privind legalitatea hotărîrilor
Comisiei Electorale Centrale şi ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. Potrivit art.
34, alin. (2) CPC RM şi art. 10 Legea contenciosului administrativ, Curtea Supremă de
155

Justiţie exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative cu caracter individual
emise de Parlament, de Preşedintele RM şi de Guvern, prin care sunt vătămate în
drepturi şi interese cetăţenii şi organizaţiile, în afara celor exceptate prin lege, precum şi
verifică legalitatea hotărîrilor Consiliului Superior al Magistraturii în cazurile prevăzute
de lege.
Instanţele judecătoreşti economice judecă o singură categorie de pricini care
rezultă din raporturile juridico-publice, şi anume pricinile legate de contestarea actelor
administrative ce vizează dreptul de proprietate asupra unor bunuri care au intrat în
circuitul civil (art. 29 alin. 1 lit. d) CPC), care ţin de competenţa Curţii de Apel
Economice (art. 36 alin. 1 lit. e) CPC);
8) măsurile de asigurare a acţiunii – din pluralitatea măsurilor de asigurare a
acţiunii civile, stabilite de legislaţia procesual-civilă, doar una dintre ele poate fi aplicată
în cadrul procedurii în pricinile juridico-publice şi anume - suspendarea executării
actului contestat;
9) cheltuielile de judecată – reclamantul fiind scutit de plata taxei de stat în astfel
de pricini;
10) sarcina probaţiunii – care se repartizează altfel, decît este stabilit de regulile
generale de procedură civilă, potrivit căreia ,,fiecare parte trebuie să dovedească
circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale, dacă legea
nu dispune altfel” (art. 118 CPC). În pricinile legate de contestarea actelor
administrative, potrivit art. 24 alin. 3 al Legii contenciosului administrativ, sarcina
probaţiunii este pusă pe seama pîrîtului, iar în materie de despăgubire revine ambelor
părţi;
11) acţiunea principiului contradictorialităţii – care funcţionează într-o formă
specifică, la soluţionarea pricinilor juridico-publice. Instanţa de judecată are un rol mai
activ în procesul de colectare şi administrare a probelor, decît în cazul examinării unei
pricini civile, ne fiind încătuşată de temeiurile şi argumentele înaintate de către părţi;
12) acţiunea principiul disponibilităţii – care, de asemenea, funcţionează într-o
manieră cu totul deosebită, mai ales în cazurile cînd obiectul acţiunii îl constituie
pretenţiile privind legalitatea unui act normativ, care produce efecte cu caracter general156

obligatoriu, impersonal şi se extinde asupra unui cerc nelimitat de persoane. De aceea,
instanţa trebuie să soluţioneze integraal fondul pricinii şi să verifice legalitatea actului
normativ contestat, indiferent de poziţia pe care o susţin părţile. Renunţarea
reclamantului la pretenţiile sale nu atrage după sine încetrea procesului. Totodată,
recunoaşterea pretenţiilor de către pîrît nu este obligatorie pentru instanţa de judecată.
Nu se admite nici încheierea tranzacţiei de împăcare de către părţi,
13) efectele hotărîrii instanţei de judecată – care se extind şi asupra persoanelor
care nu au participat la proces. Acestea sunt persoanele asupra cărora acţionează actul
normativ contestat şi a căror drepturi sau interese legitime sunt încălcate, însă pe care
instanţa de contencios administrativ nu are posibilitatea de ai înştiinţa şi atrage în
proces. Conform art. 28 al Legii contenciosului administrativ, hotărîrea instanţei de
contencios administrativ privind anularea, în tot sau în parte, a actului normativ ilegal, a
cărui punere în aplicare a fost condiţionată de publicarea în sursa oficială, precum şi
hotărîrea asupra excepţiei de ilegalitate se publică în aceeaşi sursă sau o altă publicaţie
indicată de instanţă. Un alt aspect al acestei particularităţi constă în faptul că
pronunţarea hotărîrii de către instanţa de judecată cu privire la efectuarea controlului
legalităţii actului normativ, la cererea unei anumite persoane, indiferent de rezultat,
exclude adresarea ulterioară, de către alte persoane interesate, cu o nouă cerere de
exercitare a controlului judiciar al aceluiaşi act normativ;
14) lipsa apelului ca cale de atac - hotărîrile instanţei de contencios administrativ,
ne fiind supuse apelului, sînt atacate direct cu recurs.
În concluzie putem menţiona că, reieşind din specificul raporturilor juridicopublice, în cazul soluţionării litigiilor care rezultă din aceste raporturi are loc o derogare
de la unele reguli ale procedurii civile. Potrivit art. 278 CPC, acţiunile în contenciosul
administrativ se examinează de instanţele judecătoreşti respective conform normelor
generale ale prezentului cod, cu excepţiile şi completările stabilite de legislaţia
contenciosului administrativ.
Conform procedurii contenciosului administrativ sunt judecate mai mute categorii
de pricini juridico-publice.
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Pricinile ce ţin de contestarea în judecată a hotărîrilor, acţiunilor
(inacţiunilor) autorităţilor publice şi funcţionarilor publici, precum şi a
persoanelor de drept privat care realizează un serviciu public, ce lezează
drepturile cetăţenilor şi organizaţiilor. În astfel de pricini, calitatea de reclamant o au
cetăţenii sau organizaţiile care se consideră lezate în drepturile sau interesele lor
legitime prin hotărîrile adoptate sau acţiunile (inacţiunile) întreprinse de către organele
administraţiei publice sau funcţionarii publici din cadrul acestora. Obiectul acţiunii îl
constituie pretenţiile cu privire la contestarea, în tot sau în parte, a actelor administrative
cu caracter individual, care se extind asupra unui subiect sau a unui cerc limitat de
subiecte sau nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri. Cetăţeanul sau organizaţia
care se consideră vătămată într-un drept al său, va solicita printr-o cerere prealabilă,
conform art. 14 al Legii contenciosului administrativ, autorităţii publice emitente sau
organului ierarhic superior, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului,
revocarea acestuia. Cererea prealabilă se examinează în termen de 30 de zile de la data
înregistrării ei.
Cetăţeanul sau organizaţia care nu este mulţumită de răspunsul primit la cererea
prealabilă s-au nu a primit nici un răspuns în termenul prevăzut de lege este în drept să
sesizeze instanţa de judecată competentă pentru anularea, în tot sau în parte, a actului
administrativ respectiv şi repararea prejudiciului cauzat. Termenul de adresare în
instanţa de judecată este de 30 de zile, care curge de la data primirii răspunsului la
cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru examinarea
acesteia sau data comunicării refuzului de a soluţiona o cerere.
Sesizarea instanţei de judecată are loc în baza unei cereri de chemare în judecată,
întocmită conform dispoziţiilor art. 166 şi art. 167 CPC. Judecătorul decide primirea
cererii de chemare în judecată în termen de 3 zile de la data depunerii ei. Examinarea
cererii are loc cu participarea reclamantului şi pîrîtului şi/sau reprezentanţilor acestora,
conform regulilor generale de procedură civilă şi se finisează cu adoptarea unei hotărîri.
Hotărîrea instanţei de contencios administrativ poate fi atacată cu recurs.
Instanţa care a adoptat hotărîrea, în termen de 3 zile de la data la care hotărîrea
devine irevocabilă, trimite o copie a hotărîrii pîrîtului pentru executare şi o altă copie
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instanţei de drept comun de la sediul pîrîtului pentru controlul executării ei. Hotărîrea se
execută în termenul stabilit în dispozitivul ei, iar în cazul în care termenul nu este
stipulat în cel mult 30 de zile de la data la care hotărîrea a devenit irevocabilă.
Pricinile ce ţin de contestarea în judecată a actelor normative. În astfel de
pricini, obiectul acţiunii îl constituie pretenţiile cu privire la declararea ilegalităţii a unui
act normativ, care are un caracter general şi acţionează asupra unui cerc nelimitat de
persoane, emis de către organele administraţiei publice centrale sau locale. Sesizarea
instanţei de judecată poate avea loc prin două modalităţi: printr-o acţiune directă sau
prin ridicarea excepţiei de ilegalitate, conform art. 13 al Legii contenciosului
administrativ. Specific pentru procedura în pricinile ce ţin de contestarea în judecată a
actelor normative este faptul că nu sunt stabilite termene pentru depunerea cererii
prealabile sau pentru sesizarea instanţei de judecată, astfel, actele normative considerate
ilegale pot fi contestate oricînd. Examinarea cererii are loc conform regulilor generale
de procedură civilă, ţinînd cont de particularităţile procedurale care au fost enumerate
mai sus.
Pricinile privitor la apărarea drepturilor electorale şi a dreptului de a
participa la referendum ale cetăţenilor Republicii Moldova. Potrivit art. 38 al
Constituţiei cetăţenii Republicii Moldova participă la alegeri prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat. Dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales este grantat de
Costituţie, concretizat şi reglementat prin legislaţia electorală în vigoare. În vederea
asigurării acestui drept universal al cetăţenilor Republicii Moldova instanţele
judecătoreşti, în cazurile prevăzute de lege, examinează contestaţiile cetăţenilor,
partidelor şi ale altor organizaţii social-politice împotriva acţiunilor Comisiei Electorale
Centrale, consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de
votare, precum şi împotriva altor organe şi persoane care în calcă drepturile electorale,
de asemenea, instanţele judecătoreşti confirmă legalitatea alegerilor locale şi validează
mandatele consilierilor şi primarilor aleşi, precum şi lista candidaţilor supleanţi.
O bună parte din normele de procedură aplicabile la examinarea şi soluţionarea
unor astfel de pricini se conţin în Codul electoral al RM. Reieşind din prevederile art.
art. 7-10 din Legea contenciosului administrativ şi art. 26, 28 şi 65 din Codul electoral,
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acţiunile şi hotărîrile organelor electorale pot fi contestate în organele electoral ierarhic
superioare şi instanţa de judecată competentă. Alegătorii şi concurenţii electorali pot
contesta acţiunile şi hotărîrile organelor electorale în termen de 3 zile de la data
săvîrşirii acţiunii sau adoptării hotărîrii. Contestaţia cuprinde motivele ce o generează,
probele, semnătura şi datele de identitate ale persoanei care o depune. Cererile şi
contestaţiile împotriva hotărîrilor şi acţiunilor organelor electorale se examinează în
ordinea stabilită prin Legea contenciosului administrativ, cu respectarea termenelor de
procedură prevăzute în capitolul 12 din Codul electoral, specific pentru care le este
caraterul redus. Hotărîrea instanţei de contencios administrativ poate fi atacată în ordine
de recurs, în instanţa ierarhic superioară, de către participanţii la proces, în termen de 3
zile de la data pronunţării. Instanţa de recurs examinează recursul în termen de 3 zile de
la primirea dosarului. Despre data şi locul examinării pricinii sunt anunţate persoanele
interesate, dar prezenţa lor în şedinţa de judecată nu este obligatorie.
Potrivit art. 167 al Codului electoral confirmarea rezultatelor referendumului
republican este realizat de către Curtea Constituţională, iar confirmarea rezultatelor
referendumului local, conform art. 197 al Codului electoral, este realizat de către
instanţa de judecată din raza teritorială respectivă. Instanţa de judecată, în baza
raportului privind efectuarea referendumului local, la care se anexează procesul-verbal
şi toate contestaţiile, însoţite de note cu privire la modul lor de soluţionare, în termen de
10 zile, adoptă o hotărîre prin care confirmă sau infirmă legalitatea efectuării
referendumului local şi rezultatele acestuia. De asemenea, potrivit art. 200 Cod
electoral, instanţa de judecată poate declara referendumul local nul. Hotărîrile instanţei
de judecată cu privire la confirmarea sau infirmarea legalităţii alegerilor,
referendumului local şi validarea mandatelor sunt definitive şi executorii din momentul
pronunţării. Instanţa de judecată expediază, în termen de 24 de ore, o copie de pe
hoărîre Comisiei Electorale Centrale şi consiliului electoral de circumscriţie.
Pricinile de urmărire de la cetăţeni a restanţei de impozite şi contribuţiilor
de asigurare socială de stat. Potrivit legislaţiei în vigoare pot fi urmărite pe cale
judiciară impozitele şi taxele care constituie sistemul fiscal al Republicii Moldova,
precum şi alte plăţi obligatorii nevărsate în termen la bugetul de stat, la bugetle locale,
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la bugetele asigurărilor sociale de stat şi în fondurile extrabugetare. Din conturile
bancare ale persoanelor juridice si fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător,
indiferent de forma lor organizatorico-juridică, restanţele la impozite şi taxe se percep
de către organele fiscale prin executare silită, fără sesizarea instantei de judecată., iar de
la persoanele fizice, inclusiv de la acelea care desfăşoară activitate de întreprinzător şi
de la gospodariile ţărăneşti (de fermier), care nu au conturi bancare - conform hotărîrii
instanţei de judecată pronunţate în baza cererii depuse de organul fiscal.
Cererea de urmărire a plăţilor obligatorii nevărsate în termen poate fi înaintată
numai de către organele fiscale, în instanţa de judecătă competentă, în a cărei rază se
află domiciliul plătitorului restanţier sau la locul de aflare a bunurilor lui şi trebuie să
corespundă cerinţelor înaintate în art. 166-167 CPC. Pînă la adresare în judecată organul
fiscal trebuie să expedieze plătitorului avertismentul şi să pună sub sechestru bunurile
plătitorului suficiente pentru stingerea plăţilor datorate. Organele fiscale, la depunerea
cererii, sunt scutite de plata taxei de stat.
Dacă apar îndoieli în ceea ce priveşte corectitudinea de calcularea a mărimii
plăţilor ce urmează a fi încasate, instanţa de judecată suspendă procesul şi trimite actele
pentru verificare organului fiscal care a înintat cererea. Dacă organul fiscal va fi de
acord şi va recalcula mărimea plăţii respective, atunci instanţa va relua judecarea
pricinii, iar dacă organul fiscla nu va fi de a cord cu recalcularea, procesul va fi reluat
după confirmarea mărimii plăţii de către organul fiscal ierarhic superior. În cazurile în
care contribuabilul nu fa fi de a cord cu mărimea plăţii recalculate sau confirmate de
către organul fiscal ierarhic superior, instanţa poate dispune efectuarea unei expertize
judiciare contabile şi va adopta hotărţîea, reieşind din cumulul probelor administrate.
Hotărîrea instanţei judecătoreşti este executată de către organele fiscale. Organul fiscal
nu are dreptul să renunţe la urmărire, să reducă mărimea plăţilor obligatorii, să
întocmească cu debitorul o tranzacţie de împăcare.
Toate aceste categorii de pricini sunt examinate şi soluţionate conform normelor
generale de procedură civilă, cu excepţiile şi completările stabilite de Legea
contenciosului administrativ,

de

către

aşa-numitele

instanţele

de

contencios

administrativ, care sunt constituite din: judecătorii desemnaţi din cadrul judecătoriilor,
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colegiile sau completele de contencios administrativ ale curţilor de apel şi colegiul civil
şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie.
Situaţii de drept:
Nr. 1
Iurie Badîr s-a adresat la Curtea Supremă de Justiţie cu o acţiune către Guvernul
Rep. Moldova de anulare a Hotărîrii Guvernului nr. 223 din 09.03.2000 cu privire la
repunerea lui în funcţia anterior deţinută de Prim-viceministru al Economiei şi
Reformelor.
Examinînd materialele prezentate, instanţa a constatat că reclamantul a fost numit
la 27.12.1999, prin Hotărîrea Guvernului Rep. Moldova nr. 1078 în funcţia de Primviceministru al Economiei şi Reformelor şi a fost destituit din această funcţie prin
Hotărîrii Guvernului nr. 223 din 09.03.2000. Instanţa a considerat că în virtutea funcţiei
deţinute de reclamant, acesta este o persoană oficială de stat, exponentă a unui interes
public deosebit, iar actul prin care a fost destituit din funcţia respectivă nu poate fi
contestat în instanţa de contencios administrativ. Prin urmare, instanţa a decis că acest
litigiu nu este de competenţa instanţelor de contencios administrativ şi a refuzat în
primirea cererii de chemare în judecată.
Reclamantul a depus recurs la Colegiul lărgit al Curţii Supreme de Justiţie
solicitînd anularea încheierii de refuz în primire cererii, pe motiv că îi este îngrădit
accesul liber la justiţie garantat de art. 20 din Constituţie.
Care acte administrative sînt exceptate de la controlul judecătoresc? Corect a
procedat prima instanţă? Ce decizie trebuie să ia instanţa de recurs?

Nr. 2
Andrei Ursu a înaintat acţiune în Curtea de Apel Chişinău, solicitînd anularea
ordinului nr. 250 din 25.12.2002 emis de Ministerul Educaţiei prin care a fost eliberat
din funcţia de director al Colegiului de Telecomunicaţii şi repunerea în funcţia anterior
deţinută.
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Prin Hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 14.05.2003 acţiunea a fost admisă.
Ministerul Educaţiei a declarat recurs împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău.
Colegiul civil şi Contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie prin Decizia din
09.07.2003 a casat hotărîrea Curţii de Apel Chişinău cu trimiterea pricinii la rejudecare
în Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău din motivul că litigiul ţine de competenţa
judecătoriilor de drept comun.
Apreciaţi soluţiile instanţei de fond şi ale instanţei de recurs?

Nr. 3
SRL ,,Moldovafarm” s-a adresat în Curtea de Apel Economică cu o cerere de
anulare a deciziei Camerei de licenţiere nr. 3268 din 31.10.2003 prin care i-a fost retrasă
licenţa pentru activitatea farmaceutică.
Curtea de Apel Economică a restituit cererea de chemare în judecată în temeiul
art. 170 CPC, invocînd că conform art. 33 alin.3 CPC Curtea de Apel Chişinău este
competentă să judece pricina în cauză, ci nu instanţele economice.
Care sunt criteriile de delimitare a competenţei instanţelor de drept comun de
competenţa instanţelor economice în materie de contencios administrativ? Care instanţă
de judecată este competentă să judece cererea în cauză? Corect a procedat Curtea de
Apel Economică?

Nr. 4
Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat a cerut, instanţei de contencios
administrativ, anularea deciziei unui consiliu sătesc prin care s-a aprobat bugetul local
cu nerespactarea cvorumului, cerut de lege, de participare a membrilor consiliului local
la şedinţă în care s-a luat decizia de aprobare a bugetului. Astfel, consiliul local a
adoptat decizia cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, deşi, conform Legii cu
privire la administraţia publică locală, o asemenea decizie se adoptă cu votul majorităţii
consilierilor aleşi.
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Care sunt subiectele cu drept de sesizare a instanţei în pricina în cauză? Care
instanţa de judecată este competentă să examineze cerere dată şi ce decizie trebuie să
adopte?
Nr. 5
În vederea executării Legii privind piaţa produselor petroliere nr. 461-XV din
30.07.2001, a fost adoptată Hotărîrea Guvernului Nr.1027 din 01.10.2001 cu privire la
unele măsuri de implementare a Legii privind piaţa produselor petroliere. Legalitatea
acestei hotărîri a fost contestată la Curtea de Apel Chişinău de către Uniunea
Importatorilor de Petrol din Moldova ,,Importcompetrol”, motivînd prin aceea că
hotărîrea în cauză, stabileşte nişte condiţii legate de activitatea de import care contravin
Legii privind piaţa produselor petroliere şi totodată lezează dreptul la muncă a unui
număr mare de persoane, cauzînd un prejudiciu substanţial prin sistarea activităţilor de
import.
Pot fi supuse controlului judiciar actele normative ale Guvernului? Care este
deosebirea dintre controlul legalităţii şi controlul constituţionalităţii unui act normativ?
Ce decizie trebuie să ia Curtea de Apel Chişinău?

Nr. 6
Vasile Istrati a solicitat, Judecătoriei Buiucani mun. Chişinău, anularea deciziei
emise de Primăria or. Durleşti cu privire la demolarea unei construcţii ridicate fără
autorizaţie, invocînd ilegalitatea acesteia, pe motiv că dispune de toată documentaţia
necesară pentru realizarea construcţiei în cauză.
Care este obiectul şi care sînt subiectele acţiunii în contenciosul administrativ?
Daţi noţiunea de act administrativ? Este competentă instanţa sesizată să examineze
cerere depusă?

Nr. 7
Victor Bobu a cerut instanţei de judecată obligarea Oficiului Cadastral Teritorial
să examineze cererea de înregistrare a drepturilor sale asupra unui imobil.
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Soluţionînd pricina, instanţa a constatat următoarea situaţie de fapt. La data de
01.03.2004 reclamantul Victor Bobu a depus la Oficiului Cadastral Teritorial cererea şi
actele necesare pentru înregistrarea drepturilor sale asupra unui imobil. Cererea a fost
înregistrată în condica de cereri la data de 02.03.2004. După expirarea unei luni de zile,
cererea reclamantului încă nu fusese examinată şi respectiv, drepturile sale asupra
imobilului nu au fost înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile, drept motiv fiind
invocat volumul mare de lucru.
Poate constitui obiectul acţiunii în contenciosul administrativ nesoluţionarea în
termen legal a unei cereri? Daţi noţiunea de act administrativ asimilat? Ce hotărîre
trebuie să pronunţe instanţa de judecată?

Nr. 8
SRL ,,Minerva” a solicitat instanţei de judecată anularea unei decizii a
Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chişinău asupra cazului de încălcare a legislaţiei
fiscale emise în urma unui act de control fiscal, prin care s-a decis de a încasa la buget
sumele impozitelor şi plăţilor calculate în urma controlului şi anume - TVA diminuată
în sumă de 411 693 lei şi penalitatea calculată în urma controlului în sumă de 15 621
lei.
Care

pretenţii constituie

obiectul acţiunii

în procedura

contenciosului

administrativ? Pot fi atacate în ordinea procedurii contenciosului administrativ deciziile
Inspectoratului Fiscal de Stat şi ale persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul
acestora?

Nr. 9
Cetăţeanului Andrei Baciu cu domiciliul în or. Orhei i s-a refuzat în
autentificarea testamentului, în cadrul unui birou notarial din Chişinău, fapt care a fost
contestat în instanţa de judecată.
Care acte sau acţiuni ale notarului pot fi contestate pe cale administrativă şi care în
instanţa de judecată? Poate fi contestat în instanţa de judecată în ordinea contenciosului
administrativ refuzul notarului de a îndeplini un act notarial?
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Nr. 10
Elena Vatamaniuc s-a adresat instanţei de judecată cu o acţiune către Ministerul
Afacerilor Interne de anulare a Ordinului nr. 39 din 25.01.2002 şi repunerea în funcţia
anterior deţinută cu încasarea salariului mediu pentru lipsa forţată de la lucru.
Examinînd chestiunea primirii cererii de chemare în judecată, instanţa a constatat
că prin Ordinului nr. 39 din 25.01.2002, în conformitate cu prevederile pct. 32 al
Statutului disciplinar al organelor afacerilor interne, reclamanta a fost înlăturată de la
îndeplinirea obligaţiilor de serviciu cu ridicarea legitimaţiei de serviciu, a armei de
dotare şi suspendarea salariului pînă la soluţionarea procesului penal de către instanţa de
judecată, pornit în privinţa ei de către Procuratura mun. Chişinău. Astfel, s-a stabilit că
reclamanta este persoană cu statut militar, iar ordinul Ministerul Afacerilor Interne cu
privire la destituirea ei din funcţie nu poate fi atacat în instanţa de judecată.
Prin urmare, instanţa în temeiul art. 4 lit. (d)

al Legii contenciosului

administrativ, printr-o încheiere a dispus refuzul în primirea cereri, concluzionînd că
acest litigiu nu este de competenţa instanţelor de judecată şi a explicat reclamantei
dreptul de a se adresa Ministrului Afacerilor Interne pentru soluţionarea litigiului iscat
Poate avea calitatea de reclamant în procedura contenciosului administrativ
persoana cu statut militar care se consideră vătămată într-un drept al său de către o
autoritate publică printr-un act administrativ? Corect a procedat instanţa de judecată?

Nr. 11
Gheorghe. Baluţel s-a adresat în Curtea de Apel Chişinău către cu o acţiune de
anulare a Deciziei Consiliului SA ,,Bursa de Valori a Moldovei” în partea în care
contravine prevederilor legale.
Reprezentantul SA ,,Bursa de Valori a Moldovei” şi-a exprimat dezacordul cu
faptul punerii pe rol în contencios administrativ a pricinii în cauză, deoarece ,,Bursa de
Valori a Moldovei” este o societate pe acţiuni de tip închis, participant profesionist la
piaţa valorilor mobiliare şi nu constituie o autoritate publică centrală, prin urmare actele
emise de SA ,,Bursa de Valori a Moldovei” nu pot fi contestat în ordinea contenciosului
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administrativ. Din aceste considerente, reprezentantul pîrîtului a solicitat strămutarea
pricinii la Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău.
Examinînd materialele dosarului şi audiind explicaţiile reclamantului, instanţa a
constatat că conform art. 47, 48 şi 49 ale Legii privind valorile mobiliare şi a pct. 3.1,
pct.3.2 ale Statutului ,,Bursa de Valori a Moldovei” exercită atribuţii cu caracter public,
utilizează domeniul public, fiind împuternicită prin lege să presteze un serviciu de
interes public.
Poate o persoană juridică de drept privat avea calitatea de pîrît într-o acţiune în
contenciosul administrativ? Cum trebuie să procedeze Curtea de Apel Chişinău?

Nr. 12
Mihai Bodean, domiciliat în mun. Chişinău, în ajunul alegerilor a stabilit că nu este
inclus în lista electorală. La solicitarea de a fi inclus în lista electorală, la biroul secţiei
de votare i s-a refuzat, motivînd prin acea că listele au fost întocmite de către Primăria
Chişinău.
Care organe sînt competente şi în baza cărei proceduri sînt examinate contestaţiile
împotriva neîncluderii alegătorului sau excluderea din listele electorale, precum şi
împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre alegător?
Nr. 13
Ion Lupu, în legătură cu neachitarea în termen a impozitului pentru bunurile
imobile, a acumulat o restanţă în mărime de 1200 lei. Contribuabilului i s-a expediat un
avertisment, prin care a fost avertizat că, în cazul în care nu va achita restanţa de
impozit în termenul nou stabilit, acesta va fi urmărit pe cale judiciară.
Poate avea loc urmărirea de la cetăţeni a restanţelor de impozit pe cale judiciară?
Care instanţe de judecată sunt competente şi care procedură este aplicabilă la
examinarea unor astfel de pricini? De către cine poate fi înaintată cererea de urmărirea a
restanţelor de impozite?
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Tema 21. Procedura specială
1. Noţiunea şi esenţa procedurii speciale. Delimitarea procedurii speciale de
procedura în jurisdicţie contencioasă (civilă şi contenciosului administrativ).
2. Pricinile care se examinează în ordinea procedurii speciale.
a) constatarea faptelor care au valoare juridică. Faptele care se constată în ordinea
procedurii civile. (depunerea şi examinarea cererii, hotărîrea instanţei);
b) încuviinţarea adopţiei. (depunerea cererii şi actele care se anexează la cerere,
actele judecătorului de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare, examinarea cererii,
hotărîrea judecătorească).
c) declararea capacităţii depline de exerciţiu a minorului (depunerea şi
examinarea cererii, hotărîrea judecătorească);
d) declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată (depunerea cererii şi
pregătirea pricinii pentru judecare, efectele apariţiei persoanei sau descoperirii locului
de aflare a persoanei declarate dispărută fără urmă sau decedată);
e) limitarea în capacitatea de exerciţiu sau declararea incapacităţii cetăţeanului
(depunerea cererii, ordonarea expertizei de constatare a stării cetăţeanului, examinarea
cererii şi pronunţarea hotărîrii, repunerea în capacitatea de exerciţiu);
f) încuviinţarea spitalizării şi a tratamentului forţat (depunerea şi examinarea
cererii, hotărîrea judecătorească);
g) încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie
(depunerea cererii şi pornirea procesului, examinarea cererii, hotărîrea judecătorească,
externarea înainte de termen sau prelungirea spitalizării bolnavului);
h) restabilirea în drepturile ce izvorăsc din titlurile de valoare la purtător şi din
titlurile de valoare la ordin pierdute (depunerea cererii şi cuprinsul ei, actele
judecătorului după primirea cererii petiţionarului, actele judecătorului după primirea
cererii deţinătorului de document, examinarea cererii, hotărîrea judecătorească);
i) declararea fără stăpîn a unui bun mobil şi declararea dreptului de proprietate
municipală asupra unui bun imobil fără stăpîn (depunerea cererii şi cuprinsul ei,
examinarea ei, hotărîrea judecătorească);
j) constatarea inexactităţii înscrisurilor în registrele de stare civilă (ordinea
administrativă introducerii corectărilor şi modificărilor în registrele de stare civilă,
corectarea şi modificarea inexactităţilor în registrele de stare civilă în ordinea procedurii
speciale);
k) reconstituirea procedurii judiciare pierdute (depunerea cererii şi cuprinsul ei,
acţiunile judecătorului după primirea cererii, examinarea cererii, hotărîrea
judecătorească, încetarea procedurii);
l) limitarea minorului în dreptul de a dispune de sine stătător de veniturile
proprii.
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Acte normative:
1. Codul de procedură civilă al RM nr. 225-XV din 30.05.2003.
2. Codul civil al RM nr. 1007-XV din 06.06.2002.
3. Codului familiei a RM nr.1316-XIV din 26.10.2000.
4. Legea privind asistenţa psihiatrică, Monitorul Oficial, 1998, nr. 44-46.
5. Legea privind actele de stare civile, Monitorul Oficial, 2001, nr. 100.
6. Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, Monitorul
Parlamentului, 1992, nr. 12.
7. Legea pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor
represiunilor politice, Monitorul Oficial, 1995, nr. 1.
8. Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, Monitorul Oficial, 1998, nr.
111 – 113.
9. Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi
din trupele organelor afacerilor interne, Monitorul Parlamentului, 1993, nr. 7.
10. Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte nr.273-XIII
din 09.11.1994.
11. Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de
cercetare a accidentelor de muncă nr.706 din 05.06.2002.
12. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului organelor de
expertiză medicală a vitalităţii din Republica Moldova nr.746 din 30.06.2004.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Practica judiciară:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica judiciară în
cazurile despre constatarea faptelor ce au valoare juridică nr. 15 din 20.12.1993 cu
modificările introduse prin hotărîrea Plenului nr. 38 din 20.12.1999.
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica aplicării de către
instanţele judecătoreşti a legislaţiei la judecarea cazurilor referitoare la stabilirea
paternităţii nr. 8 din 24.10.1994.
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica examinării de
către instanţele judecătoreşti a cauzelor privind limitarea în capacitatea de exerciţiu
şi declararea incapacităţii persoanei fizice nr. 17 din 31.05.2004.
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica aplicării de către
instanţele judecătoreşti a legislaţiei despre înfierea copiilor nr. 16 din 23.12.1996.
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica aplicării de către
instanţele de judecată a Legii privind asistenţa psihiatrică.
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie despre practica judiciară în cauzele
civile privind limitarea capacităţii de exerciţiu a cetăţenilor care fac abuz de băuturi
spirtoase sau substanţe narcotice nr. 1 din 14.05.1979.
Recomandări metodice:
Procedura civilă are drept scop apărarea drepturilor, a libertăţilor şi intereselor

legitime ale cetăţenilor şi organizaţiilor. Litigiile de drept care rezultă din raporturi
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civile, familiale, de muncă, locative, funciare, ecologice şi alte raporturi prevăzute de
lege se examinează şi se soluţionează în ordinea procedurii contencioase prin intentarea
acţiunii civile. În procedura contencioasă care rezultă din pricini juridico-publice
apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor ocrotite de lege se exercită prin anularea
sau modificarea actelor autorităţilor publice, organizaţiilor asimilate acestora, precum şi
ale funcţionarilor publici, obligarea acestora de a săvîrşi anumite acţiuni, recunoaşterea
ilegalităţii actelor normative, iar pentru apărarea drepturilor şi intereselor autorităţilor
publice, altor organizaţii asimilate acestora, persoanelor cu funcţii de răspundere – prin
recunoaşterea legalităţii acţiunilor şi actelor acestora. În cadrul procedurii în ordonanţă
apărarea drepturilor şi intereselor ocrotite de lege are loc prin obligarea debitorului de
a-şi onora obligaţiile asumate.
În unele cazuri apare necesitatea de

a constata anumite circumstanţe care

constituie drept temei pentru apariţia, modificarea sau stingerea drepturilor subiective,
precum şi de a confirma existenţa unor drepturi subiective incontestabile în scopul
exercitării acestora. Atingerea acestor obiective, urmăreşte procedura specială. Studiind
examinarea

pricinilor în procedură specială, urmează

să atenţionăm principala

deosebire a acestei proceduri de procedura contencioasă pe acţiuni civile, precum şi de
procedura contencioasă în pricini juridico-publice. În pricinile cu procedură specială
lipseşte litigiul de drept. Apărarea judiciară a drepturilor şi intereselor ocrotite de lege în
cadrul procedurii speciale se realizează prin: constatarea faptelor care au valoare
juridică, constatarea existenţei unor drepturi necontestate, exercitarea cărora este
imposibilă fără confirmarea lor pe cale judecătorească, constatarea stării civile a
persoanelor fizice, statutului juridic al unui bun etc.
Procedura specială dispune de anumite particularităţi care sînt generate de
specificul pricinilor supuse examinării în procedura specială. Din această cauză sunt
unele derogări (excepţii) de la regulile generale de procedură în acţiuni civile.
Aceste particularităţi sînt multiple şi vizează diverse elemente ale mecanismului
de realizare a justiţiei pe astfel de pricini, şi anume:
1) lipsa litigiului de drept, care este caracteristic procedurii contencioase. Pricinile
de procedură specială nu conţin un litigiu de drept. Totuşi, în ştiinţa dreptului procesual
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civil există două opinii în această privinţă. Potrivit primei opinii, în procedura specială
în genere nu există nici un litigiu, aceasta fiind o procedură necontencioasă. Conform
altei opinii, în procedura specială nu există un litigiu de drept, dar poate exista un
litigiu cu privire la fapte juridice, căci, dacă aceste fapte vor fi ar fi întotdeauna evidente
sau dacă faţă de ele nu ar manifesta interes alte persoane, atunci nu ar fi necesară
constatarea lor de către instanţa de judecată şi dispăre necesitatea participării în
procedură specială a persoanelor interesate. Trebuie să atragem atenţia că în ordinea
procedurii speciale, în unele cazuri se contestă existenţa faptului juridic, care trebuie
confirmat numai pe cale judiciară. Astfel, între petiţionar şi persoana interesată poate să
apară un litigiu:
A) cu privire la fapte, care nu sunt însoţite de un litigiu de drept;
B) cu privire la fapte, care sunt urmate de un litigiu de drept, ce ţine de
competenţa instanţelor judecătoreşti;
În primul caz legea nu interzice instanţei de judecată de a continua examinarea
pricinii în fond conform procedurii speciale şi de a adopta o hotărîre cu privire la
constatarea faptului care are valoare juridică.
În acele cazuri cînd litigiul cu privire la confirmarea faptului se transformă într-un
litigiu de drept, instanţa, precum expres este indicat în lege, scoate cererea de pe rol
printr-o încheiere şi explică petiţionarului şi persoanelor interesate dreptul lor de a
soluţiona litigiul în procedura de acţiune civilă la instanţa competentă (art.280, alin.(3)
CPC RM).
2) lipsa părţilor în pricinile examinate în ordinea procedurii speciale, în care
există doar petiţionarul şi alte persoane interesate, precum şi reprezentanţii
organizaţiilor. (art.280, alin.(2) CPC al RM).
3) intentarea procesului are loc în baza unei cereri depuse de către petiţionari cetăţeni sau organizaţii, ci nu prin depunerea unei cereri de chemare în judecată.
4) lipsa caracterului contradictoriu la examinarea pricinilor în procedura specială,
determinată de lipsa litigiului şi a părţilor.
Particularităţile procedurii speciale se referă, de asemenea, la competenţa
jurisdicţională, la componenţa participanţilor la proces, la probe şi probaţiune.
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Conţinutul hotărîrilor pronunţate în urma examinării pricinilor de procedura specială, de
asemenea are specificul său, la fel ca şi ordinea de executare a hotărîrilor pronunţate în
pricinile procedurii speciale.În procedură specială pricinile se examinează de instanţele
judecătoreşti după regulile de examinare a acţiunilor civile, cu excepţiile şi completările
stabilite la cap. XXIII-XXXIV Codul de procedură civilă şi în alte legi.
În ordinea procedurii speciale se examinează doar categoriile de pricini expres
prevăzute de lege (art.279 CPC al RM) şi anume, în pricini cu privire la:
1) constatarea faptelor care au valoare juridică;
2) încuviinţarea adopţiei;
3) declararea capacităţii depline de exerciţiu a minorului;
4) declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată;
5) limitarea în capacitatea de exerciţiu sau declararea incapacităţii;
6) încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat;
7) încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie;
8) restabilirea în drepturile ce izvorăsc din titlurile de valoare la purtător şi din
titlurile de valoare la ordin pierdute (procedura de chemare);
9) declararea fără stăpîn a unui bun mobil şi declararea dreptului de proprietate
municipală asupra unui bun imobil fără stăpîn;
10) constatarea inexactităţii înscrisurilor în registrele de stare civilă;
11) reconstituirea procedurii judiciare pierdute (procedura de reconstituire);
12) limitarea minorului în dreptul de a dispune de sine stătător de veniturile
proprii potrivit art.21, alin.(3) CC RM;
Una dintre cele mai frecvent întîlnite categorii de pricini ce se examinează în
procedură specială sînt pricinile de constatare a faptelor care au valoare juridică.
Trebuie de remarcat că în procedură specială se constată fapte şi nu consecinţele
juridice ale acestora. Enumerarea faptelor cu valoare juridică în art.281 CPC RM nu
este exhaustivă. Astfel, instanţele de judecată sînt în drept să constată şi alte fapte care
au valoare juridică. Din acest considerent este important să se cunoască care sînt
condiţiile necesare pentru constatarea faptelor cu valoare juridică (art.281, alin.(2), lit.
n) CPC şi art.282 CPC). Studenţilor li se recomandă studierea Hotărîrea Plenului Curţii
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Supreme de Justiţie nr. 15 din 20 decembrie 1993, cu modificările introduse prin
hotărîrea Plenului nr. 38 din 20 decembrie 1999, Cu privire la practica judiciară în
pricinile despre constatarea faptelor ce au valoare juridică, acordînd o atenţie deosebită
pct. 2; 3; 4; 6; 20; 22.
Există particularităţi referitoare la examinarea şi a altor categorii de pricini în
procedură specială ceea ce determină necesitatea cunoaşterii competenţei jurisdicţionale
a acestor categorii de pricini, exigenţele prevăzute de lege pentru întocmirea cererilor,
cercul participanţilor la astfel de procese, particularităţile pregătirii, examinării şi
soluţionării fiecărei categorii de pricini, precum şi executarii hotărîrilor.

Situaţii de drept:
Nr.1
Ana Codreanu, nepoata de la soră a lui Maria Vîntu, în urma decesului acesteia s-a
adresat instanţei de judecată solicitînd constatarea faptului aflării sale la întreţinerea
defunctei. Constatarea respectivului fapt îi este necesară pentru perfectarea drepturilor
succesorale în privinţa vilei, care a rămas după decesul Mariei Vîntu. În cerere Ana
Codreanu a indicat că la vila respectivă mai pretind fiica şi fiul defunctei Vîntu.
Expuneţi în ce cazuri constatarea judiciară a faptelor are valoare juridică?
Argumentaţi dacă aflarea Anei Codreanu la întreţinerea decedatei Maria Vîntu are
valoare juridică la primirea cererii?

Nr. 2
Natalia Arnaut s-a adresat la Biroul de avocaţi după consultaţie juridică. Din
spusele acesteia în certificatul de înregistrare a căsătoriei sale cu Valreiu Vrabie oficiul
stării civile a admis o eroare – a indicat greşit data înregistrării căsătoriei. Mai mult
decît atît, oficiul stării civile a refuzat să corecteze înscrierea efectuată.
Unul din avocaţi i-a explicat Nataliei Arnaut că în relaţiile acesteia cu oficiul
stării civile lipseşte un litigiu de drept, în consecinţă cererea urmează să fie examinată în
procedură specială.
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Natalia Arnaut susţinea că ea şi oficiul stării civile se găsesc în litigiu de drept, iar
prin inacţiunile acestuia drepturile ei sînt lezate.
În ce caz părţile se găsesc în litigiu de drept ? Care este obiectul litigiului în
astfel de situaţii ? Enumeraţi trăsăturile caracteristice pricinilor examinate în procedură
specială ? Există vreo deosebire între litigiul de drept şi litigiul de fapt ?

Nr. 3
Ala Vasilcova s-a adresat Şefului secţiei evidenţă şi documentare a populaţiei
cu cererea de a corecta înscrierea în paşaport referitoare la naţionalitate din „rusoaică”
în „ucraineancă”. Şefului secţiei evidenţă şi documentare a populaţiei

i-a explicat

petiţionarei că o astfel de cerere trebuie adresată instanţei de judecată pentru a constata
un fapt care are valoare juridică – apartenenţa la o anumită naţionalitate.
Sînt corecte explicaţiile şefului secţiei evidenţă şi documentare a populaţiei?
Care alte fapte cu valoare juridică, exceptîndu-le pe cele enumerate în art. 281 CPC pot
fi constatate în procedură specială ? Care sînt condiţiile necesare pentru constatarea
faptelor care au valoare juridică ?

Nr. 4
În ianuarie 2004 Victoria Ghereg s-a adresat

în judecată cu cererea de

recunoaştere a paternităţii de către Andrei Ursu, decedat în noiembrie 2003, în privinţa
fiului său Victor Ghereg, născut în septembrie 2003. Petiţionara a conveţuit împreună
cuAndrei Ursu fără a-şi oficializa căsătoria. Judecătorul a refuzat să primească cererea
din următoarele motive: cererea privind constatarea

paternităţii se examinează în

ordine procedurii în acţiune civilă, iar presupusul pîrît este decedat şi în consecinţă
acţiunea nu poate fi înaintată persoanelor decedate.
Sînt corecte acţiunile judecătorului ? Întocmiţi cererea din numele Victoriei
Ghereg în judecată pe pricina dată. Determinaţi obiectul probaţiunii pe pricina în cauză,
reieşind din circumstanţele menţionate.

Nr. 5
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Două surori Nina Ungureanu şi Ecaterina Ungureanu au locuit împreună, au dus
gospodărie casnică comună din 1970 pînă în 2003. În 2003 Ecaterina Ungureanu a
decedat. În afară de bunurile casnice, Ecaterina Ungureanu mai avea sume băneşti întrun cont bancar.
După decesul Ecaterinei, sora acesteia Nina, care era moştenitoare de prima
clasă, nu şi-a putut perfecta drepturile asupra bunurilor defunctei, întrucît nici una din
surori nu şi-au păstrat adeverinţele de naştere, acte care ar fi putut confirma relaţiile
lor de rudenie. În afară de sora moştenitoare - Nina, defuncta Ecaterina Ungureanu mai
avea o soră Vera Grecu, născută Ungureanu, care locuia separat. Alţi moştenitori
Ecaterina Ungureanu nu avea.
Este admisibilă ca mijloc de probaţie confirmarea scrisă a Verei Grecu, născută
Ungureanu, că Nina şi Ecaterina Ungureanu sînt surori? Pot fi audiaţi ca martori vecinii
- Sergiu Cebatori şi Ion Vascan? Care mijloace de probaţie sunt admisibile în astfel de
pricini?

Nr. 6
Lilia Moraru s-a adresat în judecată cu cererea de a constata faptul aflării sale la
întreţinerea fratelui Valeriu Nacu, dinanul 1985 pînă la decesul acestuia în 2004.
Deoarece Lilia Moraru nu a avut un cîştig propriu, iar mărimea pensiei pe care o
primeşte nu-i asigură un minim de existenţă, instanţa de judecată a emis o hotărîre, prin
care a constatat faptul aflării Liliei Moraru la întreţinerea lui Valeriu Nacu pentru a i se
stabili pensie pentru pierderea întreţinătorului.
Are valoare juridică

pentru stabilirea pensiei faptul aflării Liliei Moraru la

întreţinerea lui Valeriu Nacu? Face parte Lilia Moraru din cercul persoanelor care au
dreptul la această categorie de pensie?

Nr. 7
Elena Braga s-a adresat judecătoriei r. Edineţ cu cererea de a constata faptul
înregistrării căsătoriei sale cu Mihai Braga, decedat în urma unui incendiu în anul 2003.
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În cerere Elena Braga a indicat că certificatul de înregistrare a căsătoriei sale cu
Mihai Braga, eliberat în or. Odesa în 1956, a ars în timpul incendiului, care a avut loc în
apartamentul lor. Constatarea faptului menţionat îi este necesară pentru a perfecta actele
de moştenire a bunurilor soţului şi dreptul la pensie.
Ce întrebări trebuie să clarifice judecătorul pentru a primi cererea spre examinare?

Nr. 8
Eugen Istrati s-a adresat în judecată cu cererea de a constata faptul producerii
unui accident în cîmpul muncii, şi anume că în timpul lucrului i-a nimerit în ochi aşchii
metalice. În urma confirmării acestuia fapt, a fost întocmit un act despre accidentul în
cîmpul muncii. Ulterior starea sănătăţii lui Eugeni Istrati s-a înrăutăţit şi, în consecinţă,
i-a fost stabilit gradul trei de invaliditate. Întrucît administraţia uzinei a refuzat să-i
elibereze actul despre accidentul în cîmpul muncii, motivînd că în arhivă uzinei acesta
nu s-a păstrat, Eugen Istrati s-a adresat în instanţa de judecată şi a solicitat constatarea
faptului producerii accidentului de muncă.
Judecătorul printr-o încheiere a restituit cererea din motiv că petiţionarul nu a
menţionat scopul constatării acestui fapt, nu a prezentat probele care l-ar confirma şi
nu a plătit taxa de stat.
Contează oare pentru constatarea

faptului producerii accidentului în cîmpul

muncii unde şi în ce condiţii s-a produs accidentul? În ce cazuri instanţa primeşte
cererea de constatare a faptului producerii accidentului în cîmpul muncii? Cum
procedează instanţa în cazul în care petiţionarul se adresează cu cererea de a examina
refuzul administraţiei întreprinderii de a întocmi actul privind accidentul în cîmpul
muncii ?

Nr. 9
Intenţionînd să-şi vîndă casa, ce-i aparţine cu drept de proprietate, Ana Conţescu
a depistat că în actul de proprietate numele ei este scris incorect, şi anume - Ana
„Coţescu”. Solicitînd înstrăinarea casei Ana Conţescu s-a adresat în judecată cu cererea
de a constata faptul că actul constatator de drepturi în privinţa casei îi aparţine ei.
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Examinînd pricina instanţa a menţionat în dispozitivul hotărîrii că Ana Conţescu şi Ana
Coţescu este una şi aceiaşi persoană.
Care este obiectul probaţiei în procese de constatare a apartenenţei actelor
constatatoare de drepturi? Care acte constatatoare de drepturi nu sînt de competenţa
instanţei de judecată? Este redat corect dispozitivul hotărîrii?

Nr. 10
Ion Popescu s-a adresat în judecată cu cererea de a i se recunoaşte posesia şi
folosinţa asupra casei de locuit din comuna Ţîpala, care a aparţinut cu drept de
proprietate tatălui său Andrei Popescu, decedat în anul 2003. Constatarea acestui fapt
juridic îi este necesar petiţionarului pentru a intra în dreptul de succesor, deoarece
actele care confirmă dreptul de proprietate a tatălui său asupra casei nu s-au păstrat.
Examinînd pricina, instanţa de judecată a respins cererea lui Ion Popescu.
Care circumstanţe urmează a fi stabilite în cazurile de constatarea a posesiunii şi
folosinţei unui bun imobil în drept de proprietate? Este suficientă
de

hotărîrea instanţei

judecată pentru a perfecta dreptul de proprietate al petiţionarului asupra unei

construcţii? Este corectă hotărîrea instanţei judecătoreşti?

Nr. 11
Nina Gălescu s-a adresat în judecată cu cererea privind constatarea
concubinajului cu Gheorghe Mihăilă care a decedat în iunie 2003. În cerere petiţionara
a indicat că concubinajul ei cu Gheorghe Mihăilă a început în 1980. Acest fapt îl pot
confirma rudele ei şi ale defunctului, precum şi mulţi martori care au fost oaspeţi la
nunta lor. Constatarea faptului de concubinaj îi este necesară pentru a perfecta drepturile
asupra casei de locuit, a autoturismului şi a depunerilor bancare rămase după moartea
soţului.
Instanţa de judecată, audiind explicaţiile Ninei Gălescu şi a doi martori, rudelor
petiţionarei, a constatat faptul de concubinaj a Ninei Galescu cu Gheorghe Mihăilă.
A procedat corect instanţa ? În ce cazuri instanţa de judecată este în drept de a
recunoaşte concubinajul ?
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Nr. 12
Parascovia Guţu şi copiii săi, Dumitru Guţu şi Maria Tozlovan s-au adresat în
instanţa de judecată cu cererea privind recunoaşterea faptului pierderii avutului în
legătură cu represiunile politice la care au fost supuşi. În special, petiţionarii s-au referit
la următoarele circumstanţe. Pînă la al doilea război mondial ei au locuit în or. Bălţi. În
septembrie 1944 au fost deportaţi în regiunea Sverdlovsk, iar în decembrie al aceluiaşi
an au fost exilaţi într-o localitate din reg. Kustanaisk a Kazahstanului, unde au locuit
pînă în 1992.
În 1994 Parascovia Guţu a fost reabilitată, iar Dumitru Guţu şi Maria Tozlovan
au fost recunoscuţi ca fiind afectaţi de represiuni politice. Din spusele petiţionarilor ei
au fost lipsiţi de bunurile care le aparţineau, inclusiv casa de locuit din or. Bălţi. Timp
îndelungat li s-a interzis să se întoarcă în oraşul natal şi să beneficieze de averea lor.
Judecata din or. Bălţi a satisfăcut cererea Ninei Guţu şi a copiilor săi. Curtea de
Apel Bălţi a casat hotărîrea primei instanţe şi a dispus încetarea procesului, întrucît
cererile privind constatarea pierderii avutului în rezultatul represiunilor politice nu sunt
de competenţa instanţelor de judecată.
Argumentaţi care din instanţele de judecată a procedat corect?

Nr. 13
Zinaida Lucescu s-a adresat în judecată pentru a constata faptul adopţiei sale
către Raisa Munteanu

în anul 1969.

Petiţionara

a menţionat că are nevoie de

constatarea acestui fapt pentru a intra în dreptul de succesor al averii rămase după
decesul Raisei Munteanu. La organele de stare civilă actele despre adopţie nu s-au
păstrat. La materialele dosarului a fost anexat doar certificatul oficiului stării civile
despre faptul că în arhiva acestuia nu s-au păstrat înscrierile despre înfierea Zinaidei
Lucescu, întrucît înregistrarea actelor efectuate între anii 1940 –1970 în mare parte au
fost incendiate.
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Cum trebuie să procedeze instanţa de judecată ? Care circumstanţe urmează a fi
stabilite în astfel de cereri ? Care mijloace de probaţiune sînt admisibile pentru a
constata că Zinaida Lucescu a fost înfiată de către Raisa Munteanu ?

Nr. 14
Lidia Vornicescu, care a luat pentru educare de la casa de copii o fetiţă de 7 ani,
pe care ulterior l-a înfiat, s-a adresat la autoritatea publică locală cu solicitarea de a
anula adopţia, întrucît i s-a înrăutăţit grav starea sănătăţii.
Determinaţi competenţa generală (materială) a acestor categorii de pricini. Care
este procedura de soluţionare a unor astfel de cereri? Care este competenţa autorităţilor
publice locale în pricinile cu privire la anularea adopţiei?

Nr. 15
Soţul Mariei Bunescu, solicitînd înfierea fiicei soţiei sale Irina Grădinar, a cerut
instanţei de judecată să menţină legătura juridică a Irinei cu tatăl său biologic - în
special, referitor la pensia de întreţinere şi la dreptul de succesiune. Instanţa de judecată
a admis cererea de înfiere, dar a respins celelalte pretenţii, motivînd că raporturile
juridice de adopţie exclud relaţiile de familie dintre părinţii biologici şi copiii care au
fost adoptaţi.
A procedat corect instanţa de judecată ? Este copilul în drept să ceară menţinerea
relaţiei cu mama biologică, dacă adoptator este un bărbat (şi viceversa)? Care informaţii
obligatorii trebuie să conţină hotărîrea judecătorească pronunţată în pricinile privind
încuviinţarea adopţiei ?

Nr. 16
Ion Voloh în vîrstă de 16 ani, după ce a lucrat un timp în baza contractului
individual de muncă a hotărît să desfăşoare activitatea de întreprinzător. Din aceste
considerente s-a adresat autorităţii tutelare solicitînd emanciparea.

Părinţii

petiţionarului şi-au exprimat dezacordul ca fiul lor să obţină capacitate deplină de
exerciţiu înainte de atingerea majoratului.
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Ce împuterniciri are autoritatea tutelară în astfel de situaţii? Care este ordinea
soluţionării unor asemenea chestiuni? Poate fi soluţionată această problemă evitînd
autoritatea tutelară ? Ce calitate procesuală vor avea părinţii minorului în caz de pornire
a procesului de emancipare în judecată şi cum va proceda instanţa în cazul în care
părinţii nu se prezintă la şedinţa judiciară, fiind legal citaţi ? Unde şi în ce ordine poate
fi atacată hotărîrea judecătorească privind respingerea cererii de emancipare ?

Nr. 17
Victor Zaharia s-a adresat în judecată pentru a-l declara dispărut fără urmă pe
vecinul său Ion Garaba, care lucrează şofer de cursă lungă pe rute internaţionale.
Petiţionarul a indicat în cerere că vecinul lui lipseşte de la domiciliul său deja de 12
luni. Recunoaşterea dispariţiei fără urmă a lui Ion Garaba îi este necesară pentru ca
instanţa să îl numească custode al patrimoniului vecinului.
Urmează a fi primită spre examinare cererea lui Victor Zaharia? Cine se
consideră în procedura specială ca persoană interesată?

Nr. 18
Constanitn Dobin s-a adresat în judecată cu cerere de a-şi declara soţia Anastasia
Dodina decedată.

În cererea sa petiţionarul a indicat că soţia sa

lipseşte

de la

domiciliul lor permanent timp de 5 ani. Declararea morţii soţiei îi este necesară pentru
soluţionarea întrebării privind moştenirea averii lor comune. Prin hotărîrea instanţei de
judecată Anastasia Dobina a fost declarată decedată, iar Constatin Dobin a moştenit
averea acesteia.
Ulterior Constantin Dobin s-a adresat în judecată cu cererea de a constata faptul
decesului soţiei în anumite circumstanţe, întrucît acestea i-au devenit cunoscute. În
cererea sa petiţionarul a menţionat că pentru dînsul este important să aibă confirmarea
circumstanţelor decesului soţiei sale. Instanţa de judecată i-a refuzat în primirea cererii,
motivînd prin faptul că petiţionarul are posibilitatea să obţină confirmarea documentară
a acestui fapt pe cale extrajudiciară.
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Sînt legale acţiunile instanţei de judecată? Se va schimba situaţia dacă am
presupune că petiţionarul nu are altă posibilitate să obţină actele necesare ?

Nr. 19
La 20 august 2003 Tatiana Ţîbîrnă a depus la judecătoria or. Bender o cerere de
a-l declara pe soţul său Victor Ţîbîrnă decedat. Pe parcursul examinării pricinii s-a
stabilit că Victor Ţîbîrnă lucra ca salvator pe şalupa de salvare. În iulie 2005, fiind în
stare de ebrietate, a căzut peste bordul vasului în Nistru. Deşi au fost luate măsurile de
căutare cadavrul lui nu a fost găsit, iar la organele stării civile moartea lui nu a fost
înregistrată.

Ţinînd cont de circumstanţele pricnii, instanţa de judecată a decis

admiterea cererii Tatianei Ţîbîrnă şi l-a declarat pe Victor Ţîbîrnă decedat.
Este corectă hotărîrea instanţei ? Determinaţi obiectul probaţiei, reieşind din
circumstanţele descrise în speţă. Prin ce se deosebesc procesele despre declararea
persoanei decedate de procesele privind constatarea faptului înregistrării morţii şi de
constatarea morţii la o anumită dată şi în anumite circumstanţe ?

Nr. 20
Gheorghe Durleşteanu s-a adresat în judecată solicitînd declararea incapacităţii
mamei sale, motivînd că ea de mult timp suferă de o tulburare psihică şi respectiv a fost
internată în staţionarul de psihiatrie de cîteva ori. Reieşind din cele relatate de către
petiţionar instanţa a declarat-o pe Elena Durleşteanu incapabilă.
Ce încălcări a admis instanţa de judecată ? Care este cercul participanţilor la
proces pentru examinarea unor astfel de pricini ?

Nr. 21
Procurorul s-a adresat în judecată cu cererea de a-l declara pe Aurel Creangă
incapabil din cauza unei dereglări psihice.
Instanţa de judecată a atras în proces fraţii lui Aurel Creangă care locuiau
împreună cu el. Acestea au declarat că nu susţin cererea procurorului de a-l declara pe
Aurel Creangă incapabil şi cer instanţei încetarea procesului în temeiul art.265, lit. (c)
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CPC, afirmînd că procurorul nu acţionează în interesele lor, iar judecată nu este în drept
să examineze astfel de cereri fără acordul lor.
Cum trebuie să procedeze instanţa de judecată ? Se va schimba situaţia dacă
procesul ar fi fost pornit nu de către procuror, ci de către instituţia de psihiatrie ?

Nr. 22
Poliţistul de sector Dorin Donţu a înaintat în judecată o cerere privind limitarea în
capacitatea de exerciţiu a Parascoviei Curmei. În cerere era indicat că Parascovia
Curmei consumă sistematic băuturi alcoolice, nu are grijă de fiica sa, creîndu-i o
situaţie materială şi morală dificilă, precum şi că

conduita Parascoviei Curmei

afectează ordinea publică. La cerere petiţionarul, a anexat concluzia dispensarului
narcologic prin care se confirma ca Parascovia Curmei suferă de alcoolism cronic şi
poate fi limitată în capacitatea de exerciţiu, precum şi materialele privind sancţionarea
ei administrativă pentru apariţia sistematică în stare de ebrietate în locurile publice.
Instanţa a fixat termenul de examinare a pricinii şi a înştiinţat-o pe Parascovia
Curmei despre locul, data şi ora şedinţei de judecată, însă aceasta nu s-a prezentat la
şedinţa de judecată.

Ţinînd cont de probele prezentate instanţa a decis limitarea

Parascoviei Curmei în capacitatea de exerciţiu.
Ce greşeli procesuale a admis instanţa de judecată în pricina dată ? În ce mod pot fi
corectate ?

Nr. 23
Victor Rusu s-a adresat în judecată cu solicitarea de a fi restabilit în drepturile
asupra titlului de valoare la purtător pierdut şi de a-l recunoaşte nul. După primirea
cererii instanţa de judecată a inserat în ziarul local un anunţ cu următorul conţinut „S-a
pierdut libretul de economii la purtător nr. 11-1770 eliberată de filiala Băncii de
economii din Edineţ care se consideră nevalabilă.”
Corespunde exigenţelor legii conţinutul anunţului ? Care este ordinea înaintării
unor astfel de cereri în judecată şi care sunt actele procesuale care trebuie să le
întreprindă judecătorul în vederea pregătirii pricinii pentru dezbateri ? Cum trebuia să
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procedeze instanţa de judecată în caz de depunere a cererii de către deţinătorul titlului
de valoare la purtător ?

Nr. 24
În instanţa de judecată s-a adresat Vasile Şişcanu cu o acţiune civilă către
vecinul său Andrei Gherţescu de a declara fără stăpîn bunul imobil al acestuia – un
hangar metalic. Motivaţia reclamantului se argumenta prin faptul că vecinul nu se
foloseşte de hangar şi nu are faţă de acesta o atitudine ca faţă de proprietatea sa. Vasile
Şişcanu în cererea sa de chemare în judecată a mai menţionat că după declararea
respectivului hangar fără stăpîn, dînsul intenţionează să obţină dreptul de proprietate în
privinţa acestuia în virtutea uzucapiunii.
Judecătorul a refuzat să primească cererea, indicînd că o astfel de revendicare se
examinează conform procedurii speciale, iar Vasile Şişcanu a înaintat în judecată o
acţiune civilă.
Descrieţi cuprinsul cererilor în pricinile cu procedură specială ? Poate fi
examinată cererea lui Vasile Şişcanu în ordinea procedurii speciale ? Motivaţi soluţia
unei atare situaţii?

Nr. 25
Ina Rogoz a înaintat în judecată cererea, solicitînd

de a recunoaşte data

înregistrării naşterii în registrul actelor stării civile ca fiind greşită. Prin hotărîrea
judecătorească s-a constatat că înscrierea în registrul actelor stării civile a Inei Rogoz
este greşită. Dispozitivul hotărîrii are următoarea expunere: „A recunoaşte greşită
înscrierea despre naşterea Inei Rogoz efectuată în registrul actelor stării civile a oficiului
Donduşeni de la 20 noiembrie 1983 cu nr. 560.”
Care sunt regulile de întocmire a hotărîrilor în pricinile de contestare a inexactităţii
înscrierilor în registrul de acte a stării civile? A fost întocmit corect dispozitivul hotărîrii
în pricina dată?
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Tema 22. Procedura în ordonanţă
1. Noţiunea şi esenţa procedurii în ordonanţă. Trăsăturile caracteristice ale
procedurii în ordonanţă şi distingerea procedurii în ordonanţă de alte feluri de proceduri.
2. Ordonanţa judecătorească. Indicii ordonanţei judecătoreşti. Distincţia
ordonanţei judecătoreşti de hotărîrea judecătorescă.
3. Pretenţiile în al căror temei se emite ordonanţa judecătorească.
4. Procedura în ordonanţă: pornirea procedurii în ordonanţă, examnarea cererii,
eliberarea ordonanţei judecătoreşti sau refuzul în eliberarea ei, anularea ordonanţei
judecătoreşti, executarea ordonanţei judecătoreşti.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acte normative:
Codul de Procedură Civilă al RM nr. 225-XV din 30.05.2003,
Codul Civil al RM nr. 1007-XV din 06.06.2002,
Codului Familiei a RM nr.1316-XIV din 26.10.2000,
Codul Muncii al RM nr. 154-XV din 28.03.2003,
Codul Fiscal al RM nr.1163-XIII din 24.04.1997,
Codul de executare al RM nr.443-XV din 24.12.2004,
Legea cambiei nr. 1527-XII din 22.06.1993, Monitorul Oficial nr.10, 1993,
Legea cu privire la gaj nr.449-XV din 30.07.2001, Monitorul Oficial RM, nr.
120, 2001,
Legea cu privire la notariat nr. 1453-XV din 8.11.2002, Monitorul Oficial, nr.
154-157, 2002,
Legea cu privire la sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din
08.07.1999, Monitorul Oficial, nr. 1-4, 2000,
Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992, Monitorul Oficial, nr. 12, 1992.

Practica judiciară:
1. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr.30 din 24.10.2003 cu
privire la unele chestiuni apărute în practica judiciară în legătură cu punerea în aplicare
a Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, Buletinul Curţii Supreme de
Justiţie a Republicii Moldova, nr.11, 2003,
2. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr.18 din 31.05.2004 cu
privire la unele chestiuni ce vizează procedura de eliberare a ordonanţelor
judecătoreşti, Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, nr. 6, 2004.

Recomandări metodice:
Conform regulilor generale, pentru examinarea în instanţa de judecată a oricăror
pretenţii material-juridice, indiferent de natura litigiului şi volumul de probaţiune,
reclamantul trebuie să aştepte finalizarea dezbaterii pricinii în şedinţă de judecată şi
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adoptarea hotărîrii. Însă, există situaţii în care aplicarea tuturor formalităţilor procedurii
civile nu doar că este în plus, dar nu este nici raţională, deoarece tergiversează apărarea
dreptului, care este vădit încălcat, precum şi supraîncarcă activitatea instanţelor de
judecată.
Practica demonstrează că pe un şir întreg de pretenţii material-juridice este
evidentă incontestabilitatea acestora, adică pretenţiile solicitantului sînt întemeiate şi
documentar dovedite, iar persoana obligată nu poate expune careva obiecţii în fond
împotriva pretenţiilor înaintate. Totodată, este necesar de a da raporturilor dintre părţi
forţa de constrîngere, de a pune în aplicare mecanismul de executare silită, deoarece
debitorul în mod evident nu îşi execută obligaţia.
Simplificarea procedurii în astfel de situaţii ridică eficacitatea apărării drepturilor
şi intereselor persoanei, concomitent degrevează instanţele de judecată de a respecta
procedura complicată în soluţionarea pricinilor incontestabile. În astfel de cazuri, în
scopul simplificării procedurii, este posibilă admiterea pretenţiilor în baza unei
ordonanţe judecătoreşti – dispoziţiei a primei instanţe, date unipersonal de judecător în
baza materialelor şi probelor prezentate de creditor, privind încasarea de sume băneşti
sau revendicarea de bunuri mobile. Procedura de eliberare a ordonanţelor judecătoreşti
mai este numită procedura simplificată. Procedura în ordonanţă este simplificată în
raport cu procedura în acţiune civilă în faţa primei instanţe.
Procedura în ordonanţă în cadrul procedurii civile este o instituţie cu tradiţie a
cărei evoluţie istorică este destul de îndelungată, fiind cunoscută atît dreptului roman şi
practicii judiciare din Evul Mediu, cît şi în epoca contemporană. Ordonanţa
judecătorească nu şi-a găsit loc în Codul de procedură civilă al RM din 1964, fiind
considerată drept o formă administrativă de apărare a drepturilor creditorului, prin
intermediul inscripţiilor (titlurilor) executorii eliberate de notari.
Procedura în ordonanţă dispune de un rînd de trăsături caracteristice, care o fac să
se deosebească de alte feluri de proceduri civile. Astfel de trăsături caracteristice ale
procedurii în ordonanţă pot fi numite următoarele:
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1) procedura în ordonanţă este – o formă specifică de apărare a drepturilor şi
intereselor creditorului, care se bazează pe acte incontestabile împotriva debitorului,
care nu-şi execută în mod evident obligaţia;
2) procedura în ordonanţă serveşte soluţionarea într-o formă simplificată a
litigiilor de drept, ce rezultă din raporturi, care apar în legătură cu încasarea sumelor
băneşti sau revendicarea de bunuri mobiliare. Cu ajutorul ordonanţei judecătoreşti nu
pot fi revendicate bunuri imobiliare, cu excepţia celor care au fost gajate;
3) procedura în ordonanţă dispune mecanismul de executare silită a obligaţiei;
4) părţile în procedura în ordonanţă sunt numite: creditor şi debitor;
5) procedura în ordonanţă este condiţionată de natura specifică a pretenţiilor
material-juridice, care necesită a fi aparate pe calea eliberării ordonanţei. Pretenţiile în
al căror temei se emite ordonanţă judecătorească sunt expres prevăzute şi exhaustiv
enumerate în art. 345 CPC;
6) premisele, care determină posibilitatea soluţionării pricinii în ordine de
procedură în ordonanţă, constituie posedarea de către creditor a unor probe scrise
cerute de lege cu o mare puterea probatorie;
7) ordonanţa judecătorească se pronunţă de judecător după examinarea pricinii,
fără citarea părţilor pentru explicaţii, fără dezbateri judiciare, fără de cercetarea
depoziţiilor martorilor,concluziilor expertului şi fără întocmirea unui proces-verbal;
8) procedura în ordonanţă este una de alternativă procedurii în acţiune civilă.
Alegerea unei sau altei proceduri (în ordonanţă sau în acţiune civilă) este un drept
exclusiv al creditorului care solicită apărarea dreptului sau interesului său.
Ţinînd cont de trăsăturile caracteristice menţionate, putem defini procedura în
ordonanţă ca fiind o procedură în faţa primei instanţe, simplificată, alternativă
procedurii în acţiune civilă, bazată pe probe scrise autentice şi incontestabile, care are
drept scop apărarea drepturilor şi intereselor creditorului, prin asigurarea
mecanismului de executare silită a obligaţiei, condiţionată de natura pretenţiilor
material-juridice, indicate în lege, în al căror temei se emite ordonanţa judecătorească.
Conform art. 344 CPC ordonanţa judecătorească este dispoziţia dată unipersonal
de judecător, în baza materialelor prezentate de creditor, privind încasarea de sume
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băneşti sau revendicarea de bunuri mobiliare de la debitor în pretenţiile specificate în
art. 345 CPC. Ordonanţa judecătorească reprezintă totodată şi un act executoriu care se
îndeplineşte în modul stabilit pentru executarea actelor judecătoreşti. Astfel, ordonanţa
judecătorească are o dublă natură juridică: în primul rînd, este o dispoziţie a primei
instanţe, prin care se soluţionează pricina şi totodată, ordonanţa judecătorească este un
act executoriu, care se execută în modul stabilit pentru executarea actelor judecătoreşti.
Prin urmare, ordonanţa judecătorească are aspectele comune cu celelalte acte de
dispoziţie ale primei instanţe, în special, cu hotărîrea judecătorească, cît şi cu celelalte
acte executorii, în special, titlul executoriu. Concomitent, ordonanţa judecătorească
conţine şi unele deosebiri esenţiale faţă de hotărîrea judecătorească.
Astfel, hotărîrea poate fi adoptată în orice pricină civilă, cu privire la orice
pretenţii material-juridice înaintate de reclamant faţă de pîrît, ordonanţa judecătorească
se eliberează doar pentru un cerc restrîns de pretenţii. Hotărîrea se adoptă de instanţa ca
rezultat al contradictorialităţii părţilor în cadrul examinării în şedinţă de judecată în mod
public a pricinii şi este întemeiată pe explicaţiile părţilor, probele prezentate şi cercetate
în şedinţa de judecată, ordonanţa se pronunţă de judecător unipersonal după examinarea
cererii şi materialelor prezentate de creditor, fără citarea părţilor pentru explicaţii, fără
dezbateri judiciare şi fără încheierea unui proces-verbal. Hotărîrea judecătorească
cuprinde partea introductivă, descriptivă, de motivare şi dispozitivul, ordonanţa
judecătorească conţine numai partea introductivă şi dispozitivul. Hotărîrea poate fi
atacată conform regulilor generale de exercitare a căilor de atac stabilite în Codul de
procedură civilă, ordonanţa judecătorească poate fi anulată, dacă în decursul a 10 zile de
la primirea copiei, debitorul înaintează obiecţii împotriva ordonanţei, printr-o încheiere,
care nu se supune nici unei căi de atac. Hotărîrea se execută după ce rămîne definitivă,
cu excepţia cazurilor de executare imediată, în baza titlului executoriu eliberat în baza
hotărîrii, ordonanţa judecătorească prin sine reprezintă un act executoriu şi nu necesită
eliberarea titlului executoriu.
Lista pretenţiilor în al căror temeiuri se eliberează ordonanţă, poartă un caracter
exhaustiv şi nu poate fi supusă unei interpretări desfăşurate, fiind prevăzută în art. 345
CPC al RM.
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Procedura în ordonanţă este o parte componentă a procedurii civile şi reprezintă
activitatea instanţei de judecată şi a părţilor în legătură cu eliberarea ordonanţei
judecătoreşti. Procedura în ordonanţă, ca şi procedura în acţiune civilă, se desfăşoară
conform regulilor generale şi parcurge cîteva etape, fiecare cu un obiectiv propriu.
Etapele procedurii în ordonanţă se deosebesc de fazele generale ale procedurii civile
prin termenul de parcurgere a acestor, cît şi prin numărul actelor procesuale care se
execută. Etapele procedurii în ordonanţă sunt următoarele: pornirea procedurii în
ordonanţă, examnarea cererii, eliberarea ordonanţei judecătoreşti sau refuzul în
eliberarea ei, anularea ordonanţei judecătoreşti, executarea ordonanţei judecătoreşti.
Pornirea procedurii în ordonanţă. Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti
se depune în instanţă potrivit regulilor de competenţă materială şi jurisdicţională şi care
trebuie să corespundă condiţiilor indicate în art. 347 CPC şi cu taxă de stat în proporţie
de 50 la sută din taxa stabilită pentru cererea de chemare în judecată în acţiune civilă.
Dacă cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti nu corespunde prevederilor art. 347
CPC ori nu s-a plătit taxa de stat, judecătorul nu dă curs cererii şi printr-o încheiere
stabileşte un termen de lichidare a neajunsurilor din cerere sau de plată a taxei de stat. În
cazul în care nu sunt îndeplinite indicaţiile în termenul indicat, judecătorul va emite o
încheiere de restituire a cererii. Sunt aplicabile şi instituţiile de refuz în primirea cererii
şi de restituire a cererii. În afară de motivele specificate în art. 169 CPC, în primirea
cererii de eliberarea a ordonanţei judecătoreşti, se poate refuza în primirea cererii dacă:
pretenţia nu rezultă din art. 345 CPC, debitorul este în afara jurisdicţie instanţelor
judecătoreşti ale Republicii Moldova, din cerere şi din alte acte prezenate se constată
existenţa unui litigiu de drept care nu poate fi soluţionat în temeiul actelor depuse, nu sa respectat procedura prealabilă cerută de lege pentru sisizarea instanţei judecătoreşti,
deşi ultimul motiv constituie temei de restituire a cererii, ci nu de refuz. În caz de refuz
de a primi cerere de eliberare a ordonanţei judecătoreşti, judecătorul emite în termen de
5 zile de la depunerea ei în judecată, o încheiere, care nu poate fi atacată cu recurs.
Refuzul de a primi cererea de elberare a ordonanţei judecătoreşti nu împiedică creditorul
să înainteze pretenţiile sale în procedura de examinare a acţiunii civile. În acest caz, taxa
de stat plătită de creditor se trece în contul taxei de înaintare a acţiunii civile.
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Examnarea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti. După cum s-a
menţionat, judecătorul examinează cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti
unipersonal, fără a petrece dezbaterea pricinii în şedinţa de judecată, fără citarea părţilor
pentru explicaţii şi fără încheierea unui proces verbal.
Eliberarea ordonanţei judecătoreşti sau refuzul în eliberarea ei. Ordonanţa
judecătorească se eliberează în termen de 5 zile de la data depunerii cererii în judecată.
Ordonanţa judecătorească se întocmeşte pe blanchetă specială, se semnează de
judecătorul emitent şi trebui să conţină indiciile prevăzute în art. 351 CPC. După
eliberarea ordonanţei, judecătorul trimite debitorului, cel tîrziu a doua zi, copia de pe
ordonanţă printr-o scrisoare recomandată cu recipisă. În decurs a 10 zile de la primirea
copiei de pe ordonanţă, debitorul ete în drept să înainteze, prin intermediul oricăror
mijloace de comunicare ce asigură veridiciatea obiecţiilor şi primirea lor la timp, în
instanţa care a eliberat ordonanţa, obiecţiile sale împotriva pretenţiilor admise.
Anularea ordonanţei judecătoreşti. Dacă în termenul stabilit debitorul înaintează
obiecţii împotriva ordonanţei judecătoreşti, judecătorul o anulează printr-o încheiere,
care nu se supune nici unei căi de atac. În

încheierea de anulare a ordonanţei

judecătoreşti, judecătorul trebui să explice că pretenţia creditorului poate fi înaintată
debitorului ordinea procedurii de examinare a acţiunii civile. Copia de pe încheiere se
expediază părţilor în cel mult 3 zile de la data pronunţării încheierii. În caz de anulare a
ordonanţei judecătoreşti, taxa de stat plătită de creditor nu se restituie.
Executarea ordonanţei judecătoreşti. Conform art. 12 al Codului de executare al
RM ordonanţa judecătorească constituie un act supus executării silite. Dacă, în termenul
stabilit judecătorul nu va primi din partea debitorului obiecţii sau dacă debitorul este de
acord cu pretenţiile creditorului, judecătorul eliberează creditorului un al doilea
exemplar de ordonanţă judecătorească, certificîndu-l cu sigiliul instanţei, pentru a fi
prezentat spre executare. La solicitarea creditorului, ordonanţa judecătorească poate fi
expediată de judecător organului de executare a actelor judecătoreşti. Totodată, trebuie
să ţinem cont că conform dispoziţiei art. 265 CPC, ordonanţele judecătoreşti prin care
pîrîtul este obligat la plata pensiei de întreţinere ori a salariului şi a altor drepturi ce
decurg din raporturi de muncă urmează a fi executate imediat. În cazul încasării în
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bugetul de stat de la debitor în temeiul ordonanţei judecătoreşti, instanţa eliberează un
titlu executoriu, care se expediază organului de executare a actelor judecătoreşti.
Situaţii de drept:
Nr. 1
Alina Bălan s-a adresat în instanţa de judecată cu o acţiune către Ion Bălan cu privire
la încasarea pensiei de întreţinere a copilului minor în mărime de ¼ din salariu şi alte
venituri ale pîrîtului. Examinînd unipersonal materialele dosarului, fără citarea părţilor,
judecătorul a emis

o ordonanţă judecătorească prin care a dispus de a încasa în

beneficiul Alinei Bălan pensia de întreţinere a copilului minor în mărime de ¼ din
salariu şi alte venituri ale lui Ion Bălan.
Poate judecătorul, din oficiu, să dispună examinarea unei cereri de chemare în
judecată în ordinea procedurii în ordonanţă, în cazul în care este înaintată o pretenţie în
al cărei temei se poate elibera ordonanţa judecătorească, în vederea economiei de timp
şi resurse? Poate fi atacată o asemenea ordonanţă judecătorească? Dacă se admite,
atunci la care instanţă de judecată?

Nr. 2
SRL «Bispor Lux» a sesizat instanţa de judecată cu o cerere de eliberare a ordonanţei
judecătoreşti cu privire la încasarea de la SRL ,,Olnix Grup” a datoriei în mărime de 50
mii lei în baza unui contract de împrumut.
Examinînd pricina, judecătorul a eliberat ordonanţa judecătorească prin care a dispus
încasarea datorie, după care, o copie a ordonanţei judecătoreşti a fost expediată către
debitor. În decursul a 10 zile, de la primirea copiei, debitorul a expediat în judecată
obiecţiile sale. Considerîndu-le întemeiate, judecătorul a emis o încheire de anulare a
ordonanţei emise anterior şi a dispus, din oficiu, ca pricina în cauză să fie examinată în
ordinea procedurii în acţiune civilă.
Sînt legitime acţiunile judecătorului? Este în drept judecătorul, din oficiu, să dispună
examinarea unei cereri de eliberare a ordonanţei judecătoreşti în ordinea procedurii în
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acţiune civilă, în cazul în care se refuză în primirea cererii de eliberare a ordonanţei sau
în caz de anulare a ordonanţei judecătoreşti?

Nr. 3
Biblioteca Publica "B.P. Haşdău" s-a adresat în instanţa de judecată cu o acţiune
solicitînd obligarea lui Andrei Gonţa în restituirea cărţilor împrumutate de la bibliotecă.
Judecătorul a emis o încheiere de refuz în primirea cererii de chemare în judecată,
motivînd prin aceea că Biblioteca Publica "B.P. Haşdău" nu s-a adresat în judecată, pînă
la intentarea acţiunii civile, cu o cerere de eliberare a ordonanţei judecătoreşti.
Poate fi considerată procedura în ordonanţă ca o procedură prealabilă obligatorie
pentru

intentarea acţiunii civile? Nevalorificarea procedurii în ordonanţă de către

creditor produce careva efecte juridice asupra dreptului de intentare a unei acţiuni
civile?
Sînt legitime acţiunile judecătorului? Se admite atacatrea încheierii de refuz în
primirea cererii de chemare în judecată în situaţia dată?

Nr. 4
Gheorghe Rotaru s-a adresat în judecată cu o acţiune către Nicolae Patraşcu cu
privire la încasarea datoriei în mărime de 12 000 lei, care rezultă dintr-un contract de
vînzare cumpărare a automobilului "Lada''.
Cererea de chemare în judecată a fost primită spre examinare. În referinţă, Nicolae
Patraşcu a invocat că, datoria a fost deja încasată în baza unei ordonanţe judecătoreşti şi
a solicitat instanţei încetarea procesului. Printr-o încheiere, instanţa a dispus încetarea
procesului în baza art. 265 alin. (1), lit. b) CPC al RM, menţionînd că nu se admite o
nouă adresare în judecată a aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi
temeiuri.
Constituie temei de refuz în primirea cererii de chemare în judecată sau de încetare a
procesului civil faptul existenţei unei ordonanţe judecătoreşti cu privire la un litigiu
între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri?
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În astfel de cazuri, poate servi temeiul prevăzut în art. 169 alin. (1), lit. b) CPC sau
art. 265, lit. b) CPC drept motiv de refuz în primirea cererii de chemare în judecată sau
de încetare a procesului pornit?

Nr. 5
Elena Negară a depus în instanţa de judecată” o cerere de eliberare a ordonanţei
judecătoreşti cu privire la încasarea de la SRL ,,Dogomet salariului şi a compensaţiilor
pentru concediile de odihnă anuale nefolosite care au fost calculate, dar neplătite, în
legătură cu desfacerea contractului individual de muncă.
Examinînd cererea şi materialele prezentate, judecătorul a constatat că, Elena Negară
nu s-a adresat către SRL ,,Dogomet” cu o cerere prealabilă în vederea soluţionării
litigiului şi printr-o încheiere a dispus refuzul în primirea cererii de eliberare a
ordonanţei judecătoreşti, conform art. 348, alin. (2), lit. e).
Este întemeiat refuzul judecătorului în primirea cererii de eliberare a ordonanţei
judecătoreşti?

Nr. 6
Banca Comercială ,,Fincombank” SA s-a adresat în instanţa de judecată către SRL
,,Nexus” cu o cerere de eliberare a ordonanţei judecătoreşti de deposedarea şi vînzarea
forţată a bunurilor gajate de debitor.
Examinînd pricina, judecătorul a emis ordonanţa judecătorească cu privire la
deposedarea şi vînzarea forţată a bunurilor gajate, după care, o copie a ordonanţei
judecătoreşti a fost expediată către debitor. În decursul a 10 zile de la primirea copiei,
debitorul a expediat obiecţiile sale invocînd că, examinarea pricinii a avut loc fără
citarea părţilor pentru explicaţii, fără dezbateri judiciare şi fără de încheierea procesuluiverbal şi a solicitat anularea ordonanţei ca fiind ilegală.
Pot servi obiecţiile înaintate drept temei de anulare a ordonanţei judecătoreşti?
Corect a examinat judecătorul pricina în cauză?

Nr. 7
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Ion Lupu i-a împrumutat lui Nicolae Ursu o sumă de bani în numerar în mărime de
900 lei pe un termen de 2 luni de zile, fără a întocmi un contract în formă scrisă. Nicolae
Ursu nu a rambursat datoria în termenul stabilit. Astfel, Ion Lupu s-a adresat în instanţa
de judecată cu o cerere de eliberare a ordonanţei judecătoreşti în care a menţionat că,
faptul încheierii contractului de împrumut poate fi dovedit prin depoziţiile a trei martori.
Sînt întrunite condiţiile necesare pentru ca pricina să fie examinată în ordinea
procedurii în ordonanţă? Urmează să fie primită cererea de eliberare a ordonanţei?

Nr. 8
Sergiu Roibu s-a adresat în instanţa de judecată cu o cerere de eliberare a ordonanţei
judecătoreşti cu privire la încasarea de la Anatol Bulgac a salariului ratat din cauza
reducerii capacităţii de muncă şi cheltuielile de tratament suportate în legătură cu
vătămarea sănătăţii, precum şi repararea prejudiciului moral în mărime de 10 000 lei.
Argumentaţi dacă este posibilă urmărirea de către Sergiu Roibu de la Anatol Bulgac
repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin vătămarea sănătăţii în ordinea
procedurii în ordonanţă? Cum trebuie să procedeze judecătorul în situaţia dată?

Nr. 9
Ecaterina Bivol s-a adresat la judecătoria sect Centru, mun. Chişinău cu o cerere de
eliberare a ordonanţei judecătoreşti cu privire la încasarea de la Alexandru Saikin a
pensiei de întreţinere a copilului minor în mărime de ¼ din salariu şi alte venituri ale
acestuia.
Din materialele prezentate judecătorul a constatat că, Alexadru Saikin este cetăţean
al Federaţiei Ruse şi că în prezent este domiciliat în or. Moscova.
Argumentaţi dacă este posibilă urmărirea de la Alexandru Saikin a pensiei de
întreţinere a copilului minor în ordinea procedurii în ordonanţă?

Nr. 10
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Olga Pascu s-a adresat în instanţa de judecată cu o cerere de eliberare a ordonanţei
judecătoreşti cu privire la încasarea de la Igor Nacu a pensiei de întreţinere a copilului
minor în mărime de ¼ din salariu şi alte venituri ale acestuia.
Examinînd cererea şi materialele prezentate judecătorul a constatat că, Olga Pascu a
fost a doua soţie a lui Igor Nacu, care a fost căsătorit anterior şi care are la întreţinere
încă doi copii minori de la prima căsătorie.
Explicaţi dacă este posibilă urmărirea de către Olga Pascu de la Igor Nacu a pensiei
de întreţinere a copilului minor în ordinea procedurii în ordonanţă?

Nr. 11
Ilie Dascăl s-a adresat în instanţa de judecată cu o acţiune către Nicolae Popa
solicitînd încasarea datoriei în mărime de 10 000 lei, care rezultă dintr-un contract de
împrumut.
Examinînd cererea şi materialele prezentate, judecătorul a constatat că la cerere, a
fost anexată o dovadă de plată a taxei de stat în mărime de 150 lei pentru judecarea
pricinii în cauză în acţiune civilă şi o dovadă de plată a taxei de stat în mărime de 150
lei pentru judecarea pricinii date în ordinea procedurii în ordonanţă.
Judecătorul a emis o încheiere prin care nu a dat curs cererii şi a stabilit un termen de
7 zile pentru plata integrală a taxei de stat de către creditor, motivînd prin aceea că,
prima dată aceasta s-a adresat în vederea urmăririi datoriei în ordinea procedurii în
ordonanţă, însă în primirea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti i-a fost refuzat,
taxa de stat achitată anterior nu poate fi trecută în contul taxei de stat de înaintare a
acţiunii civile, deoarece sînt două procese distincte.
Argumentaţi dacă sînt legitime acţiunile judecătorului?

Nr. 12
Inspectoratul Fiscal de Stat r. Ştefan Vodă s-a adresat în instanţa de judecată cu o
cerere de eliberare a ordonanţei judecătoreşti cu privire la încasarea de la Gospodăria
Ţărănească ,,Mîrza Angela” a impozitului funciar în mărime de 757,27 lei şi cota în
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat în mărime de 889,20 lei.
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Examinînd cererea şi materialele prezentate instanţa a dispus eliberarea ordonanţei
judecătoreşti, după care, o copie a ordonanţei judecătoreşti a fost expediată către
debitor.
În decursul a 10 zile de la primirea copiei, debitorul a expediat judecătorului
obiecţiile sale invocînd că, suma impozitului calculat este incorectă şi că acesta dispune
de scutiri ca invalid şi participant la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl
totodată a solicitat anularea ordonanţei judecătoreşti.
Argumentaţi dacă pot servi obiecţiile înaintate drept temei de anulare a ordonanţei
judecătoreşti?

Nr. 13
SA ,,West-Capital” s-a adresat în instanţa de judecată cu o cerere de eliberare a
ordonanţei judecătoreşti cu privire la deposedarea şi vînzarea forţată a bunurilor gajate
de către SRL ”Magic-Compani”.
Examinînd materialele prezentate, judecătorul a emis ordonanţa judecătorească de
deposedare şi vînzare forţată a bunurilor gajate, după care, o copie a ordonanţei
judecătoreşti a fost expediată către debitor. La expirarea a 10 zile de la primirea copiei,
debitorul nu a expediat obiecţiile sale, drept urmare, judecătorul a eliberat creditorului o
copiei a ordonanţei judecătoreşti, pentru a fi prezentată spre executare.
Însă, peste 7 zile de la eliberarea copiei a ordonanţei judecătoreşti, în judecată au
parvenit de la SRL „Magic-Compani” obiecţiile cu privire la pretenţiile înaintate de SA
„West-Capital”.
Cum trebuie să procedeze judecătorul în cazul în care debitorul depune obiecţiile la
pretenţiile înaintate peste termenul stabilit de lege? Este în drept judecătorul să
soluţioneze chestiunea de repunere în termenul pentru depunerea obiecţiilor ? Este
posibilă suspendarea executării ordonanţei judecătoreşti pînă la examinarea obiecţiilor?

Nr. 14
Eleonora Stanciu s-a adresat în instanţa de judecată cu o cerere de eliberare a
ordonanţei judecătoreşti cu privire la încasarea de la SRL ,,Oferta-Plus” a salariului şi a
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compensaţiilor pentru concediile de odihnă anuale nefolosite, care au fost calculate, dar
neplătite, în legătură cu desfacerea contractului individual de muncă.
Examinînd materialele dosarului, judecătorul a eliberat ordonanţa judecătorească de
încasare a plăţilor datorate, iar al doilea exemplar al ordonanţei a fost eliberat
creditorului pentru a fi executată imediat.
La Oficiul de executare a hotărîrilor judecătoreşti creditorului i s-a refuzat în
primirea ordonanţei judecătoreşti spre executare, din cauza că nu dispune de titlul
executoriu eliberat în baza ordonanţei judecătoreşti.
Poate fi prezentată ordonanţa judecătorească spre executare ori este necesară
eliberarea unui titlu executoriu ? Sînt aplicabile regulile cu privire la executarea
imediată a hotărîrilor faţă de ordonanţele judecătoreşti ? Este întemeiat refuzul în
primirea ordonanţei judecătoreşti spre executare?

Tema 23. Procedura de rejudecare în apel a hotărîrilor judecătoreşti care nu a
devenit definitive
1. Noţiunea şi importanţa căilor de atac. Clasificarea căilor de atac. Reguli comune
privind folosirea căilor de atac.
2. Consideraţii generale privind apelul. Dreptul de a declara apelul. Elementele
apelului (subiectele, obiectul, temeiul).
3. Instanţele competente să examineze cererile de apel. Termenul de declarare a
apelului. Efectul suspensiv al termenului de apel. Actele primei instanţe după primirea
cererii de apel.
4. Cererea de apel şi cuprinsul ei. Alăturarea la apel. Introducerea referinţei
împotriva apelului. Cazurile cînd cererii de apel nu i se dă curs. Restituirea cererii de
apel.
5. Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare în instanţa de apel. Prezentarea unor
noi probe şi pretenţii în instanţa de apel.
6. Procedura de judecată a apelului. Limitele judecării apelului.
7. Împuternicirile instanţei de apel. Temeiurile de ordin material şi procesual
pentru casarea sau modificarea hotărîrii de către instanţa de apel.
8. Incidente procesuale ce pot să apară în cursul judecării apelului (retragerea
apelului, renunţarea reclamantului la acţiune, tranzacţia de împăcare a părţilor, încetarea
procesului, scoaterea cererii de pe rol).
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9. Decizia instanţei de apel. Cuprinsul deciziei. Obligativitatea indicaţiilor instanţei
de apel expuse în decizia sa, pentru instanţa care rejudecă pricina. Puterea legală a
deciziei instanţei de apel.
10. Judecarea apelului primit de către instanţa de apel după examinarea pricinii în
apel.

Practica judiciară:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 13 din 25.04.2000 Cu privire la
practica judiciară ce ţine de respectarea normelor de drept procesual la întocmirea
actelor judecătoreşti în cadrul judecării cauzelor în ordine de apel şi recurs.
Recomandări metodice:
După semnarea hotărîrii nici un judecător nu poate reveni asupra opiniei sale –
art.238, alin.(5) CPC RM, iar după pronunţarea hotărîrii, instanţa care a adoptat-o nu
este în drept să o anuleze nici să o modifice (art. 249, alin.(1) CPC RM). Anularea sau
modificarea hotărîrii este prerogativa instanţelor ierarhic superioare care sunt sesizate în
virtutea căilor de atac.
Căile de atac sunt mijloace procesuale prin intermediul cărora se poate solicita
verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărîrilor judecătoreşti şi, în final, remedierea
erorilor comise.
Studiind temeinic căile de atac al hotărîrilor judecătoreşti şi importanţa lor,
studenţii trebuie să pătrundă în esenţa acestora. În acest context, trebuie să se distingă
clar controlul judiciar de controlul judecătoresc.
Controlul judiciar este dreptul şi obligaţia instanţelor ierarhic superioare de a
verifica, în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege, legalitatea şi temeinicia
hotărîrilor pronunţate de instanţele judecătoreşti inferioare lor şi de a casa sau modifica
acele hotărîri ce sunt incorecte sau de a le confirma pe cele care sunt legale şi temeinice.
Pe cînd controlul judecătoresc este exercitat de către instanţe judecătoreşti în privinţa
hotărîrilor altor organe jurisdicţionale, adică din cadrul altor sisteme decît cel al
instanţelor judecătoreşti.
Căile de atac care pot fi valorificate în procedura civilă a Republicii Moldova sunt:


apelul – art. 357-396 CPC RM;
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recursul împotriva hotărîrilor şi încheierilor judecătoreşti pentru care nu este

prevăzută calea apelului – art. 397-428 CPC RM;


recursul împotriva deciziilor instanţei de apel – art. 429-445 CPC RM;



revizuirea hotărîrilor – art. 446-453 CPC RM.
De asemenea, urmează a fi relevate diferite criterii de clasificare a căilor de atac.

Astfel studenţii trebuie să cunoască deosebirea dintre căile de atac ordinare şi
extraordinare, de retractare şi de reformare, devolutive şi nedevolutive, suspensive şi
nesuspensive de executare.
O importanţă deosebită prezintă regulile comune privind folosirea căilor de atac.
Astfel, urmează a fi explicate următoarele reguli: legalitatea căilor de atac, ierarhia
căilor de atac, unicitatea dreptului de a exercita o cale de atac, neagravarea situaţiei
părţii în propria cale de atac („non reformatio in pejus”).
Apelul se înaintează împotriva hotărîrilor, care încă nu au devenit definitive,
pronunţate în primă instanţă de către judecătoriile de drept comun şi cele economice de
circumscripţie, pentru a verifica legalitatea şi temeinicia lor.
Astfel, apelul este o cale ordinară de atac prin intermediul căreia oricare dintre
participanţii la proces, precum şi persoanele care nu au participat la proces, dar care prin
hotărîre au fost lezate în drepturi, poate solicita instanţei competente reformarea
hotărîrii pronunţate de instanţa de fond.
Este de reţinut că în apel părţile în litigiu se numesc apelant şi intimat, iar
examinînd apelul, instanţa adoptă şi pronunţă decizie.
Ascultătorii cursului trebuie să însuşească elementele apelului (subiectele, obiectul,
temeiul), precum şi termenul declarării apelului (art. 362 CPC RM). Evident că în
cadrul examinării apelului se caracterizează etapele obligatorii ale procedurii în apel.
Astfel, doar declanşarea procesului în apel se face în temeiul cererii persoanei în drept
să declare apel. Celelalte etape ale desfăşurării procesului se succed în virtutea
prevederilor CPC RM (titlul III, cap. 37).
Depunerea cererii de apel, cu respectarea exigenţelor de procedură, are ca efect
juridic investirea instanţei competente să judece apelul. Alt efect juridic al apelului este
suspendarea executării hotărîrii, cu excepţiile prevăzute de lege (art. 256, 257 al CPC).
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Instanţa de apel, similar celei de fond, poate în condiţiile legii să nu dea curs cererii de
apel (art. 368 CPC RM) sau să o restituie (art. 369 CPC RM).
Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare în apel (art. 370 CPC RM) se
înfăptuieşte potrivit prevederilor generale. Iar dezbaterile propriu-zise se desfăşoară în
ordinea procedurii în prima instanţă, trecînd obligatoriu prin partea pregătitoare,
examinarea fondului apelului, susţinerile orale şi pronunţarea deciziei.
La studierea acestei teme, studentul trebuie să acorde o deosebită atenţie limitelor
judecării apelului (art. 373 CPC RM). Spre deosebire de alte căi de atac, limitele
judecării apelului sunt cele mai vaste. Astfel, în limitele cererii de apel instanţa verifică
circumstanţele şi raporturile juridice stabilite în primă instanţă, precum şi cele care nu
au fost stabilite, dar au importanţă pentru soluţionarea pricinii. Întrucît în apel pot fi
prezentate probe noi sau completate ori refăcute cele din primă instanţă, instanţa de apel
le va aprecia potrivit regulilor stabilite de legea procesuală.
Legalitatea hotărîrii atacate cu apel se verifică integral, aceasta fiind o obligaţie a
instanţei de apel (art. 373, alin.(4) CPC RM). Legea arată ce reprezintă încălcarea sau
aplicarea eronată a normelor de drept material şi procesual (art. 387, 388 CPC RM).
O deosebită importanţă revine împuternicirilor instanţei de apel (art. 385 CPC
RM). Studenţii trebuie să cunoască, de asemenea, temeiurile de casare a hotărîrii de
către instanţa de apel (art. 386 CPC RM). În acelaşi timp, trebuie înţeleasă esenţa
restituirii pricinii spre rejudecare şi în ce măsură sunt obligatorii indicaţiile instanţei de
apel pentru instanţa care rejudecă pricina (art. 392 CPC RM).
Deciziile instanţei de apel sunt definitive din momentul pronunţării şi se execută
conform prevederilor legii procesuale (art. 394 CPC RM). În această ordine de idei,
studenţii trebuie să-şi amintească efectele juridice ale hotărîrilor rămase definitive:
incontestabilitatea, exclusivitatea, prejudicibilitatea, obligativitatea, executorialitatea.
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Situaţii de drept:
Nr. 1
În temeiul hotărîrii din 22 iunie 2003, judecătoria Rîşcani mun. Chişinău a desfăcut
căsătoria dintre Iulia Gandric şi Veaceslav Gandric. La 04 august 2003, Veaceslav
Gandric a depus o cerere de apel în care menţiona că, de fapt, el nu se opune desfacerii
căsătoriei, dar în partea de motivare a hotărîrii din 22 iunie 2003 sunt expuse
circumstanţe care îi lezează onoarea şi demnitatea. El nu este alcoolic şi nici narcoman,
aşa cum este stipulat în hotărîre. Astfel, în opinia lui, hotărîrea urmează a fi modificată
ca fiind neîntemeiată.
Care vor fi acţiunile instanţei de apel? Care sunt temeiurile apelului? Urmează a fi
examinată o astfel de cerere în apel?

Nr. 2
Judecătorul Gherţa din judecătoria Centru mun. Chişinău a întocmit la 07 iulie
2003 partea de motivare a hotărîrii pronunţate la 01 iulie 2003. Reclamantul Popa,
atacînd hotărîrea, a depus cerere de apel la 06 iulie 2003 în instanţa de fond. Pîrîtul
Crudu, de asemenea, a atacat hotărîrea la 20 iulie 2003, expediind prin poştă Curţii de
apel Chişinău cererea sa de apel. Curtea de apel nici n-a înregistrat cererea lui Crudu,
deoarece aceasta a fost trimisă prin poştă. După consultarea cu avocatul său, Crudu a
depus cererea de apel repetat la instanţa de fond. Cancelaria judecătoriei Centru mun.
Chişinău n-a primit cererea de apel motivînd că aceasta este depusă tardiv, iar apelantul
nu solicită repunerea în termenul pentru depunerea cererii.
Ce erori procesuale s-au admis în cazul dat? Cum pot fi ele evitate în cazuri
similare?

Nr. 3
Prin hotărîrea judecătoriei Buiucani mun. Chişinău s-a respins cererea Lidiei Lupu
către nora sa despre anularea contractului de donaţie a apartamentului nr.4, str. Alba
Iulia, 17, Chişinău ca fiind încheiat fictiv. Lidia Lupu a motivat în judecată că nora sa, a
vîndut realmente apartamentul, la privatizarea căruia a participat şi nepotul său – un
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minor de 5 ani. Astfel drepturile copilului au fost grav încălcate din cauza acţiunilor cu
rea-credinţă ale mamei sale.
Bunica băiatului a solicitat procurorului să intervină în interesele minorului.
Procurorul a atacat hotărîrea primei instanţe cu apel.
Instanţa de apel a constatat că autoritatea tutelară din oficiu a fost atrasă în procesul
examinării pricinei în fond pentru a depune concluzii.
Dispune bunica de dreptul de a sesiza instanţa de judecată cu astfel de cereri? Este
în drept procurorul să declare apel? Este în drept autoritatea tutelară să declare apel?
Determinaţi participanţii la proces la instanţa de apel.

Nr. 4
În procesul de partaj al masei succesorale între fraţii Iliescu, care erau succesori
testamentari, a intervenit sora acestora Lina Cucu – care solicita recunoaşterea dreptului
la rezerva succesorală după decesul tatălui. Instanţa de fond a respins cererea
intervenientului principal ca fiind neîntemeiată şi a decis partajul bunurilor succesorale
între cei doi fraţi în proporţie de 1/3 la 2/3 din bunurile testate. Unul din fraţii Iliescu,
Danu – reclamant în prima instanţă, căruia instanţa i-a recunoscut dreptul asupra 1/3
cotă din casa de locuit, a depus cerere de apel. Peste două luni de la pronunţarea
hotărîrii, Lina Cucu s-a adresat Curţii de apel cu o cerere de alăturare la apel, solicitînd,
totodată, scutirea de taxa de stat din cauză că este invalid de gradul 2 şi respectiv nu
poate munci.
Ce va decide instanţa de apel în privinţa cererii de alăturare la apel a Linei Cucu?
În ce ordine procesuală se poate produce alăturarea la apel?

Nr. 5
Dina Nichitin a cerut în instanţa de judecată schimbarea temeiului de concediere şi
reperfectarea carnetului de muncă de către fostul său angajator – Întreprinderea cu
capital străin Reţele Electrice „Chişinău”. În hotărîrea sa judecătoria a admis acţiunea, a
reintegrat-o pe Dina Nichitin în serviciu, a decis schimbarea temeiului de concediere şi
reperfectarea carnetului de muncă. Hotărîrea a fost atacată cu apel de către
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reprezentantul angajatorului, care invoca drept temei de casare a acesteia faptul că
judecătoria s-a pronunţat în privinţa unei pretenţii care nu s-a înaintat în instanţa de fond
– reintegrarea în cîmpul muncii. Dina Nichitin a depus şi ea cerere de apel, solicitînd
încasarea plăţii pentru absenţa forţată şi compensarea prejudiciilor morale cauzate prin
formularea incorectă a temeiului de concediere.
Ce va decide instanţa de apel? Este în drept Dina Nichitin să-şi completeze
pretenţiile sale faţă de angajator la instanţa de apel?

Nr. 6
Judecătoria Centru mun. Chişinău a respins acţiunea lui Turtă către Bodrug despre
încasarea a 2000 dolari SUA – datorie ce rezultă dintr-un contract de împrumut.
Acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată, deoarece reclamantul nu a putut confirma
documentar pretenţiile sale către pîrît.
Reclamantul a depus apel împotriva hotărîrii respective. În instanţa de apel, în
cadrul pregătirii cererii pentru examinare, judecătorul raportor l-a atenţionat pe
apelantul Turtă despre neachitarea taxei de stat. Acesta însă a confirmat documentar că
în instanţa de fond a plătit taxa de stat în cuantum mai mare decît cel legal, de aceea
crede că în instanţa de apel nu este nevoie de altă chitanţă şi de alte cheltuieli.
Cu toate acestea, a doua zi, judecătorul a depistat că apelantul Turtă n-a depus o
copie a cererii de apel şi pentru intimatul Bodrug. Pentru înlăturarea acestui neajuns
Bodrug a fost citat în instanţa de apel, unde verbal i s-a adus la cunoştinţă cuprinsul
cererii de apel şi contra semnătură a fost înştiinţat despre locul, data şi ora următoarei
şedinţe de judecată.
În următoarea şedinţă intimatul Bodrug nu s-a prezentat, nici n-a solicitat amînarea
examinării apelului. Apelantul Turtă a prezentat instanţei de apel o scrisoare primită de
către tatăl său de la intimatul Bodrug, în care acesta îl ruga să-i explice fiului său că
peste 2 luni îi va întoarce 2000 dolari SUA şi nu este necesar să-l acţioneze în judecată.
În baza acestei probe instanţa de apel a casat hotărîrea primei instanţe şi a pronunţat o
nouă hotărîre prin care pretenţiile lui Turtă au fost admise integral, iar de la Bodrug a
încasat taxa de stat.
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Ce erori a admis instanţa de apel în procesul examinării cererii de apel? Cum pot fi
corectate aceste erori? Cînd nu se dă curs cererii de apel?

Nr. 7
Nedelcu a contestat în judecată refuzul notarului Luncă de a-i elibera certificat de
moştenitor legal. Instanţa de judecată a satisfăcut cererea lui Nedelcu. Notarul Luncă a
depus o cerere de apel, în care solicita casarea hotărîrii primei instanţe ca fiind
neîntemeiată din cauza că Nedelcu s-a adresat tîrziu la notar şi a depăşit nejustificat
termenul legal de acceptare a moştenirii.
Ce va decide instanţa de apel?

Nr. 8
Doina Curteanu s-a adresat în judecată către Maria Gîscă solicitînd restituirea
datoriei de 3 000 lei. Maria Gîscă a înaintat acţiune reconvenţională, cerînd de la Doina
Curteanu 2 000 lei pentru reparaţia pe care a efectuat-o în casa reclamantei. Instanţa de
judecată a decis încasarea de la pîrîta Gîscă a sumei de 1000 lei în beneficiul
reclamantei, iar acţiunea reconvenţională a pîrîtei a respins-o.
Doina Curteanu s-a adresat cu cerere de apel, care a fost respinsă şi menţinută
hotărîrea primei instanţe.
Ulterior, Maria Gîscă a atacat cu apel aceeaşi hotărîre, solicitînd satisfacerea
pretenţiei sale din acţiunea reconvenţională şi motivînd adresarea tardivă prin faptul că a
doua zi după pronunţarea hotărîrii în instanţa de fond a nimerit într-un accident rutier şi
a fost internată în spital. Maria Gîscă a anexat la cererea sa de apel certificatul medical
şi explicaţiile în scris ale vecinilor care confirmă că dînsa într-adevăr a lucrat cîteva
săptămîni la reparaţia casei Doinei Curteanu.
Cum trebuie să procedeze instanţa de apel? Ce valoare probantă au explicaţiile
scrise ale vecinilor? Poate reexamina instanţa de apel aceeaşi cauză civilă, dacă s-a
pronunţat deja în temeiul altei cereri de apel?

Nr. 9
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Judecătoria Străşeni a satisfăcut acţiunea lui Iachim către Zosimov despre încasarea
a 2500 lei, valoarea prejudiciului cauzat prin distrugerea viţei-de-vie. Iachim a atacat cu
apel hotărîrea primei instanţe, considerînd că valoarea prejudiciului ce i s-a cauzat este
mai mare. Şi Zosimov a contestat hotărîrea instanţei de fond, deoarece consideră că
încasarea de la dînsul a sumei de 2500 lei este nelegitimă.
În instanţa de apel au fost audiaţi trei martori care au afirmat că viţa-de-vie a fost
efectiv tăiată de către Condrea – o rudă a lui Zosimov. Iachim a prezentat în instanţă un
act estimativ care confirmă valoarea prejudiciului cauzat prin tăierea viţei-de-vie – 3200
lei.
Ce va decide instanţa de apel? Se admit spre examinare în instanţa de apel alte
probe decît cele apreciate în instanţa de fond?

Nr. 10
Judecătoria Centru mun. Chişinău a respins ca neîntemeiată cererea lui Rusu de
desfacere a căsătoriei, motivînd că acesta nu a prezentat suficiente probe că relaţiile sale
de familie s-au destrămat. Mai mult decît atît, Rusu în calitate de reclamant nu s-a
prezentat de două ori în şedinţa de judecată, fără a cere amînarea procesului şi fără a-şi
justifica absenţa. Ţinînd cont de această lipsă de respect faţă de instanţă, precum şi de
existenţa unui copil minor, instanţa nu i-a admis cererea.
Instanţa de apel a casat hotărîrea primei instanţe şi a scos de pe rol cererea de apel
a lui Rusu, din cauza neprezentării fără motiv a acestuia în şedinţele de judecată ale
instanţei de fond.
Calificaţi acţiunile instanţei de apel? Ce decizie trebuie luată conform legii?

Nr. 11
Ina Manea a primit prin poştă copia cererii de chemare în judecată privind
desfacerea căsătoriei. Dumneaei, tot prin poştă, a solicitat instanţei să amîne pe o
perioadă mai mare de timp examinarea pricinii, întrucît ea a născut un copil cu o lună în
urmă şi acum nu se poate ocupa de „problemele cu judecata”. Instanţa a desconsiderat
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această rugăminte, a examinat cererea în lipsa Inei Manea şi a decis desfacerea
căsătoriei.
Întocmiţi cererea de apel din numele Inei Manea. Cum trebuie să procedeze
instanţa de apel în această situaţie?

Nr. 12
În cererea de apel declarată împotriva hotărîrii judecătoriei Ciocana mun. Chişinău
privind partajul averii soţilor, apelanta Leancă a cerut instanţei să-i recunoască dreptul
de proprietate asupra părţii de casă care prin hotărîrea instanţei de fond a fost atribuită
fostului soţ. Drept motiv apelanta Leancă a indicat că la educare şi îngrijirea sa se află
doi copii minori, iar odăile fostului soţ sunt mai mari şi mai luminoase. Intimatul
Leancă în faţa instanţei de apel a afirmat că nu are nimic împotriva solicitării apelantei.
Cum trebuie să procedeze instanţa de apel?

Tema 24. Recursul împotriva hotărîrilor şi încheierilor pentru care nu este
prevăzută calea apelului
1. Esenţa şi importanţa recursului împotriva hotărîrilor şi încheierilor pentru care nu
este prevăzută calea apelului.
2. Condiţiile de exercitare a recursului. Depunerea recursului.
3. Procedura de judecare a pricinii în instanţa de recurs. Limitele judecării pricinii
în recurs.
4. Împuternicirile instanţei de recurs.
5. Temeiurile de ordin material şi procesual pentru casarea şi modificarea hotărîrii
recurate.
6. Decizia instanţei de recurs. Examinarea recursului primit după judecarea pricinii în
recurs.
7. Recursul împotriva încheierilor primei instanţe.

Recomandări metodice:
La studierea temei se recomandă de a caracteriza esenţa şi importanţa recursului
împotriva hotărîrilor şi încheierilor pentru care nu este prevăzută calea apelului. Atenţie
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deosebită trebuie să fie acordată particularităţilor recursului drept cale de atac,
asemănărilor şi deosebirilor dintre apel şi recurs.
Controlul judiciar exercitat de către instanţa de recurs se caracterizează prin
anumite trăsături specifice, ce ţin de obiectul şi subiecţii acestei căi de atac. Studentul
trebuie să însuşească care hotărîri pot fi atacate cu recurs (art. 397 al CPC), persoanele
care pot să declare recursul (art. 398 al CPC), precum şi instanţele competente să
examineze recursul (art. 399 al CPC).
Depunerea cererii de recurs are loc în decursul termenului stabilit de lege, cu
respectarea cerinţelor care se înaintează faţă de forma şi conţinutul cererii de recurs.
Studentul trebuie să cunoască aceste cerinţe, precum şi efectele juridice ale nerespectării
lor.
Părţile şi alţi participanţi la proces sunt în drept să declare recurs numai în caz că
există temeiurile prevăzute în art. 400 al CPC. Sistemul acestor temeiuri nu ar trebui să
fie exhaustiv. Este necesar a avea în vedere temeiurile expuse în art. 388 alin. (2) al
CPC, precum şi temeiurile stabilite pentru încetarea procesului (art. 265 al CPC) şi
scoaterea cererii de pe rol (art. 267 al CPC).
Temeiurile de declarare a recursului convenţional pot fi clasificate în două grupe:
temeiuri ce ţin de netemeinicia hotărîrii şi temeiuri ce ţin de ilegalitatea acesteia. Este
necesar a cunoaşte conţinutul şi esenţa acestor temeiuri.
Studentul trebuie să cunoască actele de procedură care trebuie întreprinse de
instanţa a cărei hotărîre este atacată cu recurs, precum şi consecutivitatea îndeplinirii
acestor acte. Se recomandă compararea şedinţei de judecată în instanţa de fond, instanţa
de apel şi instanţa de recurs, scoaterea la iveală a trăsăturilor comune şi a deosebirilor
dintre acestea.
Trebuie să fie acordată atenţie limitelor judecării pricinii în recurs, mijloacelor de
probă admisibile în instanţa de recurs (art. 413 CPC).
Se recomandă examinarea detaliată a împuternicirilor instanţei de recurs. Studentul
trebuie să însuşească în ce cazuri se admite modificarea hotărîrii recurate, casarea
acesteia, emiterea unei noi hotărîri. Este necesar a evidenţia deosebirile dintre
modificarea hotărîrii şi emiterea unei noi hotărîri.
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La examinarea chestiunii cu privire la decizia instanţei de recurs, este necesar a
afla în ce cazuri se emite aceasta, ce cerinţe se înaintează faţă de decizie. Din punctul de
vedere al structurii, decizia instanţei de recurs include 4 părţi: introductivă, descriptivă,
motivare şi dispozitiv. Este necesar a cunoaşte ce trebuie să conţină fiecare dintre aceste
părţi (art. 419 CPC).
Este necesar a examina puterea juridică şi obligativitatea indicaţiilor instanţei de
recurs, luînd în considerare principiul independenţei judecătorului şi supunerii lui numai
legii.
De asemenea, este necesar a cunoaşte regulile de examinare a recursului primit
după judecarea pricinii în recurs (art. 422 CPC).
Atacarea cu recurs a încheierilor judecătoreşti se caracterizează prin anumite
particularităţi specifice. Doar anumite categorii de încheieri ale primei instanţe pot fi
atacate cu recurs separat. Studentul trebuie să cunoască categoriile de încheieri ce pot fi
atacate cu recurs, precum şi modul de atacare a celorlalte categorii.
Prin anumite particularităţi se caracterizează şi împuternicirile instanţei la
examinarea recursului împotriva încheierilor (art. 427 CPC).
Situaţii de drept:
Nr. 1
Judecătoria a admis acţiunea lui Beltescu privind anularea dispoziţiei primarului.
Hotărîrea a fost emisă la 10 februarie 2004. La 25 februarie 2004 reprezentantul
primăriei a expediat prin poştă cerere de recurs, care a fost primită de către Curtea de
apel la 7 martie 2004. Judecătorul raportor a restituit cererea de recurs, deoarece ea a
fost depusă în afara termenului legal, iar recurentul nu a solicitat repunerea în termen.
La 26 februarie 2005 la Curtea de apel a parvenit recurs declarat de sora lui
Beltescu – Galina Ciurea, care a solicitat repunerea în termen şi casarea hotărîrii
judecătoriei. Recursul a fost admis, hotărîrea judecătoriei a fost casată.
Care este termenul de declarare a recursului? Cum se calculează acest termen?
Cine este în drept să declare recurs?
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Nr. 2
Ivanov s-a adresat în judecată, solicitînd anularea deciziei consiliului orăşenesc
Briceni şi repararea prejudiciului material cauzat. Prin hotărîrea judecătoriei acţiunea lui
a fost respinsă.
Înaintînd recurs împotriva acestei hotărîri, Ivanov a menţionat că la judecarea
pricinii au fost încălcate regulile cu privire la limba procesului, şi anume: Ivanov nu a
fost asigurat cu interpret, procesul s-a desfăşurat în limba de stat pe care el nu o
cunoaşte. În instanţa de recurs, reprezentantul intimatului a comunicat că recurentul
Ivanov a fost asistat în proces de către un avocat care cunoaşte limba de stat şi a efectuat
traducere în proces.
Au fost oare încălcate normele de drept procesual la judecarea pricinii în fond?
Cum trebuie să procedeze în acest caz instanţa de recurs?

Nr. 3
ÎI „Claxon” s-a adresat în judecată cu o acţiune către BC „Capital” SA, solicitînd
declararea nulităţii contractului de credit în sumă de 570 000 de lei. Suplimentar
reclamantul a solicitat declararea nulităţii contractului de gaj. Prin hotărîrea Curţii de
apel Economice acţiunea reclamantului a fost respinsă.
Depunînd recurs, directorul ÎI „Claxon” nu a achitat taxa de stat şi a solicitat să fie
exonerat de plata acesteia, deoarece el este pensionar, iar întreprinderea se află în proces
de insolvabilitate.
Examinînd recursul, Colegiul economic al Curţii Supreme de Justiţie a emis
decizie, prin care recursul a fost respins ca inadmisibil, deoarece nu a fost achitată taxa
de stat.
Daţi apreciere Deciziei colegiului economic al Curţii Supreme de Justiţie. Care
sunt acţiunile instanţei de recurs în cazul neachitării taxei de stat?

Nr. 4
Diaconu a declarat recurs împotriva hotărîrii Curţii de apel Bălţi, anexînd la
cererea de recurs:
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1) declaraţia martorului Vasilescu autentificată notarial,
2) copia contractului de împrumut primită prin fax,
3) raportul de expertiză grafologică.
În referinţă intimatul a solicitat efectuarea expertizei repetate. Instanţa de recurs a
examinat probele anexate, a dispus efectuarea expertizei repetate şi a casat hotărîrea
primei instanţe, restituind pricina spre rejudecare în prima instanţă.
Daţi apreciere acţiunilor instanţei de recurs. Care probele sunt admisibile în
instanţa de recurs?

Nr. 5
În cererea de recurs înaintată împotriva hotărîrii Curţii de apel, Ciorici a solicitat
casarea ultimei, indicînd că nu a fost înştiinţat legal despre locul, data şi ora şedinţei de
judecată, iar pricina a fost judecată în absenţa lui.
În şedinţa de judecată în instanţa de recurs, recurentul a depus cerere suplimentară
de recurs, invocînd aplicarea greşită a legii materiale de către instanţa de fond. Intimatul
a obiectat împotriva acestei cereri.
În virtutea căror temeiuri de recurs este obligată să examineze cauza instanţa de
recurs? Este oare posibilă depunerea cererii repetate de recurs?

Nr. 6
Prin hotărîrea din 23 noiembrie 2004, Curtea de apel a admis acţiunea lui
Vornicescu către Şevciuc şi Albul despre apărarea dreptului de autor. Prin decizia
Colegiului civil al Curţii Supreme de Justiţie din 25 mai 2005, recursul declarat de
Şevciuc a fost respins. Întrucît hotărîrea din 25 noiembrie 2004 a fost comunicată lui
Albul la 10 iulie 2004, acesta a declarat recurs la 16 iulie 2004. Examinînd recursul
declarat de către Albul, Colegiul civil al Curţii Supreme de Justiţie a casat hotărîrea
Curţii de apel din 23 noiembrie 2004, restituind pricina spre reexaminare. Rejudecînd
pricina, Curtea de apel a respins acţiunea lui Vornicescu.
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Evidenţiaţi greşelile comise de Colegiul civil al Curţii Supreme de Justiţie la
judecarea recursurilor. Care este procedura examinării recursului primit după judecarea
pricinii în recurs?

Nr. 7
SRL „Ardeal” a înaintat acţiune către SA „Vest” privind încasarea datoriei în
mărime de 800 000 de lei. Prin hotărîrea Curţii de apel Economice acţiunea
reclamantului a fost respinsă.
SRL „Ardeal” a înaintat recurs împotriva acestei hotărîri. În instanţa de recurs,
jurisconsultul intimatului a recunoscut datoria faţă de recurent, indicînd că într-adevăr
SA „Vest” nu a achitat SRL „Ardeal” preţul pentru mărfurile livrate.
Cum trebuie să procedeze instanţa de recurs în cazul recunoaşterii acţiunii?

Nr. 8
Spătaru s-a adresat în judecată cu o acţiune împotriva consiliului raional Soroca,
solicitînd anularea Deciziei acestuia şi repararea prejudiciului material cauzat în mărime
de 5 000 lei. Curtea de apel Bălţi a admis acţiunea reclamantului în parte, dispunînd
anularea Deciziei Consiliului raional şi repararea prejudiciului în mărime de 3 000 lei.
Nefiind de acord cu mărimea despăgubirii acordate Spătaru, a atacat hotărîrea Curţii de
apel cu recurs. Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
a casat hotărîrea Curţii de apel, restituind pricina spre reexaminare. Rejudecînd pricina,
Curtea de apel a admis în parte acţiunea lui Spătaru, dispunînd repararea prejudiciului în
mărime de 2 000 lei.
Spătaru a înaintat recurs împotriva hotărîrii emise, invocînd în cerere că la
rejudecare i-a fost creată o situaţie mai dificilă decît aceea din hotărîrea atacată.
Corect oare a procedat Curtea de apel la rejudecarea pricinii? Care sunt limitele
aplicării regulii „non reformatio in pejus”? Cum se corelează acest principiu cu
principiul independenţei judecătorului şi supunerii lui numai legii?

Nr. 9
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Daţi apreciere indicaţiilor instanţelor de recurs expuse în decizii prin care pricina a
fost restituită spre rejudecare:
1) „La rejudecarea pricinii urmează să se creeze părţilor condiţii egale pentru
realizarea drepturilor procedurale, să se stabilească raporturile juridice care au stat la
baza litigiului, să se aprecieze legal probele pertinente şi admisibile, inclusiv contractele
dintre părţi, să se stabilească cu certitudine cuantumul pagubei, inclusiv cheltuielile de
judecată şi în funcţie de probele administrate să se adopte o hotărîre legală şi temeinică
prin care acţiunea reclamantului să fie admisă în tot sau în parte”.
2) „La rejudecarea pricinii instanţa de judecată trebuie să constate ce avere au
acumulat părţile în timpul căsătoriei, care este valoarea acestei averi, ce s-a construit în
timpul căsătoriei şi în baza raportului de expertiză să constate care este preţul acestei
construcţii, să aprecieze corect cotele părţilor din această avere şi să adopte o hotărîre în
conformitate cu legislaţia în vigoare”.
3) “Raporturile juridice dintre reclamant şi pîrît au caracter juridic civil, părţile au
încheiat un contract de prestări servicii, şi nu un contract individual de muncă. Prin
urmare, la rejudecarea pricinii urmează a fi stabilite circumstanţele încheierii acestui
contract, condiţiile acestuia şi bazîndu-se pe prevederile Codului civil să se soluţioneze
litigiul privind rezilierea contractului şi consecinţele rezilierii”.

Nr. 10
Examinînd acţiunea lui Gîscă către Marcu privind desfacerea căsătoriei,
judecătoria a amînat examinarea cauzei, stabilind părţilor un termen de împăcare de 3
luni.
Gîscă a înaintat recurs împotriva acestei încheieri, indicînd că păstrarea familiei în
continuare este imposibilă, iar anterior judecătorul a mai acordat termen de împăcare.
Cum trebuie să procedeze instanţa de recurs?

Nr. 11
Care este modalitatea de atacare a încheierilor instanţei de judecată cu privire la:
1) asigurarea acţiunii;
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2) refuzul de a primi cererea de chemare în judecată;
3) amînarea procesului;
4) respingerea demersului despre anexarea la dosar a înscrisului;
5) asigurarea dovezilor şi respingerea cererii cu privire la asigurarea dovezilor;
6) scoaterea cererii de pe rol;
7) încetarea procesului;
8) suspendarea procesului;
9) repunerea în termen şi refuzul în repunerea în termen;
10) respingerea cererii cu privire la eliberarea de la plata taxei de stat;
11) strămutarea pricinii;
12) respingerea observaţiilor asupra procesului-verbal;
13) respingerea cererii de introducere în proces a intervenientului accesoriu;
14) respingerea cererii de emitere a unei hotărîri suplimentare;
15) respingerea cererii de admitere a coparticipării obligatorii şi facultative;
16) explicarea hotărîrii;
17) recuzarea expertului;
18) pregătirea pricinii pentru dezbaterile judiciare;
19) stabilirea termenului de judecare a pricinii;
20) aplicarea amenzii judiciare;
21) a nu da curs cererii;
22) încheierile interlocutorii.

Tema 25. Recursul împotriva deciziilor instanţei de apel
1. Consideraţii generale privind recursul împotriva deciziilor instanţei de apel.
2. Condiţiile de exercitare a recursului. Depunerea recursului. Procedura examinării
admisibilităţii recursului.
3. Temeiurile declarării recursului.
4. Procedura de judecare a recursului. Limitele judecării recursului.
5. Împuternicirile şi actele de dispoziţie ale instanţei de recurs.
6. Decizia instanţei de recurs. Obligativitatea indicaţiilor instanţei de recurs în caz
de casare a hotărîrii şi restituirea pricinii spre rejudecare.
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Recomandări metodice:
Recursul împotriva deciziilor instanţei de apel este o cale de atac prin intermediul
căreia se efectuează controlul legalităţii deciziilor şi încheierilor pronunţate de curţile de
apel în calitate de instanţă de apel. Importanţa acestei căi de atac constă în verificarea
deciziilor instanţei de apel din punctul de vedere al aplicării corecte a normelor de drept
material şi al normelor de drept procedural, remedierea greşelilor comise şi asigurarea
aplicării uniforme a legislaţiei de către toate instanţele judecătoreşti.
La studierea prezentei teme, este necesar a evidenţia şi a caracteriza deosebirile şi
asemănările dintre recursul împotriva hotărîrilor şi încheierilor pentru care nu este
prevăzută calea apelului şi recursul împotriva deciziilor instanţei de apel.
Deciziile care pot fi atacate cu recurs sunt prevăzute în art. 429 CPC. Acest articol
prevede şi deciziile care nu pot fi supuse nici unei căi de atac.
Spre deosebire de celelalte căi de atac, recursul împotriva deciziilor instanţei de
apel poate fi declarat doar în cazul în care se invocă încălcarea esenţială sau aplicarea
eronată a normelor de drept material sau a normelor de drept procedural prevăzute în
alin. (2) şi (3) art. 400 CPC. Sistemul acestor temeiuri nu ar trebui să fie exhaustiv. Este
necesar a avea în vedere temeiurile stabilite pentru încetarea procesului (art. 265 al
CPC) şi scoaterea cererii de pe rol (art. 267 al CPC), alte încălcări esenţiale comise în
instanţa de apel.
Judecînd recursul împotriva deciziilor instanţei de apel, instanţa verifică doar
legalitatea hotărîrii atacate, fără a administra noi dovezi şi fără a constata circumstanţe
noi ale pricinii.
Este necesar a caracteriza particularităţile depunerii recursului, precum şi
necesitatea achitării taxei de stat (art. 436, 437 CPC). Printr-un anumit specific se
caracterizează şi termenul de declarare a recursului (art. 434 CPC).
O atenţie deosebită trebuie să fie acordată procedurii de examinare a admisibilităţii
recursului, împuternicirilor completului care decide asupra admisibilităţii, precum şi
temeiurilor inadmisibilităţii recursului (art. 433, 440 al CPC).
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Este necesar a caracteriza situaţii în care Colegiul lărgit al Curţii Supreme de
Justiţie se desesizează în favoarea Plenului Curţii Supreme de Justiţie. De asemenea
trebuie studiate împuternicirile instanţei de recurs, actele de dispoziţie care se emit.
Situaţii de drept:
Nr. 1
La 23 iunie 2005 Curtea de apel Chişinău a emis o decizie prin care a fost respins
apelul declarat de către Oprea şi a fost menţinută hotărîrea instanţei de fond.
La 1 septembrie 2005 Oprea a înaintat recurs împotriva deciziei instanţei de apel,
solicitînd casarea acesteia cu trimiterea pricinii spre rejudecare. De asemenea, Oprea a
solicitat repunerea în termen, indicînd că în perioada 27 iunie – 01 septembrie 2005 a
fost internat în spital şi nu a avut posibilitatea să înainteze recurs în termen.
Care este termenul de declarare a recursului împotriva deciziilor instanţei de apel?
Cum trebuie să procedeze instanţa de recurs?

Nr. 2
Cucu s-a adresat în judecată, solicitînd restabilirea la locul de muncă. Prin
hotărîrea judecătoriei, acţiunea reclamantului a fost respinsă. Cucu a înaintat cerere de
apel împotriva acestei hotărîri. Despre locul, data şi ora examinării cererii de apel
Curtea de apel a înştiinţat prin citaţie pe intimat şi avocatul lui Cucu. La examinarea
pricinii în apel, apelantul Cucu nu s-a prezentat, iar avocatul lui a solicitat amînarea
şedinţei de judecată, considerînd că examinarea apelului fără apelant, care nu este citat,
este imposibilă.
Colegiul civil al Curţii de apel a respins acest demers, indicînd că în şedinţă
participă avocatul lui Cucu care posedă cunoştinţe necesare şi va asigura protecţia
drepturilor apelantului. Examinînd pricina în apel Colegiul civil al Curţii de apel a
respins apelul lui Cucu şi a menţinut hotărîrea primei instanţe.
Sunt oare temeiuri pentru depunerea recursului împotriva deciziei instanţei de
apel?
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Nr. 3
Ursu a înaintat în judecată acţiunea către Casian privind recunoaşterea sa ca
membru al familiei Casian şi recunoaşterea dreptului său la spaţiul locativ. Pîrîtul
Casian a înaintat către reclamantul Ursu acţiunea reconvenţională despre evacuarea din
spaţiul locativ, fără acordarea altui spaţiu locativ. Regia locativă a depus către Ursu şi
Casian acţiunea cu privire la evacuarea lor din încăperea de locuit fără acordarea altui
spaţiu locativ.
Prin hotărîrea judecătoriei acţiunea lui Casian a fost admisă, iar acţiunile lui Ursu
şi regiei locative au fost respinse. Examinînd apelul declarat de către regia locativă,
Curtea de apel a casat hotărîrea primei instanţe şi a admis acţiunea regiei locative. Ursu
şi Casian au depus recurs împotriva deciziei Curţii de apel. Ambele recursuri au fost
declarate inadmisibile pe motiv că nici Ursu, nici Casian nu au folosit calea de apel.
Care sunt temeiurile inadmisibilităţii recursului? Daţi apreciere încheierii cu privire
la inadmisibilitate?

Nr. 4
Chicu a înaintat acţiune în judecată, solicitînd dezminţirea informaţiei care îi
lezează onoarea şi demnitatea şi încasarea de la Sofroni a prejudiciului moral în mărime
de 10 000 lei. Prin hotărîrea judecătoriei acţiunea reclamantului a fost admisă. Hotărîrea
judecătoriei a fost menţinută de către Curtea de apel. Sofroni a declarat recurs împotriva
hotărîrilor adoptate, solicitînd casarea acestora cu pronunţarea unei noi hotărîri prin care
acţiunea reclamantului să fie respinsă. În motivarea recursului, recurentul Sofroni a
invocat că intimatul Chicu nici în instanţa de fond, nici în instanţa de apel nu a prezentat
probe care confirmă răspîndirea informaţiei defăimătoare de către Sofroni. După
examinarea admisibilităţii acestui recurs, a fost întocmit raportul asupra inadmisibilităţii
în care se indică: “instanţele judecătoreşti au dat o apreciere corectă împrejurărilor
pricinii şi corect au stabilit că informaţia care nu corespunde realităţii şi ponegreşte
onoarea şi demnitatea lui Chicu a fost răspîndită de către Sofroni. În aceste condiţii,
recursul declarat de recurentul Sofroni este vădit nefondat şi urmează a fi recunoscut
inadmisibil”.
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Daţi apreciere raportului asupra inadmisibilităţii recursului. În ce cazuri recursul se
consideră inadmisibil? Care sunt sarcinile procedurii de verificare a admisibilităţii
recursului?

Nr. 5
Botnaru a înaintat în judecată acţiunea către Donciu privind repararea prejudiciului
material cauzat în urma unui accident de circulaţie. Prin hotărîrea judecătoriei, acţiunea
reclamantului a fost admisă. Această hotărîre a fost menţinută de instanţa de apel.
Examinînd cererea de recurs înaintată de către Donciu, Colegiul civil lărgit al
Curţii Supreme de Justiţie a indicat că răspundere pentru prejudiciul cauzat de o sursă
de pericol sporit o poartă posesorul acestei surse şi a modificat hotărîrea judecătoriei,
dispunînd încasarea prejudiciului de la Grigoraş care este proprietarul automobilului
implicat în accident.
Ce încălcări ale normelor procedurale au fost comise în instanţa de recurs?

Nr. 6
Robu a declarat recurs împotriva deciziei Curţii de apel, solicitînd casarea
hotărîrilor emise cu adoptarea unei noi hotărîri pe motiv că instanţa de fond şi de apel au
interpretat greşit legea. Instanţa de recurs a constatat că la examinarea pricinii în fond şi
în apel nu au fost încălcate normele de drept material, legea a fost interpretată corect.
Totodată, instanţa de recurs a constatat că decizia Curţii de apel nu este semnată de un
judecător, a casat-o şi a remis pricina la rejudecare în instanţa de apel. Nici una dintre
părţi nu a invocat această încălcare a normelor de drept procedural.
Daţi apreciere deciziei instanţei de recurs. Care sunt limitele judecării recursului?

Nr. 7
Tataru a înaintat acţiune către SRL „Megaton” privind restabilirea la locul de
muncă şi plata unei despăgubiri pentru absenţa forţată de la muncă. Prin hotărîrea
judecătoriei acţiunea reclamantului a fost admisă. SRL „Megaton” a atacat cu apel
această hotărîre. Cutea de apel nu a dat curs cererii apelantului pe motiv că aceasta a
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fost depusă fără plata taxei de stat. SRL „Megaton” a înaintat recurs împotriva acestei
încheieri, solicitînd casarea hotărîrilor emise cu emiterea unei noi hotărîri pe motiv că
legea materială a fost aplicată greşit: raporturile între Tataru şi SRL „Megaton” sunt
raporturi ce izvorăsc din contractul de antrepriză, şi nu din contractul individual de
muncă.
Cum trebuie să procedeze instanţa de recurs în această situaţie? Care sunt limitele
judecării pricinii în recurs?

Tema 26. Revizuirea hotărîrilor irevocabile
1. Dispoziţiile judecătoreşti care pot fi supuse revizuirii. Persoanele care sunt în
drept să depună cerere de revizuire. Instanţele competente să examineze cererea de
revizuire.
2. Temeiurile declarării revizuirii. Termenele de depunere a cererii de revizuire.
3. Depunerea cererii de revizuire. Examinarea cererii de revizuire. Împuternicirile şi
actele de dispoziţie ale instanţei de revizuire.
Recomandări metodice:
Revizuirea hotărîrilor este o fază distinctă a procesului civil, avînd drept scop
verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărîrilor, încheierilor şi deciziilor irevocabile ale
tuturor instanţelor judecătoreşti.
Spre deosebire de celelalte căi de atac, verificarea hotărîrilor în ordine de revizuire,
de regulă, nu este condiţionată de o greşeală judecătorească, ci de apariţia unor noi
circumstanţe, necunoscute la examinarea pricinii.
La studierea prezentei teme, este necesar a evidenţia particularităţile acestei căi de
atac, asemănările şi deosebirile dintre revizuire, apel şi recurs. De asemenea, trebuie de
caracterizat cercul de subiecţi care sunt în drept să depună cerere de revizuire, precum şi
instanţele competente să o examineze.
O atenţie deosebită trebuie să fie acordată temeiurilor de declarare a revizuirii.
Toate temeiurile trebuie detaliat caracterizate. La examinarea temeiurilor de revizuire
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prevăzute în pct. „j” şi „k” din art. 449 CPC, este necesar a studia normele respective
din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale.
De asemenea, studentul trebuie să însuşească particularităţile calculării termenelor
de depunere a cererii de revizuire.
Este necesar a caracteriza împuternicirile instanţei de revizuire, actele de dispoziţie
ale acesteia. Atenţie deosebită trebuie să fie acordată instanţei care va rejudeca pricina
după casarea hotărîrii sau deciziei.

Situaţii de drept:
Nr. 1
Prin hotărîrea judecătoriei Ciocana mun. Chişinău între succesorii legali
Andreicenco, Baciu şi Cecan a fost partajată averea succesorală lăsată de defunctul
Marcu. Ulterior, Baciu a găsit în documentele defunctului testamentul olograf, conform
căruia toată averea acestuia se transmite lui Baciu. În legătură cu aceasta, Baciu s-a
adresat în judecată cu o cerere de revizuire.
Care instanţă este în drept să examineze cererea de revizuire a hotărîrii? Cum
trebuie să procedeze instanţa de revizuire?

Nr. 2
Ana Ilaşcu a înaintat în judecată acţiunea către Petru Ilaşcu privind încasarea
pensiei de întreţinere pentru copilul minor. Pîrîtul nu a recunoscut acţiunea şi a înaintat
o acţiune reconvenţională privind contestarea paternităţii. În sprijinul acţiunii sale,
pîrîtul a invocat scrisorile primite de către Ana Ilaşcu care confirmă existenţa în timpul
conceperii copilului unor relaţii de concubinaj cu Sergiu Codreanu. Instanţa a respins
acţiunea reconvenţională lui Petru Ilaşcu şi a emis hotărîre de încasare de la acesta a
pensiei de întreţinere pentru copilul minor.
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Peste un an după emiterea hotărîrii, Sergiu Codreanu a declarat lui Petru Ilaşcu că
s-a aflat cu Ana Ilaşcu în relaţii de concubinaj şi este tatăl copilului acesteia. Petru
Ilaşcu a înaintat cerere de revizuire a hotărîrii privind încasarea pensiei de întreţinere.
Cum trebuie să procedeze instanţa?

Nr. 3
Ludmila Petrescu a înaintat cerere de revizuire a hotărîrii judecătoreşti privind
partajul bunurilor dobîndite în timpul căsătoriei între ea şi soţul ei – Andrei. În sprijinul
cererii, Ludmila Petrescu a indicat că la împărţirea proprietăţii comune în devălmăşie
din componenţa acesteia a fost exclus motorul de rezervă pentru automobilul „Nissan”
din cauza lipsei acestuia în natură. Ulterior, acest motor a fost găsit în garajul lui Andrei
Petrescu.
Instanţa a emis încheiere de admitere a cererii de revizuire, a casat hotărîrea supusă
revizuirii şi prin aceeaşi încheiere a recunoscut dreptul de proprietate al Ludmilei
Petrescu la 1/2 din motor.
Ce încălcări au fost comise la examinarea cererii de revizuire?

Nr. 4
Judecătoria Orhei a satisfăcut acţiunea reclamantului Voiculescu către pîrîtul
Caprian privind încasarea datoriei în mărime de 15000 lei. În hotărîre instanţa s-a bazat
pe declaraţiile martorilor Andronache şi Bobu care au confirmat încheierea între
reclamant şi pîrît a unui contract de împrumut. Această hotărîre a fost menţinută de
instanţa de apel. Ulterior, martorii Andronache şi Bobu au fost traşi la răspundere
penală pentru darea unor declaraţii false în cauza lui Voiculescu către Caprian, dar
amnistiaţi.
Sunt oare temeiuri pentru revizuirea hotărîrii? Unde trebuie să fie depusă cerere de
revizuire? Care instanţă va examina pricina în caz de admitere a cererii de revizuire?

Nr. 5
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Prin hotărîrea judecătoriei Ocniţa a fost admisă acţiunea reclamantului Gîscă către
pîrîtul Cucu privind repararea prejudiciului cauzat prin deteriorarea motocicletei.
Instanţa de apel a casat hotărîrea emisă şi a trimis pricina spre rejudecare în prima
instanţă. Reexaminînd pricina, judecătoria a respins acţiunea reclamantului. Peste două
luni, Gîscă a înaintat în judecată cerere de revizuire a hotărîrii, indicînd că hotărîrea
emisă se bazează pe declaraţiile martorilor Melnic şi Portu chemaţi în proces din
iniţiativa pîrîtului Cucu. Aceste declaraţii nu corespund realităţii, ceea ce au confirmat
martorii Lilian şi Popescu, declaraţiile cărora în formă scrisă au fost anexate la cerere.
La examinarea pricinii, reclamantul Gîscă nu a ştiut despre existenţa martorilor Lilian şi
Popescu.
Unde trebuie să fie depusă cerere de revizuire? Sunt oare temeiuri pentru
revizuirea hotărîrii?

Nr. 6
Prin hotărîrea judecătoriei din 12 mai 2005 a fost satisfăcută acţiunea reclamantei
Ana Petrache către pîrîtul Vasile Grecu privind încasarea pensiei de întreţinere pentru
copilul minor. La 10 iunie 2005 fosta soţie a lui Vasile Grecu – Maria Codru a depus
apelul împotriva acestei hotărîri, indicînd că nu a fost atrasă în proces, iar prin hotărîrea
emisă i-au fost afectate drepturile, deoarece Vasile Grecu plăteşte pensia de întreţinere
deja pentru copilul ei născut din prima căsătorie. Instanţa de apel a restituit cererea de
apel a Mariei Codru ca depusă în afara termenului de apel. Nefiind de acord nici cu
această hotărîre, la 10 august Maria Codru a înaintat cerere de revizuire a acesteia,
invocînd acelaşi temei ca şi în cererea de apel.
Unde trebuie să fie depusă cerere de revizuire? Sunt oare temeiuri pentru
revizuirea hotărîrii?

Nr. 7
Nacu a depus în judecată cerere de revizuire a hotărîrii judecătoreşti, indicînd că
înscrisul pus la baza acesteia este fals. La cerere a fost anexat raportul de expertiză care
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confirmă falsificarea înscrisului respectiv. Instanţa a respins cererea de revizuire ca
inadmisibilă.
Ulterior, s-a stabilit că judecătorul care a participat la judecarea pricinii în cauză a
săvîrşit infracţiune de corupere pasivă, pentru ce a fost tras la răspundere penală, iar
sentinţa de condamnare a devenit irevocabilă.
Aflînd despre tragerea judecătorului la răspunderea penală, Nacu a depus repetat
cerere de revizuire a hotărîrii. Instanţa a refuzat să primească cererea, declarînd că nu se
admite depunerea repetată a cererii de revizuire.
Daţi apreciere acţiunilor instanţei de revizuire.

Tema 27. Procedura în procesele cu element de extranietate
1. Legislaţia privind procedura în procesele cu element de extranietate.
2. Capacitatea procedurală de folosinţă şi de exerciţiu a cetăţenilor străini şi apatrizilor.
Capacitatea procedurală de folosinţă a organizaţiilor străine şi organizaţiilor
internaţionale.
3. Acordarea regimului naţional pentru cetăţenii străini, apatrizii, organizaţiile străine şi
organizaţiile internaţionale.
4. Competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în procese cu element
de extranietate. Feluri de competenţă.
5. Acţiunile civile intentate altor state şi organizaţiilor internaţionale. Imunitatea
diplomatică.
6. Legea aplicabilă şi regimul probelor în procesele cu element de extranietate.
7. Ordinea de executare a delegaţiilor judecătoreşti străine.
8. Recunoaşterea actelor eliberate, redactate sau legalizate de autorităţi competente
străine.
9. Procedura recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine. Recunoaşterea
hotărîrilot judecătoreşti străine nesusceptibile de executare silită şi pentru care nu se
cere procedura ulterioară.
10. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor arbitrale străine. Refuzul de a recunoaşte
hotărîrile arbitrale străine şi de a le executa.
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Acte normative :
1. Codul de procedură civilă al RM din 30 mai 2003. Titlul IV, Procedura în
procesele cu element de extraneitate. (Capitolele: XL – XLII)
2. Codul de executare al Republicii Moldova din 24 decembrie 2004 (art. 1-161).
3. Codul civil al RM din 06.06.2002. Cartea a cincea. Dreptul internaţional privat.
4. Legea cetăţeniei Republicii Moldova din 02.06.2000 (cu modificări din
24.07.2003).
5. Legea RM cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în
Republica Moldova din 10.11.1994.
6. Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materia civilă,
familială şi penală de la Minsk din 22.01.1993 (încheiată între state-membre ale
Comunităţii Statelor Independente).
7. Convenţia privind procedura civilă (Haga, 01.03.1954).
8. Convenţia privind înmînarea peste hotare a actelor judiciare şi extrajudiciare în
pricinile civile sau comerciale (Haga, 15.11. 1965).
9. Convenţia privind obţinerea de peste hotare a probelor în pricinile civile sau
comerciale (Haga, 18.03.1970).
10. Convenţia cu privire la jurisdicţia şi executarea silită a hotărîrilor judecătoreşti în
litigiile civile şi comerciale (Bruxel, 27.09.1968).
11. Convenţia privind jurisdicţia şi punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti în
pricinile civile şi comerciale (Lugano, 16.09.1988).
12. Convenţia cu privire la recunoaşterea şi aducerea în executare a sentinţelor
arbitrale străine (New York, 10 iunie 1958).
13. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18.04.1961
14. Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare din 24.04.1963
15. Legea Republicii Moldova cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale
statelor străine în Republica Moldova nr. 1134-XII din 04.08.1992
Practica judiciară:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM din 23 februarie 1998 (cu
modificări din 20 decembrie 1999). “Despre practica aplicării de către instranţele
judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei privind recunoaşterea şi executarea
hotărîrilor instanţelor judecătoreşti străine pe teritoriul Republicii Moldova în
cauzele în materie patrimonială şi nepatrimonială”. (Culegere de hotărîri explicative
ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie 1974–1999, Chişinău, 2000, pag. 197).
Recomandari metodice:
Legislaţia privind procedura în procesele cu element de extranietate.
Republica Moldova

susţine ferm tendinţa contemporană internaţională privind

acordarea regimului naţional persoanelor străine în sfera procedurii civile atît la
nivelul legislaţiei naţionale, cît şi la încheierea tratatelor

şi convenţiilor
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internaţionale. În conformitate cu art.19 alin.1 al Constituţiei Republicii Moldova
cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii Republicii Moldova,
cu excepţiile stabilite de lege. Această dispoziţie constituţională ce egalează în
drepturi cetăţenii străini şi cetăţenii moldoveni se extinde pe deplin şi în sfera
justiţiei. Legislaţia procesuală civilă a Republicii Moldovă acordă regimul naţional
nu numai cetăţenilor străini şi apatrizilor, ci şi organizaţiilor străine şi organizaţiilor
internaţionale (art. 454 CPC RM).
În caz de intentare în instanţa de judecată a Moldovei a unui proces cu element de
extranietate, instanţa sesizată trebuie să pătrundă în esenţă mai multor chestiuni ce
sînt legate de: capacitatea procedurală de folosinţă şi capacitatea procedurală de
exerciţiu a cetăţenilor străini şi apatrizilor, a organizaţiilor străine şi organizaţiilor
internaţionale, competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în
procese cu participarea persoanelor străine, imunitatea judiciară a statelor străine şi
organizaţiilor internaţionale, imunitatea agenţilor diplomatici şi consulari, legea
aplicabilă şi regimul probelor în proces cu element de extranietate, recunoaşterea
actelor eliberate sau legalizate de autorităţile competente străine etc. Procese cu
element de extranietate se consideră în cazul în care raportul juridic litigios supus
judecăţii are legătură prin părţi în proces, obiectul litigiului, legea aplicabilă,
mijloacele de probă, locul încheierii (executării) contractului cu două sau mai multe
sisteme naţionale de drept.
La studierea temei date, studentul trebuie să examineze Titlul IV “Procedura în
procesele cu elemente de extraneitate”, Capitolele XL-XLII CPC RM, normele
cărora reglementează procedura în pricinile cu element de extranietate, precum şi să
ia în consideraţie faptul că Republica Moldova este parte a mai multor convenţii şi
tratate (acorduri) interstatale şi bilaterale cu privire la acordarea asistenţei juridice în
pricinile civile , familiale, comerciale. Astfel, Republica Moldova a aderat la
Convenţia

privind procedura civilă, încheiată la 1 martie 1954 la Haga (în vigoare

pentru Republica Moldova de la 3.11.1993), “Convenţia cu privire la asistenţă
juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală” încheiată între
state-membre

ale Comunităţii Statelor Independente,

semnată la Minsk la
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22.01.1993 (în vigoare pentru Republica Moldova de la 26.03.1996), Convenţia
Europeană de Arbitraj Comercial Internaţional, încheiată la Viena la 21.04.1961 (în
vigoare pentru Republica Moldova de la 05.03.1998), Aranjamentul relativ la
aplicarea Convenţiei Europene de Arbitraj Comercial Internaţional, încheiat la Paris
la 17.12.1962 (în vigoare pentru Republica Moldova de la 05.03.1998), Convenţia
pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, încheiată la NewYork la 10.06.1958 (în vigoare pentru Republica Moldova de la 17.12.1998),
Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18.04.1961 (Republica
Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1135-XII din 04.08.1992),
Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare din 24.04.1963 (Republica
Moldova a aderat prin hotărîrea Parlamentului nr. 1135-XII din 04.08.1992).
Republica Moldova a încheiat tratate şi acorduri bilaterale cu privire la asistenţă
juridică şi raporturile juridice în materia civilă, familială şi penală cu: Federaţia Rusă
la 25.02.1993 (în vigoare pentru Republica Moldova de la 26.03.1995), Republica
Letonă la 14.04.1993
Republica

(în vigoare pentru Republica Moldova de la 18.06.1996),

Lituania la 9.02.1993 (în vigoare pentru Republica Moldova de la

18.02.1995), Ucraina la 04.11.1994 (în vigoare pentru Republica Moldova de la
24.02.1995), România la 6.07.1996 (în vigoare pentru Republica Moldova de la
22.03.1998), Turcia la 22.05.1996 (ratificat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii
Moldova din 03.12.1996).
La lecţii practice, e necesar

a descifra noţiunile: “procesele cu element de

extranietate “, “regim naţional“, “cetăţean străin”, “apatrid”, “organizaţia străină”,
“organizaţia internaţională”, “persoane străine”. Pentru a distinge aceste noţiuni, se
cuvine a consulta CPC RM Capitolul XL, Dispoziţii generale, Legea cetăţeniei
Republicii Moldova din 02.06.2000 (cu modificări din 24.07.2003), Legea RM cu
privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova
din 10.11.1994. De asemenea, se cere de a elucida în ce circumstanţe persoanele
străine pot să se adreseze în instanţele judecătoreşti de drept comun şi în ce cazuri în
judecătoriile economice. Pentru a clarifica această întrebare, necesită consultarea
art.28, 29, 459–466 CPC RM, Legea RM privind modificarea unor acte legislative
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nr.240-XV din 13.06.2003. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.138140/557 din 08.07.2003).
Capacitatea procedurală de folosinţă şi capacitatea procedurală de exerciţiu
a cetăţenilor străini şi apatrizilor, organizaţiilor străine şi organizaţiilor
internaţionale. Legislaţia procesuală civilă a Republicii Moldova investeşte cetăţenii
străini, apatrizii, organizaţiile străine şi internaţionale cu dreptul de a se adresa în
instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova pentru a-şi apăra

drepturile sale

încălcate sau contestate, libertăţile şi interesele legitime. Cetăţenii străini şi apatrizii,
organizaţiile străine şi organizaţiile internaţionale (denumite în continuare persoane
străine) beneficiază în faţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova de aceleaşi
drepturi şi au acealeaşi obligaţii procedurale ca şi cetăţenii şi organizaţiile Republicii
Moldova. Ca cetăţeni străini se consideră persoane care deţin cetăţenie a unui stat străin
şi nu beneficiază de cetăţenia Republicii Moldova. Apatrizii sunt persoane care nu
aparţin la cetăţenia Republicii Moldova şi nu dispun de probe apartenenţei sale la
cetăţenia unui alt stat.
Codul de procedură civilă determină capacitatea procedurală de folosinţă şi
capacitatea procedurală de exerciţiu a cetăţenilor străini şi apatrizilor, cît şi capacitatea
de folosinţă a organizaţiilor străine şi a organizaţiilor internaţionale.
Capacitatea procedurală de folosinţă şi capacitatea procedurală de exerciţiu a
cetăţenilor străini şi apatrizilor este condiţionată de legea naţională a acestuia. Dacă
cetăţeanul, concomitent cu cetăţenia Republicii Moldova, are şi o altă cetăţenie,
legea lui naţională se consideră legea Republicii Moldova. În cazul în care persoana
deţine cetăţenia mai multor state, legea ei naţională se enumeră legea statului în care
îşi are domiciliul. Dacă cetăţeanul străin are domiciliul în Republica Moldova, legea
lui naţională se socoate legea Republicii Moldova. Legea naţională a apatridului se
consideră legea statului în care îşi are domiciliul. Persoana care, în conformitate cu
legea naţională, nu beneficiază de capacitate de exerciţiu al drepturilor procedurale,
poate fi declarată, pe teritoriul Republicii Moldova, cu capacitate de exerciţiu dacă
dispune, conform legislaţiei acesteia, de capacitate de exerciţiu al acestor drepturi
(art. 455 CPC RM).
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Capacitatea procedurală de folosinţă a organizaţiei străine se determină de legea
statului în care aceasta este fondată, care se consideră legea naţională. Organizaţia
străină care, potrivit legii naţionale, nu beneficiază de capacitatea procedurală de
folosinţă poate fi declarată pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu
legislaţia ei, ca avînd o astfel de capacitate. Capacitatea procedurală de folosinţă a
unei organizaţii internaţionale se determină în baza contractului internaţional în
conformitate cu care este fondată, a actelor de constituire sau a acordului cu
autorităţile competente ale Republicii Moldova (art. 456 CPC RM).
Competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în procese cu
element de extranietate. Feluri de competenţă. Noţiunea de competenţă
internaţională întrucîtva se deosebeşte de interpretarea noţiunii de competenţă în
legislaţia procesuală a Republicii Moldova, deoarece ea stabileşte reguli de
repartizare a pricinilor între instanţele judecătoreşti nu a unui stat, ci a diferitor state.
În doctrina juridică competenţa internaţională se interpretează ca competenţa
instanţelor judecătoreşti din statul respectiv de a examina pricinile cu element de
extranietate.
În drept internaţional nu se conţin careva principii generale cu privire la
determinarea competenţei internaţionale. Fiecare stat de sine stătător stabileşte
limitele competenţei a instanţelor judecătoreşti din ţara sa. Criteriile în baza cărora
statele statornicesc competenţa instanţelor judecătoreşti proprii în judecarea
pricinilor civile cu element de extranietate sunt diverse, însă pot fi aduse la
următoarele patru reguli de bază şi anume, după:
a) cetăţenia părţilor sau a uneia din ei în litigiu (Franţa, Italia etc);
b) domiciliul pîrîtului. Pentru ca pricina să fie primită spre examinare e suficient
ca pîrîtul, independent de cetăţenie, să fie domiciliat în ţara instanţei de judecată
(Germania etc.);
c) prezenţa personală a pîrîtului în ţara instanţei de judecată şi simultan să
dispună pe teritoriul acestei ţări de bunuri care îi aparţin (SUA, Marea Britanie etc.);
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d) extinderea regulilor interne de competenţă teritorială asupra pricinilor cu
element de extranietate (Republica Moldova, Federaţia Rusă şi alte state ale exURSS).
În unele state se aplică şi alte principii: domiciliul reclamantului, locul executării
contractului, locul unde se găseşte bunul în litigiu, locul delictului comis, în baza
încheierii unui contract etc. (vezi Международное частное право. Москва,
Юридическое литература, 1984, стр. 278-279).
În Republica Moldova competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii
Moldova în soluţionarea pricinilor cu element de extranietate se determină conform
dispoziţiilor Codului de procedură civilă RM, dacă altfel nu este prevăzut prin
reglementările Capitolul XLI CPC RM.
Competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în pricinile cu
element de extranietate, în general, este determinată de art.459 CPC al RM. Regula
de plecare a acestui articol stabileşte, că instanţele judecătoreşti ale Republicii
Moldova sunt competente să soluţioneze pricinile civile cu element de extranietate
dacă pîrîtul-organizaţia străină are sediul sau pîrîtul–cetăţeanul

străin este cu

domicliu în Republica Moldova. Concomitent e necesar de a analiza art.460 CPC
RM care concretizează condiţiile în care pricinile enumărate în art.460 CPC RM pot
fi examinate de instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova.
Cititorul, de asemenea, trebuie să consulte art.461 CPC RM, care stabileşte
competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti

ale Republicii Moldova în

examinarea pricinilor enumărate în acest articol. Competenţa exclusivă înseamnă, că
nici o hotărîre a instanţei judecătoreşti străine pronunţată pe una din pricinile
indicate în art.461 CPC RM nu va fi recunoscută şi executată pe teritoriul Republicii
Moldova. Derogări de la această regulă pot avea loc numai în cazurile menţionate în
tratatele şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
În conformitate cu principiul disponibilităţii ale procedurii civile, în art.462 CPC
RM şi-a găsit legalizare regula potrivit căreia într-un litigiu cu element de
extranietate, părţile, înainte de a porni procesul, sunt în drept de a

schimba

competenţa litigiului printr-o înţelegere şi să investească o anumită instanţă cu
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competenţa

în soluţionarea litigiului (prorogarea convenţională), respectînd în

acelaşi timp prevederile articolelor.33, 34, 36, 40, 461 CPC RM. Totodată e necesar
de a ţine cont de faptul, în caz, dacă pricina pe care instanţa de judecată din
Republica Moldova a reţinut spre judecare cu respectarea normelor de competenţă,
ea trebuie să fie examinată de această instanţă în fond, chiar dacă ulterior, în
legătură cu schimbarea cetăţeniei, domiciliului, sediului părţii sau cu alte
circumstanţe, pricina a devenit de competenţa instanţei judecătoreşti străine (art.
463 CPC RM).
Acţiunile civile intentate altor state şi organizaţii internaţionale. Imunitatea
diplomatică.

Imunitatea

judiciară

a

statului

străin

şi

organizaţiilor

internaţionale. În procesele cu element de extranietate sunt importante problemele
privind imunitatea judiciară a statelor străine (reprezentanţelor

diplomatici), a

organizaţiilor internaţionale, respectarea jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti străine,
recunoaşterea actelor eliberate de autorităţi străine. Pentru a elucida aceste chestiuni
e necesar, de a consulta articolele 457, 464, 466 CPC RM, Convenţia de la Viena
cu privire la relaţiile diplomatice din 18.04.1961, cît şi Convenţia de la Viena cu
privire la relaţiile consulare din 24.04.1963, Legea RM cu privire la statutul
misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova nr.1134-XII din
04.08.1992, (Monitorul nr. 8/195 din 30.08.1992).
Statele străine beneficiază de imunitate judiciară prin care se înţelege excluderea
a unui stat de sub jurisdicţia altui stat. La baza imunităţii judiciare a statului stau
principiile suveranităţii şi egalităţii statelor. În virtutea imunităţii judiciare statul
străin nu poate fi atras într-un proces judiciar de către instanţa de judecată a
Republicii Moldova în calitate de pîrît sau intervenient fără consimţămîntul statului
străin, nu pot fi luate măsuri de asigurare a acţiunii, punerea sub sechestru a bunului
său amplasat pe teritoriul Republicii Moldova, sau punerea sub sechestru a bunului
în procedura de executare a hotărîrii judecătoreşti, dacă legea naţională sau tratatul
internaţional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel (art. 457 alin.1
CPC RM). Deci, în virtutea imunităţii judiciare, statul:
 beneficiază de imunitate judiciară în faţa unui alt stat;
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 se bucură de imunitate în asigurarea acţiunii în prealabil;
 profită de imunitate în executarea silită a hotărîrii judecătoreşti.
În drept internaţional se distinge noţiunea de imunitate absolută şi aşa numită
imunitate “limitată” (funcţională) a statului. Statul dispune de imunitate judiciară
absolută la exercitarea actelor juridico-publice, iar la realizarea activităţii comerciale
devine în poziţia unui antreprenor obişnuit lipsit de privilegii ce decurg din
imunitatea judiciară.
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova determină ordinea intentării
acţiunii civile în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova împotriva
organizaţiilor internaţionale. Potrivit art. 457 alin. 2 CPC RM organizaţiile
internaţionale cad sub jurisdicţia instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în
procesele civile, în limitele stabilite de tratatele internaţionale şi de legislaţia
Republicii Moldova.
Reprezentanţii diplomatici ale altor state acreditaţi în Republica Moldova şi alte
persoane, menţionate în tratatele internaţionale ale Republicii Moldova sau în
legislaţia ei naţională, sunt supuse jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti în pricinile
civile, în limitele stabilite de normele dreptului internaţional sau de tratate
internaţionale la care Republica Moldova este parte (art. 457 alin. 3 CPC RM).
Imunitatea diplomatică şi consulară. Un aspect important al procedurii civile
internaţionale o constituie imunitatea diplomatică şi consulară, reglementată atît de
legislaţia internă, cît şi de convenţiile internaţionale. Potrivit art. 31 al Convenţiei de
la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961 (la care a aderat
Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului), art. 8 Legii Republicii Moldova
cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova
din 08.1992 (Monitorul nr. 8/195 de la 30.08.92), agentul diplomatic se bucură de
imunitatea de jurisdicţie penală, civilă şi administrativă a statului acreditar, cu
excepţie:
a) de o acţiune reală privind un imobil particular situat pe teritoriul statului
acreditar, afară numai dacă agentul diplomatic nu-l posedă în contul statului
acreditant pentru realizarea sarcinilor misiunii;
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b) de o acţiune privind o succesiune , în care agentul diplomatic figurează ca
executor testamentar, administrator, moştenitor sau legatar, cu titlu particular, şi nu
în numele statului acreditant;
c) de o acţiune privind o activitate profesională sau comercială, oricare ar fi ea,
exercitată de agentul diplomatic în statul acreditar, în afara funcţiilor sale oficiale.
Agentul diplomatic nu este obligat să depună mărturie. Faţă de agentul diplomatic
nu poate fi luată nici o măsură de executare, în afară de cazurile menţionate şi numai
dacă executarea poate avea loc fără a se admite atingere inviolabilităţii persoanei
sale sau a locuinţei sale. Imunitatea de jurisdicţie a unui agent diplomatic în statul
acreditar nu poate scuti pe acest agent de jurisdicţia statului acreditant.
În caz dacă agentul diplomatic sau persoana care beneficiază de imunitate de
jurisdicţie porneşte procesul, el (ea) nu mai poate invoca imunitate de jurisdicţie
înaintată împotriva acţiunii reconvenţionale care este direct legată cu acţiunea
principală. Însă renunţarea de la imunitate de jurisdicţie cu privire la un proces civil
sau administrativ, nu înseamnă renunţare de la imunitate referitor la executarea
hotărîrii pronunţate, pentru executarea căreia se cere recunoaştere specială.
Membrii personalului administrativ şi tehnic, membrii familiilor lor, care nu sunt
cetăţeni ai Republicii Moldova se bucură, pe bază de reciprocitate, de privilegii şi
imunităţi doar în cazurile în care imunitatea faţă de jurisdicţia civilă şi
administrativă a Republicii Moldova se extinde numai asupra acţiunilor exercitate în
cadrul funcţiilor de serviciu (art.8 Legea RM cu privire la statutul misiunilor
diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova, nr. 1134-XII din 04.08.1992).
Conform art. 43 Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare din
24.04.1963, funcţionarii şi agenţii consulari se bucură de imunitate de a nu fi
chemaţi în faţa autorităţilor judiciare şi administrative în statul de reşedinţă privitor
la acţiunile efectuate de ei în cadrul exercitării funcţiilor de consul, cu excepţie în
caz de înaintare acţiunii civile:
a) care rezultă din încheierea unui contract de către un funcţionar consular sau un
angajat consular, pe care acesta nu l-a încheiat în mod expres sau implicit în
calitatea sa de agentul mandatar al statului trimiţător; sau
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b) intentată de un terţ pentru o pagubă rezultînd dintr-un accident cauzat în statul
de reşedinţă de un vehicul, o navă sau de o aeronavă.
Legea aplicabilă şi regimul probelor în procesele cu element de extranietate. În
procesele civile cu element de extranietate, instanţele judecătoreşti ale Republicii
Moldova aplică legislaţia proceduarală naţională, dacă nu s-a dispus altfel în mod
expres, iar obiectul şi temeiul acţiunii, calitatea procesuală a părţilor sînt
determinate de legea care reglementează fondul raportului juridic litigios (art. 458
alin. 1 şi 2 CPC RM).
Mijloacele de probă pentru dovedirea unui act juridic şi puterea doveditoare a
înscrisului care îl constată sînt cele prevăzute de legea locului unde a fost încheiat
actul juridic sau de legea aleasă de părţi dacă ele au dreptul să o aleagă (art. 458
alin.3 CPC RM). Potrivit art. 458 alin. 4 CPC RM, proba faptelor se efectuează
conform legii locului unde s-au produs, însă este posibilă aplicarea legii Republicii
Moldova dacă ea admite şi alte mijloace probatoare decît cele menţionate la art. 458
alin.3 CPC RM.
Probaţiunea stării civile şi puterea doveditoare a actelor de stare civilă sînt
reglementate de legea locului unde s-a încheiat înscrisul invocat. Administrarea
probelor de judecată se face în conformitate cu legea Republicii Moldova (art. 458,
alin. 5 şi 6 CPC RM).
Executarea delegaţiilor judecătoreşti străine. În pricinile civile cu element de
extranietate apare necesitatea de a îndeplini acte de procedură (înmînarea de citaţii
şi de alte acte, obţinerea de explicaţii ale părţilor, de depoziţii ale martorilor, de
raporturi de expertiză, cercetarea la faţa locului, luarea de măsuri de asigurare a
acţiunii etc.) în afară a teritoriului statului respectiv. În asemenea situaţii, e nevoie
de a recurge la delegaţiile judecătoreşti, atît din partea instanţelor judecătoreşti ale
Republicii Moldova, cît şi de către instanţele judecătoreşti străine.
La adresarea instanţei judecătoreşti străine cu delegaţie către o instanţă de
judecată altui stat, în drept internaţional se utilizează patru modalităţi, care sau
format istoriceşte, şi anume:
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 prin adresarea nemijlocită a instanţei de judecată a unui stat către instanţa de
judecată altui stat;
 pe calea diplomatică – care constă în aceea că instanţa de judecată solicitantă în
executarea delegaţiei judecătoreşti peste hotare se adresează la ministerul afacerilor
externe al statului său, iar acesta prin ambasada sau consulara sa se adresează cu o
notă la ministerul afacerilor externe al statului străin, care la rîndul său înaintează
delegaţia la instanţa respectivă cu solicitare de a o executa.
 executarea delegaţiei judecătoreşti în instanţa străină printr-un împuternicit
special desemnat de judecata solicitantă. Bunăoară, dacă instanţa de judecată din
SUA are nevoie de a audia un martor cu domiciliul în Moldova, atunci judecata
americană numeşte pe un cetăţean al Republicii Moldova, printr-o înţelegere
prealabilă, ca împuternicitul său, de a cita martorul în judecată, de-a audia, iar
materialele audierii să expedieze instanţei judecătoreşti americane. Însă acest
împuternicit nu este în drept de a aplica careva măsuri de constrîngere care ar
asigura prezenţa în judecată a martorului.
 executarea delegaţiilor judecătoreşti prin adresare cu delegaţie organelor centrale
de justiţie din ţara sa (ministerului justiţiei, procuraturii etc), care ulterior remit
delegaţie pentru executare organului central de justiţie al statului străin. (vezi: М.Н.
Богуславски “Международное частное право”, Москва, Международные
отношения, 1989, стр. 331).
Ordinea de executare a delegaţiilor judecătoreşti se stabileşte de fiecare stat prin
legislaţia ei internă şi prin convenţiile şi tratatele internaţionale.
Delegaţiile judecătoreşti străine se înaintează instanţelor judecătoreşti din
Republica Moldova prin Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova care deţine
calitate de organ central al justiţiei. Însă prin contractele internaţionale pot fi
stabilite derogări de la această modalitate. În conformitate cu art. 465 CPC RM
delegaţiile judecătoreşti străine cu privire la efectuarea unor acte de procedură nu
pot fi executate în cazul în care executarea lor:
 ar fi în contradicţie cu suveranitatea Republicii Moldova sau ar ameninţa
securitatea ei;
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 nu este de competenţa instanţelor judecătoreşti.
Recunoaşterea actelor eliberate, redactate sau legalizate de autorităţi competente
străine. Potrivit art. 466 alin. 1 CPC RM, actele oficiale eliberate, redactate sau
legalizate în conformitate cu legislaţia străină şi în forma stabilită, de organele
competente străine în afară teritoriului Republicii Moldova în privinţa cetăţenilor
sau organizaţiilor ei ori persoanelor străine pot fi prezentate instanţelor judecătoreşti
ale Republicii Moldova numai dacă sunt supralegalizate pe cale administrativă
ierarhică şi, ulterior, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale
Republicii Moldova. Supralegalizare pe cale administrativă este supusă procedurii
stabilite de statul de origine a actului, urmată de supralegalizarea efectuată de
misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova în statul de origine,
fie de misiunea diplomatică sau de oficiul consular al statului de origine în
Republica Moldova şi, ulterior, în ambele situaţii, de Ministerul Afacerilor Externe
al Republicii Moldova (art. 466 alin.2 CPC RM). Supralegalizarea actelor încheiate
sau legalizate de instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova se face, din partea
autorităţilor Republicii Moldova, de Ministerul Justiţiei şi de Ministerul Afacerilor
Interne (art. 466 alin.3 CPC RM).
Actele oficiale eliberate pe teritoriul unui stat participant la tratatul internaţional
la care Republica Moldova este parte sînt recunoscute fără supralegalizare ca
înscrisuri în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova (art. 466 alin.4 CPC
RM).
Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine şi a hotărîrilor
arbitrale străine. De regulă, efectele juridice ale unei hotărîri judecătoreşti rămase
definitive (irevocabile), cît şi ale unei hotărîri arbitrale se extind numai pe teritoriul
statului în care ele au fost pronunţate. Efectele juridice în alt stat aceste hotărîri pot
obţine numai în caz că ele vor fi recunoscute în modul stabilit în statul respectiv şi
se va da consimţămîntul la executarea lor. Recunoaşterea pe teritoriul unui stat a
hotărîrii judecătoreşti străine atribuie ei puterea lucrului judecat de care dispune
hotărîrea judecătorească definitivă (irevocabilă) a acestui stat. Executarea hotărîrilor
judecătoreşti străine în ţara noastră se execută fie dacă astfel se prevede în tratatul
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internaţional la care Republica Moldova este parte, fie pe principiul reciprocităţii.
Prin hotărîre judecătorească străină se percepe o hotărîre pronunţată în pricina civilă
de o judecată de drept comun sau de o judecată specializată pe teritoriul unui alt stat,
inclusiv şi tranzacţia de împăcare a părţilor confirmată de judecată (art. 467 CPC
RM).
Legislaţiile diferitor state consfinţesc, de regulă, trei procedee de executare a
hotărîrilor judecătoreşti străine, prin:
a) înregistrarea hotărîrii – în conformitate cu care fapt pentru executarea hotărîrii
judecătoreşti se cere înregistrarea ei în instanţa de judecată respectivă a statului în
care se solicită executarea;
b) îndeplinirea, aşa numitei, proceduri simplificate – în virtutea căreia hotărîrea
instanţei judecătoreşti străine serveşte nu ca temei pentru executarea hotărîrii, ci
numai pentru intentarea în judecată a acţiunii civile;
c) recunoaşterea hotărîrii judecătoreşti străine de către judecata competentă a
statului pe teritoriul căruia se cere executarea hotărîri (sistem exequatur-ul). Codul
de procedură civilă al Republicii Moldova a însuşit procedeul de execvatură (Cap.
XLII, art. 467-474 CPC RM).
Art. 468, 469 CPC RM reglementează detaliat instanţa la care se va depune
cererea de executare a hotărîrii judecătoreşti străine şi conţinutul ei, iar art. 470 CPC
RM stabileşte procedura de examinare a cererii. De asemenea, e necesar a consulta
art. 467 alin.3 CPC RM cu privire la termenul de prescripţie pentru a pune în
executare hotărîrea judecătorească, cît şi procedura de a repune în termen persoana
interesată (art. 116 CPC RM). La examinarea cererii de recunoşatere a hotărîrii
judecătoreşti străine, instanţa de judecată a Republicii Moldova nu poate proceda la
reexaminarea fondului hotărîrii judecătoreşti străine şi nici la modificarea ei (art.
470 alin.7 CPC RM). În caz de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine se
eliberează titlu executoriu, care se expediază instanţei de la locul de executare a
hotărîrii judecătoreşti străine (art. 470 alin.7 CPC RM). Instanţa de judecată a
Republicii Moldova refuză în executarea silită a hotărîrii judecătoreşti străine în
temeiul prescripţiilor art. 471 CPC RM.
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Nu toate hotărîrile instanţelor judecătoreşti străine necesită de a fi executate în
mod silit. În unele cazuri e de ajuns numai de a recunoaşte hotărîrea instanţei
judecătoreşti străine. În cazul în care hotărîrea judecătorească străină este
nesusceptibilă de executare, ea se recunoaşte fără a îndeplini o oarecare procedură,
numai dacă din partea persoanei interesate nu sunt înaintate obiecţii referitor la
recunoaşterea ei. În caz contrar, obiecţiile împotriva recunoaşterii hotărîrilor
judecătoreşti străine se înaintează, în conformitate cu art. 472 alin.2 CPC RM, la
curtea de apel de drept comun de la domiciliul ori sediul persoanei interesate. În
urma examinării obiecţiilor instanţa pronunţă o încheiere care poate fi atacată cu
recurs.
Refuzul de a recunoaşte hotărîrea instanţei judecătoreşti străine, care nu este
susceptibilă de executare silită, se admite numai în prezenţa temeiurilor menţionate
în art. 471 alin. 1 CPC RM.
În Republica Moldova se recunosc hotărîrile instanţelor judecătoreşti străine
pentru care nu se cere procedura ulterioară de executare (art. 474 CPC RM).
Concomitent cu executarea hotărărilor judecătoreşti străine, Codul de procedură
civilă al Republicii Moldova stabileşte procedura recunoaşterii şi executării hotărîrilor
arbitrale străine (art. 575, 576 CPC RM). Reglementările Codului de procedură civilă
Republicii Moldova şi reglementările Codului de executare al Republicii Moldova cu
privire la executarea hotărîrilor judecătoreşti străine se extind şi asupra executării
hotărîrilor arbitrale străine, cu unele excepţii stabilite de art. 475, 476 CPC RM. La
nivelul tratatelor internaţionale care legiferează executarea hotărîrilor arbitrale străine
este Convenţia de la New-York cu privire la recunoaşterea hotărîrilor arbitrale străine
din 10 iulie 1958. Republica Moldova a devenit parte la această Convenţie la 17
decembrie 1998, cu două rezerve la momentul aderării:
a) Convenţia va fi aplicată în Republica Moldova deplin numai asupra sentinţelor
arbitrale pronunţate după intrarea ei în vigoare pentrru Republica Moldova;
b) Convenţia va fi aplicată de Republica Moldova pe bază de reciprocitate numai
asupra sentinţelor arbitrale pronunţate pe teritoriul unui alt stat parte la Convenţie.
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Situaţii de drept:
Nr. 1
Ion Petcu şi Petru Doncev (ambii cetăţeni ai Ucrainei) cu domiciliul permanent
în or. Ismail, Ucraina au încheiat un contract de împrumut, potrivit căruia Ion Petcu i-a
dat cu împrumut lui Petru Doncev 10.000 de grivne (unitate monetară a Ucrainei) pe un
termen de un an. Ulterior, Petru Doncev s-a mutat cu domiciliul permanent în or.Cahul,
Republica Moldova. Deoarece Petru Doncev nu a rambursat datoria la timp, Ion Petcu
a înaintat acţiunea în judecătoria din or.Cahul, solicitînd achitarea datoriei de către
debitor.
Judecătoria din Cahul a început dezbaterile judiciare ale pricinii conform
dispoziţiilor Codului de procedură civilă al Republicii Moldova. Reclamantul Ion Petcu
a făcut un demers, declarînd, întrucît raportul de împrumut dintre părţi a luat naştere pe
teritoriul Ucrainei, părţile în litigiu sunt cetăţeni ai Ucrainei, instanţa de judecată trebuie
să aplice la dezbaterea pricinii în cauză normele Codului civil şi normele Codului de
procedură civilă al Ucrainei.
Este întemeiat demersul reclamantului ? Ce decizie trebuie să pronunţe instanţa
de judecată ?

Nr.2
Determinaţi competenţa instanţelor judecătoreşti în următoarele pricini:
a) în acţiunea reclamantului Moriente (cetăţean al Italiei) despre recuperarea
prejudiciului cauzat prin pierderea bagajului, care a fost expediat pe calea aerului ruta
Roma-Chişinău;
b) în acţiunea reclamantului Antoci (în prezent cetăţean al Ucrainei) către
Primaria s. Mereni r. Anenii Noi despre recunoaşterea dreptului de proprietate asupra
casei de locuit, ca temei al pretenţiilor sale a menţionat că în 1949 reclamantul şi toţi
membrii familiei erau represaţi, iar averea, inclusiv casa de locuit confiscată, însă în
1989 familia a fost reabilitată integral, în legătură cu care fapt reclamantul cere să i se
restituie casa în natură;
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c) la cererea adoptatorului Carl Sprick (cetăţean al Germaniei cu domiciliul în
Germania) şi a adoptatei Marina de 16 ani (fosta cetăţeancă a Republicii Moldova)
despre anularea adopţiei;
d) în acţiunea cetăţeanului Sudanului (student la ULIM) către consulatul Ungariei
cu reşedinţa la Chişinău despre repararea prejudiciului cauzat automobilului printr-un
accident rutier.

Nr. 3
Una din judecătoriile

ale Republicii Azere a examinat acţiunea depusă de

Mamedov (cetăţean al Republicii Azere) către Pancu (cetăţeancă a Republicii Moldova
cu domiciliul în or.Bălţi) despre desfacerea căsătoriei înregistrate în or.Bălţi, Republica
Moldova.
În cererea de chemare în judecată, reclamantul a menţionat că cinci ani în urmă el
s-a stabilit cu traiul permanent la locul de baştină în Republica Azeră, iar soţia a rămas
în or.Bălţi. Din acest moment, familia s-a destrămat definitiv. De la căsnicie nu au
copii, nici a împărţi bunuri comune.
Instanţa de judecată a examinat pricina în lipsa pîrîtei Pancu care a dat
consimţămîntul la desfacerea căsătoriei cu Mamedov şi a pronunţat hotărîrea prin care
a admis acţiunea reclamantului. După ce hotărîrea judecăţii a devenit definitivă,
Ministerul Justiţiei al Republicii Azere a expediat hotărîrea Ministerului Justiţiei al
Republicii Moldova, solicitînd înscrierea divorţului în Registrul Oficiului Stării Civile
al mun.Bălţi şi expedierea extrasului din registru pe adresa Ministerului Justiţiei al
Republicii Azere.
A fost soluţionată corect pricina în cauză ? Care e procedura recunoaşterii şi
executării hotărîrii judecătoreşti străine ?

Nr. 4
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SA “Baltica” din Talin şi SA “Gemenii” din Chişinău au încheiat un contract de
livrare a confecţiilor. Avînd în vedere că SA “Baltica” a executat contractul în
întregime, iar SA “Gemenii” n-a achitat complet suma contractuală, părţile, în baza unui
acord în scris, au convenit ca litigiul apărut între ele să fie soluţionat în Arbitrajul
Comercial pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Estoniei.
Prin hotărîrea arbitrajului menţionat, în beneficiul SA “Baltica” a fost încasată de la
SA “Gemenii”, datoria în sumă de 146.028 DEM şi cheltuielile de arbitraj în sumă de
15.000 DEM.
Societatea “Baltica” a depus la Curtea de Apel Chişinău cerere, solicitînd
recunoaşterea şi încuviinţarea executării pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrii
arbitrale. Curtea de Apel Chişinău a încuviinţat executarea în Moldova a hotărîrii
arbitrale pronunţate în Estonia.
SA “Gemenii” a atacat cu recurs încheierea Curţii de Apel Chişinău la Curtea
Supremă de Justiţie, solicitînd anularea ei, justificînd aceasta prin lipsa tratatului
bilateral de asistenţă juridică în materia civilă între Republica Moldova şi Estonia, cît şi
absenţa acordului reciproc dintre Ministerul Justiţiei al Moldovei şi Ministerul Justiţiei
al Estoniei în acordarea asistenţei juridice.
Sunt întemeiate obiecţiile SA “Gemenii”? Dezvăluiţi principiile de acordare a
asistenţei juridice în executarea hotărîrilor arbitrajelor străine. Ce decizie trebuie să
pronunţe Curtea Supremă de Justiţie ca instanţă de recurs?

Nr. 5
SRL “Tatuzzi” din Republica Tatarstan, Federaţia Rusă, a depus cerere la Curtea
de Apel Chişinău despre recunoaşterea şi executarea pe teritoriul Republicii Moldova a
hotărîrii arbitrajului de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse, prin
care de la firma “Louis Cartier” a fost încasată suma de 30.200 dolari SUA pentru
nerespectarea condiţiilor contractului de livrare a vinului şampanizat.
Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău a admis cererea SRL “ Tatuzzi”,
totodată, la solicitarea firmei “Louis Cartier” a amînat executarea hotărîrii arbitrajului
pe un termen de 3 luni, pînă cînd pe contul debitorului în bancă nu se vor acumula mai
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multe

mijloace băneşti, deşi creditorul insista la executarea imediată a hotărîrii

arbitrale.
Este legitimă dispoziţia Curţii de Apel cu privire la amînarea executării hotărîrii
arbitrale? Care e procedura de amînare a executării hotărîrii arbitrale străine?

Tema 28. Procedura de executare a actelor judecătoreşti şi a actelor altor organe
1. Noţiunea şi natura juridică a procedurii de executare silită. Legislaţia privind
executarea.
2. Organele de executare silită. Rolul instanţei de judecată în procedura de
executare.
3. Acte judecătoreşti şi acte ale altor organe supuse executării silite. Acte executorii.
4. Participanţii la procedura de executare.
5. Procedura de executare. Regulile generale ale procedurii de executare.
6. Obiectul executării silite (urmărirea patrimoniului, salariului şi altor venituri ale
debitorului). Procedura de sechestrare şi vînzare a bunurilor.
7. Modul de satisfacere a creanţelor creditorilor.
8. Contestarea actelor executorului judecătoresc
9. Întoarcerea executării silite.

Acte normative :
1. Codul de executare al RM din 24.12.2004. Cartea întîi. Executarea hotărîrilor cu
caracter civil (art.1-161).
2. Codul de procedură civilă al RM din 30.05.2003.
3. Codul civil al RM din 6.06.2002.
4. Codul familiei al Republicii Moldova din 11.04.2001
5. Codul muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003
6. Codul fiscal al Republicii Moldova din 24.07.1997. Titlul V. Administrarea fiscală.
7. Codul cu privire la contravenţiile administrative din 29.03.1985.
8. Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materia civilă,
familială şi penală de la Minsk din 22.01.1993.
9. Convenţia privind procedura civilă de la Haga din 01.03.1954.
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Recomandări metodice:
Noţiunea şi natura juridică a procedurii de executare silită. Conform art. 120
al Constituţiei Republicii Moldova şi art. 16 Codului de procedură civilă al Republicii
Moldova (în continuare CPC RM) hotărîrile, încheierile, ordonanţele şi deciziile
judecătoreşti sînt obligatorii pentru toate autorităţile publice, organizaţiile, cetăţenii şi
au o putere executivă pe întreg teritoriul al republicii, iar nexecutarea lor atrage
răspundere în conformitate cu legea.
În doctrina juridică sunt expuse două puncte de vedere opuse referitor la natura
juridică a executării actelor judecătoreşti. Potrivit a unuia, executarea silită este o
activitate cu caracter administrativ, căci judecata şi executarea sunt două funcţii
deosebite în stat – judecata de funcţia de jurisdicţie iar executarea de funcţia executivă.
Conceptul dat se sprijină pe teza potrivit căreia noţiunea de jurisdicţie implică numai
judecata propriu-zisă, jus dicere, iar imperium, adică aducerea la îndeplinire prin
constrîngere a hotărîrii pronunţate, excede jurisdicţiei (analiza acestor opinii vezi:
Florea Măgureanu, Drept procesual civil, Bucureşti, 1998, pag. 477-479).
Dacă ne referim la Codul de executare al Republicii Moldova (în continuare Codul
de executare RM), care legalizează Departamentul de executare şi subdiviziunile lui
teritoriale, ce sunt în cadrul Ministerului Justiţiei al RM, în calitate de organe de
executare a hotărîrilor judecătoreşti şi a hotărîrilor altor organe, atunci nici nu poate fi o
îndoială că acestea sunt organe administrative, totuşi nu putem nega faptul că ele
îndepliniesc funcţia jurisdicţională, adică aplică normele de drept, însă această aplicare
a normelor de drept în cadrul executării hotărîrilor judecătoreşti nu este prelungirea
funcţiei de judecată, de justiţie. Justiţia o exercită numai instanţele judecătoreşti (art.
114 Constituţia RM). Cu toate acestea, se poate de menţionat că, în unele state, funcţia
de executare a hotărîrilor judecătoreşti o îndeplinesc organele private.
În literatura de specialitate s-a menţionat că procedura de executare a actelor
judecătoreţti şi a actelor altor organe, constituie chiar o ramură complexă de drept de
sine stătătoare (examinarea acestui concept vezi: Гражданский процесс / Под ред. В.
Ярковa, WoltersKluver, Москва, 2004, стр. 10-11).
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În conformitate cu art. 255 CPC RM hotărîrea judecătorească se execută, în modul
stabilit de lege, după ce rămîne definitivă, iar în caz de punere în executare imediată a
hotărîrii (art. 256, 257 CPC RM), ea se execută şi pînă a deveni definitivă. Dacă
hotărîrea judecătorească nu se execută benevol, persoana interesată este în drept de a se
adresa la judecată cu solicitarea de a elibera titlul executoriu pentru executarea silită a
acesteia. În literatura de specialitate procedura de executare este definită ca un procedeu
strict reglementat de lege, în cadrul căruia persoana interesată (creditorul) îşi poate
solicita realizarea pe calea silită, cu concursul organelor respective, revendicările sale
către persoana obligată (debitorul), confirmate printr-un act judecătoresc ori al unui alt
organ jurisdicţional, în scopul apărării reale a drepturilor încălcate sau contestate, a
intereselor legitime. Aşadar, procedura de executare are un caracter complex, ea asigură
realizarea drepturilor şi intereselor legitime atît în cazurile cînd apărarea lor este
obiectul activităţii instanţelor judecătoreşti cît şi a activităţii altor organe jurisdicţionale
(arbitrajului, notariatului, organelor autorităţilor publice etc.).
Legislaţia privind executarea. Potrivit art. 2 Codului de executare RM, legislaţia
privind executarea hotărîrilor, încheierilor şi deciziilor judecătoreşti şi a altor organe,
constă din Codul de executare RM şi alte acte normative care nu contravin Constituţiei
Republicii Moldova şi tratelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Concomitent cu Codul de executare RM, procedura de executare a hotărîrilor,
încheierilor şi deciziilor judecătoreşti şi a hotărîrilor altor organe, este reglementată şi
de alte acte legislative. La categoria acestora se atribuie, în primul rînd:
Codul de procedură civilă RM, care legiferează multe întrebări ale procedurii de
executare, ce nu şi-au găsit soluţie în Codul de executare RM. De exemplu, conform
Codului de procedură civilă RM sunt reglementate modalităţile de calculare a
termenilor de prezentare a actului executoriu spre executare (art. 111 CPC RM),
temeiurile de recuzare a executorului judecătoresc (art. 51 CPC RM), succesiunea de
drepturi în procedura de executare (art. 70 CPC RM), eşalonarea executării hotărîrii,
schimbarea modului şi ordinii de executare a hotărîrii judecătoreşti (art. 252 CPC RM),
reconstituirea procedurii de executare pierdută (capitolul 34 CPC RM), cît şi multe alte
reglementări din Codul de procedură civilă RM se aplică în procedura de executare.
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Codul civil al RM reglementează urmărirea cotei-părţi din bunurile proprietate
comună pe cote-părţi şi în devălmăşie (art. 353, 370 CC RM), succesiunea de drept în
cazul reorganizării persoanei juridice (art. 70 CC RM), vînzarea de către creditorul
gajist a bunului gajat şi condiţiile distribuirii mijloacelor obţinute din vînzarea bunului
gajat (art. 491, 493 CC RM), urmărirea participaţiunii membrului din capitalul social al
societăţii în nume colectiv (art. 133 CC RM) etc.
Codul familiei al RM determină forma contractului privind plata pensiei de
întreţinere, mărimea, condiţiile şi modul de plată a pensiei de întreţinere, modul de
încheiere, executare, modificare, reziliere şi declarare a nulităţii contractului privind
plata pensiei de întreţinere (Capitolul XV Codul familiei RM), iar modul de încasare şi
de plată a pensiei de întreţinere sunt reglementate în Capitolul XVI al Codului familiei
RM.
Codul muncii RM legalizează chestiunile privind răspunderea pentru neexecutarea
hotărîrilor judecătoreşti cu privire la reintegrarea în serviciu a salariatului ilegal
concediat. Astfel, la cererea creditorului, instanţa de judecată dispune prin încheierea sa
să i se plătească salariul sau diferenţa de salariu pe tot intervalul de timp din data
pronunţării hotărîrii şi data executării ei, conform prevederilor art. 356 Codului muncii
RM.
Codul fiscal al RM stabileşte delimitarea funcţiilor organelor fiscale în executarea
silită a obligaţiilor fiscale de funcţia organelor de executare a actelor judecătoreşti, cît şi
consfinţeşte o procedură specială de urmărire a bunurilor contribuabilului şi organizare
a licitaţiei bunurilor sechestrate (Titlul V, Cap. IX-X ale Codului fiscal RM).
Lista actelor enumerate privind chestiunile executării silite, nu este exhaustivă, sunt
şi alte acte normative care reglementează procedura executivă.
Se cere de a menţiona că contractele internaţionale la care Republica Moldova este
parte au caracter prioritar, în aplicare, faţă de legislaţia naţională. Potrivit art. 2 alin.2
Codului de executare RM, dacă în tratatele internaţionale la care Republica Moldova
este parte sunt stabilite alte reglementări decît cele prevăzute de acest cod, se aplică
reglementările tratatelor internaţionale. Printre acte internaţionale care conţin
reglementări cu privire la procedura de executare se pot menţiona Convenţia cu privire
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la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materia civilă, familială şi penală de la
Minsk din 22.01.1993, încheiată între state membre ale Comunităţii Statelor
Independente (în vigoare pentru RM de la 26.03.1996), Convenţia privind procedura
civilă de la Haga din 01.03.1954 (în vigoare pentru RM de la 03.11.1993).
Organele de executare silită. Rolul instanţei de judecată în procedura de
executare. În conformitate cu art.11 Codului de executare RM, executarea silită a
actelor de executare, inclusiv şi a actelor de executare ale instanţelor judecătoreşti de
drept comun şi ale celor specializate (economice), se pune în sarcina Departamentului
de executare prin intermediul subdiviziunilor lui teritoriale, denumite oficii de
executare, care fac parte din sistemul organelor Ministerului Justiţiei. Însă executarea
nemijlocită a actelor executorii îi revine executorului judecătoresc, alte persoane nu sunt
în drept de a executa silit acte executorii (art. 24 Codul de executare RM). Deci, în
teritoriu, asigurarea executării a hotărîrilor, încheierilor, ordonanţelor şi deciziilor
judecătoreşti şi a actelor altor organe, aparţine oficiilor de executare în persoana
executorului judecătoresc al oficiului de executare. Astfel, sistema organelor de
executare silită este scoasă din subordonarea instanţelor judecătoreşti.
Drepturile şi obligaţiile procedurale ale executorului judecătoresc în cadrul
executării actelor judecătoreşti şi actelor altor organe, sunt reglementate în mai multe
norme ale Codului de executare RM, totuşi, într-o formă generalizată sunt expuse în art.
25 Codului de executare RM. Conform acestui articol executorul judecătoresc este în
drept să oblige părţile în procedura de executare să efectueze anumite acţiuni în vederea
executării actelor executorii, să solicite de la părţi în procedura de executare, precum şi
de la alte persoane, independent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare,
informaţii şi explicaţii necesare pentru executarea actelor executorii, să interzică
instituţiilor şi organizaţiilor de stat, persoanelor cu funcţie de răspundere, persoanelor
fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare,
efectuarea anumitor acte în privinţa debitorului sau a bunurilor lui, care ar putea duce la
împiedicarea executării.
Neexecutarea fără motiv a prescrierilor şi adresărilor executorului judecătoresc,
atrage după sine sancţionarea de către şeful oficiului de executare a persoanelor
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vinovate cu o amendă în mărimea stabilită de art. 26 alin.1 Codului de executare RM.
Dacă acţiunile (inacţiunile) persoanelor care fără motive justificate nu îndeplinesc
cerinţele executorului judecătoresc sau împiedică executarea actelor executorului conţin
elemente de contravenţie sau de infracţiune, şeful oficiului de executare îanintează
instanţei de judecată sau procurorului, după caz, materialele şi demersul de tragerea lor
la răspundere contravenţională sau penală (art. 26 alin.2 Codul de executare RM).
Executorului judecătoresc poate fi înaintată recuzarea în baza temeiurilor stabilite în
art. 51 CPC RM. Dacă sunt temeiurile menţionate în acest articol, executorul
judecătoresc este obligat să se abţină de la executare. Recuzarea şi abţinerea de la
executare pot fi declarate înainte de a se începe executarea, cu excepţia cazurilor cînd
temeiurile au devenit cunoscute după începerea actelor de executare. Recuzarea
(abţinerea) de la executare urmează a fi înaintată în scris şi trebuie să fie motivată. În
cadrul procedurii de executare nu se admite înaintarea recuzării a aceluiaşi executor
judecătoresc pentru aceleaşi motive, dacă anterior recuzarea a fost respinsă. Cererea de
recuzare sau de abţinere de la executare a executorului judecătoresc se examinează de
către şeful oficiului de executare, încheierea căruia poate fi atacată cu recurs (art. 30, 31
Codul de executare RM).
Cu toate că executarea actelor judecătoreşti şi actelor ale altor organe se pune în
sarcina Departamentului de executare şi subdiviziunilor lui teritoriale (oficiilor de
executare), iar persoanele oficiale ale serviciului de executare sînt împuternicite de a
examina multe chestiuni legate cu procedura de executare, după instanţele judecătoreşti
s-a păstrat soluţionarea unor esenţiale chestiuni ale procedurii de executare, de exemplu:
eliberarea titlurilor executorii, repunerea în termen a creditorului care a omis termenul
de prezentare a actului executoriu pentru executare, explicarea hotărîrii judeătoreşti în
scopul executării acesteia, schimbarea modului şi ordinii de executare a hotărîrii,
eşalonarea executării hotărîrii, suspendarea procedurii de executare în temeiul art. 74
Codului de executare, îndreptarea greşelilor şi neajunsurilor hotărîrii judecătoreşti,
întoarcerea executării hotărîrii judecătoreşti şi alte întrebări stipulate în Codul de
executare RM şi Codul de procedură civilă RM.
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Instanţa de judecată exercită controlul asupra acţiunilor şi actelor ale executorului
judecătoresc şi şefului oficiului de executare. Plîngerile persoanelor interesate împotriva
acţiunilor şi actelor ale executorului judecătoresc, precum şi ale şefului oficiului de
executare, în dependenţă de actul executoriu, se depun în judecată.
Acte judecătoreşti şi acte ale altor organe supuse executării silite. Acte
executorii. Conform art. 12 Codului de executare RM, în cadrul procedurii execuţionale
se asigură realizarea celor mai variate acte de executare, inclusiv şi actele pronunţate de
instanţele judecătoreşti, şi anume:
a) încheierile, ordonanţele, hotărîrile şi deciziile date de instanţele de judecată în
pricinile civile şi de contencios administrativ;
b) încheierile, sentinţele şi deciziile date de instanţele de judecată în cauzele penale
cu privire la aplicarea pedepselor neprivative de libertate, precum şi cu privire la
acţiunea civilă;
c) deciziile cu privire la contravenţiile administrative;
d) contractele autentice cu privire la plata pensiei de întreţinere;
e) hotărîrile arbitrale;
f) hotărîrile instanţelor de judecată străine şi ale arbitrajelor străine, recunoscute şi
încuviinţate pentru executare pe teritoriul Republicii Moldova;
g) deciziile Curţii Constituţionale cu privire la aplicarea amenzii;
h) încheierile organelor de executare;
i) alte acte executorii.
Dacă ne referim la actele judecătoreşti emise în pricinile civile (hotărîri, încheieri şi
decizii), apoi nu toate acestea se cer a fi executate în mod silit. De exemplu, nu necesită
a fi executate silit hotărîrile judecătoreşti în acţiunile civile în constatarea dreptului,
majoritatea hotărîrilor pronunţate în pricinile de procedură specială (hotărîrile de
constatare a faptelor care au valoare juridică, declararea persoanei dispărute fără urmă
sau decedată etc.), unele hotărîri pronunţate în procedura contenciosului administrativ
(hotărîrile în pricinile cu privire la contestarea în judecată a hotărîrilor, acţiunilor
(inacţiunilor) autorităţilor publice şi persoanelor oficiale, hotărîrile în pricinile cu privire
la apărarea drepturilor electorale etc.). Realizarea unor astfel de hotărîri are loc prin
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înregistrarea şi omologarea anumitor fapte şi raporturi juridice, confirmate prin
hotărîrea judecătorească, la organele respective, fără a lua careva măsuri de constrîngere
pentru executarea lor.
Executării silite sunt supuse hotărîrile şi deciziile judecătoreşti pronunţate în
acţiunile în realizarea dreptului, prin care pîrîtul este obligat de a executa anumite
acţiuni ori de a se abţine de la executarea acestora (repararea prejudiciului cauzat,
transmiterea unui bun, eliberarea spaţiului locativ etc.), precum şi ordonanţele
judecătoreşti, cît şi unele încheieri, realizarea cărora se efectuează conform regulilor
stabilite pentru executarea hotărîrilor judecătoreşti de adjudecare.
1. Actele executorii. Potrivit art. 54 Codului de executare RM, intentarea
procesului de executare are loc la cererea creditorului urmăritor sau la demersul
instanţei de judecată prin prezentarea actului executoriu pentru executare. Realizarea în
mod silit a hotărîrilor, încheierilor şi deciziilor pronunţate de instanţele judecătoreşti în
pricinile civile şi de contencios administrativ se efectuează în baza titlului executoriu
eliberat de către instanţa de judecată care a emis hotărîrea, încheierea sau decizia.
Titlul executoriu se eliberează pentru executarea hotărîrilor instanţelor
judecătoreşti străine şi ale arbitrajelor străine, recunoscute şi încuviinţate pentru
executare pe teritoriul Republicii Moldova în modul stabilit de Capitolul XLII CPC
RM. În temeiul hotărîrilor arbitrajelor din Moldova, constituite în conformitate cu
legislaţia Republicii Moldova, titlul executoriu se eliberează în corespundere cu
prevederile Capitolul XLIV CPC RM.
În legislaţia Republicii Moldova nu este reglementată chestiunea privind
eliberarea titlului executoriu în temeiul hotărîrii a organului pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale, cum este Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
2. La categoria actelor executorii se raportă ordonanţele judecătoreşti pronunţate
de judecată în pricinile civile enumerate în art. 345 CPC RM. Conform art. 354 CPC
RM, ordonanţa judecătorească este actul executoriu, care are aceeaşi putere legală ca şi
titlul executoriu. Însă în cazul în care se cere încasarea la buget a taxei de stat de la
debitor în temeiul ordonanţei judecătoreşti, instanţa de judecată eliberează titlul
executoriu.
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3. Din grupul actelor executorii fac parte contractele autentificate notarial
privind plata pensiei de întreţinere. Faptul încheierii între cetăţeni a acestor contracte şi
autentificarea lor de către organele notariale le atribuie puterea actului executoriu.
Modul de încheiere, executare, reziliere şi declarare a nulităţii contractului privind plata
pensiei de întreţinere, cît şi modul de plată a pensiei de întreţinere, sunt reglementate în
Capitolele 15 şi 16 ale Codului familiei RM.
4. Ca acte executorii sunt încheierile organelor de executare (şefului
Departamentului de executare şi executorului judecătoresc a oficiilor de executare),
emise în legătură cu efectuarea actelor de executare. Bunăoară, încheierea privind
aplicarea amenzii (art. 24, 26 Codul de executare RM), încheierea privind încasarea
cheltuielilor pentru organizarea şi efectuarea actelor de executare (art. 35 Codul de
executare RM) etc.
5. Sunt supuse executării silite încheierile, sentinţele şi deciziile date de instanţa
de judecată în cauze penale cu privire la aplicarea pedepselor neprivative de libertate,
precum şi cu privire la acţiunea civilă şi confiscarea specială. Pentru executarea
sentinţelor în formă de amendă de la cetăţeni şi de la

persoane juridice, cît şi a

sentinţelor privind acţiunea civilă, se eliberează titlul executoriu (art. 180, 304 Codul de
executare RM).
6. în cazurile prevăzute de lege ca acte executorii servesc deciziile ale
autorităţilor publice şi ale persoanelor oficiale, pronunţate în cauzele cu privire la
contravenţii administrative, cît şi deciziile ale altor organe. Bunăoară, în cazul cînd
contravenientul nu plăteşte amendă în termenul stabilit, decizia de aplicare a amenzii se
trimite pentru reţinerea sumei de amendă în mod forţat din salariul lui sau un alt cîştig
(pensie, stipendie), în conformitate cu regulile stabilite de Codul de executare RM. Dacă
persoana amendată nu lucrează ori dacă perceperea amenzii din salariu sau dintr-un alt
cîştig este imposibilă din alte motive, încasarea amenzii se efectuează, în temeiul
deciziei organului (persoanei oficiale) cu privire la aplicarea amenzii de către executorul
judecătoresc, prin urmărirea bunurilor personale ale contravenientului, precum şi a părţii
lui din proprietate comună (art. 293 Codul cu privire la contravenţiile administrative al
RM). O altă procedură este stabilită pentru executarea deciziei privind repararea
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pagubei materiale cauzate de contravenient. În cazul cînd, decizia privind repararea
pagubei materiale cauzate n-a fost executată în termenul stabilit, ea se trimite pentru
repararea pagubei pe calea procedurii executive (art. 313 Codul cu privire la
contravenţiile administrative al RM) şi se execută în temeiul titlului executoriu (art. 312
alin.2 Codul cu privire la contravenţiile administrative al RM).
Din cele menţionate necesită de a delimita noţiunile privind acte de executare
silită (temeiurile de executare) şi acte executorii care în unele cazuri, se eliberează în
baza actului de executare, iar în altele cazuri actul de executare silită este concomitent şi
act executoriu (ordonanţa judecătorească emisă într-o pricină civilă, contractul autentic
al notarului privind plata pensiei de întreţinere, încheierea organului de executare etc).
Participanţii la procedura de executare. Potrivit art. 39 Codului de executare
RM, participanţii la procedura de executare sînt părţile, intervenienţii, reprezentanţii,
specialiştii, experţii, interpreţii, martorii asistenţi. Însă necesită de a deosebi
participanţii la procedura de executare care apără drepturile şi interesele proprii în
procedura de executare (părţi, intervenienţi) şi persoanele care contribuie la realizarea
procedurii de executare, cum sunt: reprezentanţii, specialiştii, experţii, interpreţii,
martorii asistenţi.
Părţile în procedura de executare sunt creditorul urmăritor şi debitorul urmărit.
Creditorul este persoana fizică sau juridică în al cărei interes a fost eliberat actul
executoriu. În cazul în care sumele se încasează în beneficiul statului, poziţia de creditor
ocupă Ministerul Finanţelor prin intermediul organelor sale teritoriale. Debitorul este
persoana fizică sau juridică care, prin actul executoriu, este obligată să efectueze
anumite acţiuni sau să se abţină de la efectuarea lor (art. 40 Codul de executare RM).
Părţile sunt participanţi principali în procedura de executare, deoarece de la actele lor
procedurale ţine desfăşurarea procedurii de executare. Nu întotdeauna, în una şi aceeaşi
persoană se suprapune reclamant şi creditor, dintr-o parte, şi din alta – pîrît şi debitor.
De exemplu, dacă pretenţiile reclamantului au fost respinse, iar pîrîrul solicită repararea
cheltuielilor de judecată, apoi în procedura de executare pîrîtul devine creditor, iar
reclamantul debitor.
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În cadrul aceleiaşi proceduri execuţionale pot participa mai mulţi creditori
urmăritori, desemnaţi în aceeaşi calitate prin acelaşi titlu executoriu sau calitatea de
creditor derivă din alte titluri executorii, decît cel pus iniţial în executare. De asemenea,
pot participa şi mai mulţi debitori. În astfel de situaţii, fiecare din creditori sau debitori
participă în procedura de executare independent faţă de cealaltă parte, sau poate
încredinţa participarea în procedura execuţională unui sau mai multor coparticipanţi.
Părţile în procedura de executare se bucură de anumite drepturi şi au unele
obligaţiuni. Potrivit art. 41 Codului de executare RM, părţile au dreptul să: ia cunoştinţă
de materialele procedurii de executare şi să facă extrase (copii) din ele; depună cereri şi
demersuri; participe la acte de executare; prezinte argumentele şi considerentele asupra
tuturor chestiunilor ce apar în cadrul executării; să dea executorului judecătoresc
explicaţii verbale şi scrise; înainteze obiecţii împotriva pretenţiilor, argumentelor şi
considerentelor celorlalţi participanţi la procedura de executare; solicite recuzarea
executorului judecătoresc; încheie tranzacţie de împăcare, să se expună asupra
apartenenţei şi valorii bunurilor urmărite; atace actele executorului judecătoresc,
exercite alte drepturi prevăzute de legislaţie. Debitorul este obligat să declare
executorului judecătoresc bunurile sale, inclusiv cele aflate în proprietatea comună pe
cote-părţi, în devălmăşie, precum şi toate veniturile sale. Părţile sunt obligate să
respecte cerinţele legislaţiei privind executarea. Drepturile părţilor nu se încheie cu cele
enumerate. Numeroase drepturi şi obligaţii ale părţilor în procedura de executare sunt
reglementate de alte articole ale Codului de executare RM şi alte legi.
În cazul ieşirii uneia din părţi din procedura de executare (decesul persoanei fizice,
încetarea activităţii persoanei juridice sau reorganizarea ei, cesiunea creanţei, preluarea
datoriei), instanţa de judecată examinează cererea privind înlocuirea acestei părţi cu
succesorul ei în drepturi în conformitate cu art. 70 CPC RM, iar pentru succesor toate
actele executate în cadrul procedurii de executare pînă la înlocuirea lui sînt obligatorii
pentru acesta din urmă în măsura în care ele ar fi fost obligatorii pentru partea care este
înlocuită (art. 43 Codul de executare RM). Succesiunea în drepturi este posibilă în orice
etapă a procedurii de executare. Necesită a ţine seama, că cesiunea creanţei şi preluarea
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datoriei sînt posibile în procedura de executare numai cu respectarea regulilor stabilite
pentru aceste acte de Codul civil al RM(art. 556-571).
Părţile în procedura de executare sunt în drept să participe prin reprezentanţii săi.
Cetăţenii pot participa în procedura de executare de sine stătător sau prin reprezentanţi.
În cazul cînd, prin titlul executoriu, debitorul este obligat de a executa obligaţiunile
personal, apoi la executarea lor debitorul nu este în drept de a acţiona prin reprezentanţi
(art. 44 Codul de executare RM). De asemenea, Codul de executare enumără persoanele
care nu pot fi reprezentanţi în procedura de executare (art. 47 Codul de executare RM).
Participarea organizaţiilor în procedura execuţională se realizează de către organele
lor de administrare, care acţionează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin
alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum şi prin reprezentaţii
organelor menţionate. Drepturile şi interesele ale minorilor, persoanelor limitate în
capacitate de exerciţiu sau declarate, în modul stabilit, incapabile, în procedura de
executare sunt apărate de către părinţii, înfietorii, tutorii sau curatorii.
În procedura de executare silită, de regulă, participă persoanele care au participat la
judecată în calitate de părţi, iar la etapa executării hotărîrilor deţin poziţia de debitor şi
creditor. Însă sînt situaţii în care terţele persoane (intervenienţii) au interes să
participe la procedura de executare sau în care sunt atrase de judecată sau de organele
de executare, deoarece specificul de executare sau legea impun participarea terţelor
persoane (intervenienţilor) în procedura de executare. Astfel:
- creditorii neurmăritori pot participa la distribuirea sumelor obţinute prin vînzarea
bunurilor mobile sau imobile ale debitorului urmărit sau a sumelor ce constituie bunul
sechestrat, sau se pot opune la distribuire, dacă consideră că urmărirea a fost cerută de
un creditor fictiv;
- alături de creditorul urmăritor şi debitorul urmărit, la sechestru participă şi terţul
(intervenientul) care este debitor al debitorului;
- terţele persoane (intervenienţii) care susţin că bunul urmărit este al lor şi nu al
debitorului sau soţului care afirmă că bunul urmărit pentru datoria personală a soţului
este un bun propriu al său sau un bun comun, şi nu bun propriu al soţului urmărit, ori
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terţul care are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit (vezi
Florea Măgureanu, Drept procesual civil, Bucureşti, 1998, pag. 507-508).
Persoanele care contribuie la executarea actelor executorii. La categoria acestora
se referă diferiţi subiecţi. Bunăoară, conform art. 25 Codului de executare RM,
executorul judecătoresc este în drept să solicite şi să obţină gratuit de la instituţii şi
organizaţii de stat, persoanele cu funcţii de răspundere, persoane fizice şi juridice,
independent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, informaţii şi
explicaţii necesare pentru executarea actului executoriu, precum şi să le interzică
efectuarea anumitor acte în privinţa debitorului sau a bunurilor lui, care ar putea duce la
împiedicarea executării.
În cadrul procedurii de executare silită prin decontare bancară, rolul organului de
executare îl îndeplineşte banca debitorului urmărit, care virează suma creditorului în
temeiul actelor de decontare. În situaţia în care, procedura de executare urmăreşte
creanţele bugetare, pornirea procedurii de executare silită şi luarea măsurilor
asiguratorii de realizare a ei, exercită organele financiare.
Pe lîngă cele enumerate sus din persoanele care contribuie la efectuarea actelor
executorii, fac parte interpreţii, experţii, specialiştii, martorii asistenţi, lucrătorii
organelor afacerilor interne şi alte persoane care într-un mod sau altul, îndeplinesc unele
obligaţiuni în legătură cu executarea actelor executorii.
Procedura de executare silită. Regulile generale ale procedurii de executare. În
doctrina juridică se disting patru etape ale procedurii de executare (unii chiar numesc
faze), fiecare dintre care are ca obiectiv îndeplinirea unor acţiuni îndreptate spre
atingerea unui scop determinat, şi anume:
 pornirea procedurii de executare;
 pregătirea pentru realizarea acţiunilor executorii;
 îndeplinirea acţiunilor executorii;
 încheierea procedurii execuţionale.
Potrivit art. 54 Codului de executare RM, procedura de executare se intentează la
cererea creditorului urmăritor sau la demersul instanţei de judecată, prin prezentarea
actului executoriu pentru executare, care se înregistrează şi se transmite executorului
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judecătoresc contra semnătură. Executorul judecătoresc în termen de 3 zile după
primirea actului executoriu adoptă încheierea cu privire la primirea sau refuzul de a
primi actul executoriu pentru executare. Actul executoriu se aduce la îndeplinire de
către executorul judecătoresc în termen de cel mult 3 luni din ziua intentării procedurii
de executare sau în termen indicat în actul executoriu. După necesitate acest termen
poate fi prelungit de către şeful oficiului de executare (art. 63 Codul de executare RM).
Refuzul de a primi actul executoriu pentru executare se admite în cazurile cînd
acesta nu este de competenţa oficiului de executare respectiv, a expirat termenul de
prezentare a actului pentru executare ori nu este întocmit în conformitate cu prevederile
art. 16 Codului de executare RM. Încheierea executorului judecătoresc privind refuzul
de a primi actul executoriu pentru executare poate fi atacat cu recurs în judecată.
La etapa a doua ale procedurii execuţionale, executorul judecătoresc îndeplineşte
acte preparatorii, îndreptate spre iniţierea actelor executorii: expediază creditorului şi
debitorului încheierea privind intentarea procedurii de executare; explică părţilor dreptul
lor de a încheia tranzacţia de împăcare; dacă, prin lege sau prin hotărîrea judecătorească,
nu este stabilit termen de executare, executorul judecătoresc este în drept de a stabili
pentru executare benevolă a hotărîrii termen de pînă la 15 zile (art. 56 Codul de
executare RM). În condiţiile art. 65 Codului de executare RM, executorul judecătoresc
soluţionează chestiunea cu privire la căutarea debitorului, iar în scopul asigurării
executării actului executoriu, precum şi în caz de executare imediată a hotărîrii
judecătoreşti, poate să pună sub sechestru mijloacele băneşti sau bunurile debitorului, să
interzică altor persoane de a transmite bunurile debitorului sau de a îndeplini faţă de
acesta alte obligaţiuni etc. (art. 57 Codul de executare RM).
La etapa realizării actelor executorii se efectuează acţiunile privind executarea silită
a prescrierilor actului executoriu. Conform art. 69 Codului de executare RM, executarea
se efectuează prin următoarele modalităţi de executare silită:
a) urmărirea mijloacelor băneşti în numerar ale debitorului;
b) urmărirea mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale debitorului;
c) urmărirea bunurilor debitorului prin aplicarea sechestrului pe bunuri şi prin
vînzarea lor;
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d) urmărirea salariului, pensiei, bursei şi altor venituri ale debitorului;
e) urmărirea mijloacelor băneşti şi bunurilor debitorului care se află la terţe
persoane;
f) ridicarea de la debitor şi predarea către creditor a obiectelor indicate în actul
executoriu;
g) alte măsuri prevăzute de lege.
Executarea actului executoriu se efectuează de către executorul judecătoresc al
oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află ultimul domiciliu al debitorului
sau bunurile lui. Dacă debitorul este persoana juridică, executarea se efectuează la
sediul sau locul de aflare a bunurilor acesteia (art. 61 Codul de executare RM).
În cadrul procedurii de executare poate avea loc amînarea actelor de executare (art.
71 Codul de executare RM), suspendarea executării, schimbarea modului şi ordinii de
executare (art. 72 Codul de executare RM) şi alte acte procedurale.
Se încheie procedura de executare cu încetarea acesteia. Conform art. 79 Codului
de executare RM, procedura de executare încetează în cazurile în care:
a) actul executoriu a fost executat ori creditorul a renunţat la urmărire;
b) creditorul şi debitorul au încheiat o tranzacţie de împăcare;
c) după încetarea din viaţă, declararea dispariţiei fără urmă sau a decesului
creditorului ori debitorului, creanţa sau obligaţia adjudecată nu admite succesiunea de
către succesorul de drepturi al acestor persoane;
d) bunurile persoanei juridice lichidate nu sunt suficiente pentru satisfacerea deplină
a creanţelor creditorului;
e) hotărîrea, decizia sau încheierea în baza căreia a fost eliberat actul executoriu a
fost anulat;
f) debitorul a prezentat spre executare o hotărîre de încasare de la creditor în folosul
său a unui beneficiu sau a unei sume egale cu suma debitoare sau mai mare decît
aceasta;
g) creditorul refuză să primească obiectele ridicate de la debitor, care, conform
hotărîrii, urmează să-i fie predate.
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Terminarea procedurii de executare se finalizează cu emiterea unei încheieri de
încetare a procedurii de executare, care poate fi atacată cu recurs. După ce încheirea
executorului judecătoresc devine definitivă, executorul judecătoresc dispune anularea
măsurilor de asigurare a executării, iar actul executoriu, în care au fost făcute menţiunile
de rigoare, se restituie instanţei de judecată ori altui organ care l-a eliberat sau
creditorului. Procedura de executare încetată nu poate fi reluată (art. 81 Codul de
executare RM).
Obiectul executării silite (urmărirea patrimoniului, salariului şi altor venituri
ale debitorului). Procedura de sechestrare şi vînzare a bunurilor. Obiectul
executării silite coincide cu obiectul obligaţiunilor debitorului ce decurg din actul
executoriu. Potrivit art. 84 Codului de executare RM poate fi urmărit orice bun corporal
ori universalitatea de bunuri ale debitorului care se află în circuitul civil, indiferent de
faptul la cine se află el în posesie, precum şi orice drept patrimonial sau creanţă
bănească, cu excepţia celor ce nu sunt posibile de urmărire silită.
Se cere a

supune unei analize chestiunile privind obiectul executării silite şi

temeiurile aplicării lor (urmărirea bunurilor, mijloacelor băneşti, valorilor mobiliare,
bunurilor mobile şi imobile, urmărirea salariului şi altor venituri etc.). La examinarea
măsurilor de executare silită, nu e de ajuns a se limita numai la Codul de executare al
RM, Codul de procedură civilă al RM, ci şi la Codul civil al RM, în special la Capitolul
II, care reglementează întrebările privind apariţia, exercitarea şi apărarea drepturilor
civile, Codul familiei RM, Codul muncii RM şi alte legi. De asemenea, trebuie de
menţionat că măsurile de executare silită şi procedura de executare depind de faptul cine
este debitorul – cetăţeanul sau organizaţia, cît şi de drepturile ce urmează a fi apărate.
La studierea chestiunilor de executare a actelor executorii necesită de a atrage
atenţie la particularităţile urmăririi bunurilor, salariului şi altor venituri ale debitoruluicetăţean, precum şi asupra cazurilor cînd urmăririi se supun numai salariul şi plăţile
asimilate (art. 84, 100-110 Codul de executare RM). Examinînd întrebările legate de
urmărirea bunurilor mobiliare şi imobiliare ale debitorului–cetăţean, se cere de a
clarifica care bunuri pot fi urmărite (art. 84 Codul de executare RM) şi care sunt
exceptate de urmărire (art. 85 Codul de executare RM), cum se desfăşoară procedura de
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sechestrare şi vînzare a bunurilor, cît şi organizarea vînzării bunurilor la licitaţie sau în
ordine de comision. Pentru clarificarea acestor întrebări e necesar de a face cunoştinţă
cu reglementările Capitolului IX Codului de executare RM.
La elucidarea chestiunilor cu privire la executarea actelor executorii în privinţa
organizaţiilor trebuie de avut în vedere că persoanele juridice (organizaţiile) răspund
pentru obligaţiile sale, de regulă, cu toate bunurile ce le aparţin în drept de proprietate
sau se află în gestiune administrativ-economică (cu unele excepţii stabilite de lege).
Dacă sechestrarea are loc în legătură cu obligaţiunile organizaţiei, perceperea se face,
în primul rînd, din mijloacele băneşti. Alte bunuri se urmăresc în caz de lipsa
mijloacelor băneşti sau insuficienţa acestora pentru achitarea datoriei de către
organizaţie-debitor. Necesită, de asemenea,

studierea ordinii urmăririi mijloacelor

băneşti ale organizaţiilor, inclusiv în valuta străină (art. 87 şi 88 Codul de executare
RM).
Modul de satisfacere a creanţelor creditorilor. Adesea în timpul desfăşurării
procedurii de executare, apare necesitatea distribuirii sumelor realizate prin executarea
silită între mai mulţi creditori urmăritori. Dacă suma obţinută în urma executării silite
este insuficientă pentru satisfacerea tuturor creanţelor creditorilor, atunci ordinea de
satisfacere a creanţelor creditorului se realizează în conformitate cu reglementările ale
Capitolul X art.140-143 Codului de executare RM, adică se iau în consideraţie dreptul
preferenţial de satisfacere a creanţei (art. 143 Codul de executare RM), cît şi categoriile
de creanţe ce se urmăresc (art. 142 Codul de executare RM). Creanţele fiecărei categorii
ulterioare se admit după ce au fost satisfăcute creanţele categoriei anterioare.
Procedura de executare silită nu se limitează la sechestrarea şi vînzarea bunurilor
debitorului. Cititorul trebuie să ia cunoştinţă de particularităţile executării actelor
judecătoreşti şi actelor altor organe jurisdicţionale, prin care debitorul este obligat a
îndeplini anumite acţiuni sau a remite creditorului obiecte concrete, astfel, repunerea în
funcţie a salariatului, evacuarea din încăpere, anularea actului administrativ, demolarea
construcţiei ridicate fără autorizare etc. Pentru elucidarea acestor întrebări e necesar de a
examina Capitolele XI şi XII Codului de executare RM.
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Contestarea actelor executorului judecătoresc. O studiere minuţioasă cer
chestiunile privind apărarea drepturilor participanţilor la procedura de executare, în
special, a părţilor şi a terţelor persoane (intervenienţilor). Astfel, acţiunile executorului
judecătoresc pot fi contestate de participanţi la procedura de executare, precum şi de
persoanele care consideră că prin actele executorului judecătoresc le-a fost încălcat un
drept (interes) recunoscut de lege. Cererea de contestare se înaintează în judecată în a
cărei rază se află oficiul de executare şi se examinează în conformitate cu prevederile
Codului de procedură civilă RM, cît şi cu reglementările ale Codului de executare RM
(art.158-161).
Dacă persoana neparticipantă la procedura de executare consideră că sechestrul sau
alt act executoriu a fost aplicat asupra bunurilor ce îi aparţin cu titlul de proprietate sau
posesie, ea poate să înainteze acţiunea civilă în judecată de ridicare a sechestrului sau
anularea unui alt act al executorului judecătoresc. Acţiunea de ridicare a sechestrului
(radierea din actul de inventar) se înaintează împotriva debitorului şi creditorului. Dacă
sechestrul (inventarierea) bunului s-a făcut în temeiul sentinţei penale, acţiunea se
înaintează către persoana condamnată şi organul financiar respectiv (art.161 Cod de
executare RM).
Întoarcerea executării silite (reviriment). Ca formă de apărare a drepturilor
debitorului, alături de contestarea actelor, acţiunilor (inacţiunilor) executorului
judecătoresc, serveşte instituţia întoarcerea executării hotărîrii judecătoreşti în temeiul
căreia s-a desfăşurat procedura de executare silită (Capitolul XIII al Codului de
executare RM).
Prin întoarcerea executării silite a hotărîrii, deciziei, încheierii instanţei judecătoreşti
sau a unui alt organ jurisdicţional se are în vedere că în cazul în care se anulează
hotărîrea, încheierea, decizia executată şi, după rejudecarea pricinii, se adoptă o
hotărîre, încheiere, decizie prin care pretenţia se respinge parţial sau integral ori o
încheiere de încetare a procesului sau de scoatere a cererii de pe rol, instanţa de judecată
dispune, din oficiu, restituirea către pîrît (debitor) a tot ce s-a încasat de la el în
beneficiul reclamantului (creditorului) în temeiului hotărîrii anulate (art.154 Cod de
executare RM).
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Trebuie de avut în vedere că întoarcerea executării hotărîrii, încheierii, deciziei
judecătoreşti se admite în orice caz, independent de faptul potrivit cărei căi de atac a
fost casată hotărîrea, încheierea, decizia – în apel, recurs sau revizuire. Instanţa de
judecată care a primit dosarul spre rejudecare este obligată să examineze din oficiu
chestiunile legate de întoarcerea executării hotărîrii şi să se pronunţe despre aceasta în
nouă hotărîre în caz de casare a hotărîrii şi respingerea totală sau parţială a acţiunii ori
casarea hotărîrii şi încetarea procesului sau scoaterea cererii de pe rol. Dacă instanţa de
apel, recurs sau revizuire casează hotărîrea instanţei de fond cu adoptarea unei noi
hotărîri, prin care respinge total sau parţial acţiunea ori emite o încheiere de încetare a
procesului sau de scoatere a cererii de pe rol, ea este obligată să se pronunţe, din oficiu,
şi asupra întoarcerii executării hotărîrii, dacă este cazul.
În caz dacă instanţa de judecată care a reexaminat pricina nu a soluţionat chestiunea
cu privire la întoarcerea executării hotărîrii, debitorul este în drept, în limitele
termenului de prescripţie, să depună la această instanţă o cerere de întoarcere a
executării hotărîrii, care se va examina după regulile procedurii în acţiunea civilă. În
caz că restituirea bunului (bunurilor) în natură este imposibilă, instanţa va

judeca

restituirea contravalorii bunului. Nu se admite întoarcerea executării în pricinile de
încasare a pensiei de întreţinere, de reparare a prejudiciului cauzat prin schilodire sau
prin altă vătămare a sănătăţii, precum şi prin pierderea întreţinătorului, cu excepţia
cazurilor cînd hotărîrea anulată a fost întemeiată pe informaţii sau acte false prezentate
de reclamant (art. 157 Codul de executare RM).

Situaţii de drept:
Nr. 1
Prin hotărîrea judecătorească SA “Fertilitate BAS” a fost obligată să achite costul
lucrărilor de construcţie executate în favoarea SRL “Elan-gaz” în sumă de 2550 lei.
Pentru asigurarea executării hotărîrii, executorul judecătoresc în baza

hotărîrii

judecătoreşti prezentate de SRL “Elan-gaz” a pus sechestru pe unele bunuri ale SA
“Fertilitate BAS”, întrucît debitorul nu avea pe cont în bancă mijloace băneşti.
257

Sechestrînd bunurile debitorului, executorul judecătoresc nu a ridicat îndată aceste
bunuri, ci a oferit debitorului un termen de 5 zile pentru achitarea benevolă a datoriei.
Directorul SA “Fertilitate BAS” s-a adresat în judecată asupra acţiunilor
executorului judecătoresc în legătură cu sechestrarea bunurilor ce aparţin SA “Fertilitate
BAS” în drept de proprietate. Ca temei al plîngerii a fost menţionat faptul că acţiunile
executorului judecătoresc sunt ilegale, deoarece în hotărîrea judecătorească nu se denotă
sechestrarea în natură a bunurilor debitorului.
Ce înseamnă act de executare (temeiul executării) şi act executoriu? Enumeraţi acte
ce se atribuie la categoria actelor executorii. Sunt corecte acţiunile executorului
judecătoresc? Ce hotărîre trebuie să pronunţe judecata?

Nr.2
Judecătoria din Orhei a admis acţiunea reclamantului Ion Madan către pîrîtul
Nicolae Dadu despre înlăturarea obstacolelor în folosirea

terenului aferent. În

dispozitivul hotărîrii se menţiona că terenul aferent cu suprafaţa totală de 0,060 ha se
transmite în proprietatea reclamantului Ion Madan – ¾ parte, iar pîrîtului Nicolae Dadu
¼ parte.
Reclamantul, primind titlul executoriu, s-a adresat executorului judecătoresc cu
cerere, solicitînd executarea hotărîrii judecătoreşti. Însă cînd executorul judecătoresc a
ieşit la faţa locului, între părţi (creditor şi debitor) din nou a apărut litigiu privitor la
modul de parcelare a terenului în natură.
Executorul judecătoresc a declarat că în starea de litigiu el nu poate executa
hotărîrea şi a restituit titlul executoriu creditorului.
Sunt întemeiate motivele de refuz în executarea hotărîrii judecătoreşti ? În ce mod
e posibilă executarea hotărîrii în cauză ?

Nr. 3
Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău a decis prin hotărîrea sa
încasarea a 52.500 lei

din contul întreprinderii de producere a cărnii de porc “Bacon”
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din Cahul în beneficiul întreprinderii de producere a nutreţurilor combinate din
Cantemir.
Pentru executarea hotărîrii de percepere a sumei 52.500 lei, executorul
judecătoresc a sechestrat două automobile, inclusiv automobilul marca “Roman” ce
aparţinea debitorului, adică întreprinderii pentru producerea cărnii de porc “Bacon”.
SA “Cereale” din Cahul a înaintat în Judecătoria Cahul cerere, solicitînd
eliberarea de sub sechestru a automobilului marca “Roman”, motivînd aceasta prin
faptul că automobilul menţionat a fost luat de către SA “Cereale” de la SA “Bacon” în
arendă (termenul căreia nu s-a scurs) şi că SA “Cereale” duce răspunderea pentru
averea luată în arendă.
Judecătoria din Cahul a primit cererea SA “Cereale” spre examinare şi a
suspendat executarea hotărîrii Judecătoriei Economice de Circumscripţie Chişinău pînă
la soluţionarea chestiunii despre eliberarea de sub sechestru autocamionului de marca
“Roman”.
Întreprinderea de producere a nutreţurilor combinate din Cantemir a declarat
recurs împotriva deciziei Judecătoriei din Cahul, considerînd-o ilegală din motivul că nu
există temei pentru suspendarea executării hotărîrii Judecătoriei Economice

de

Circumscripţie Chişinău, deoarece SA “Cereale” nu este implicată în litigiul de fond
dintre părţi.
Este întemeiat recursul SA “Cereale” ? Ce decizie trebuie să pronunţe instanţa
de recurs?

Nr. 4
Dan Vieru a înaintat în Judecătoria din Bălţi acţiunea către Vladimir Eftodii despre
recunoaşterea contractului de vînzare-cumpărare a odăii de locuit nul, cu anularea
adeverinţei de proprietar şi restituirea sumei achitate. Ca temei al pretenţiilor sale,
reclamantul a menţionat, că potrivit contractului de cumpărare-vînzare încheiat pîrîtul
i-a vîndut lui odaia locativă nr.32 cu suprafaţa 16,1 mp din apartamentul nr.23 situat pe
str.A.Russo din mun.Bălţi. Însă după încheierea contractului, achitarea plăţii în numerar
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şi obţinerea adeverinţei de proprietar s-a constatat că odaia locativă vîndută are
suprafaţă numai de 11.8 mp.
În şedinţa de judecată s-a stabilit că între părţi a fost încheiat un contract de vînzarecumpărare a odăii cu suprafaţa locativă 16,1 mp. Însă în urma efectuării verificărilor de
către Organul Cadastral teritorial Bălţi s-a constatat că suprafaţa odăii locative în litigiu
este de 11,8 mp, cu 4,3 mp mai mică decît suprafaţa indicată în contractul de vînzarecumpărare.
Prin hotărîrrea Judecătoriei mun.Bălţi acţiunea reclamantului privind recunoaşterea
contractului de vînzare-cumpărare nul şi restituirea sumei achitate a fost admisă.
Instanţele de apel şi recurs au menţinut hotărîrea Judecătoriei de fond.
Dezvăluiţi esenţa noţiunii întoarcerii

executării hotărîrii (reviriment)? Care e

procedura întoarcerii executării hotărîrii? În ce mod e posibilă întoarcerea executării
hotărîrii în cauză?

Nr.5
Între cooperativa agricolă “Desetinii-Mari” şi Banca de Economii a fost încheiat un
contract de credit. Pentru asigurarea contractului încheiat, gospodăria agricolă a gajat
250 tone de grîu care, la înţelegerea părţilor, a fost lăsat la păstrare în depozitele
gospodăriei.
Deoarece cooperativa agricolă “Desetinii-Mari” nu a achitat impozitul funciar în
termenul stabilit, Oficiul Fiscal de Stat a sechestrat 200 tone din grîul gajat. Pe lîngă
aceasta, în baza procesului verbal al executorului judecătoresc, au fost sechestrate 50
tone din grîul gajat pentru neachitarea de către cooperativa agricolă “Desetinii-Mari” a
contractului de arendă al combinei cerealiere arendate

de la gospodăria agricolă

“Nistru”.
Preşedintele cooperativei agricole “Desetinii-Mari” şi Preşedintele Băncii de
Economii au declarat acţiunile Oficiului Fiscal de Stat şi ale executorului judecătoresc
ilegale, căci sechestrarea averii puse în gaj a avut loc fără consimţămîntul deţinătorului
de gaj.
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Care e modalitatea de contestare a acţiunilor Oficiului Fiscal de Stat şi ale
executorului judecătoresc? Care e forma de apărare a drepturilor terţelor persoane
(intervenienţilor) în procedura de executare?

Nr.6
Clasificaţi satisfacerea creanţelor creditorilor în raport cu categoriile creditorilor
în pretenţiile privind:
 plăţile pentru timpul absenţei forţate de la lucru;
 încasarea impozitelor şi a altor plăţi fiscale;
 repararea prejudiciului cauzat cetăţenilor şi organizaţiilor prin contravenţia
administrativă;
 plăţile ce decurg dintr-un contract de credit;
 reparaţia prejudiciului cauzat prin vătămarea sănătăţii;
 plăţile pentru asigurările sociale;
 plăţile de achitare a serviciilor comunale;
 încasarea prejudiciului cauzat prin încălcarea condiţiilor de executare a contractului
de arendă;
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Tema 29. Procedura de soluţionare a litigiilor civile pe cale arbitrală
1. Natura juridică a arbitrajului şi domeniul de aplicare. Avantajele arbitrajului.
2. Legislaţia Republicii Moldova cu privire la arbitraj. Feluri de arbitraje.
3. Constituirea tribunalului arbitral. Convenţia arbitrală.
4. Particularităţile procedurii arbitrale.
5. Contestarea hotărîrilor arbitrale şi temeiurile pentru desfiinţarea hotărîrii arbitrale.
6. Executarea hotărîrilor arbitrale. Refuzul în eliberarea titlului executoriu.
Acte normative :
1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003 (Titlul V,
Capitolele XLIII-XLIV).
2. Legea Republicii Moldova cu privire la judecata arbitrală (arbitraj) nr.129-XIII
din 31.05.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.2 din 25.08.1999).
3. Codul de executare al Republicii Moldova din 28.12.2004. Cartea I. Executarea
hotărîrilor cu caracter civil (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.34-35 din
03.03.2005).
4. Legea Republicii Moldova cu privire la Arbitraj Comercial Internaţional
(proiect).
5. Convenţia Europeană de Arbitraj Comercial Internaţional de la Viena din
21.04.1961.
6. Aranjamentul relativ la aplicarea Convenţiei Europene de Arbitraj Comercial
Internaţional de la Paris din 17.12.1962.
7. Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine de la
New York din 10.06.1958.
8. Regulamentul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional pe lîngă Camera de
Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova din 13.07.2001.
Recomandări metodice:
Natura juridică a arbitrajului şi domeniul de aplicare. Avantajele
arbitrajului. Noţiunea de arbitraj se utilizează în două accepţiuni: pentru a desemna
organul împuternicit de a soluţiona un litigiu pe cale amiabilă şi pentru a semnala o
procedură specială de soluţionare a litigiilor civile.
În aspect procedural, arbitrajul se prezintă ca forma privată de soluţionare a litigiului
civil dintre părţi de către o persoană (persoane) fizică aleasă de părţile în litigiu. În
doctrină juridică arbitrajul este definit: (1) ca o modalitate nestatală de soluţionare a
litigiilor civile, (2) ales de acord comun al părţilor pentru soluţionarea litigiului într-o
formă procesuală stabilită de acestea, (3) exercitat de persoana (persoane) fizică în
calitate de arbitru, (4) faţă de care instanţele judecătoreşti statale îndeplinesc, în limitele
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stabilite de lege, funcţii de sprijin şi control (vezi Гражданский процесс, под ред. В.
Яркова, WoltersKluwer, Москва, 2004, стр. 652).
Arbitrajul este o formă privată de soluţionare a litigiilor civile, spre deosebire de
instanţele judecătoreşti statale, care exercită această funcţie din numele statului. Cu
toate că arbitrajul este forma privată, el este inclus în sistemul jurisdicţiei civile, care
constituie un ansamblu de organe investite cu dreptul de a soluţiona litigii civile,
ocupînd un loc special în aplicarea normelor de drept material şi procesual. În
activitatea sa arbitrajul soluţionează, în primul rînd, litigii în sfera economică şi alte
raporturi civile ce apar dintre diferiţi subiecţi în interiorul statului, precum şi litigii
civile cu element de extranietate.
Avantajele procedurii arbitrale faţă de soluţionarea litigiilor civile de către instanţele
judecătoreşti sunt bine vădite, şi anume, părţile înseşi pot alege arbitri pentru a soluţiona
litigiul dintre ele, determină locul şi termenul arbitrajului, sunt libere de a stabili modul
de organizare şi desfăşurare a arbitrajului, arbitrii sunt specialişti în materiile supuse
dezbaterii arbitrale şi sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea arbitrajului, majoritatea
prevederilor legale în procedura arbitrală au caracter dispozitiv, iar părţile sunt în drept
să deroge de la ele (excepţii

fac normele imperative), în unele cazuri procedura

arbitrală este mai puţin costisitoare şi mai rapidă decît judecata în instanţele
judecătoreşti.
Legislaţia Republicii Moldova cu privire la arbitraj. Feluri de arbitraje.
Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor şi organizaţiilor pe calea
arbitrală, cît şi legislaţia arbitrală în Republica Moldova la etapa actuală se află în
devenire, cu toate că art. 6 Codului civil al RM din 1964 prevedea posibilitatea
recurgerii la forma arbitrală de soluţionare a litigiilor civile, iar Codul de procedură
civilă al RM din 1964 conţinea în formă de anexă nr.3 “Regulamentul despre arbitrii
aleşi”, care

a fost abrogat în 1996 din motive că în Moldova forma arbitrală de

soluţionare a litigiilor civile nu se practica.
Numai trecerea la economia de piaţă a grăbit procesul de organizare a arbitrajelor şi
de desfăşurare a activităţii lor în Republica Moldova. La baza acestui fenomen a stat
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Legea Republicii Moldova cu privire la judecata arbitrală (arbitraj) din 31.05.1994
(Monitorul Oficial al RM nr.2 din 25.08.1994).
Alături de Legea RM cu privire la judecata arbitrală (arbitraj) din 31.05.1994,
chestiunile

procedurii arbitrale sunt legalizate în Codul de procedură civilă al RM

(art.30, 169 alin.(I) lit.d); 260 lit.e); 267 lit.e); 475, 476, Capitolele XLIII, XLIV etc.),
cît şi în alte legi şi acte ce reglementează activitatea arbitrală. Toate aceste reglementări
studentul trebuie să le consulte pentru a clarifica statutul juridic al arbitrajului şi
procedura arbitrară de soluţionare a litigiilor civile.
Cititorul trebuie să clarifice că, conform legislaţiei în vigoare, în Republica Moldova
pot fi organizate mai multe feluri de arbitraje, şi anume:
 arbitraje de competenţă generală, care soluţionează toate litigiile ce sunt de
competenţa arbitrajelor şi arbitraje specializate, constituite pentru anumite categorii de
litigii ori pentru un grup special de subiecţi;
 arbitraje instituţionale, care funcţionează ca organe permanente pe lîngă camere de
comerţ, burse, uniuni, asociaţii şi alte organizaţii (instituţii) profesionale sau speciale, ce
se organizează şi funcţionează conform regulamentelor, statutelor şi regulilor proprii de
procedură şi arbitraje ocazionale (ad-hoc) – organizate de părţi în litigiu pentru
soluţionarea unui conflict concret;
 arbitraje interne – predestinate să examineze litigiul în absenţa oricărui element de
extranietate în raportul juridic supus jurisdicţiei arbitrale şi arbitraje internaţionale –
competente să soluţioneze litigii supuse jurisdicţiei arbitrale, ce sunt legate prin unul sau
mai multe elemente de extranietate (prin părţi sau obiectul litigiului, locul încheierii sau
executării contractului, legea aplicabilă etc.);
 arbitraje de competenţă mixtă care sunt împuternicite să soluţioneze litigiile de
competenţa arbitrajelor ce conţin element de extranietate, cît şi în absenţa acestui
component.
Cu toate că în Legea Republicii Moldova cu privire la judecata arbitrală (arbitraj) din
31.05.1994 nu se specifică despre constituirea arbitrajelor în echitate, cînd arbitrii
trebuie să judece litigiul potrivit principiilor şi regulilor de echitate, credem că nu se
exclude posibilitatea organizării unor astfel de arbitraje în Republica Moldova. (Mai
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detaliat despre clasificarea arbitrajelor vezi Ioan Leş, Comentariile Codului de
procedură civilă. Vol.II, Bucureşti ed.ALL, Beck, pag.211-214).
În prezent în Republica Moldova funcţionează mai multe feluri de arbitraje, în
special:
 Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional pe lîngă Camera de Comerţ şi
Industrie

a Republicii Moldova, care activează în baza Regulamentului Curţii de

Arbitraj Comercial Internaţional din 13 iulie 2001, aprobat prin decizia Consiliului
Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Actualmente s-a elaborat Legea
Republicii Moldova cu privire la Arbitraj Comercial Internaţional care este înaintată în
Parlament pentru dezbateri.
 Curtea de Arbitraj şi Mediere de pe lîngă Uniunea Republicană a Asociaţiilor
Producătorilor

Agricoli

“UNIAGROPROTECT”,

care

funcţionează

conform

“Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj şi Mediere,
Regulilor de mediere şi conciliere, Regulilor de procedură arbitrală – toate trei acte au
fost aprobate prin decizia Consiliului de Conducere al Uniunii Republicane a
Asociaţiilor Producătorilor Agricoli “UNIAGROPROTECT” din 17 ianuarie 2003.
 Arbitraj Specializat în domeniul proprietăţii industriale pe lîngă Agenţia de Stat
pentru Protecţia Proprietăţii Industriale ce activează în baza Regulamentului despre
acest arbitraj, aprobat prin ordinul Directorului General al Agenţiei de Stat pentru
Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova din 28 martie 2001.
În Republica Moldova funcţionează Arbitrajul pe lîngă Uniunea Cooperatorilor de
Consum din Moldova şi alte arbitraje.
Constituirea tribunalului arbitral. Convenţia arbitrală. În conformitate cu
art.30 Codul procedură civilă al RM (în continuare CPC RM), pricina civilă care este de
competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun sau a celei specializate (economice)
poate fi strămutată, pînă la emiterea hotărîrii, spre judecare arbitrală dacă părţile
consimt şi dacă o astfel de strămutare nu este interzisă de lege. Indicarea despre
strămutarea numai a pricinilor civile înseamnă, că pricinile ce sunt de competenţa
instanţelor judecătoreşti în litigii ce decurg din

raporturi de muncă, familiale, de
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contencios administrativ, cît şi pricinile ce se examinează în ordinea procedurii speciale,
nu pot fi strămutate spre soluţionare arbitrală.
Necesită a menţiona că o condiţie obligatorie pentru transmiterea litigiului spre
soluţionare în arbitraj este prezenţa convenţiei arbitrale (clauzei despre arbitraj), care
reprezintă prin sine acordul părţilor de a soluţiona litigiul dintre ele pe calea arbitrală şi
numai decît se încheie în scris. Legea nu cere forma autentică a convenţiei arbitrale, ea
poate fi încheiată prin orişice înscris. E posibil ca convenţia arbitrală să fie înscrisă şi
semnată de părţi în forma unui act separat denumit “compromis” sau inserată în
contractul respectiv în calitate de notificare, că litigiile ce se vor naşte din contract în
care este inserat sau în legătură cu

aceasta se vor soluţiona pe calea arbitrajului

denumită “clauza compromisorie”.
Arbitrajul de sine stătător verifică încheierea convenţiei sau valabilitatea ei. În caz
că arbitrajul va constata absenţa convenţiei sau declară nulitatea ei, părţilor nu le rămîne
altceva decît să încheie o nouă convenţie arbitrală sau să transmită litigiul în judecată de
drept comun sau economică. Trebuie de avut în vedere că nu se admite renunţarea
unilaterală a uneia dintre părţi de la convenţia încheiată. Convenţia poate fi desfiinţată
numai la constatarea deficienţelor convenţiei sau pe bază de înţelegere reciprocă a
părţilor.
Despre efectele procesuale ale convenţiei arbitrale încheiate între părţi cu privire
la soluţionarea litigiului pe calea arbitrală, necesită a consulta art.169; 170; 265; 267
CPC RM. În special, judecătorul refuză a primi cererea de chemare în judecată, dacă
există o hotărîre arbitrală, obligatorie pentru părţi, cu privire la litigiul dintre aceleaşi
părţi, asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri (art.169 alin.(1) lit.d) CPC RM.
Judecătorul restituie cererea de chemare în judecată dacă la judecată arbitrală se află în
judecată un litigiu între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri
(art.170 alin.(1), lit.g) CPC RM). Instanţa de judecată dispune încetarea procesului în
cazul în care într-un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi
temeiuri s-a emis o hotărîre arbitrală care a devenit obligatorie pentru părţi (art.265 lit.e)
CPC RM). În cazul în care părţile au încheiat o convenţie, prin care litigiul urmează a fi
soluţionat pe cale arbitrală, însă procesul a fost pornit în judecată, instanţa scoate
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cererea de pe rol, dacă pînă la examinarea pricinii în fond, pîrîtul a ridicat obiecţii
împotriva soluţionării litigiului în judecată (art.267, lit.e.) CPC RM).
Importanţa convenţiei arbitrale constă nu numai în determinarea competenţei
arbitrajului în soluţionarea litigiului dintre părţi, ea poate să reglementeze alte chestiuni
ale procedurii arbitrale, cum ar fi despre constituirea tribunalului arbitral, numirea şi
înlocuirea arbitrilor, termenul şi locul arbitrajului, normele de procedură pe care arbitrii
trebuie să le respecte la examinarea litigiului, repartizarea între părţi a cheltuielilor
arbitrale, cuprinsul hotărîrii arbitrale etc.
Particularităţile procedurii arbitrale. Trebuie de luat în consideraţie faptul că
regulile de pornire, desfăşurare şi încheiere a procedurii arbitrale nu sunt aceleaşi pentru
arbitraje instituţionale şi arbitraje ad-hoc, chiar şi în cadrul aceluiaşi tip de arbitraj.
Arbitrajele instituţionale au regulamente, statute, reguli proprii care, de regulă, sunt
aprobate de către conducători sau organe ale instituţiilor şi organizaţiilor pe lîngă care
sunt constituite, despre ce s-a menţionat deja. Aceste regulamente, statute, reguli
cuprind multe legiferări identice sau asemănătoare, însă pot conţine unele reglementări
specifice pentru un anumit arbitraj, ceea ce nu contravine legislaţiei despre arbitraj. Din
aceste considerente, persoanele care au încheiat convenţia arbitrală cu menţionarea
arbitrajului concret, cînd a venit timpul de a realiza convenţia, necesită să ia cunoştinţă
de regulile de procedură ale acestui arbitraj. Necunoaşterea sau nerespectarea regulilor,
privind ordinea prezentării materialelor necesare şi a conţinutului lor, termenelor de
exercitare a anumitelor acte, poate avea consecinţe nefavorabile pentru rezultatul
procesului.
Referitor la arbitraje ocazionale (ad-hoc) care, bineînţeles, nu au din timp pregătite
regulamente, statute, reguli etc. legea oferă persoanelor interesate de a stabili de sine
stătător reguli de procedură arbitrală. Deci, pentru arbitraje ocazionale (ad-hoc) care se
organizează de părţi, ordinea de constituire şi procedura de soluţionare a litigiului o
determină părţile cu respectarea prescrierilor imperative ale legislaţiei arbitrale de la
care părţile nu pot deroga.
De mare importanţă practică, la care trebuie să acordăm atenţie, este determinarea
corectă a competenţei arbitrajului, căruia i se adresează persoana interesată cu un litigiu
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concret. Mai ales în situaţii cînd una din părţi declară că convenţia arbitrală este nulă
ori în genere n-a fost încheiată. Dacă arbitrii constată incompetenţa sa în soluţionarea
litigiului în virtutea legii sau regulilor de procedură, arbitrajul este obligat a înceta
procedura, independent de prezenţa convenţiei arbitrale. Încheierea arbitrajului despre
incompetenţa sa aduce la necesitatea adresării în judecată sau arbitrajului competent.
Cererea de chemare în arbitraj se depune în formă scrisă cu anexarea actelor necesare
pentru transmiterea pîrîtului cît şi a probelor respective. Procedurii arbitrale îi sunt
caracteristice principiile legalităţii, confidenţialităţii, independenţei şi imparţialităţii
arbitrilor, disponibilităţii, contradictorialităţii, egalităţii părţilor în proces etc.
Examinarea litigiului pe calea arbitrală poate să se încheie cu soluţionarea litigiului
în fond, cu pronunţarea hotărîrii în forma scrisă şi semnată de toţi arbitrii sau cu
încetarea

procesului printr-o încheiere (în caz de renunţare a reclamantului de la

acţiune, recurgerea părţilor

la un acord de compromis, convenirea la încetarea

procesului sau examinarea litigiului este imposibilă din motive constatate de arbitraj).
Contestarea hotărîrilor arbitrale şi temeiurile pentru desfiinţarea hotărîrii
arbitrale. Legislaţia despre arbitraj oferă părţilor dreptul de a contesta hotărîrea
arbitrală în judecată de drept comun sau, după caz, în judecata economică. Titlul V,
Capitolul XLIII (art.474-481 CPC RM) este consacrat procedurii de contestare a
hotărîrilor arbitrale. Codul de procedură civilă al RM stabileşte o singură cale de atac
spre deosebire de exercitarea căilor de atac împotriva hotărîrilor judecătoreşti.
Potrivit art. 477 alin. (1) CPC RM, hotărîrea arbitrală pronunţată pe teritoriul
Republicii Moldova poate fi contestată în judecată de către părţile în arbitraj, înaintînd o
cerere de desfiinţare a hotărîrii arbitrale în conformitate cu art. 478 al CPC RM, iar
potrivit art. 477 alin. (3) CPC RM cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale se depune la
instanţa care, în lipsa convenţiei arbitrale, ar fi fost competentă să judece litigiul în fond
în prima instanţă.
Cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale se depune la instanţa de judecată în formă
scrisă şi trebuie să corespundă cerinţelor menţionate în art. 478 CPC RM. Dacă cererea
nu corespunde condiţiilor acestui articol, nu sunt anexate actele necesare ori nu este
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achitată taxa, cererea se restituie sau nu i se dă curs în conformitate cu art. 170 sau 171
CPC RM.
În cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare la solicitarea părţii interesate,
judecătorul poate cere materialele în original de la arbitraj. Indicarea în art. 479 alin. (2)
CPC RM că acest act e posibil numai la solicitarea ambelor părţi - nu trebuie de înţeles
în sensul strict al cuvîntului. Practic, este imposibil a obţine consimţămîntul părţii care
nu este cointeresată în reclamarea dosarului, a unui înscris sau altei probe.
Trebuie de atras atenţia asupra temeiurilor pentru desfiinţarea hotărîrii arbitrale care
sunt enumerate exhaustiv în art. 480 CPC RM, cu toate că fiecare din ele nu par atît de
simple şi pot genera mai multe sau mai puţine dificultăţi la interpretarea şi concretizarea
lor practică.
Totodată, trebuie de semnalat că temeiurile pentru contestare şi desfiinţare a hotărîrii
Arbitrajului Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a
Republicii Moldova sunt reglementate de legislaţia Republicii Moldova despre
Arbitrajul Comercial Internaţional, cît şi de convenţiile şi tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte, iar contestarea hotărîrilor acestui arbitraj se face la
Curtea de Apel Economic a Republicii Moldova ( art. 39 Regulamentului Curţii de
Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii
Moldova).
În urma examinării cererii de contestare a hotărîrii arbitrale, cercetării probelor
înfăţişate de părţi, judecata constată prezenţa sau lipsa temeiurilor pentru desfiinţarea
hotărîrii arbitrale, pronunţînd o încheiere de desfiinţare totală sau parţială a hotărîrii
arbitrale sau respinge cererea de desfiinţare a hotărîrii.
De importanţă practică sunt reglementările privind procedura desfiinţării hotărîrii
arbitrale, asupra căreia necesită a atrage atenţie, cu atît mai mult, că unele legiferări cu
privire la desfiinţarea hotărîrii se cer a fi concretizate.
În art.481 alin.(3) CPC RM se indică că desfiinţarea totală sau parţială a hotărîrii
arbitrale nu împiedică părţilor să se adreseze din nou în arbitraj pentru soluţionarea
litigiului, dacă posibilitatea unei astfel de adresări nu s-a consumat, ori

să depună

cerere de chemare în judecată potrivit regulilor stabilite de prezentul cod. O precizare
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cere expresia “dacă posibilitatea unei astfel de adresări nu s-a consumat”. Formula ...
“nu s-a consumat” ... este nepotrivită în cazul dat, deoarece după desfiinţarea hotărîrii
arbitrale (în baza temeiurilor art. 480 CPC RM), nicidecum nu împiedică persoanele
interesate să încheie o nouă convenţie arbitrală de soluţionare a litigiului dintre ele pe
calea arbitrală. Adresarea repetată în arbitraj după desfiinţarea hotărîrii se exclude întrun singur caz, cînd litigiul care a fost examinat de către arbitraj nu poate fi, potrivit
legii, obiectul dezbaterii arbitrale. Deci, expresia “dacă posibilitatea unei astfel de
adresări nu s-a consumat” trebuie de înţeles în sens că desfiinţarea hotărîrii arbitrale de
către judecată exclude adresarea repetată în arbitraj doar în caz că litigiul examinat de
arbitraj nu poate fi obiectul dezbaterii arbitrale.
De asemenea, se cere de a fi concretizat art.481 alin.(4) CPC RM care specifică că
“dacă hotărîrea arbitrală a fost desfiinţată total sau parţial din cauza nulităţii convenţiei
arbitrale sau dacă hotărîrea a fost emisă într-un litigiu neprevăzut de convenţia arbitrală
ori nu se înscrie în condiţiile convenţiei, ori conţine dispoziţii în probleme care nu s-au
cerut conform convenţiei arbitrale, părţile în arbitraj se pot adresa, pentru soluţionarea
unui astfel de litigiu, în judecată în conformitate cu regulile generale din prezentul cod”.
Desigur, e just, că în caz de desfiinţare totală sau parţială a hotărîrii arbitrale din
motive menţionate în art.481 alin.(4) CPC RM, creditorul este în drept să se adreseze în
judecată pentru soluţionarea litigiului, însă nu se exclude varianta că după desfiinţarea
totală sau parţială a hotărîrii arbitrale ori înlăturarea greşelilor care au fost admise la
încheierea convenţiei, părţile să se adreseze din nou în arbitraj în baza unei noi
convenţii arbitrale.
Executarea hotărîrilor arbitrale. Refuzul în eliberarea titlului executoriu.
Studiind tema dată, cititorul trebuie să clarifice reglementările privind procedura
executării hotărîrilor arbitrale . Apărarea reală a drepturilor încălcate sau contestate se
obţine prin executarea hotărîrii arbitrale. Hotărîrea arbitrală este obligatorie şi se aduce
la îndeplinire imediat sau în termenul indicat în hotărîre benevol de către partea
împotriva căreia s-a pronunţat. În cazul în care partea obligată se eschivează de la
executarea hotărîrii, partea interesată este în drept să se adreseze în instanţa de judecată
(de drept comun sau după caz judecata economică) de la domiciliul ori sediul
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debitorului, iar dacă domiciliul ori sediul nu sunt cunoscute, la locul de aflare a
bunurilor debitorului, solicitînd eliberarea titlului executoriu pentru a pune în executare
hotărîrea arbitrală. Cererea de eliberare a titlului executoriu pentru executarea hotărîrii
Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a
Republicii Moldova se depune la Curtea de Apel Economică a Republicii Moldova.
Cererea de eliberare a titlului executoriu pentru executarea silită a hotărîrii arbitrale
trebuie să corespundă prescrierilor art.483 CPC RM. În caz de încălcare a prevederilor
acestui articol, cererea se restituie ori după circumstanţe nu i se dă curs. Examinarea
cererii se face în şedinţă de judecată cu înştiinţarea părţilor despre locul şi data şedinţei
de judecată, însă neprezentarea lor nu împiedică examinarea cererii.
Dacă la

instanţa de judecată, care examinează cererea de eliberare a titlului

executoriu sau la o altă instanţă, se găseşte în dezbatere cererea de desfiinţare a hotărîrii
arbitrale în temeiul căreia se cere eliberarea titlului executoriu, judecata care
examinează cererea de eliberare a titlului executoriu este în drept, dacă va constata
raţional, să suspende examinarea cererii de eliberare a titlului executoriu, pînă cînd nu
se va examina cererea de desfiinţare a hotărîrii.
În urma examinării cererii de eliberare a titlului executoriu pentru executarea silită a
hotărîrii arbitrale, instanţa de judecată pronunţă o încheiere de eliberare a titlului
executoriu sau de refuz în eliberarea lui. Trebuie de avut în vedere că la examinarea
cererii de eliberare a titlului executoriu, instanţa de judecată verifică doar legalitatea
hotărîrii arbitrale (ci nu temeinicia hotărîrii), iar temeiurile de refuz în eliberarea titlului
executoriu (art.485 CPC RM) coincid cu temeiurile pentru desfiinţarea hotărîrii arbitrale
(art.480 CPC RM), cu o singură completare, că judecata refuză eliberarea titlului
executoriu, dacă hotărîrea arbitrală nu a devenit obligatorie pentru părţi ori a fost
desfiinţată de judecată conform legii în al cărei temei a fost pronunţată (art.485 alin.(1)
lit.e) CPC RM).
Instanţa de judecată din oficiu, independent de poziţia părţilor, refuză în eliberarea
titlului executoriu, dacă va constata că litigiul nu poate fi obiectul dezbaterii arbitrale,
potrivit imperativului legii, precum şi în cazul cînd hotărîrea arbitrală încalcă principiile
fundamentale ale legislaţiei sau bunurile moravuri.
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În urma examinării cererii de eliberare a titlului executoriu pentru a pune în executare
hotărîrea arbitrală, judecata pronunţă o încheiere, care poate fi atacată de ambele părţi în
recurs, independent de conţinutul şi concluziile definitive ale încheierii, în conformitate
cu ordinea şi termenul stabilit de CPC RM (art.423 - 428).
Temeiurile şi efectele refuzului în eliberarea titlului executoriu (art.485; 486; alin.(3),
(4), (5) CPC RM) sunt identice cu temeiurile şi efectele desfiinţării hotărîrii arbitrale
(art.480, 481, alin.(3), (4), (5) CPC al RM).
În alin.(3) art.486 al CPC RM se menţionează că refuzul de eliberare a titlului
executoriu pentru executarea silită a hotărîrii arbitrale nu împiedică părţilor să se
adreseze din nou în arbitraj, dacă posibilitatea adresării nu s-a epuizat, ori să înainteze
acţiunea în baze generale. În primul rînd, expresia ... “dacă posibilitatea adresării nu s-a
epuizat” ... este nepotrivită, întrucît refuzul în eliberarea titlului executoriu din motive
indicate în art.485 CPC RM nu exclude adresarea repetată a părţilor în arbitraj pentru
soluţionarea litigiului dintre ele, cu o singură excepţie, dacă instanţa de judecată va
constata că litigiul nu poate fi obiectul dezbaterii arbitrale. Nu este clară nici formula
din alin.(3) art.486 CPC RM... “ori să înainteze acţiune în baze generale” ..., deoarece
nu se indică unde trebuie de înaintat acţiunea – în arbitraj sau în judecată. Ce se referă
la alin.(4) art.486 CPC RM se poate de menţionat că conţinutul acestui aliniat de fapt
dublează reglementările din alin. (3) ale acestui articol. La finele celor expuse, se poate
de concluzionat că alin.(4) art.486 CPC RM urmează să fie exclus, iar alin.(3) acestui
articol cere o redacţie nouă, luînd în consideraţie deficienţele menţionate.

Situaţii de drept:
Nr.1
Firma “Cavalleri Ottavia”

din or.Bergamo Italia (antreprenor general) şi SA

“Transconstrucţia” din or.Chişinău (subantreprenor) la 12.12.1996 au încheiat un
contract de conlucrare la reabilitarea
condiţiilor contractului

autostrăzii Chişinău -- Sărăteni. Conform

pentru participarea SA “Transconstrucţia” la executarea

lucrărilor legate de reconstrucţia autostrăzii menţionate, firma “Cavalleri Ottavia” s-a
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angajat să achite SA “Transconstrucţia” 85 % din valoarea totală a proiectului, ce
constituie 39.421.289 lei.
În contractul încheiat părţile au reglementat detaliat procedura soluţionării
litigiilor ce vor apărea în legătură cu executarea contractului. În special, părţile au
convenit ca toate litigiile ce se vor isca în legătură cu executarea contractului să fie
examinate în prealabil pe cale amiabilă. În caz că părţile nu vor găsi o soluţie
acceptabilă, litigiul se va transmite spre soluţionare Arbitrajului Comercial
Internaţional, care va examina litigiul conform Legii-tip UNCITRAL despre Arbitrajul
Comercial Internaţional din 11.12.1985 a Comisiei ONU pentru dreptul comercial
internaţional.
Pe parcursul executării contractului dintre SA “Transconstrucţia” şi firma
“Cavalleri Ottavia” a apărut litigiul cu privire la neachitarea de către firma “Cavalleri
Ottavia” a unor lucrări executate de către SA “Transconstrucţia” în valoare de 3.268.705
lei. Deoarece litigiul n-a găsit o soluţie pe calea amiabilă, SA “Transconstrucţia” la
21.01.1998 a înaintat acţiunea în Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău
către firma “Cavalleri Ottavia”, renunţînd la soluţionarea litigiului pe calea arbitrală.
Judecătoria

Economică

de

Circumscripţie

Chişinău

a

primit

acţiunea

S.A.”Transconstrucţia” spre examinare, cu toate că firma “Cavalleri Ottavia” insista ca
litigiul să fie examinat în arbitraj conform contractului încheiat. Judecătoria Economică
de Circumscripţie Chişinău a respins obiecţiile firmei “Cavalleri Ottavia”, motivînd că
reclamantul a renunţat la soluţionarea litigiului pe cale arbitrală, cît şi prin faptul că
Legea-tip UNCITRAL despre Arbitrajul Comercial Internaţional nu este ratificată de
Moldova şi nu este obligatorie pentru aplicare în Republica Moldova.
Examinînd pricina în fond, Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău a
admis acţiunea SA”Transconstrucţia”, care a fost menţinută de

Curtea de Apel

Economică. Firma “Cavalleri Ottavia” a declarat recurs împotriva hotărîrii Judecătoriei
Economice de Circumscripţie şi deciziei Curţii de Apel Economice la Curtea Supremă
de Justiţie a Republicii Moldova, solicitînd casarea hotărîrilor menţionate şi strămutarea
litigiului la arbitraj.
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Ce categorii de litigii civile şi în ce mod pot fi transmise spre soluţionare
arbitrajului?
Sunt în drept părţile să determine procedura de soluţionare a litigiului în arbitraj? Se
admite renunţarea unilaterală a părţii de la convenţia arbitrală? Ce decizie trebuie să emite
Curtea Supremă de Justiţie la examinarea recursului?

Nr. 2
Întreprinderea de Stat “Fabrica de sticlă” din Chişinău a înaintat acţiunea în
Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău către Întreprinderea de Stat “Calea
Ferată a Moldovei” despre perceperea pagubei cauzate în suma de 100.000 lei în urma
neonorării obligaţiilor sale în eliberarea la timp a mărfii sosite la staţia Ghidighici în
adresa reclamantului. Din cauza acestui fapt,” Fabrica de sticlă” din Chişinău a plătit un
avans SA “Moldcarton” în sumă dublă – 200.000 lei. Astfel din culpa “Căii Ferate a
Moldovei” reclamantul a fost prejudiciat în suma de 100.000 lei.
În cadrul dezbaterii litigiului în Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău
reprezentanţii reclamantului şi pîrîtului au prezentat judecăţii convenţia arbitrală, prin
care părţile au convenit să strămute pricina la judecata arbitrală.
E de competenţa Arbitrajului litigiul în cauză? Care e procedura de strămutare a
litigiului la judecata arbitrală?

Nr.3
Gospodăria ţărănească “Crizantemă” a încheiat un contract cu Institutul de
cercetări ştiinţifice “Porumbeni” de activitate comună în domeniul creşterii gladiolelor.
Conform contractului încheiat, gospodăria livrează institutului bulbi de gladiole de
selecţie, iar institutul acordă teren pentru creşterea gladiolelor cu scopul de a obţine
beneficiu, care urmează a fi repartizat între părţi conform condiţiilor contractului.
După doi ani de activitate comună, din cauza unor neînţelegeri, contractul a fost
reziliat. Potrivit condiţiilor contractului, în cazul rezilierii acestuia, institutul restituie
gospodăriei bulbi de gladiole, dar nu mai mulţi decît au fost transmişi institutului la
începutul activităţii. În legătură cu litigiul apărut, gospodăria ţărănească a solicitat
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încasarea sumei de 271.000 lei, valoarea a 30.000 bulbi de gladiole pe care institutul
trebuie s-o restituie gospodăriei.
Pentru soluţionarea litigiului părţile au convenit să se adreseze la Curtea de
Arbitraj şi Mediere de pe lîngă Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor
Agricoli UNIAGROPROTECT, încheind o convenţie arbitrală.
În timpul dezbaterii pricinii în Arbitraj, reprezentantul institutului

a înaintat

acţiunea reconvenţională, solicitînd încasarea de 90.000 lei de la gospodăria ţărănească,
motivînd pretenţiile sale prin aceea că la prima livrarea a bulbilor de gladiole de către
gospodărie 1/5 bulbi nu corespundeau condiţiilor contractului. Reprezentantul
gospodăriei s-a pronunţat împotriva examinării acţiunii reconvenţionale în Arbitraj.
În ce caz acţiunea se consideră reconvenţională şi care sunt condiţiile pentru
înaintarea ei?
Sunt întemeiate obiecţiile reprezentantului gospodăriei de a nu primi spre
examinare acţiunea reconvenţională? Cum trebuie să procedeze Curtea de Arbitraj şi
Mediere ?

Nr.4
Gospodăria ţărănească “Elita” a încheiat cu SA “Alina” pe termen de un an
contract de livrare a produselor agricole de calitate nu mai joasă de prima categorie.
Conform înţelegerii părţilor, achitarea produselor se efectua îndată după furnizare. La
expirarea termenului contractului, în urma verificării actelor de livrare a produselor şi
achitării lor, s-a constatat că a rămas neachitată de SA “Alina” marfa în sumă de 6.500
lei.
Deoarece între părţi au apărut unele disensiuni cu privire la calitatea produselor
furnizate, părţile au convenit, ca dezacordul dintre ele să fie soluţionat de Curtea de
Arbitraj şi Mediere de pe lîngă Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor
Agricoli “UNIAGROPROTECT” .
Prin Hotărîrea Curţii de Arbitraj şi Mediere menţionate, acţiunea gospodăriei
ţărăneşti a fost admisă. SA “Alina” intenţionează să conteste

hotărîrea Curţii de

Arbitraj şi Mediere, menţionînd că arbitrii n-au cercetat toate probele înfăţişate de SA
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“Alina”, şi anume, nu s-a luat în consideraţie faptul că preţul la produse se fixa la
fiecare lot livrat şi se întocmea un proces verbal de concordare.
Preşedintele SA “Alina” s-a adresat la Baroul de avocaţi pentru a clarifica:
Care e procedura de contestare a hotărîrii arbitrale? Sunt temeiurile pentru
desfiinţarea hotărîrii arbitrale? Ce efecte produce desfiinţarea hotărîrii arbitrale? Ce
consultaţie urmează să dea avocatul, luînd în consideraţie legislaţia procesuală în
vigoare?

Nr.5
Întreprinderea de stat „Combinatul de produse alimentare din Bălţi” a înaintat la
Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a
Republicii Moldova acţiunea civilă către SRL „Rosi-lada” din Ucraina, or. Cercask,
solicitînd încasarea de la SRL „Rosi-lada” suma datorată în mărime de 17660 dolari
SUA.
Ca temei a pretenţiei sale

reclamantul a menţionat că în conformitate cu

contractul din 25.10.2004, încheiat între părţi, reclamantul a transferat la contul de
decontare al pîrîtului 62160 dolari SUA, iar pîrîtul trebuia să livreze reclamantului
melasă în cantitate de 840 tone, însă a livrat doar 600 tone. Deoarece pîrîtul nu şi-a
îndeplinit obligaţiunile contractuale, reclamantul cere de a încasa de la pîrît 17760
dolari SUA, ceea ce constituie valoare a 240 tone de melasă care n-a fost livrată de către
pîrît.
Temei pentru examinare litigiului între părţi de Curtea de Arbitraj Comercial
Internaţional pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a RM a servit clauza arbitrală
inserată în pct.7.2 şi pct.7.3 ale contractului încheiat între părţi cu privire la vînzare –
cumpărare a 840 tone de melasă. În pct 7.2 al contractului se stipula că în caz de apariţie
a litigiului între părţi privitor la executarea contractului pricina se va examina conform
legislaţiei materiale şi procesuale a Ucrainei la Arbitrajul Comercial Internaţional de la
Kiev. În pct.7.3 al contractului se menţiona că în caz dacă cumpărătorul va înainta
acţiunea către vînzător, atunci litigiul se va examina de către Curtea de Arbitraj
Comercial Internaţional pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a RM. Deoarece
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acţiunea civilă a fost înaintată de către cumpărător, procesul a fost pornit la Curtea de
Arbitraj Comercial Internaţional pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a RM.
Argumentaţi conform cărei legi materiale şi procesuale urmează a fi soluţionat
litigiul în cauză (a Ucrainei sau a Moldovei)?

Nr.6
Prin hotărîrea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional pe lîngă Camera de
Comerţ şi Industrie a RM a fost admisă acţiunea SA „Aqua” către firma „Poliresurse”
cu privire la încasarea a 55 300 lei, suma survenită în urma neonorării obligaţiunilor de
către pîrît, ce rezultă din contractul de vînzare cumpărare a foilor de ardezie.
Firma „Poliresurse” a refuzat să execute hotărîrea arbitrală, concomitent a
contestat-o la Curtea de Apel Economică, solicitînd desfiinţarea hotărîrii. Ca motiv de
desfiinţare a hotărîrii se menţiona, că în Regulamentul Curţii de Arbitraj Comercial
Internaţional pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a RM (aprobat prin decizia
Consiliului Camerei de Comerţ şi Industrie a RM din 13.07.2001), n-au fost introduse
reglementări noi ce se atribuie la procedura arbitrală din Codul de procedură civilă al
RM şi alte legi.

Ca urmare

a acestui fapt dezbaterea pricinii s-a desfăşurat cu

încălcarea procedurii arbitrale.
Examinînd contestaţia înaintată de firma „Poliresurse”, Curtea de Apel
Economică n-a stabilit careva încălcări de procedură admise de către Curtea de Arbitraj
Comercial Internaţional pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a RM, totodată prin
decizia sa a obligat Camera de Comerţ

şi Industrie a RM de a introduce în

Regulamentul menţionat modificări şi completări în conformitate cu noul Cod de
procedură civilă al RM din 2003 şi din alte legi.
Camera de Comerţ şi Industrie a RM a declarat la Curtea Supremă de Justiţie
recurs împotriva deciziei Curţii de Apel Economice în ce priveşte introducerea unor
completări şi modificări în regulamentul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional pe
lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
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Ce efect juridico-procesual produce emiterea hotărîrii

arbitrale? Care este

procedura de executare a hotărîrii arbitrale? Este întemeiat recursul Camerei de Comerţ
şi Industrie a RM şi ce decizie trebuie să pronunţe instanţa de recurs?

Tema 30. Activitatea notarială
1. Noţiunea de notariat, natura juridică şi funcţiile notariatului.
2. Indicii notariatului de tip latin. Notariatul moldovenesc analogic notariatului de tip
latin.
3. Competenţa materială şi teritorială a notarului şi altor persoane oficiale
împuternicite de a exercita acte notariale.
4. Procedura actelor notariale. Reguli comune privind întocmirea actelor notariale.
5. Proceduri notariale. Felurile de acte notariale.
6. Contestarea actelor notariale sau a refuzului de a le îndeplini.
Acte normative:
1. Codul de procedură civilă al RM din 30.05.2003.
2. Codul civil al RM din 6 iunie 2002.
3. Legea Republicii Moldova cu privire la notariat nr.1453-XV din 8.11.2002
//Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.154-157 din 21.11.2002.
4. Legea cambiei nr.1527-XII din 22.06.1993 // Monitorul 10/285 din 30.10.1993.
Literatura:
1. Elena Mocanu, Diana Zgardan, Victoria Iftodii, Modele de acte notariale. –
Chişinău, 2000.
2. Судебная практика по вопросам нотариальной деятельности. / Под ред.
проф. В.В.Яркова – Москва: WoltersKluver, 2004.
3. Татьяна Зайцева, Образцы нотариальных документов. Москва:
WoltersKluver, 2004.
4. Татьяна Зайцева, Павел Крашенинников, «Наследственное право в
нотариальной практике», Москва: WoltersKluver, 2005.
5. Игорь Медведев, Международное частное право и нотариальная практика,
Москва: WoltersKluver, 2005.
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Recomandări metodice:
Noţiunea de notariat, natura juridică şi funcţiile notariatului. Cu toate că
activitatea notarială depăşeşte cadrul procedurii civile, programa de studii la disciplina
procesul civil prevede studierea activităţii notariale. Aceasta se explică prin prezenţa
unor sarcini comune ale instanţelor judecătoreşti şi ale notariatului în asigurarea
legalităţii în circuitul civil.
Funcţiile notariatului sunt menite să protejeze juridic drepturile civile şi de a evita
încălcarea lor în viitor. Astfel, activitatea notarială are un caracter de prevenire a
încălcărilor drepturilor şi protejării intereselor legitime ale cetăţenilor şi organizaţiilor
prin legalizarea drepturilor şi faptelor juridice incontestabile, certificarea actelor
juridice, extraselor din ele, îndeplinirea altor acte notariale (vezi art.35 Legii RM cu
privire la notariat). Din aceste considerente studentul trebuie să clarifice locul
notariatului în sistemul organelor de ocrotire a ordinii de drept.
Activitatea notarială este o funcţie jurisdicţională. Notarul constată circumstanţele
de fapt ale unui act notarial concret în baza probelor respective şi aplică normele de
drept corespunzătoare. Toate actele notariale se exercită în ordinea stabilită şi conform
regulilor strict determinate, derogări atrag după sine nulitatea actului notarial. Astfel,
natura juridică a notariatului este o funcţie jurisdicţională şi funcţie de ocrotire a ordinii
legale. Despre aceasta se indică şi în legislaţia despre notariat. Conform art. 2 Legii RM
cu privire la notariat, notariatul este o instituţie publică de drept abilitată să asigure, în
condiţiile legii, ocrotirea drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor şi statului prin
îndeplinirea de acte notariale în numele Republicii Moldova.
Putem menţiona că există mai multe forme de notariat. În unele state, actele
notariale le îndeplinesc numai notarii de stat, în altele – atît notarii de stat, cît şi notarii
care practică clientela particulară, însă sunt state în care actele notariale le îndeplinesc
numai persoanele care practică profesia de notar la aşa-numitul domiciliu (clientela
particulară). În Republica Moldova actele notariale le îndeplinesc notarii de stat şi
notarii privaţi, precum şi alte persoane oficiale abilitate prin lege ale autorităţilor
administraţiei publice locale, consulatelor Republicii Moldova de peste hotare, Camerei
Înregistrării de Stat.
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Ocrotirea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor şi organizaţiilor de către
notari şi alte persoane abilitate prin lege se exercită prin îndeplinirea actelor notariale.
Dacă luăm ca punct de pornire caracterul actelor notariale ce se îndeplinesc, ele pot fi
clasificate în cîteva categorii:
 acte notariale îndreptate spre legalizarea drepturilor incontestabile;
 acte notariale orientate spre certificarea faptelor juridice incontestabile;
 acte notariale de protecţie (luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale,
primirea în depozit a sumelor de bani şi titlurilor de valoare, interdicţia înstrăinării
bunurilor etc.). Această clasificare are un caracter condiţional, deoarece toate actele
notariale sunt de protecţie;
 acte notariale de legalizare a copiilor de pe acte şi a extraselor de pe ele,
semnăturilor de pe acte şi traducerea actelor;
 acte notariale de autentificare a actelor juridice (testamente, contracte, procuri
etc.).
Indicii

notariatului de tip latin. În 2001 notariatul moldovenesc în persoana

Uniunii Notarilor din Moldova a devenit membru al unei mari organizaţii internaţionale
– Uniunea Internaţională a Notariatului Latin, care se caracterizează prin următorii
indici:
 posedarea de către notar a studiilor juridice;
 exercitarea de către notar a funcţiei statale independent şi nefiind încadrat în
ierarhia funcţionarilor de stat;
 îmbinarea interesului public şi privat la aplicarea legii;
 răspunderea personală a notarului

în cazurile stabilite de lege, inclusiv prin

bunurile sale pentru cauzarea prejudiciului unei oarecare persoane în legătură cu
exercitarea funcţiilor sale;
 imparţialitatea notarului la îndeplinirea funcţiilor sale;
 păstrarea de notar a confidenţialităţii profesionale;
 exercitarea activităţii notariale în limitele teritoriului stabilit prin lege;
 asocierea notarilor într-o organizaţie profesională;
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 respectarea de către notar a legislaţiei ţării sale şi a regulilor etice stabilite de
Uniunea Notarilor (Гражданский процесс. Учебник /Под.ред. М.К. Треушниковa. –
Москва, 2003, с. 676).
Notariatul din Moldova, în general, corespunde acestor indici.
Competenţa materială şi teritorială a notarului şi a altor persoane oficiale
împuternicite de a exercita acte notariale. Studentul trebuie să ia cunoştinţă de drepturile
şi obligaţiile notarului şi ale persoanelor care desfăşoară activitatea notarială. Notariatul
din Moldova desfăşoară activitatea sa în baza Constituţiei RM, Legii RM cu privire la
notariat, altor acte legislative, tratatelor internaţionale la care RM este parte,
recomandărilor metodice privind îndeplinirea actelor notariale. Notarii la îndeplinirea
actelor notariale aplică nu numai legislaţia notarială, ci şi normele dreptului civil,
procesului civil, familial, locativ etc. Cunoaşterea normelor de drept ale ramurilor
conexe este o cerinţă obligatorie pentru persoanele care practică activitatea notarială.
Notarii şi alte persoane care desfăşoară activitate notarială sunt obligate să păstreze
confidenţialitatea actelor notariale şi a faptelor care le-au devenit cunoscute în timpul
activităţii lor. Persoanele vinovate de divulgarea secretului actelor notariale răspund, în
conformitate cu legislaţia în vigoare. Obligaţia de a păstra secretul actelor notariale
rămîne în vigoare şi după încetarea activităţii notariale, cu excepţia cazurilor cînd părţile
interesate sau instanţa de judecată a eliberat persoana în cauză de această obligaţie în
legătură cu judecarea cauzelor penale, civile sau administrative.
Activitatea notarului este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu
excepţia celei ştiinţifice, didactice şi de cercetare.
Competenţa notarului de a exercita acte notariale. Notarul îndeplineşte actele
notariale în raza teritoriului în care este numit în funcţie. Notarul numit de prima dată
depune solemn în faţa Comisiei de Licenţiere a Activităţii Notariale, în prezenţa
ministrului justiţiei jurămîntul cu următorul conţinut: “Eu, notarul (numele, prenumele),
jur să fiu devotat Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ei, să fiu onest şi
să îndeplinesc conştiincios obligaţiile de notar”. Textul jurămîntului se semnează de
notar şi se păstrează în dosarul personal la Ministerul Justiţiei.
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De importanţă practică sînt chestiunile privind delimitarea competenţei notarilor şi
a competenţei altor persoane abilitate să îndeplinească actele notariale. După cum s-a
menţionat, actele notariale pe teritoriul Republicii Moldova se îndeplinesc de notari (de
stat şi privaţi), persoane oficiale ale autorităţilor administraţiei publice locale,
consulatelor ale Republicii Moldova pe teritoriul statelor străine în privinţa cetăţenilor şi
organizaţiilor Republicii Moldova, Camerei Înregistrării de Stat. Competenţa lor se
delimitează după subiectul actului notarial şi după teritoriul de activitate. După obiectul
actelor notariale de o competenţă mai largă dispun notarii în raport cu persoanele
oficiale abilitate cu dreptul de a îndeplini acte notariale (vezi: art. 35 Legii RM cu
privire la notariat). Legislaţia notarială nu prevede o specială competenţă a notarilor
după obiectul actului notarial. Conform regulilor generale, orice cetăţean sau organizaţie
este în drept să se adreseze pentru îndeplinirea actului notarial orişicărui notar, cu unele
excepţii stabilite de lege care prescriu locul exercitării actului notarial.
Deci, toţi notarii (de stat şi privaţi) au competenţă generală în îndeplinirea
atribuţiilor lor, cu unele excepţii, în special: procedura succesorală notarială este de
competenţa notarului care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unde defunctul a avut
ultimul domiciliu. În cazul moştenirii succesive, moştenitorii pot alege pe orişicare
notar care desfăşoară activitate pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu.
Actele de protest al cambiei se fac de notarul care desfăşoară activitate pe teritoriul unde
se face plata cambiei. Eliberarea duplicatului de pe actul notarial se exercită de notar în
a cărui arhivă se păstrează originalul actului. Despre felurile de acte notariale se va
vorbi în detalii la examinarea întrebării privind actele notariale.
Competenţa persoanelor oficiale ale autorităţilor administraţiei publice locale în
exercitarea actelor notariale. De competenţa persoanelor oficiale ale autorităţilor
administraţiei publice locale sunt actele notariale privind:


legalizarea semnăturilor de pe acte;



legalizarea copiilor de pe acte şi a extraselor de pe ele;



luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;



autentificarea testamentelor;
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autentificarea procurilor pentru primirea pensiilor şi a indemnizaţiilor, precum şi

pentru primirea sumelor indexate din depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de
Economii;


autentificarea contractelor de înstrăinare (vînzare-cumpărare, donaţie, schimb) a

bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor cu destinaţie agricolă.
Condiţia obligatorie pentru realizarea de către persoana oficială a autorităţii
administraţiei publice a dreptului de exercitare a actului notarial este absenţa în
localitatea dată a notarului.
Competenţa consulilor Republicii Moldova de peste hotare în exercitarea
actelor notariale ţine de:
 autentificarea actelor juridice (testamente, contracte, procuri), cu excepţia
contractelor de înstrăinare a bunurilor imobile şi a contractelor de gaj;
 luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;
 legalizarea semnăturilor de pe acte;
 legalizarea copiilor de pe acte şi a extraselor din ele;
 efectuarea şi legalizarea traducerilor actelor şi extraselor din ele;
 certificarea unor fapte juridice în cazurile prevăzute de lege (vezi: Legea RM cu
privire la notariat, Capitolul X);
 primirea actelor la păstrare;
 asigurarea probelor.
Competenţă notarială a registratorilor de stat ai Camerei Înregistrării de
Stat:
 autentificarea actelor de constituire a întreprinderilor şi organizaţiilor fondate pe
teritoriul Republicii Moldova, precum şi a modificărilor şi completărilor operate în
actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al întreprinderilor şi
Registrul de stat al organizaţiilor;
 legalizarea copiilor de pe actele de constituire a întreprinderilor şi organizaţiilor,
extraselor din aceste acte şi a copiilor de pe certificatele înregistrării de stat din arhiva
Camerei Înregistrării de Stat.
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Procedura actelor notariale. Reguli comune privind întocmirea actelor
notariale. Actele notariale privitor la competenţa notarilor, persoanelor oficiale ale
autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor consulare, enumerate în Legea
RM cu privire la notariat nu sînt exhaustive. Legislaţia Republicii Moldova poate
prevedea şi alte competenţe.
Toate actele notariale cu semnificaţie de drept îndeplinite în cursul întocmirii lor se
desfăşoară conform unei proceduri prescrise de normele de drept – numită procedură
notarială, care constituie o varietate a activităţii jurisdicţionale. Din acest punct de
vedere procedura notarială reprezintă prin sine o totalitate concretă de acte de drept ale
notarului şi persoanelor care s-au adresat acestuia pentru îndeplinirea actului notarial,
îndreptate spre întocmirea anumitui act notarial. Se pot contura trei etape ale procedurii
notariale:
 pornirea procedurii notariale la care se decide întrebarea

despre posibilitatea

îndeplinirii actului notarial;
 constatarea elementelor constituente de drept necesare pentru îndeplinirea actului
notarial;
 îndeplinirea actului notarial de către notar sau refuzul în efectuarea actului notarial,
în dependenţă de stabilirea elementelor de fapt (vezi: Гражданский процесс/ Под
ред. В. Яркова, WaltersKluver, Москва, 2004, с. 640).
Se cere, ca cititorul să ia cunoştinţă de regulile generale de îndeplinire a actelor
notariale. Actele notariale se îndeplinesc de persoana care desfăşoară activitatea
notarială în orele de program şi în localul biroului notarial, însă la solicitarea
persoanelor interesate, actele notariale pot fi îndeplinite şi în afara biroului notarial şi în
afara orelor de program. Notarul îndeplineşte actul notarial în ziua prezentării tuturor
actelor necesare, dacă legea sau acordul părţilor nu prevede altfel. Efectuarea actului
notarial poate fi amînată pentru verificarea unor fapte sau circumstanţe suplimentare.
Exercitarea actului notarial poate fi suspendată în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti
pînă la judecarea unei pricini concrete.
Notarul refuză efectuarea actului notarial, dacă acesta este contrar legii sau nu
corespunde cerinţelor legale ori urmează a fi îndeplinit de un alt notar, în

cazul
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neachitării taxelor şi plăţilor stabilite, solicitării îndeplinirii actului notarial în afara
orelor de program, cu excepţia cazurilor cînd îndeplinirea actului notarial nu suferă
amînare. Refuzul exercitării actului notarial se expune în scris cu înştiinţarea persoanei
interesate care poate fi atacat în judecată.
La îndeplinirea actului notarial se stabileşte identitatea persoanei care solicită
exercitarea actului notarial în baza actelor de identitate ale sistemului naţional de
paşapoarte. Identitatea cetăţenilor străini şi apatrizilor, care au domiciliul sau se află
temporar în Republica Moldova se stabileşte după permisul de şedere sau după
paşaportul naţional cu menţiune de înregistrare la organele respective.
Înainte de autentificarea actului notarial se verifică capacitatea de exerciţiu şi
capacitatea juridică a persoanei participante la îndeplinirea actului notarial, iar în cazul
încheierii actului juridic de către mandatar, se verifică împuternicirile lui. În cazul în
care notarul sau persoana care desfăşoară activitatea notarială pune la îndoială
capacitatea de exerciţiu a persoanei care s-a adresat pentru exercitarea actului notarial,
îndeplinirea actului notarial poate fi amînată pentru a stabili dacă nu există o hotărîre
judecătorească cu privire la recunoaşterea acesteia ca incapabilă sau cu capacitate de
exerciţiu limitată cu instituirea asupra ei a tutelei sau curatelei. La autentificarea actelor
notariale se verifică autenticitatea semnăturilor părţilor şi altor persoane care s-au
adresat pentru îndeplinirea actului notarial. Actele juridice care se autentifică, cererile şi
alte acte se semnează de către părţi în prezenţa persoanei care desfăşoară activitatea
notarială. Dacă aceste acte au fost semnate în lipsa persoanei care desfăşoară activitate
notarială, semnatarul trebuie să confirme personal că actul a fost semnat de el.
Dacă persoana care solicită îndeplinirea actului notarial din cauza unui defect fizic,
unei boli sau din alte motive întemeiate nu poate semna personal actul juridic, ea poate
împuternici o altă persoană să le semneze în prezenţa sa şi a persoanei care desfăşoară
activitatea notarială. Cauza va fi arătată în girul de autentificare şi nicidecum nu poate fi
semnată de persoana în favoarea sau cu participarea căreia actul notarial se autentifică.
Dacă solicitantul este analfabet sau nevăzător, persoana care îndeplineşte actul notarial
îi citeşte, aplicînd pe el girul de autentificare. Dacă surdul, mutul sau surdomutul este
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analfabet, la îndeplinirea actului notarial se cere prezenţa obligatorie a unui interpret
special.
Faţă de actele prezentate notarului şi actele notariale îndeplinite se înaintează
anumite cerinţe. Astfel, nu pot fi primite pentru îndeplinirea actelor notariale acte care
au ştersături sau adăugiri, cuvinte prescurtate sau alte corectări nespecificate, acte ale
căror texte nu pot fi citite din cauza deteriorării, precum şi acte scrise cu creionul.
Textul actului notarial trebuie să fie citeţ, data, termenele şi suma ce se referă la
conţinutul actului se scriu cu litere, cel puţin o singură dată, iar denumirile persoanelor
juridice, organizaţiilor se scriu deplin, indicîndu-se sediul lor, certificatul de înregistrare
şi codul fiscal. Numele, prenumele şi, după caz, patronimicul persoanelor fizice se scriu
fără prescurtări, indicîndu-se domiciliul şi codul de identificare. Dacă actul este expus
pe două sau mai multe foi separate, ele trebuie să fie cusute, numerotate şi sigilate.
Locurile goale, rîndurile care nu sînt completate pînă la sfîrşit şi alte locuri albe pe act,
trebuie să fie tăiate cu o linie, cu excepţia actelor destinate pentru străinătate. Adăugirile
şi corectările urmează a fi stipulate înaintea semnăturii persoanelor părţi ale actului
juridic şi ale altor persoane care semnează actul juridic.
Toate actele notariale îndeplinite de persoana care desfăşoară activitate notarială se
înregistrează în registrul actelor notariale. Fiecărui act i se atribuie un număr de ordine
aparte care în mod obligatoriu este indicat în actul eliberat.
Persoana care desfăşoară activitatea notarială este obligată să elibereze extras din
registrul actelor notariale la solicitarea cetăţenilor şi organizaţiilor în numele cărora sau
din împuternicirile cărora au fost îndeplinite actele notariale, precum şi la solicitarea
autorităţilor publice abilitate (judecata, procuratura, organele de urmărire penală,
organele securităţii naţionale) în legătură cu cauzele penale sau civile aflate în curs de
examinare.
La cererea scrisă a persoanei, în numele căreia sau din împuternicirea căreia a fost
îndeplinit actul notarial, se eliberează duplicatul actului notarial îndeplinit.
Proceduri notariale. Felurile de acte notariale. Studentul trebuie să ia cunoştinţă
de felurile actelor notariale şi competenţa notarilor de a le certifica.
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 Autentificarea contractelor. Conform art. 212 Codului civil al RM (în
continuare CC RM ) şi art. 50 Legii RM cu privire la notariat, forma autentică a actului
juridic este obligatorie în cazurile stabilite de lege, precum şi în cazurile prevăzute prin
acordul părţilor, chiar dacă legea nu cere forma autentică. De exemplu, conform
Codului civil al RM, se cer de a fi autentificate în mod obligatoriu contractul de
vînzare-cumpărare a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic, cu
înregistrarea ulterioară la Camera Înregistrării de Stat (art. 818); contractul de rentă (art.
849); contractul de înstrăinare a părţii sociale în societatea cu răspundere limitată (art.
152, pct. 9); procura eliberată pentru încheierea unui act juridic în forma autentică
(art.252 alin. (2)); procura de substituire (art. 253 alin.( 2)) etc.
La autentificarea contractelor privind dreptul de proprietate sau alte drepturi reale,
notarul verifică capacitatea de exerciţiu şi capacitatea juridică a persoanelor participante
la încheierea unor astfel de contracte. În cazul încheierii actului juridic de către
mandatar, se verifică împuternicirile acestuia. Dacă apar unele îndoieli cu privire la
capacitatea de exerciţiu a persoanei care s-a adresat pentru îndeplinirea actului notarial,
exercitarea actului se poate amîna pentru a determina capacitatea de exerciţiu a acestei
persoane. Clarificarea chestiunii privind capacitatea de exerciţiu a cetăţeanului constă în
obţinerea informaţiei veridice despre vîrsta acestuia, iar în cazurile necesare şi despre
starea lui psihică. Capacitatea juridică a organizaţiilor se constată prin luarea de
cunoştinţă cu statutul sau regulamentul acestora.
Notarul explică părţilor sensul şi importanţa proiectului contractului, verifică dacă
contractul corespunde intenţiilor reale ale părţilor şi dacă nu contravine legislaţiei în
vigoare. De asemenea, notarul cere părţilor să prezinte toate actele şi informaţiile
necesare pentru îndeplinirea actului notarial. În caz de prezentare a actelor false sau
comunicării datelor eronate, răspunderea o poartă persoana vinovată.
 Autentificarea contractului de înstrăinare şi a contractului de gaj

ale

bunurilor supuse înregistrării. Asemenea contracte se autentifică cu condiţia
prezentării actelor care confirmă dreptul de proprietate asupra acestor bunuri, avizului
organului fiscal teritorial privind existenţa sau lipsa restanţelor la impozitul pe bunurile
imobile, altor plăţi obligatorii la bugetul de stat pentru aceste bunuri, extrasului din
287

registrul gajului despre lipsa gajului acestor bunuri. Răspunderea pentru comunicarea
informaţiei false sau incomplete o poartă persoana care înstrăinează sau gajează
bunurile.
 Autentificarea testamentelor, deschiderea procedurii succesorale, eliberarea
certificatelor de moştenire. Testamentele se autentifică la cererea persoanelor cu
capacitate de exerciţiu deplină. Se interzice autentificare a testamentului prin mandatar.
La autentificarea testamentului nu se cere ca testatorul să prezinte dovezi pentru
confirmarea dreptului de proprietate asupra bunurilor testate. Testatorul poate revoca
sau modifica testamentul prin depunerea de cerere sau prin întocmirea unui testament
nou. Semnătura de pe cererea de revocare sau modificare a testamentului se autentifică
notarial.
Potrivit art. 1440 CC RM, succesiunea se deschide în urma decesului persoanei
fizice sau declararea morţii ei de către instanţa de judecată, iar în baza art. 1432 alin. 3
CC RM moştenirea are loc conform testamentului (succesiune testamentară) şi în
temeiul legii (succesiune legală).
Primind informaţia despre decesul persoanei, notarul deschide procedura
succesorală în baza declaraţiilor scrise ale moştenitorilor legali (testamentari) de
acceptare a succesiunii sau de renunţare la ea sau la cererea reprezentanţilor organelor
de stat ori a creditorilor defunctului. Avînd informaţia necesară pentru deschiderea
procedurii succesorale, notarul este obligat să informeze despre aceasta toţi moştenitorii
a căror domiciliu este cunoscut ori cheamă moştenitorii prin publicarea unui aviz în
mijloacele de informare în masă.
Pentru clarificarea chestiunilor privind depunerea declaraţiilor de acceptare a
succesiunii sau de renunţare la ea, primirea pretenţiilor de la creditorii defunctului,
refuzul de a deschide procedura succesorală, luarea măsurilor de pază a bunurilor
succesorale, recuperarea cheltuielilor pentru păstrarea bunurilor succesorale, eliberarea
certificatului de moştenitor, este necesar a consulta Legea RM cu privire la notariat,
Capitolul VII ,,Procedura succesorală” (art.55-65).
 Eliberarea certificatelor cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi
din proprietatea comună în devălmăşie. În cazul decesului unuia din coproprietari,
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certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea
comună în devălmăşie se eliberează la locul deschiderii succesiunii în baza cererii scrise
a tuturor coproprietarilor şi a moştenitorilor care au dreptul la succesiune.
Mărimea cotelor coproprietarilor în proprietatea comună în devălmăşie se
stabileşte în temeiul cererii scrise a tuturor coproprietarilor, dacă legea nu prevede altfel.
Certificatul se eliberează la locul de aflare a acestor bunuri. Reglementările privind
proprietatea comună în devălmăşie sunt legiferate în art. 366-373 CC RM.
 Legalizarea copiilor de pe acte şi extraselor din ele, semnăturilor de pe acte şi
traducerea actelor. Persoana care desfăşoară activitatea notarială legalizează copiile de
pe acte şi extrasele din ele cu condiţia că aceste acte nu contravin legii şi au valoare
juridică. Legalizarea copiilor de pe acte eliberate de cetăţeni este posibilă în cazul cînd
semnătura de pe act a cetăţeanului este legalizată notarial. Copia de pe copia actului se
legalizează cu condiţia, că cea din urmă este legalizată notarial ori este eliberată de o
autoritate publică de la care provine actul şi este îndeplinită pe formularul autorităţii
respective cu aplicarea ştampilei şi semnăturii conducătorului, precum şi cu menţiunea
că originalul actului se află în autoritatea respectivă. Extrasul dintr-un act poate fi
legalizat numai cu condiţia că acesta cuprinde textul care se referă la o anumită
chestiune.
Legalizarea semnăturilor de pe acte se admite, dacă conţinutul acestora nu
contravine legii şi este o expunere a unui act juridic. Certificarea semnăturii nu confirmă
faptele expuse în actul respectiv, ci numai atestă că semnătura aparţine persoanei care a
semnat acest act. Veridicitatea semnăturilor persoanelor oficiale se verifică prin citarea
acestora la notar sau prin specimentele

semnăturilor acestora primite la adresa

notarului.
Notarul legalizează traducerea actului dacă posedă limba în care este întocmit
actul. În caz contrar, traducerea poate fi efectuată de un traducător autorizat, a cărei
semnătură este cunoscută notarului. În acest caz, se legalizează semnătura
traducătorului.
 Certificarea faptului aflării persoanei în viaţă sau/şi într-un anumit loc.
Bunăoară, notarul sau persoana care desfăşoară activitatea notarială certifică astfel de
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fapte cînd este necesar de a confirma că persoana căreia se transmite pensia de
întreţinere este în viaţă, fiindcă altfel plăţile urmează a fi încetate. De asemenea, apare
necesitatea de a certifica faptul că persoana respectivă se găseşte la data concretă într-un
anumit loc, care ulterior poate avea calitatea de probă. Certificarea faptului că un minor
se află în viaţă sau într-un anumit loc se face la cererea reprezentantului lui legal la
prezentarea actului cu fotografia care certifică identitatea minorului.
Notarul sau persoana care desfăşoară activitatea notarială certifică faptul identităţii
persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie la prezentarea de către aceasta a actului cu
fotografia sa. Persoana care desfăşoară activitatea notarială certifică data cînd i-a fost
prezentat actul. Girul de autentificare a acestui fapt se face pe actul respectiv, indicînduse persoana care l-a prezentat.
 Transmiterea cererilor cetăţenilor şi ale organizaţiilor către alte persoane.
Sînt cazuri cînd cetăţeanul sau organizaţia solicită de a aduce la cunoştinţă altor
persoane o oarecare înştiinţare de importanţă juridică, care ulterior poate servi ca probă
la soluţionarea unei pricini în judecată sau de un alt organ jurisdicţional. Bunăoară,
potrivit art. 352 CC RM, în cazul vînzării unei cote-părţi din bunurile de proprietate
comună pe cote-părţi, cu excepţia vînzării la licitaţie, ceilalţi coproprietari au dreptul
preferenţial de a cumpăra cota respectivă la preţul cu care se vinde şi în aceleaşi
condiţii, iar vînzătorul cotei-părţi este obligat să notifice ceilalţi coproprietari că
intenţionează să-şi vîndă cota, indicînd preţul şi celelalte condiţii de vînzare. În caz că
se vinde cota-parte fără respectarea dreptului de preemţiune, orişicare coproprietar poate
intenta acţiunea în judecată pentru a i se atribui dreptul şi obligaţii de cumpărător.
Luînd în consideraţie aceste situaţii art.73 Legii RM cu privire la notariat stabileşte că
persoana care desfăşoară activitate notarială transmite cererile persoanelor fizice şi
juridice către alte persoane fizice şi juridice cu recipisă sau le expediază prin poştă cu
aviz poştal, iar la solicitarea persoanei care a depus cerere, i se eliberează un certificat
de transmitere a cererii.
 Primirea în depozit a sumelor băneşti şi a titlurilor de valoare pentru a fi
transmise creditorului. În cazurile prevăzute de lege, notarul sau persoana care
desfăşoară activitatea notarială de la locul de executare a obligaţiei, primeşte în depozit
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de la debitor sume de bani şi titluri de valoare pentru a le transmite creditorului. Despre
primirea în depozit a unei sume de bani sau a titlului de valoare se înştiinţează creditorul
şi la cererea acestuia i se transmit. Restituirea sumelor de bani şi a titlurilor de valoare
către debitor (persoana care le-a depus) se admite numai cu consimţămîntul scris al
creditorului (persoana în numele căreia s-a făcut depunerea) sau în baza hotărîrii
judecătoreşti (stingerea obligaţiunilor prin consemnare sunt reglementate de art. 645650 CC RM).
 Prezentarea cecurilor şi a cambiilor spre achitare şi certificare neachitării lor.
Cecul este una dintre formele de achitare a plăţilor fără numerar (prin virament).
Efectuarea plăţilor prin cec este reglementată de art. 1259-1278 CC RM, de alte legi şi
de uzanţe bancare.
Cecul eliberat de emitent (trăgător) se achită la prezentarea lui de către plătitor
(tras). Conform art. 76 al Legii RM cu privire la notariat, persoana care desfăşoară
activitatea notarială de la locul aflării debitorului primeşte cecul pentru a-l prezenta
băncii respective spre achitare. În caz de neachitare a cecului, persoana care desfăşoară
activitatea notarială certifică acest fapt, efectuînd o menţiune pe cec după formula
stabilită şi consemnînd acest fapt în registru. Totodată, trimite emitentului de cec o
înştiinţare despre neachitarea cecului de către bancă şi despre menţiunea făcută pe cec.
Dacă cecul prezentat în termen legal nu este plătit, titularul cecului poate exercita
dreptul de acţiune împotriva trăgătorului (emitentului) şi către celelalte persoane
obligate. Prin urmare, refuzul de a achita cecul trebuie să fie confirmat prin formularea
unui act autentic (protest) de către notar sau o altă persoană care desfăşoară activitate
notarială (art. 1274 CC RM).
Cambia, ca şi cecul este una din formele de achitare a plăţilor. Efectuarea plăţilor
prin cambie este reglementată de Codul civil al RM (art.1279), Legea cambiei din
22.06.1993, alte acte normative, precum şi uzanţele bancare.
Răspunderea în baza cambiei survine în caz de neacceptare, neachitare şi nedatare
a acceptului cambiei. Refuzul în neacceptare, neachitare şi nedatare acceptului cambiei,
de asemenea, necesită să fie confirmat prin întocmirea actului de protest de către notar
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sau o altă persoană care desfăşoară activitatea notarială în conformitate cu Legea
cambiei (art.75 al Legii RM cu privire la notariat, art.345lit.c) CPC RM).
 Asigurarea probelor. Astfel de acte notariale se execută dacă sînt motive de a
crede că ulterior utilizarea probei va deveni imposibilă sau dificilă. Asigurarea probelor
de către notar şi alte persoane abilitate se admite înainte de a porni procesul în judecată
sau într-un alt organ jurisdicţional. După pornirea procesului, asigurarea probelor se
exercită de către instanţa de judecată sau, după caz, de un alt organ jurisdicţional.
Notarii din Republica Moldova pot asigura probe solicitate pentru soluţionarea
pricinilor în organele de justiţie ale altor state. Actele de asigurare a probelor şi
procedura asigurării se efectuează în baza dispoziţiilor Codului de procedură civilă al
RM (art.127-129, 465).
 Întocmirea protestelor de mare. Dacă persoana care desfăşoară activitatea
notarială primeşte declaraţia căpitanului navei cu privire la accidentul care a avut loc în
timpul navigaţiei sau staţionării navei, care poate constitui temei pentru a prezenta
proprietarului navei culpabile pretenţii de caracter patrimonial, ea certifică acest fapt
prin întocmirea protestului de mare. Cererea de întocmire a protestului de mare se
depune după ce nava a sosit în port, în baza declaraţiei scrise a căpitanului navei
deteriorate, datelor din jurnalul de bord al acestei nave şi, dacă este posibil, a
depoziţiilor, cel puţin, a doi martori din echipajul navei. Un exemplar al protestului de
mare se eliberează căpitanului.
 Primirea spre păstrare a actelor. Cu o asemenea solicitare către notar pot să se
adreseze atît cetăţenii, cît şi organizaţiile care nu dispun de condiţiile necesare pentru
păstrarea actelor. Persoana care desfăşoară activitatea notarială primeşte la păstrare
actele respective conform unui inventar întocmit, eliberînd persoanei care a depus acte
la păstrare un certificat şi un exemplar al inventarului. Actele primite la păstrare se
restituie persoanelor care au depus acte la prezentarea certificatului sau în baza unei
hotărîri judecătoreşti.
Contestarea actelor notariale sau a refuzului de a le îndeplini. La finele acestei
teme necesită de a acorda atenţie chestiunilor privind controlul activităţii notariale şi
controlului actelor notariale.
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Controlul activităţii notariale îl exercită Ministerul Justiţiei al RM prin asigurarea
practicii notariale unice, elaborarea recomandărilor metodice în aplicarea uniformă a
legislaţiei, cu privire la ţinerea registrelor notariale, păstrarea actelor, respectarea orelor
de program etc. Controlul actelor notariale îl exercită instanţele judecătoreşti prin
contestarea actelor notariale îndeplinite, precum şi a refuzului de a le îndeplini.
Contestaţiile actelor notariale se depun la instanţa de judecată din teritoriu pe care
notarul îşi desfăşoară activitatea şi se examinează de instanţa judecătorească conform
regulilor Codului de procedură civilă al Republicii Moldova.
Situaţii de drept
Nr.1
Nicolae Donţu, fiind proprietar al unei case de locuit în or.Hînceşti, s-a înţeles cu
Ion Sanduleac, care locuieşte permanent în or.Chişinău, despre vînzarea-cumpărarea
casei menţionate. Vînzătorul şi cumpărătorul sunt căsătoriţi, au şi copii minori şi copii
care au atins majoratul.
Vînzătorul Donţu şi cumpărătorul Sanduleac, aflîndu-se la Chişinău, au
decis să autentifice contractul de vînzare-cumpărare a casei de locuit din Hînceşti la
unul din notarii din Chişinău.
Care sînt părţile contractului? Ce acte trebuie să prezinte părţile notarului? Ce
explicaţii va da notarul părţilor privitor la autentificarea contractului?

Nr.2
Pavel Andronic a depus notarului cerere de audiere a martorului Nicolae Matei în
ordine de asigurare a probelor, deoarece acesta pleacă la lucru peste hotare pe un termen
îndelungat. Informaţiile, pe care le va aduce la cunoştinţă martorul Matei, au importanţă
pentru confirmarea unor circumstanţe în acţiunea pe care Pavel Andronic intenţionează
în cel mai apropiat timp să înainteze în judecată.
Cine e în drept să asigure probe pînă şi după pornirea procesului în judecată?
Care e procedura de audiere a martorului pînă la pornirea procesului în judecată?
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Nr.3
La notar s-au depus cereri de îndeplinire ale actelor notariale. Exercitarea căror
acte notariale din cele enumerate e de competenţa notarului ?
-

autentificarea testamentului;

-

primirea documentelor la păstrare;

-

legalizarea copiei de pe diplomă despre absolvirea USM;

-

primirea pretenţiei creditorului defunctului depusă după expirarea termenului;

-

constatarea faptului acceptării unei succesiuni şi locul ei de deschidere;

-

constatarea faptului detenţiunii în lagărul de concentrare (getouri);

-

autentificarea contractului de donaţie între persoane, una dintre care este

nepoata notarului;
-

întocmirea protestului de mare;

-

solicitarea procurorului de a prezenta informaţii despre legalizarea

contractului între persoanele respective pentru a înainta în judecată acţiune de desfacere
a acestui contract.

Nr.4
Ion Condrea s-a adresat cu cerere la Primăria din localitatea Ivancea, raionul
Orhei de a-i elibera certificatul de moştenire, menţionînd că cu 6 luni în urmă a decedat
tatăl său, Andrei Condrea, care a lăsat în moştenire casa de locuit şi lotul de pămînt de
pe lîngă casă ce se află pe teritoriul Primăriei Ivancea.
În cererea sa Ion Condrea a mai indicat că în calitate de moştinitor este şi fratele
lui – Alexandru, Condrea care a renunţat la moştenire, iar pentru confirmarea acestui
fapt a prezentat renunţul fratelui, certificat de primarul or. Orhei.
Care acte notariale sunt de competenţa autorităţilor publice locale? Ce putere
juridică are renunţul lui Alexandru Condrea de la moştenire? Este de competenţa
Primăriei eliberarea certificatului de moştenire?

Nr.5
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Victor Dobuleac şi Sorin Sturza, ambii cetăţeni ai Republicii Moldova, aflîndu-se
cu lucrul în Italia, s-au adresat la Consulatul Republicii Moldova în Italia cu solicitarea
de a autentifica contractul de vînzare-cumpărare a apartamentului cu 3 odăi situat pe str.
Dimo, 29/2 din Chişinău la preţul de 18.000 EU.
Care acte notariale sunt de competenţa consulatelor Republicii Moldova de peste
hotare? Ce trebuie să explice declaranţilor consulul Republicii Moldova în Italia?

Nr.6
Dumitru Cazacu şi Andrei Petel s-au adresat notarului să legalizeze contractul de
vînzare-cumpărare a autoturismului

BMW. În contract preţul autoturismului era

declarat în valoare de 3.500 lei.
Notarul a refuzat certificarea contractului din motive că automobilul în realitate este
cu mult mai scump decît suma indicată în contract. Andrei Petel a contestat refuzul
notarului în judecată.
Sunt legale acţiunile notarului? Conform cărei proceduri se va examina cererea lui
Andrei Petel? Ce hotărîre trebuie să pronunţe judecata?

Nr.7
Corneliu Todoraşcu a testat casa, ce îi aparţine cu drept de proprietate fiicei sale
de la prima căsătorie. Testamentul a fost autentificat şi înregistrat de către notarul
Marina Nicolina.
Peste doi ani de zile de la legalizarea testamentului, Marina Nicolina la
solicitarea personală a încetat activitatea de notar, iar prin ordinul Ministrului de Justiţie
i s-a retras licenţa şi s-a făcut radiere din Registrul de Stat al Notarilor.
După încetarea activităţii de notar a Marinei Nicolina, soţia testatorului Corneliu
Todoraşcu de la a doua căsătorie a aflat de la Marina Nicolina că soţul ei a testat casa
fiicei sale de la prima căsătorie. În urma divulgării existenţei testamentului, în familia
testatorului au apărut certuri şi neînţelegeri.
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Testatorul

Corneliu

Todoraşcu,

considerînd

că

divulgarea

secretului

autentificării testamentului de fostul notar este ilegală, s-a adresat în judecată cu acţiune
către Marina Nicolina de reparare a prejudiciului moral în sumă de 20.000 lei.
Sunt întemeiate pretenţiile testatorului Corneliu Todoraşcu? Ce hotărîre trebuie să
pronunţe judecata conform legislaţiei în vigoare?
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