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Cuvânt înainte
Prin aderarea la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi
a Libertăţilor Fundamentale, Republica Moldova şi-a asumat obligaţia de a garanta
respectarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția sa, iar dreptul de acces la justiție constituie condiția esențială
de exercitare a tuturor acestor drepturi și libertăți protejate.
La nivel național, rolul primordial în asigurarea aplicării corecte şi uniforme a
legislaţiei de către toate instanţele judecătoreşti îi revine Curții Supreme de Justiție.
Iar realizarea actului de justiție la parametri de calitate și de eficiență, care să asigure
garantarea securității juridice a persoanelor și a bunurilor acestora, are ca premisă
esențială interpretarea și aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul țării de către
instanțele de judecată.
Potrivit atribuțiilor ce i s-au stabilit prin dispozițiile Legii nr. 789 din 26 martie
1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, cu modificările ulterioare, instanța
supremă asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești, generalizează practica judiciară şi analizează statistica judiciară proprie,
dă explicaţii din oficiu în chestiunile de practică judiciară, ce nu ţin de interpretarea
legilor şi nu au caracter obligatoriu pentru judecători, elaborează şi adoptă hotărâri
explicative în vederea aplicării uniforme a legislaţiei materiale şi procesuale de către
toate instanţele judecătoreşti. Astfel, pe parcursul anilor, Curtea Supremă de Justiţie
și-a continuat și intensificat acțiunile menite să asigure îndeplinirea rolului său de
unificare a practicii judiciare la nivel național.
Prin adoptarea hotărârilor explicative, inclusiv în materie civilă, Curtea Supremă de Justiţie nu tinde să instituie o supunere procesuală pe verticală, ceea ce
ar influiența asupra independenţei judecătorilor din cadrul instanţelor de judecată
de grad inferior. Statutul hotărârilor cu caracter consultativ şi de recomandare este
reglementat normativ, stabilindu-se expres limitele lor juridice. Adoptarea de către
Plenul Curţii Supreme de Justiţie a hotărârilor explicative în chestiuni privind aplicarea prevederilor legale în practica judiciară nu poate afecta principiul independenţei şi imparţialităţii judecătorilor instanţelor judecătoreşti. Emiterea hotărârilor
respective se efectuează doar în scopul asigurării unei practici judiciare uniforme și
contribuirii la formarea unei conştiinţe juridice uniforme în domeniu, nu numai a
judecătorilor, dar şi a societăţii în general.
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Ne exprimăm convingerea că activitatea de unificare a practicii judiciare realizată de către Curtea Supremă de Justiție și explicațiile oferite în urma analizei
cauzelor examinate de către instanțele de judecată contribuie la asigurarea respectării legalității în cursul desfășurării proceselor judiciare, adoptarea actelor
judecătorești legale și întemeiate, eficientizarea și fortificarea imaginii sistemului
judecătoresc.
Hotărârile explicative civile incluse în prezenta culegere au fost elaborate cu
scopul înlăturării carenţelor legislative şi a problemelor pe care le generează jurisprudenţa neunitară în materie civilă. În plus, menționăm că sugestiile cuprinse
în acest volum de hotărâri explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie au
trecut testul timpului și ele au fost elaborate ca urmare a consolidării unei vaste
practici judiciare.
Coordonatorii ediției
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HOTĂRÂREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislaţiei
în domeniul protecţiei mărcilor
nr. 1 din 06.02.2017
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2017, nr.2, pag.4
***
În scopul aplicării uniforme de către instanţele judecătoreşti a normelor juridice
ce vizează tematica abordată, în temeiul art.2 lit.d), art.16 lit.c) din Legea cu privire la
Curtea Supremă de Justiţie nr.789-XIII din 1996, art.17 CPC, Plenul Curţii Supreme de
Justiţie a Republicii Moldova oferă următoarele explicaţii.
1. Proprietatea intelectuală desemnează ansamblul drepturilor exclusive acordate
asupra creaţiilor intelectuale.
Aceasta se împarte în două ramuri: pe de o parte, proprietatea industrială, care
cuprinde invenţiile (brevetele), mărcile, desenele şi modelele industriale, soiurile de
plante, topografiile circuitelor integrate, indicaţiile geografice, denumirile de origine şi
specialităţile tradiţionale garantate şi, pe de altă parte, drepturile de autor şi conexe, care
vizează operele literare, artistice şi ştiinţifice.
Deşi ar fi fost cazul ca prezenta hotărâre să se refere la proprietatea industrială, la
general, având în vedere faptul că generalizarea acestor categorii de dosare a arătat că
99,9% din ele vizează doar raporturile juridice, care apar în procesul înregistrării, utilizării şi protecţiei juridice a mărcilor, hotărârea dată se va referi doar la această categorie
de litigii.
2. Hotărârea în cauză interferează explicaţii ce relevă aplicarea Legii privind protecţia mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, în vigoare din 06.09.2008, (în continuare – Legea
nr.38/2008), precum şi a altor prevederi legale din domeniul mărcilor.
Legislaţia pertinentă în domeniu este prevăzută în anexele hotărârii vizate.
3. Se va atenţiona că, în cazul în care tratatele internaţionale din domeniu, la care
Republica Moldova este parte, stabilesc alte norme decât cele prevăzute de Legea privind protecţia mărcilor, se vor aplica normele tratatelor internaţionale (art.1 alin.(3) din
Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor).
4. Drepturile asupra mărcii sunt dobândite şi protejate pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit art.3 din Legea nr.38, prin:
a) înregistrare în condiţiile Legii privind protecţia mărcilor;
b) înregistrare pe cale internaţională, conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 14 aprilie 1891, denumit în continuare
Aranjamentul de la Madrid sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de la
Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 27 iunie 1989, denumit în
continuare Protocolul referitor la Aranjament;
c) recunoaşterea mărcii ca fiind notorie.
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Oficiul naţional în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi unica autoritate
care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecţie mărcilor, în condiţiile legii, este
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).
Competenţa litigiilor
5. Art.83 alin.(1) din Legea privind protecţia mărcilor prevede că litigiile care apar
la aplicarea acestei legi se soluţionează de către:
a) Comisia de contestaţii a AGEPI;
b) judecătoria (instanţa de drept comun), în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI;
c) un arbitraj specializat.
6. Comisia de contestaţii este organul cu drept de soluţionare, pe cale extrajudiciară, a litigiilor din domeniul proprietăţii industriale, examinând inclusiv litigii ce vizează
mărcile în corespundere cu Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei
de contestaţii în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de examinare a contestaţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.257 din 02.04.2009.
Deciziile adoptate de către subdiviziunile AGEPI se vor contesta la Comisia de contestaţii, aceasta reprezentând o cale extrajudiciară obligatorie.
Or, potrivit prevederilor art.47 alin.(1) din Legea nr.38/2008, orice decizie privind
cererile de înregistrare a mărcilor poale fi contestată de către părţi în termen de 2 luni
de la data primirii ei sau de către persoanele terţe în termen de o lună de la data la care
decizia a fost făcută publică.
Aceste prevederi, de altfel, se regăsesc şi în pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.257
din 02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de contestaţii în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de examinare a contestaţiilor, statuând că Comisia de contestaţii soluţionează litigiile privind
contestarea deciziilor emise de subdiviziunile AGEPI, precum şi alte litigii, atribuite
după competenţă, conform legilor speciale din domeniul proprietăţii intelectuale.
La examinarea litigiilor ce apar la aplicarea Legii nr.38/2008, instanţele judecătoreşti urmează, în fiecare caz concret, să determine, reieşind din natura litigiului, dacă
este necesară respectarea procedurii prealabile. În caz dacă este necesară respectarea
acestei proceduri, iar persoana nu a respectat-o, în conformitate cu art.170 alin.(1) lit.a)
din Codul de procedură civilă, judecătorul va restitui cererea de chemare în judecată, iar
în caz dacă cererea a fost primită, instanţa va scoate cererea de pe rol, în temeiul art.267
lit.a) CPC.
7. Se relevă faptul că hotărârile adoptate de către Comisia de contestaţii, în conformitate cu regulamentul ei de funcţionare, pot ti atacate de către părţi, în instanţa de
judecată (nu doar de solicitantul care nu este de acord cu hotărârea adoptată, dar şi de
către contestatarul – persoană terţă, care a contestat înregistrarea unei mărci, inclusiv
fostul opozant) sau de către orice persoană interesată.
Cererile de chemare în judecată cu privire la acţiunile depuse împotriva hotărârilor Comisiei de contestaţii a AGEPI se examinează în judecătoria, în a cărei jurisdicţie
îşi are sediul AGEPI, or, prin Legea nr.162 din 30.07.2015 (în vigoare din 28.08.2015)
competenţa de examinare a litigiilor, care apar la aplicarea Legii nr.38/29.02.2008, a
fost transferată de la Curtea de Apel Chişinău la judecătoria de drept comun, în a cărei
jurisdicţie îşi are sediul AGEPI.
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În privinţa principiului de aplicare în timp a normelor privind competenţa jurisdicţională, se explică că instanţele vor aplica normele de competenţă existente, în vigoare,
la data depunerii cererii de chemare în judecată.
Drept urmare, litigiile primite spre judecare sub imperiul Legii privind protecţia
mărcilor în redacţia veche, prin prisma art.43 alin.(1) CPC, potrivit căruia pricina pe
care instanţa a reţinut-o spre judecare, cu respectarea normelor de competenţă, se soluţionează de aceasta în fond, inclusiv în cazul devenirii ei ulterioare de competenţa unei
alte instanţe, vor fi finalizate de instanţa, în a cărei procedură se află (Curtea de Apel
Chişinău).
8. Judecătoria, în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI, soluţionează litigiile ce se
referă la:
a) dreptul de proprietate asupra unei mărci;
b) licenţierea mărcilor;
c) acţiunile de apărare a drepturilor asupra mărcii;
d) anularea mărcilor;
e) acţiunile referitoare la declaraţia de neîncălcare a drepturilor;
f) măsurile de asigurare a probelor până la intentarea acţiunii;
g) măsurile, prevăzute la art.68, de asigurare a acţiunii privind încălcarea drepturilor;
h) măsurile ce decurg din examinarea pricinii în fond, în judecată;
i) examinarea acţiunilor depuse împotriva hotărârilor Comisiei de contestaţii a
AGEPI;
j) decăderea din drepturile asupra mărcii;
k) constatarea notorietăţii mărcii (art.83 alin.(3) din lege).
Se va reţine că, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor prin Legea nr.162 din
30.07.2015, participanţii la proces şi alte persoane interesate, ale căror drepturi au fost
încălcate prin hotărârea judecătorească adoptată, vor putea exercita căile de atac ordinare: apelul şi recursul.
9. Se explică instanţelor de judecată că părţile se pot adresa la arbitrajul specializat
pentru examinarea litigiilor apărute, atât în relaţiile contractuale, cât şi în cele necontractuale ce ţin de proprietatea industrială, specificate la art.83 alin.(4) din Legea privind
protecţia mărcilor.
Recurgerea la arbitraj, reprezintă o cale alternativă de soluţionare a litigiilor, rămânând la discreţia părţilor, care instanţă va soluţiona litigiul – arbitrajul sau instanţa de
judecată.
10. Se va avea în vedere că, în caz de necesitate, instanţa de judecată competentă
poate, la cererea persoanei interesate, pe durata derulării procedurii arbitrale interne (ce
vizează soluţionarea unui litigiu din domeniul mărcilor) sau după pronunţarea hotărârii arbitrale, să pronunţe acte judecătoreşti în situaţiile prevăzute de lege, cu privire la:
- aplicarea măsurilor asigurătorii, la orice etapă a procedurii arbitrale (art.10 Legea
nr.23 din 22.02.2008) sau chiar înaintea arbitrajului (art.23 alin.(1 ) din Legea nr.23 din
22.02.2008);
- aplicarea măsurilor cu privire la obiectul litigiului (art.23 alin.(1) din Legea nr.23
din 22.02.2008);
- constatarea împrejurărilor de fapt (art.23 alin.(1) din Legea nr.23 din 22.02.2008);

12

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

- încuviinţarea executării măsurilor asigurătorii dispuse de arbitraj (art.23 alin.(4)
din Legea nr.23 din 22.02.2008);
- numirea supraarbitrului ad-hoc (art.13 alin.(2) din Legea nr.23 din 22.02.2008);
- soluţionarea recuzării arbitrului (art.14 alin.(4) din Legea nr.23 din 22.02.2008);
- soluţionarea cererii de desfiinţare a hotărârii arbitrale interne (art.31 alin.(2) din
Legea cu privire la arbitraj (art.477 alin.(1) CPC);
- examinarea cererii de eliberare a titlului pentru executarea hotărârii arbitrale interne (art.33 alin.(2), (3) din Legea nr.23 din 22.02.2008, art.482 CPC).
Prin prisma Legii cu privire la arbitraj nr.23-XVI din 22.02.2008 şi a normelor prevăzute de Codul de procedură civilă, în lipsa clauzei de arbitraj, competenţa soluţionării incidentelor de procedură menţionate revine instanţei competente în soluţionarea litigiului.
Iar, potrivit art.83 alin.(1) şi (3) din Legea privind protecţia mărcilor, litigiile care
apar la aplicarea acesteia, se soluţionează de judecătoria, în a cărei jurisdicţie îşi are
sediul AGEPI.
11. Se explică instanţelor că, prin Legea cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti nr.76 din 21.04.2016, MO nr.184-192 din 01.07.2016, art.35 CPC, care viza
competenţa Judecătoriei Economice de Circumscripţie, a fost abrogat.
Totodată, prin legea menţionată, a fost încetată, începând cu 01.04.2017, şi activitatea acestei instanţe judecătoreşti.
Prin urmare, cererile de desfiinţare a hotărârii arbitrale, precum şi cererile pentru
eliberarea titlului executoriu al hotărârii arbitrale interne cu privire la mărci, se vor soluţiona, la fel, de judecătoria, în a cărei jurisdicţie îşi are sediul AGEPI.
Cererile depuse la Judecătoria Comercială de Circumscripţie până la data de 01
ianuarie 2017 şi primite în procedură, se vor soluţiona de instanţă până la data de 01
aprilie 2017.
Pricinile puse pe rol la Judecătoria Comercială de Circumscripţie şi neexaminate
până la 01 aprilie 2017, vor fi transmise spre soluţionare, în termen de 10 zile lucrătoare,
instanţei judecătoreşti, conform competenţei.
Taxa de stat în litigiile ce decurg din apărarea drepturilor asupra mărcii
12. Conform art.85 alin.(1) lit.a), CPC, reclamanţii, în acţiunile ce decurg din dreptul de autor şi din drepturile conexe, din dreptul asupra invenţiilor, desenelor şi modelelor industriale, soiurilor de plante, topografiilor circuitelor integrate, precum şi din
alte drepturi asupra proprietăţii intelectuale, sunt scutiţi de plata taxei de stat pentru
judecarea pricinilor.
Prin prisma acestor norme, dat fiind faptul că drepturile asupra mărcii se includ în
alte drepturi ale proprietăţii intelectuale, reclamanţii (titularii de drepturi sau reprezentanţii acestora), în litigiile ce decurg din apărarea drepturilor asupra mărcii, sunt scutiţi
de plata taxei de stat în instanţa de judecată.
În cazul admiterii acţiunii, privind încălcarea drepturilor asupra mărcii, taxa de stat
urmează a fi încasată, în modul şi mărimea stabilită de legislaţie, de la persoana vinovată
de încălcarea drepturilor asupra mărcii, dacă pârâtul nu este scutit de plata cheltuielilor
de judecată.
Se va avea în vedere că, în cazul contestării hotărârilor Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind procedura de înregistrare a obiectelor de proprietate in-
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telectuală în instanţa de judecată, AGEPI este scutită de plata taxei de stat în instanţele
judecătoreşti, în temeiul art.85 alin.(1) lit.j) CPC RM.
De asemenea, potrivit art.4 alin.(1) p.7) din Legea taxei de stat, reclamanţii, în acţiunile născute din raporturile de contencios administrativ, sunt scutiţi de plata taxei de stat.
Termenul de prescripţie
13. Se va menţiona că art.61 alin.(3) din Legea privind protecţia mărcilor prevede
că persoana, ale cărei drepturi sunt încălcate, poate să ceară instanţei judecătoreşti apărarea acestora, în termenul de prescripţie extinctivă, stabilit de lege.
În acelaşi timp, prevederile art.6bis alin.3) al Convenţiei de la Paris din 20.03.1883
pentru protecţia proprietăţii industriale stipulează că niciun termen nu va fi stabilit pentru depunerea cererilor de radiere sau de interzicere a folosirii mărcilor înregistrate sau
folosite cu rea-credinţă.
Respectiv, având în vedere prioritatea prevederilor Convenţiei menţionate, la care
RM este parte din 11.03.1993, termenul de prescripţie se va aplica conform dispoziţiilor
acestei convenţii, care nu prevede vreun termen pentru anularea mărcii, pe motivul
înregistrării cu rea-credinţă, ca urmare, marca poate fi anulată din acest motiv, oricând,
pe întreaga perioadă de valabilitate a ei.
Totodată, instanţele de judecată vor fi atenţionate cu privire la faptul că, în cazul cererilor cu privire la despăgubiri, conform art.72 din Legea nr.38, termenul de prescripţie
extinctivă de 3 ani, prevăzut de art.271 Cod civil, este aplicabil.
Se explică instanţelor că în cazul contestării hotărârilor Comisiei de contestaţii a
AGEPI, ca acte administrative, ce urmează a fi soluţionate în procedura contenciosului
administrativ, va li aplicat termenul de prescripţie, prevăzut în Legea privind protecţia
mărcilor.
Or, potrivit art.17 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.793/10.02.2000,
cererea, prin care se solicită anularea unui act administrativ sau recunoaşterea dreptului
pretins, poate fi înaintată în termen de 30 de zile, dacă legea nu dispune altfel. Pe când
art.61 alin.(3) din Legea nr.38/29.02.2008, care este o lege specială, stabileşte un termen
de prescripţie extinctivă, nu mai mic de 3 ani pentru sesizarea instanţei de judecată, cu
acţiune în apărarea drepturilor asupra mărcii.
Persoanele care pot iniţia acţiuni în instanţa de judecată, ce rezultă din aplicarea
Legii privind protecţia mărcilor
14. Sunt în drept să iniţieze acţiuni, privind încălcarea unui drept exclusiv ori a
unui interes legitim, care decurge din dreptul exclusiv, următoarele persoane:
a) titularul mărcii;
b) orice persoană autorizată să utilizeze marca înregistrată, în special licenţiaţii, în
condiţiile art.27 alin.(6) din Legea privind protecţia mărcilor;
c) alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi.
Titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice şi/sau
juridice, în numele căreia/căruia marca este protejată, în conformitate cu legea. Este de
menţionat că titular al unei mărci poate fi şi un partid politic.
Potrivit art.51 alin.(1) din Legea privind protecţia mărcilor, în cazul mărcilor colective, în calitate de titulari se prezintă asociaţiile de fabricanţi, de producători, de pre-
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statori de servicii şi de comercianţi care au capacitate juridică, precum şi persoanele
juridice de drept public.
La categoria persoanelor juridice de drept public se referă: statul; unităţile administrativ-teritoriale; organele de stat, împuternicite prin lege să exercite o parte din funcţiile Guvernului; organele de stat, împuternicite prin actele autorităţilor publice centrale
să exercite o parte din funcţiile Guvernului, dacă această posibilitate este prevăzută expres de lege.
Titulari ai mărcilor de certificare pot fi organismele de certificare, acreditate pentru
efectuarea certificării produselor sau serviciilor, în condiţiile Legii nr.235/01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (în vigoare din 07.12.2012).
Registrul organismelor de evaluare (certificare) a conformităţii recunoscute este gestionat de către Centrul Naţional de Acreditare (MOLDAC) şi poate fi accesat pe pagina
web oficială a autorităţii menţionate.
Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul Naţional al Mărcilor se
confirmă prin titlul de protecţie – certificatul de înregistrare a mărcii.
15. În cazul în care titularul mărcii înregistrate (licenţiar) a transmis, prin contract
de licenţă, dreptul de utilizare a acesteia oricărei alte persoane (licenţiat), el îşi rezervă
dreptul de proprietate asupra mărcii. În acest caz, licenţiatul va putea iniţia o procedură
de apărare a drepturilor asupra mărcii, doar cu consimţământul titularului acesteia, fără
a aduce atingere clauzelor contractului de licenţă. Titularul unei licenţe exclusive poate
iniţia o astfel de procedură, în cazul în care, după somaţie, titularul mărcii nu a intentat
el însuşi o asemenea acţiune, în termenul prescris.
Dacă titularul mărcii a iniţiat un proces pentru apărarea dreptului la marcă, licenţiatul care a suportat un prejudiciu ar putea să intervină în cadrul acestui proces (art.27
alin.(7) din Legea nr.38/29.02.2008).
Prin sintagma „alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi”, menţionată la art.61 alin.(2) lit.c) din Legea privind protecţia mărcilor, se va avea
în vedere, prin prisma art.75 alin.(1), (2) şi art.62 alin.(4) CPC, avocatul, avocatul stagiar, angajatul împuternicit al persoanei juridice şi coparticipantul.
AGEPI nu dobândeşte calitatea de parte în litigiile privind drepturile de proprietate industrială înregistrate, ci de participant la proces, ca intervenient accesoriu. Or,
Agenţia prezintă, la solicitarea instanţei de judecată, actele, documentele şi informaţiile
necesare pentru soluţionarea corectă a pricinii.
Calitatea de pârât AGEPI o poate deţine doar în cazurile în care, prin cererea de chemare în judecată, se contestă actele (hotărârile, deciziile), acţiunile sau inacţiunile acesteia.
Asigurarea probelor şi aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii
16. În materia proprietăţii intelectuale, inclusiv la apărarea drepturilor asupra mărcii, instanţa de judecată dispune de o gamă largă de măsuri ce le poate aplica, întru
asigurarea acţiunii, care se clasifică în:
a) măsuri de asigurare a probelor (art.63-66 din Legea privind protecţia mărcilor,
art.1271-1273, 129 CPC);
b) măsuri de asigurare a acţiunii (art.68 din Legea privind protecţia mărcilor);
c) măsuri corective (art.69 din Legea privind protecţia mărcilor);
d) măsuri de alternativă (art.71 din Legea privind protecţia mărcilor);
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e) măsuri de publicitate (art.73 din Legea privind protecţia mărcilor);
f) măsuri de asigurare a executării hotărârii judecătoreşti (art.70 din Legea privind
protecţia mărcilor).
Asigurarea probelor
17. În privinţa măsurilor de asigurare a probelor, se va reţine că:
- aplicarea măsurilor pentru asigurarea probelor poate avea loc atât în timpul procesului, precum şi până la intentarea procesului în instanţa judecătorească (art.1271 alin.
(1) CPC). Aceasta se face sub rezerva protecţiei informaţiei ce constituie secret comercial sau a căror confidenţialitate necesită a fi asigurată conform prevederilor legislaţiei
în vigoare.
- asigurarea probelor are loc cu condiţia depunerii unei cauţiuni (art.1271 alin.(1)
CPC), în proporţie de 20% din valoarea bunurilor, a căror asigurare se solicită, iar, în
cazul cererilor, al cărui obiect nu este evaluabil, suma cauţiunii constituie până la 50000
lei (art.1272 alin.(2) CPC). Reclamantul poate depune şi altă garanţie echivalentă, având
menirea să asigure compensarea eventualelor prejudicii, care ar putea fi cauzate pârâtului (alin.(1) art.63 din Legea privind protecţia mărcilor). Cauţiunea poate fi restituită, în
condiţiile alin.(4) şi (5) art.1272 CPC. Asupra cererii de restituire a cauţiunii, instanţa se
pronunţă printr-o încheiere susceptibilă de recurs.
18. Cererea de asigurare a probelor se depune la instanţa, care judecă sau este competentă să judece pricina, în cerere urmând să se indice esenţa pricinii, numele sau denumirea solicitantului, domiciliul ori sediul lui, dacă acesta este o persoană juridică,
numele sau denumirea pârâtului, domiciliul sau sediul lui, datele bancare, codul fiscal,
probele, a căror asigurare se cere, faptele ce urmează a fi confirmate sau infirmate prin
aceste probe, motivul solicitării asigurării probelor.
Procedura de asigurare a probelor se va derula conform normelor Codului de procedură civilă.
Drept urmare, reieşind din prevederile art.129 alin.(1) CPC, participanţii la proces
vor fi înştiinţaţi despre locul, data şi ora asigurării probei, dar neprezentarea acestora nu
va împiedica luarea măsurilor de asigurare a probei.
În vederea luării măsurilor de asigurare a probelor, instanţa de judecată este în
drept:
- să ceară descrierea detaliată a acţiunilor pretinse a fi încălcate;
- să pună sechestru pe produsele în litigiu;
- să pună sechestru pe materialele şi instrumentele utilizate la producerea şi/sau
distribuirea produselor în litigiu;
- să ceară prezentarea documentelor relevante.
Măsurile de asigurare a probelor pot fi stabilite, fără ca pârâtul să fie audiat, dacă
orice întârziere poate cauza o daună ireparabilă titularului de drepturi sau dacă există
un risc de distrugere a probelor, cu informarea imediată a persoanei afectate.
19. Examinând cererea de asigurare a probelor, instanţa de judecată va emite o
încheiere.
Încheierea, prin care s-a respins cererea de asigurare a probelor, poate fi atacată cu
recurs, în termen de 5 zile de la pronunţare (dacă s-a emis cu citarea participanţilor) sau
de la comunicare (dacă s-a emis în lipsa lor).
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Încheierea, prin care s-a admis asigurarea probelor, nu poate fi contestată separat,
ci doar odată cu fondul cauzei (art.128 CPC).
Măsurile de asigurare a probelor se consideră nule în cazul în care reclamantul nu
intentează în termen de 20 zile lucrătoare o acţiune în instanţa judecătorească privind
încălcarea drepturilor.
Se atenţionează că termenul de 20 de zile este unul de decădere şi nu poate fi restabilit (art.1273 alin.(3) CPC).
Măsurile de asigurare a probelor se vor anula în cazurile specificate la art.1273 alin.
(2) CPC, coroborate cu cele specificate la art.65 din Legea privind protecţia mărcilor.
Persoana, în defavoarea căreia au fost aplicate măsurile de asigurare a probelor,
poate solicita, printr-o cerere de chemare în judecată, în ordine generală, repararea prejudiciului cauzat, prin aplicarea acestor măsuri de asigurare.
Măsuri de asigurare a acţiunii
20. În cazul depunerii unei acţiuni de încălcare a drepturilor asupra mărcii, instanţa
de judecată ar putea aplica, la cererea reclamantului, dacă s-a constatat faptul sau iminenţa încălcării drepturilor asupra mărcii, măsuri de asigurare a acţiunii, prevăzute de
Codul de procedură civilă.
Prin prisma art.68 din Legea privind protecţia mărcilor, instanţa de judecată poate,
la cererea titularului de drepturi, să aplice următoarele măsuri de asigurare a acţiunii:
- să pronunţe, cu titlu provizoriu, o încheiere de interzicere a oricăror acţiuni ce constituie încălcare a drepturilor asupra mărcii ori să permită continuarea acţiunilor, cu condiţia depunerii unei cauţiuni suficiente să asigure despăgubirea titularului de drepturi;
- să pună sechestru pe bunurile suspectate de a încălca drepturile asupra unei mărci,
pentru a preveni introducerea lor în circuitul comercial;
- să pună sechestru pe orice proprietate a contravenientului, inclusiv pe conturile
bancare, să oblige prezentarea documentelor bancare, financiare sau comerciale, dacă încălcarea a fost comisă la scară comercială şi există riscul de nerecuperare a prejudiciilor.
21. Reieşind din conţinutul art.68 alin.(1) din Legea privind protecţia mărcilor, măsurile de asigurare a acţiunii se pot institui atât asupra persoanei care încalcă drepturile
asupra mărcii, cât şi/ sau a intermediarilor.
Se explică instanţelor că noţiunea de intermediar include orice persoană, ale cărei
servicii sunt utilizate de către un terţ, pentru a săvârşi încălcările, inclusiv şi cei care nu
au relaţii contractuale directe cu persoana ce încalcă drepturile asupra mărcii.
Sunt incluşi în această categorie: transportatorii, furnizorii de servicii poştale, furnizorii de servicii internet, furnizorii de servicii de găzduire a site-urilor internet, administratorii site-urilor de vânzare prin internet, administratorii site-urilor de servicii de
căutare pe internet etc.
În privinţa unui intermediar, cum este furnizorul de servicii internet, aceste măsuri
vor putea fi aplicate, în dependenţă de rolul activ jucat de acesta, prin cunoaşterea şi
controlul datelor cu privire la ofertele de vânzare de produse, care sunt obţinute sau
comercializate şi care încălcă drepturile de proprietate intelectuală.
Or, în cele mai multe situaţii, aceste persoane nu conştientizează că sunt implicate
în săvârşirea unor fapte ilicite, iar obligarea lor la încetarea săvârşirii acestor acţiuni
poate fi singura modalitate de a pune capăt încălcării drepturilor.
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Una din chestiunile importante, pe care instanţa de judecată o verifică, în cazul
solicitării aplicării măsurilor de asigurare, este faptul, dacă reclamantul deţine calitatea
de titular al drepturilor asupra mărcii ori este o persoană care exercită aceste drepturi,
cu consimţământul titularului.
În acest sens, instanţa va stabili valabilitatea titlului de protecţie a mărcii (certificatului de înregistrare a mărcii), reieşind din data-limită a protecţiei conferite, precum şi
a claselor de produse şi servicii, pentru care este eliberat sau existenţa contractului de
licenţă a drepturilor asupra mărcii, pentru persoana care exercită aceste drepturi.
22. Una dintre condiţiile care poate justifica aplicarea de către judecată a art.68
din Legea privind protecţia mărcilor, este existenţa unei urgenţe, atunci când măsura
solicitată ar fi necesară pentru prevenirea unei pagube iminente, care nu ar putea fi
reparată.
Pentru argumentarea acestei condiţii, reclamantul trebuie să prezinte probe, care ar
confirma faptul că pârâtul a produs sau mai poate produce reclamantului un prejudiciu
imediat şi ireparabil ce ar rezulta din riscul de confuzie în percepţia consumatorului între
produsele sale, pe care este aplicată marca şi produsele comercializate de pârât, pierderea
credibilităţii consumatorilor fideli şi scăderea distinctivităţii mărcii reclamantului.
Toate aceste împrejurări pot avea relevanţă, numai în cazul în care va fi probat faptul că reclamantul a comercializat şi comercializează produse, purtând marca invocată
şi că aceste produse sunt cunoscute pe piaţă, de către publicul avizat.
23. Se mai relevă că măsura de interzicere a săvârşirii faptei de încălcare a dreptului
(injunction), prevăzută la art.68 alin.(1) lit.a) din Legea privind protecţia mărcilor, are
natură discreţionară şi echitabilă, astfel că instituirea acesteia depinde de toate circumstanţele cauzei.
În vederea ordonării măsurii de interzicere, instanţele vor lua în considerare următorii factori:
- necesitatea de a menţine starea de fapt şi de a împiedica agravarea acesteia;
- atingerea scopului acestei măsuri – acela de a proteja reclamantul împotriva suportării unui prejudiciu, care nu ar putea fi compensat în mod adecvat, prin acordarea
de despăgubiri băneşti;
- necesitatea de a proteja pârâtul împotriva suportării unui prejudiciu, prin împiedicarea exercitării activităţilor legale, care nu ar putea fi compensat adecvat, dacă reclamantul ar pierde litigiul în fond;
- impactul admiterii şi al respingerii cererii de ordonare a măsurii de interzicere
asupra ambelor părţi;
- şansele, ca acţiunea în fond să fie admisă.
24. Aplicarea sechestrului pe bunurile suspectate de a încălca drepturile asupra
unei mărci (art.68 alin.(1) lit.b) din lege) serveşte scopului de a confirma elementele
probatorii furnizate instanţei de către reclamant, în susţinerea cererii sale.
25. La aplicarea art.68 alin.(1) lit.c) din lege, interpretând noţiunea scară comercială, instanţele de judecată vor ţine cont de prevederile paragrafului 14 din Preambulul
Directivei UE 48/2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Prin
prisma acestor norme, actele întreprinse la scară comercială au ca scop obţinerea unui
avantaj economic sau comercial, direct sau indirect, ceea ce exclude în mod normal actele consumatorilor finali, care acţionează cu bună-credinţă.
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Pentru ca titularul unei mărci să aibă dreptul de a interzice utilizarea de către terţ a
unui semn identic sau similar acestei mărci, este necesar ca această utilizare să aibă loc
în cadrul comerţului. În cazul în care o persoană fizică vinde un produs de marcă, prin
intermediul unei pieţe online, fără ca această tranzacţie să aibă loc, în contextul unei activităţi comerciale, titularul mărcii nu poate invoca dreptul său exclusiv. Dacă însă vânzările efectuate pe o astfel de piaţă depăşesc, prin volum, frecvenţă sau alte caracteristici,
sfera unei activităţi private, vânzătorul face parte din cadrul „comerţului” (Hotărârea
CJUE din 12.07.2011, cauza C-324/09 L’Oréal şi alţii, p.55).
Încheierile, prin care instanţa dispune sau refuză dispunerea măsurilor de asigurare, vor fi susceptibile de recurs, în temeiul art.181 CPC.
Măsuri corective
26. În privinţa produselor, prin intermediul cărora s-a încălcat dreptul asupra mărcii sau în privinţa materialelor şi instrumentelor care au servit la crearea şi fabricarea
acestor produse, instanţa de judecată ar putea, la cererea reclamantului, să la măsuri
corective, specificate la art.69 alin.(1) din Legea privind protecţia mărcilor.
Măsurile corective pot consta în:
a) retragerea provizorie a produselor din circuitul comercial;
b) retragerea definitivă a produselor din circuitul comercial;
c) distrugerea produselor, în cazul în care marca nu poate fi înlăturată de pe acestea,
fără a le deteriora.
Măsurile se vor aplica, numai dacă nu sunt motive pentru a se proceda altfel.
La examinarea cererii de aplicare a măsurilor corective, se va respecta principiul
proporţionalităţii între gravitatea încălcării şi remediile dispuse, precum şi interesele
terţelor persoane.
Aprecierea proporţionalităţii nu poate fi făcută corect, decât dacă este asigurat
dreptul la apărare al celui împotriva căruia măsurile sunt ordonate şi dacă executarea
măsurilor permite restabilirea situaţiei de fapt.
Cererea de aplicare a măsurilor corective se examinează potrivit procedurii stabilite
de CPC pentru examinarea cererii de asigurare a acţiunii.
Măsuri de publicitate
27. În cadrul acţiunilor, privind încălcarea drepturilor protejate asupra mărcii, instanţa judecătorească competentă poate să ordone, la cererea reclamantului şi pe cheltuiala persoanei care a încălcat dreptul protejat, măsuri corespunzătoare, în scopul difuzării informaţiei, privind hotărârea judecătorească, inclusiv afişarea acesteia, precum şi
publicarea integrală sau parţială a hotărârii.
Deşi art.445 alin.(3) CPC obligă instanţa de recurs să plaseze deciziile sale pe pagina
web a CSJ, această plasare nu poate echivala cu o măsură de publicitate, în sensul art.73
din Legea privind protecţia mărcilor. Or, măsura în cauză este o metodă specială de protecţie a drepturilor titularului mărcii şi urmează a se diferenţia de situaţia altor decizii
(hotărâri), care sunt publicate în mod ordinar pe pagina web a CSJ.
În acelaşi timp, în baza unor temeiuri rezonabile, instanţa judecătorească competentă poate ordona şi măsuri suplimentare de publicitate, corespunzătoare împrejurărilor speciale, inclusiv o publicitate de mare amploare.
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Noţiunea mărcii
28. Se atenţionează instanţele de judecată asupra faptului că, spre deosebire de noţiunea mărcii, în redacţia Legii nr.38-XVI din 29.02.2008, care trata marca drept un
semn susceptibil doar de reprezentare grafică, actuala noţiune, introdusă prin Legea
nr.162/30.07.15 (în vigoare din 28.08.2015), defineşte marca astfel: „orice semn (vizual,
sonor, olfactiv, tactil) care serveşte la individualizarea şi deosebirea produselor şi/sau
serviciilor unei persoane fizice sau juridice, de cele ale altor persoane fizice sau juridice”
(art.2 din Legea nr.38 /29.02.2008 privind protecţia mărcilor).
În acelaşi sens, şi Regulamentul de modificare (UE) nr.2015/2424 elimină cerinţa
referitoare la reprezentarea grafică. Aceasta înseamnă că semnele vor putea fi reprezentate în orice formă corespunzătoare, cu ajutorul tehnologiei general disponibile, atâta
timp cât reprezentarea este clară, precisă, autonomă, uşor accesibilă, inteligibilă, durabilă şi obiectivă.
Potrivit statuărilor CtEDO, art.1 Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană pentru
Drepturile Omului poate fi aplicat şi obiectelor de proprietate intelectuală, inclusiv mărcilor. (Hotărârea Marii Camere a CtEDO, în cauza Anheuser Busch Inc contra Portugaliei, din 11 ianuarie 2007, cererea nr.73049/01)
Cerinţe pentru înregistrarea mărcii
29. Pentru a constitui mărci, semnele trebuie:
a) să fie reprezentate într-un mod care să permită autorităţilor competente şi publicului să stabilească cu claritate şi precizie obiectul protecţiei, conferite titularului respectivei mărci. Altfel spus, semnele trebuie să îmbrace una din formele:
- vizuală, spre exemplu, să fie susceptibilă de reprezentare grafică. Aceasta ar include: cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinaţii de
culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a
ambalajului acestuia, holograme, semne de poziţionare;
- alte forme senzoriale, cum ar fi: sonore, olfactive, tactile;
- orice combinaţii de astfel de semne.
b) să fie distincte de alte semne, pentru a putea servi la deosebirea produselor şi/sau
serviciilor unei persoane fizice sau juridice, de cele ale altor persoane fizice sau juridice.
30. Se explică instanţelor că un semn ar putea fi acceptat ca marcă şi în cazul în care
conţine o eroare ortografică. Pentru ca eroarea de ortografie să confere semnului un
caracter suficient de distinctiv, ea trebuie:
• să fie şocantă, surprinzătoare, neobişnuită, fantezistă, arbitrară şi/sau
• să aibă capacitatea de a modifica înţelesul elementului verbal sau să necesite
un efort mental mai mare, din partea consumatorului, pentru a face o legătură
imediată şi directă cu termenul, la care se presupune că se referă.
Spre exemplu, combinaţia literelor „QI” din marca verbală „LIQID” este foarte neobişnuită în limba engleză, deoarece litera „Q” este urmată, de obicei, de litera „U”.
Eroarea vădită de ortografie a cuvântului „liquid” i-ar permite chiar şi unui consumator,
mai puţin atent, să observe caracterul distinct al cuvântului „LIQID”. În plus, ortografia
ar avea efect atât asupra impresiei vizuale, produse de semn, cât şi asupra impresiei auditive, deoarece semnul solicitat va fi pronunţat diferit de cuvântul „liquid”.
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Aprecierea distinctivităţii
31. La examinarea unor litigii pentru aprecierea distinctivităţii unei mărci, instanţele de judecată vor ţine cont de următoarele momente:
a) distinctivitatea trebuie să fie apreciată întotdeauna în raport cu produsul sau serviciul, pentru care se alege şi pe care urmăreşte să-l identifice. Caracterul distinctiv al mărcii
se analizează, raportându-se la un anumit tip de produs sau la un anumit serviciu;
b) existenţa caracterului distinctiv trebuie apreciată, la momentul constituirii depozitului;
c) distinctivitatea nu se confundă cu noutatea produsului sau serviciului;
d) pentru a constitui o marcă, semnul nu trebuie să fie original;
e) semnul, pentru a fi distinctiv, nu trebuie să fie impus de natura produsului sau să
fie necesar, pentru obţinerea unui rezultat tehnic ori pentru a da o valoare substanţială
produsului;
f) caracteristicile mărcii trebuie să permită terţilor să aprecieze produsul sau serviciul, ca aparţinând unei anumite persoane.
Motivele absolute de refuz în înregistrarea mărcii
32. Legea privind protecţia mărcilor clasifică motivele de refuz în înregistrarea
mărcii în: motive absolute şi motive relative. Cele absolute sunt specificate la art.7 din
lege, cele relative – la art.8.
Alin.(1) art.7 din legea menţionată specifică semnele care nu vor putea fi înregistrate ca mărci.
Se va reţine că art.7 şi 8 din Legea privind protecţia mărcilor (motive absolute şi
relative de refuz) nu prevăd ca temei de refuz, la înregistrarea unei mărci, comiterea
actelor de concurenţă neloială. Procedura de examinare şi constatare a actelor de concurenţă neloială este stabilită, conform Legii concurenţei nr.183 din 11.07.2012 şi este
de competenţa Consiliului Concurenţei.
Semne lipsite de caracter distinctiv
33. Se va considera că un semn sau un element al unui semn nu este distinctiv, dacă
descrie exclusiv produsele şi serviciile propriu-zise sau caracteristicile acelor produse şi
servicii (cum ar fi calitatea, valoarea, scopul, provenienţa etc.) şi/sau dacă utilizarea lui
în comerţ este comună pentru acele produse şi servicii. În mod similar, un semn sau un
element al unui semn care este generic (cum ar fi o formă comună a unui recipient sau
o culoare comună) va fi, de asemenea, lipsită de caracter distinctiv.
Spre exemplu, particula „.com” reprezintă un element tehnic generic, a cărui utilizare
este obligatorie în structura normală a numelui de domen. În plus, aceasta poate indica
faptul că produsele şi serviciile oferite pot fi obţinute sau vizualizate online sau au legătură
cu internetul. Prin urmare, elementul în cauză trebuie să fie, de asemenea, considerat lipsit
de caracter distinctiv, la desemnarea unei mărci care reprezintă un nume de domen.
34. Pentru a aprecia, dacă o culoare sau o combinaţie de culori are un caracter distinctiv, se va avea în vedere că reprezentarea grafică trebuie să indice în mod clar proporţia şi poziţia diferitor culori, dispunându-le astfel sistematic, prin asocierea culorilor
în mod predeterminat şi uniform (Hotărârea din 24 iunie 2004, C-49/02 „Blue and yellow”, punctul 33 şi Hotărârea din 14 iunie 2012, T-293/10, „Colour per se”, punctul 50).
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O combinaţie de două culori ar putea fi refuzată la înregistrare, din lipsa distinctivităţii, dacă:
• reprezintă doar un element decorativ al unui produs (de exemplu, culorile autovehiculelor sau ale tricourilor;
• culoarea este definitorie pentru un produs (de exemplu, pentru cerneală, pentru
lapte etc.);
• culoarea are o funcţie tehnică (de exemplu, culoarea roşie a stingătoarelor de
incendiu, diferitele culori, utilizate la cablurile electrice);
• culoarea indică o anumită caracteristică a produselor, cum ar fi gustul (culoarea
galbenă pentru gustul de lămâie, culoarea roz pentru gustul de căpşune) etc.
35. Un semn extrem de simplu, format dintr-o figură geometrică de bază, precum
un cerc, o linie, un dreptunghi sau un pentagon, nu poate, ca atare, să transmită un
mesaj, pe care consumatorul să îl poată reţine, astfel încât acesta nu îl va considera, ca
reprezentând o marcă.
În acelaşi sens, simbolurile tipografice, precum punctul, virgula, punctul şi virgula, ghilimele sau semnul exclamării, luate separat, fără elemente suplimentare identificabile imediat, nu pot fi percepute, ca reprezentând o indicaţie a provenienţei, fiind
lipsite de caracterul distinctiv, necesar unei mărci. Acestea vor fi apreciate, ca semne
destinate să atragă atenţia, nu ca semne care indică o provenienţă comercială. Un
raţionament similar se aplică simbolurilor valutare (de exemplu, semnele €, £, $). În
funcţie de produsele în cauză, aceste semne doar informează consumatorii că anumite
produse sau servicii sunt comercializate în valuta respectivă şi nu vor putea fi înregistrate ca mărci.
Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii care pot servi în comerţ pentru
a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, timpul
fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora.
36. Instanţele de judecată vor avea în vedere că termenii care doar denotă o anumită calitate sau funcţie pozitivă, sau atractivă a produselor şi serviciilor, trebuie refuzate, dacă sunt solicitate în mod individual ori în combinaţie cu termeni descriptivi.
Spre exemplu: „ECO” denotă noţiunea de „ecologic”, „MEDI” se referă la noţiunea de
„medical”, „MULŢI”, se referă la noţiunile de „mult, multe, mai mult de unul”, „MINI”
denotă noţiunea de „foarte mic” sau „minuscul” etc.
Termenii ce fac parte din terminologia specializată, care desemnează caracteristicile relevante ale produselor şi serviciilor, trebuie consideraţi descriptivi. În aceste cazuri, nu trebuie să se demonstreze că sensul termenului poate fi identificat imediat de
consumatorii relevanţi, cărora li se adresează produsele şi serviciile. Este suficient ca
termenul să poată fi utilizat sau înţeles de o parte a publicului relevant, drept o descriere
sau o caracteristică a produselor sau serviciilor revendicate (a se vedea Hotărârea din 17
septembrie 2008, T-226/07, „PRANAHAUS”, punctul 36).
Se explică instanţelor că semnele sau indicaţiile ce pot servi în comerţ la desemnarea originii geografice a produselor şi/sau serviciilor, pot fi înregistrate ca mărci colective, prin derogare de la prevederile art.7 alin.(1) lit.c) din Legea privind protecţia
mărcilor.
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Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios.
37. Sunt excluse de la înregistrare mărcile constituite exclusiv din semne cu caracter elogios. Cu titlu de exemplu urmează de menţionat că nu pot fi înregistrate ca mărci
cuvintele SUPER, CEL MAI BUN, FOARTE BUN, GOOD etc.
În acelaşi timp, Curtea Europeană de Justiţie a stabilit că „înregistrarea unei mărci
ce constă exclusiv în semne sau indicaţii care sunt folosite ca slogan publicitar, indicaţii
ale calităţii sau stimulente, pentru a cumpăra produsele sau serviciile desemnate prin
marcă, nu este exclusă ca atare, în baza unei asemenea folosiri. Revine instanţei naţionale să determine, în fiecare caz în parte, dacă asemenea semne sau indicaţii au devenit
uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale constante şi oneste, pentru a desemna bunurile sau serviciile desemnate de marcă”.
Altfel spus, în opinia instanţei europene, o indicaţie a calităţii unui produs poate fi
considerată, ca lipsită de caracter distinctiv, numai atunci când se stabileşte că a devenit
uzuală în limbajul curent sau în practicile comerciale constante şi oneste, pentru a desemna bunurile sau serviciile desemnate de marcă.
(Decizia Curţii Europene de Justiţie din 04.10.2001, cauza BRAVO nr.C-517/99)
Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicaţii, devenite uzuale în limbajul
curent sau în practicile comerciale loiale şi constante.
38. Când denumirile se utilizează în mod curent în activitatea comercială şi sunt
uzual acceptate pe piaţă, ele sunt recunoscute de segmentul de public vizat, ca identificând bunurile respective şi nu atribuindu-le pe acestea unui producător determinat. Este interzisă, astfel, înregistrarea unei mărci, atunci când semnul sau indicaţia
respectivă au devenit uzuale în limbajul curent ori în practicile comerciale loiale sau
constante, întru a desemna produsele ori serviciile pentru care se solicită înregistrarea
mărcii.
Departe de a identifica doar produsele companiei JACUZZI INC., Marca „JACUZZI”, devenind uzuală, indică orice produs ce intră în categoria căzilor cu hidromasaj.
Denumirea „INTERNET”, pentru servicii oferite printr-o reţea de calculatoare, a
devenit uzuală, deşi la origine a fost vorba de o marcă înregistrată.
Semne constituite exclusiv din forma impusă de însăşi natura produselor sau din forma produsului, necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic sau din forma care conferă
valoare esenţială produsului.
39. În baza acestui temei, va fi refuzată înregistrarea unei mărci, cum ar fi o perie
pentru haine, sfera pentru o minge sau paralelipipedul pentru o cărămidă.
Modul de prezentare a produsului nu trebuie să fie nici uzual, nici impus de o funcţie tehnică, pentru a putea deveni protejabil. În aceeaşi ordine de idei, un semn, constituit în forma unui aparat de ras cu trei capete, nu poate fi înregistrat ca marcă, pentru că
este impus de forma pur funcţională a produsului (CJCE, 18/06/02, Philips, C-299/99).
Mărci care prejudiciază imaginea şi/sau interesele statului ori sunt contrare ordinii
publice sau bunelor moravuri, în special apelurile antiumane, cuvintele, reproducerile şi
semnele indecente, precum şi cele de natură să lezeze demnitatea persoanelor, minorităţilor, etniilor, naţiunilor, sentimentele lor religioase, naţionale, profesionale etc.
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40. Se relevă că conceptul de „bune moravuri” reprezintă totalitatea regulilor de
conduită, care s-au conturat în conştiinţa societăţii şi a căror respectare s-a impus cu
necesitate, printr-o experienţă şi practică îndelungată.
De exemplu, cererea de înregistrare a mărcii POKAZUHA.MD/POCAZUHA, a
rost refuzată de la înregistrare în temeiul art.7(1) lit.f) al Legii nr.38/2008 pe motiv că
cuvântul POKAZUHA/POCAZUHA (în traducere din limba rusă – fală, farsă, înşelăciune, prostie, fraudă, falsificare) s-a considerat contrar bunelor moravuri. În baza aceluiaşi temei, a fost refuzată de la înregistrare desemnarea

deoarece înregistrarea

în calitate de marcă a desemnării ce conţine cuvântul „FAKE” (în traducere din limba
engleză – fals, contrafăcut, înşelător) este contrară ordinii publice şi bunelor moravuri.
La mărci care ar leza demnitatea persoanelor se pot atribui imaginile care reprezintă caricaturi ale unor personalităţi, inclusiv istorice, în poze indecente.
Mărci care pot induce în eroare consumatorul, în ceea ce priveşte originea geografică,
calitatea ori natura produsului şi/sau a serviciului.
41. Se explică instanţelor că, pentru ca o marcă să inducă în eroare, cu privire la
natura, caracteristicile sau originea geografică a produselor sau serviciilor, trebuie să fie
îndeplinite următoarele condiţii:
- marca să indice sau, cel puţin, să sugereze acel produs (natura lui), caracteristici
ale produsului ori un loc de origine (mărcile fanteziste nu sunt susceptibile de a induce
în eroare consumatorul);
- suplimentar, pentru mărci, indicând sau sugerând originea, în locul indicat sau
sugerat să fie plauzibil că sunt realizate/furnizate acele produse/servicii;
- consumatorul trebuie să atribuie produselor sau serviciilor, provenind din această
zonă, caracteristici deosebite /particulare (nu în mod necesar acestea chiar să aibă aceste caracteristici sau, dacă le au, acestea să poată fi măsurate), altfel spus, locul să aibă o
reputaţie legată de aceste produse/servicii;
- produsele/serviciile să nu provină din (să nu-şi aibă originea în) zona indicată sau
sugerată.
42. Din cele relatate supra, dat fiind faptul că marca conţine semne care indică
sursa de provenienţă dintr-un anumit teritoriu, iar produsele sunt de aşa natură, încât
este posibil că consumatorul va face legătura dintre produs şi provenienţa geografică
sugerată, a fost refuzată înregistrarea în RM a mărcilor:
- „NIPON” pentru produse (motoare pentru vehicule), în cazul unui solicitant de
origine franceză;
- „Golander”, pentru produse lactate în cazul unui solicitant din Belarus.
43. Inducerea în eroare cu privire la originea unor produse sau servicii se poate face
însă şi prin unele simboluri asociate unor locuri şi cunoscute consumatorilor: Turnul
Eiffel pentru Paris, ceasul Big Ben pentru Londra, Statuia Libertăţii pentru New York,
Kremlinul pentru Moscova etc.
Se relevă faptul că există o practică frecventă, prin care numele unor oraşe la modă
sunt utilizate pentru produse şi servicii care nu au legătură cu motivul pentru care este
recunoscut oraşul respectiv („Hollywood” pentru gumă de mestecat) sau nume de
suburbii sau străzi comerciale faimoase („Champs Élysées” – pentru apă îmbuteliată,
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„Manhattan” – pentru tomate, „Denver” – pentru echipamente de iluminat sau „Port
Louis” – pentru textile). Aceste denumiri vor fi percepute ca termeni fantezişti, care nu
vor fi refuzaţi. În schimb, numele „Milano” nu va fi acceptat pentru îmbrăcăminte.
Mărci care conţin reproduceri sau imitaţii de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri depline sau abreviate de organizaţii internaţionale şi interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte semne de distincţie,
în lipsa autorizaţiei autorităţilor competente, trebuie refuzate.
44. Articolul 6 ter al Convenţiei de la Paris instituie instrumentul juridic, prin care
se oferă protecţie semnelor oficiale ale statelor, care sunt parte la Convenţia de la Paris,
precum şi numelor şi emblemelor organizaţiilor interguvernamentale internaţionale
împotriva înregistrării neautorizate a acestora sau a unor imitaţii, din punct de vedere
heraldic ale acestora, în calitate de mărci comerciale.
De rând cu art.6 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, asemenea mărci trebuie refuzate şi în conformitate cu art.7 alin.
(1) lit.h) din Legea privind protecţia mărcilor.
Cu titlu de exemplu, relevăm: emblema „Consiliului Europei”, emblema adoptată
de către „Comisia Comunităţilor Europene”, emblema „Organizaţiei Eureka”, a programului „GALILEO” „pentru sateliţi şi servicii de poziţionare şi radio-navigaţie”. Solicitanţii care, de-a lungul timpului, au încercat să înregistreze mărci, constând sau conţinând aceste elemente, au fost refuzaţi.
Mărci care conţin denumirea oficială sau istorică a statului sau abrevierea ei ori
denumiri ale unităţilor administrativ-teritoriale, reproduceri de insigne, de embleme sau
de ecusoane, altele decât cele protejate, conform art.6 ter din Convenţia de la Paris, şi care
prezintă un interes public deosebit, cu excepţia cazurilor când înregistrarea este autorizată de autorităţile competente.
45. Se explică instanţelor că acordul la folosirea denumirii oficiale sau istorice a
statului în marca de produs se acordă de Comisia pentru examinarea cererilor, privind
acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, în marca de
produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial, care activează în
conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr.1425/02.12.03 privind modul de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, în marca de
produs şi/sau în desenul sau modelul industrial.
Se va reţine că semnele menţionate la alin.(1) lit.h) şi i) art.7 din Legea privind
protecţia mărcilor vor putea fi incluse ca elemente neprotejate în marcă, dacă nu ocupă
în aceasta o poziţie dominantă şi dacă există decizia corespunzătoare a autorităţii competente. Autorităţi competente ale Republicii Moldova sunt: Guvernul – privind folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului; ministerele – privind folosirea semnelor,
sigiliilor oficiale de control, de garanţie şi de marcare, aprobate de ministerul respectiv;
consiliile locale – privind folosirea denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale.
Astfel, urmare obţinerii şi prezentării permisiunii de utilizare a denumirii statului
în marcă, eliberată de Comisia pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial conform prevederilor Regulamentului
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privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau
istorice a statului în marca de produs şi/sau serviciu, precum şi în desenul sau modelul
industrial, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1425 din 2 decembrie 2003, au fost
înregistrate mărci precum:

Mărci care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase.
46. Legea exclude înregistrarea mărcilor, care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase.
Se explică instanţelor că prin semne cu înaltă valoare simbolică se vor înţelege simboluri sau embleme ale unor societăţi ori fundaţii de caritate, simboluri care aparţin
unor asociaţii culturale cu scop lucrativ.
Drept exemplu de simboluri religioase ar putea servi: crucea creştină, ca o reprezentare a instrumentului de răstignire a lui Isus Hristos; chipuri de sfinţi, zugrăvite ca
icoane etc.
Mărci care conţin ori sunt constituite dintr-o indicaţie geografică, menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice, cu condiţia că cererea de înregistrare a mărcii este
posterioară cererii de înregistrare a indicaţiei geografice ori denumirii de origine; sau dintr-o desemnare identică ori similară cu o indicaţie geografică sau cu o denumire de origine
protejată, pe teritoriul Republicii Moldova.
47. Se va refuza înregistrarea mărcilor, în cazurile când produsele nu au originea
corespunzătoare indicaţiei geografice sau denumirii de origine, chiar dacă originea
adevărată a produsului este indicată, ori dacă indicaţia geografică sau denumirea de
origine este utilizată în traducere, ori este însoţită de expresii, cum ar fi „de genul”,
„de tipul”, „de stilul”, „imitaţie” sau de o expresie similară, precum şi în cazul când
mărcile sunt solicitate pentru produse neacoperite de indicaţia geografică ori de denumirea de origine protejată, în măsura în care aceste produse sunt comparabile
cu cele pentru care indicaţia geografică sau denumirea de origine este protejată, ori
în măsura în care utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar permite să
se obţină un profit nemeritat, din reputaţia indicaţiei geografice sau a denumirii de
origine protejate.
Relevante în acest sens ar fi faimoasele denumiri de origine protejate, ce aparţin
ţărilor-membre ale UE: Champagne, Bordeaux, Cognac, Portwein ş.a.
48. Este de menţionat că indicaţiile geografice şi denumirile de origine protejate pe
teritoriul Republicii Moldova pot fi incluse în marcă, doar în cazul în care solicitantul
deţine dreptul de utilizare a indicaţiei geografice sau a denumirii de origine protejate. Indicaţiile geografice ale altor state vor fi admise pentru utilizare în cadrul mărcii, în cazul
în care această utilizare nu contravine prevederilor prezentei legi şi există înregistrarea
în ţara de origine.
Se va avea în vedere că indicaţiile geografice şi denumirile de origine protejate, incluse în marcă, vor constitui elementele neprotejate ale mărcii.
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Mărci, a căror utilizare contravine altor acte normative decât cele din domeniul proprietăţii intelectuale.
49. Se explică instanţelor că utilizarea unor mărci poate fi interzisă şi prin alte acte
normative, altele decât cele din domeniul proprietăţii intelectuale.
Astfel, se interzice utilizarea oricărei mărci sau logou ce pot fi confundate cu marca
naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” (art.62 lit.d) din Legea cu privire la producţia agroalimentară ecologică nr.115/09.06.2005, republicată în MO nr.96-98
din 10.06.2011).
Potrivit p.3.4. din Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domeniul
de nivel superior.md din 28.08.2000, aprobat de ANRTI a RM, MO nr.25-26/75 din
01.03.2001, este interzisă activitatea de înregistrare a numelor de domen, în scopuri de
acaparare a mărcilor comerciale sau a proprietăţii intelectuale. Prin urmare, Î.S. MoldData nu poate înregistra/acorda unor terţi nume de domenii, dacă acest fapt determină
încălcarea unor drepturi intelectuale.
Motivele relative de refuz în înregistrarea mărcii
50. Art.8 alin.(1) din Legea privind protecţia mărcilor prevede motivele relative de
refuz, la înregistrarea mărcii, şi anume, atunci când aceasta:
a) este identică cu o marcă anterioară, înregistrată pentru produse şi/sau servicii
identice;
b) este identică ori similară cu o marcă anterioară şi, din cauza identităţii ori similitudinii produselor şi/sau serviciilor, pe care le desemnează cele două mărci, există riscul
de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară;
c) este identică ori similară cu o marcă anterioară şi este solicitată spre înregistrare
pentru produse şi/sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, în cazul când marca anterioară se bucură de renume în Republica
Moldova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit
nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce
atingere acestora.
51. Se vor considera mărci anterioare, în sensul art.8 alin.(1) din Legea privind
protecţia mărcilor, următoarele:
1) mărcile, a căror dată de depozit sau, după caz, de prioritate, în sensul art.34, este
anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, ţinând cont, după caz, de
dreptul de prioritate, în sensul art.33 sau, la necesitate, în sensul art.35, invocat în sprijinul acestei mărci, şi care aparţin următoarelor categorii:
- mărci înregistrate în Republica Moldova,
- înregistrări internaţionale care îşi extind efectele în Republica Moldova;
2) cererile de înregistrare a mărcilor menţionate la lit.a), sub rezerva înregistrării
acestora;
3) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la
data priorităţii invocate în sprijinul cererii, în conformitate cu art.36, sunt recunoscute
notorii în Republica Moldova, în sensul art.6 bis din Convenţia de la Paris.
Prin dată de depozit se va înţelege data, la care solicitantul a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii, cu respectarea prevederilor legale (art.30 alin.(2) din Legea
privind protecţia mărcilor).
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52. Instanţele de judecată vor avea în vedere că pentru determinarea termenului
„marcă similară” se va ţine cont de faptul că aprecierea globală a similitudinii vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu,
pe care o creează mărcile, având în vedere, în special componentele lor distinctive şi
dominante. Prin urmare, atât gradul caracterului distinctiv al mărcii anterioare, cât şi,
separat, caracterul distinctiv al diferitor componente ale mărcilor compuse, constituie
criterii importante, care trebuie stabilite înaintea efectuării unei aprecieri globale a riscului de confuzie (Hotărârea Curţii Europene de Justiţie din 11 noiembrie 1997, „Sabel”,
C-251/95, punctul 23).
53. O marcă este refuzată la înregistrare şi în cazul în care aduce atingere unui drept
dobândit anterior, altul decât cele prevăzute la art.8 alin.(2) şi (4) din Legea privind
protecţia mărcilor.
Acesta (dreptul) poate viza:
- numele, imaginea, inclusiv numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova;
- dreptul de autor;
- dreptul la o indicaţie geografică protejată sau la o denumire de origine protejată;
- dreptul la un desen sau la un model industrial protejat;
- un alt drept de proprietate intelectuală, protejat conform legii.
Se va avea în vedere că, dacă titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior
ori succesorul lui de drepturi sau, după caz, autoritatea abilitată cu ocrotirea valorilor
culturale ale statului îşi exprimă consimţământul expres pentru înregistrarea semnului
posterior, cu excepţia mărcilor identice solicitate pentru produse şi/sau servicii identice,
înregistrarea unui semn în calitate de marcă, din motivele prevăzute la art.8 alin.(1) şi
(3) din Legea privind protecţia mărcilor, nu va putea fi refuzată.
54. Legea mai prevede 2 situaţii care ar constitui motive relative de refuz, în înregistrarea mărcilor.
O marcă este refuzată la înregistrare, dacă s-a depus opoziţie, în măsura în care se
probează că:
- drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerţ, inclusiv
denumirea persoanei juridice, au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorităţii invocate în sprijinul
acestei cereri;
- agentul sau reprezentantul titularului mărcii respective în una dintre ţările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără autorizaţia titularului, cu
excepţia cazului, în care agentul sau reprezentantul titularului îşi justifică acţiunile.
Opozantul urmează să-şi confirme drepturile printr-un act legal sau prin probe ce
demonstrează că pe piaţa Republicii Moldova fie au fost plasate produse şi/sau servicii
identice ori similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sunt promovate sau
se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice ori similare cu
cele solicitate, marcate cu semnul respectiv, care beneficiază de protecţie şi se bucură de
renume, cel puţin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire
a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, iar, prin utilizarea mărcii solicitate, s-ar crea un
risc de confuzie cu semnul anterior sau, fără motive justificate, s-ar profita de renumele
acestui semn.
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Dreptul conferit de înregistrarea mărcii
55. Se explică instanţelor că dreptul exclusiv asupra mărcii va produce efecte pentru terţi, potrivit art.9 alin.(3) din Legea nr.38, începând cu data publicării în BOPI sau
cu data înscrierii în Registrul internaţional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii.
Drept urmare, titularul mărcii va fi în drept să interzică terţilor să utilizeze în activitatea
lor comercială, fără consimţământul său:
a) un semn identic cu marca pentru produse şi/sau servicii identice cu cele, pentru
care marca este înregistrată;
b) un semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului; riscul de confuzie include şi riscul
de asociere între semn şi marcă;
c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse şi/sau servicii diferite de
cele, pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în
Republica Moldova, iar persoana terţă, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.
56. Titularul unei mărci are dreptul să interzică unei persoane care publică anunţuri, să facă publicitate, pornind de la un cuvânt-cheie identic cu marca respectivă, pe
care această persoană l-a selectat, fără consimţământul titularului respectiv, în cadrul
unui serviciu de afiliere pe internet, pentru produse sau servicii identice cu cele, pentru
care este înregistrată marca în cauză, atunci când publicitatea menţionată nu permite
sau permite, numai cu dificultate, utilizatorului mediu de internet să afle, dacă produsele sau serviciile vizate de anunţ provin de la titularul mărcii ori de la o întreprindere
legată din punct de vedere economic de acesta sau, dimpotrivă, de la un terţ.
(Hotărârea Marii Camere a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 23.03.2010,
Google France, Google, Inc./Louis Vuitton Malletier (C-236/08))
57. Instanţele vor reţine că noţiunea de „utilizare” a mărcii impune cu necesitate o
activitate comercială, desfăşurată de terţul acuzat de fapta ilicită. Simpla menţionare a
sintagmelor ce constituie, totodată, şi mărcile unui titular, în comentariile conţinute de
un blog, nu reprezintă acte de utilizare a mărcilor, ci vizează actele şi faptele titularului
de mărci.
Potrivit prevederilor paragrafului (27) din preambulul Directivei (EU) 2015/2436 a
Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislaţiilor statelor-membre cu privire la mărci, drepturile exclusive conferite de o marcă nu
ar trebui să îndreptăţească titularul să interzică utilizarea de către terţi a semnelor sau
indicaţiilor care sunt utilizate corect şi, prin urmare, în conformitate cu practicile loiale
din domeniul industrial şi comercial.
De asemenea, se atenţionează instanţele că art.10 din Legea nr.38 specifică cazurile,
în care dreptul absolut la marcă este limitat.
Epuizarea dreptului conferit de marcă
58. Art.13 alin.(1) din Legea privind protecţia mărcilor nr.38/29.02.2008 stipulează
că titularul unei mărci înregistrate nu poate cere interzicerea utilizării de către alte persoane a acestei mărci pe produse şi/sau servicii, care au fost plasate pe piaţa Republicii
Moldova de el însuşi ori cu consimţământul său.
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Furnizarea de către titularul unei mărci comunitare a unor articole/flacoane sub
această marcă, destinate demonstraţiilor pentru consumatori (mostre gratuite), nu
constituie, în lipsa unor probe contrare, o introducere pe piaţă (Hotărârea CJUE din
12.07.2011, cauza C-324/09 L’Oréal şi alţii).
Titularul unei mărci se poate opune revânzării produselor sale de prestigiu, prin
magazine de solduri – dacă magazinul de solduri a fost aprovizionat, cu încălcarea unui
contract de licenţă şi această încălcare aduce atingere imaginii de prestigiu, care conferă
acestor produse o senzaţie de lux (Hotărârea preliminară CJUE, cauza C-59/08 Copad
SA/Christian Dior couture SA, Societe industrielle lingerie (SIL)).
59. Se va avea în vedere că, potrivit unei jurisprudenţe europene constante, atunci
când produsele care poartă o marcă au fost introduse pe piaţă, pe teritoriul unui stat, de
către titularul acestei mărci sau cu consimţământul său, un revânzător al respectivelor
produse are, pe lângă posibilitatea de a revinde aceste produse, posibilitatea de a utiliza
marca, pentru a aduce la cunoştinţa publicului comercializarea ulterioară a produselor
menţionate (Hotărârea din 4 noiembrie 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec.,
p.1-6013, punctul 38, precum şi Hotărârea BMW, punctul 48).
În acelaşi sens, titularul unei mărci nu este îndreptăţit să interzică unei persoane,
care publică un anunţ ca, plecând de la un cuvânt-cheie, identic sau similar cu marca
menţionată, pe care această persoană l-a selecţionat fără consimţământul titularului
respectiv, în cadrul unui serviciu de referenţiere pe internet, să facă publicitate pentru
revânzarea unor produse de ocazie, care au fost iniţial introduse pe piaţă, pe teritoriul
unui stat, sub această marcă, de titularul său sau cu consimţământul acestuia, cu excepţia situaţiei, în care există motive justificate, pentru ca titularul să se opună acestei
revânzări.
60. Deţinătorul unei licenţe exclusive pentru utilizarea buteliilor de gaz compozite,
destinate a fi reutilizate, a căror formă este protejată ca marcă tridimensională şi pe care
acest deţinător a aplicat denumirea şi sigla sa, înregistrate ca marcă verbală şi ca marcă
figurativă, nu poate să se opună ca buteliile menţionate (după achiziţionarea lor de către
consumatori care, ulterior, au consumat gazul conţinut iniţial de acestea) să fie schimbate de un terţ, contra cost, cu butelii compozite, încărcate cu gaz, care nu provin de la
acest deţinător (Hotărârea CJUE din 14.07.2011, cauza C-46/10 – Viking Gas).
Titularul unei mărci de produs farmaceutic, care face obiectul unor importuri paralele, nu poate să se opună comercializării ulterioare a acestui produs reambalat, doar
pentru că pe noul ambalaj nu este menţionat autorul reambalării.
Cel care se poate opune este titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a produsului în cauză, potrivit instrucţiunilor căruia s-a efectuat reambalarea şi care îşi asumă
răspunderea pentru aceasta (Hotărârea CJUE din 28.07.2011, cauzele conexate C-400/09
şi C-207/10 – Orifarm şi alţii).
61. Se explică instanţelor că prevederile art.13 alin.(1) din Legea RM nr.38 nu se
aplică în cazul când titularul are motive temeinice să se opună comercializării produselor sau prestării serviciilor, în special când starea acestora este modificată sau alterată,
după plasarea lor pe piaţă.
Potrivit statuărilor instanţei europene, instanţa de judecată este obligată să constate
că există un motiv justificat, pentru a se opune revânzării produsului, atunci când revânzătorul a suprimat, fără consimţământul titularului mărcii, pe care o utilizează în cadrul
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publicităţii, pentru propriile activităţi de revânzare, menţiunea acestei mărci de pe produse fabricate şi introduse în comerţ de respectivul titular şi a înlocuit această menţiune
printr-o etichetă, care poartă numele revânzătorului şi care disimulează, astfel, marca
menţionată (Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 08.07.2010 Portakabin
Ltd, Portakabin BV versus Primakabin BV, cauza C-558/08).
Titularul unei mărci poate, în temeiul dreptului exclusiv conferit de aceasta, să se
opună revânzării de produse, pentru motivul că vânzătorul subsecvent a scos ambalajul exterior al acestor produse, în cazul în care scoaterea acestui ambalaj are drept
consecinţă lipsa unor informaţii esenţiale, precum cele referitoare la identificarea producătorului sau a persoanei responsabile pentru introducerea pe piaţă a produsului.
Dacă scoaterea ambalajului exterior nu a condus la o astfel de lipsă de informaţii,
titularul mărcii se poate opune totuşi, ca un parfum sau un produs cosmetic ce poartă
marca, al cărei titular este, să fie revândut fără ambalaj, în cazul în care demonstrează
că scoaterea ambalajului a adus atingere imaginii produsului respectiv şi, astfel, reputaţiei mărcii (Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 12.07.2011, L’Oreal
SA Lancome parfums et beaute & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, eBay International AG, cauza C-324/09).
Constatarea notorietăţii mărcii
62. În conformitate cu art.322 alin.(1) din Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008
privind protecţia mărcilor, în cazul apariţiei unui conflict, referitor la o marcă larg cunoscută în Republica Moldova, în cadrul unui segment de public vizat, persoana interesată care utilizează cu bună-credinţă în activitatea sa comercială această marcă, poate
depune o cerere de constatare a notorietăţii mărcii.
În sensul art.2 din lege, marca notorie este marcă larg cunoscută în Republica Moldova, la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorităţii revendicate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele şi/sau serviciile
cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în
Republica Moldova, pentru a fi opusă.
La nivel internaţional, notorietatea mărcii este reglementată de art.16 alin.(2), (3)
din Acordul OMC privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală, legate de
comerţ (TRIPS), de Recomandările comune, referitoare la dispoziţiile privind protecţia mărcilor notorii, aprobate la Asamblea Generală a O.M.P:I. din 20-29 septembrie
1999, de art.6 bis al Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în
principal, oferind posibilitatea de a beneficia de protecţia juridică a mărcii, ca urmare a
recunoaşterii notorietăţii acesteia, de către instanţa de judecată, fără ca marca respectivă
să fie nemijlocit înregistrată de către instituţiile abilitate.
63. Cererea de constatare a notorietăţii mărcii se va depune la judecătoria, în a cărei
jurisdicţie este sediul AGEPI.
De rând cu cerinţele specificate la art.166 CPC, cererea de constatare a notorietăţii
mărcii trebuie să corespundă şi cerinţelor, prevăzute la art.323 din Legea privind protecţia mărcilor.
La cerere se vor anexa:
a) documente ce conţin informaţii despre factorii, în a căror bază se poate trage
concluzia despre notorietatea semnului, inclusiv despre:
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- gradul de cunoaştere a semnului pe piaţă, de către segmentul de public vizat,
- durata (începutul şi perioada), gradul şi întinderea geografică, a oricărei utilizări
a semnului,
- durata, gradul şi întinderea geografică a activităţii de promovare a semnului respectiv, inclusiv publicitatea şi prezentarea la iarmaroace sau expoziţii, a produselor şi/
sau a serviciilor marcate cu acesta,
- durata şi întinderea geografică a oricărei înregistrări a semnului şi/sau a oricărei cereri de înregistrare a lui, în măsura în care reflectă utilizarea ori recunoaşterea acestui semn,
- raportul de evaluare care determină valoarea mărcii,
- rezultatul sondajelor efectuate de solicitant,
- orice alte informaţii suplimentare;
b) reproducerea grafică sau fotografică a mărcii, prezentată în culoarea sau în combinaţia de culori, în care se solicită constatarea notorietăţii mărcii, cu imagine, de o
calitate ireproşabilă, clară şi distinctă;
c) reproducerea grafică sau fotografică a mărcii, în vedere generală şi din mai multe
vederi diferite, dacă se solicită constatarea notorietăţii mărcii tridimensionale;
d) mostra etichetei (în mărime naturală), dacă se solicită constatarea notorietăţii
mărcii, în etichetă;
e) procura, în cazul depunerii cererii prin reprezentant.
Se va avea în vedere că cererea trebuie să se refere la o singură marcă.
64. Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că cererea de constatare a notorietăţii mărcii urmează a fi judecată în procedură contencioasă, întrucât depunerea
cererii este cauzată de apariţia unu conflict, referitor la marcă şi se depune, reieşind
din conţinutul art.322 alin.(1) din Legea privind protecţia mărcilor, în conformitate cu
prevederile art.166 CPC.
La examinarea cererii, instanţele de judecată vor ţine cont de prevederile art.326 din
Legea privind protecţia mărcilor.
Se explică instanţelor că dacă se solicită recunoaşterea unei mărci notorii, AGEPI
nu poate avea calitatea de pârât, dat fiind faptul că nu este subiect al raportului juridic
litigios. Calitatea de pârât va aparţine persoanei care încalcă dreptul la marca care se
solicită a fi recunoscută notorie.
Totodată, hotărârea judecătorească, prin care s-a constatat notorietatea unei
mărci, se va comunica AGEPI, pentru ca marca să fie înscrisă în Registrul mărcilor
notorii.
65. Conform articolului 325 din legea autohtonă menţionată supra, notorietatea
mărcii, pe teritoriul Republicii Moldova, se constată, în temeiul următoarelor criterii:
a) marca este recunoscută de către consumatorii actuali şi/sau cei potenţiali ai
produselor şi/sau ai serviciilor, pentru care se utilizează ori de către persoanele implicate în asigurarea reţelelor de distribuţie a produselor şi/sau a serviciilor, pentru care
se întrebuinţează marca, ori de cercurile de afaceri, în care sunt implicate produsele
şi/sau serviciile, pentru care se utilizează marca, iar impresia despre nivelul calităţii
produselor şi/sau a serviciilor se asimilează cu (se referă la) marca din ţară sau de pe
piaţa mondială;
b) marca posedă un grad înalt de distinctivitate, inerentă sau dobândită, ca rezultat
al utilizării intensive;
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c) marca este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din publicitate;
d) marca posedă valoare comercială, ca rezultat al folosirii îndelungate şi intensive
în ţară sau pe piaţa mondială.
În acelaşi timp, se vor reţine recomandările OMPI cu privire la protecţia mărcilor
notorii, aprobate de către Asamblea Uniunii de la Paris din 29 septembrie 1999, care
stabilesc în art.2 litera (b) factorii, în baza cărora instanţa poate decide, dacă marca este
notorie sau nu.
În special, se va examina: gradul de cunoaştere a mărcii, într-un segment corespunzător al societăţii, perioada utilizării, precum şi aria geografică, unde a fost utilizată
marca, perioada şi aria geografică, în care s-au desfăşurat oricare activităţi de promovare
a mărcii, inclusiv reclama şi prezentarea la expoziţii a mărfurilor şi serviciilor, pentru
care este folosită marca, perioada şi regiunea pentru care a fost înregistrată marca sau
au fost depuse cereri pentru înregistrare, în măsura în care acestea reflectă utilizarea şi
cunoaşterea mărcii, materiale prin care se demonstrează utilizarea cu succes a mărcii,
valoarea acestei mărci.
Se va avea în vedere că durata de protecţie a mărcii notorii este nelimitată.
66. Instanţele de judecată nu vor putea constata notorietatea unei mărci, în următoarele cazuri, în care:
a) dovezile prezentate de către solicitant, inclusiv valorile parametrilor fixaţi în lege
pentru efectuarea sondajului, nu corespund cerinţelor;
b) există o marcă identică ori similară, care poate fi confundată cu marca solicitantului, înregistrată sau depusă spre înregistrare, pe numele unei alte persoane, pentru
aceleaşi produse ori servicii, cu o prioritate anterioară datei, de la care se solicită constatarea notorietăţii mărcii;
c) marca s-a transformat în denumire uzuală;
d) marca contravine ordinii publice sau bunelor moravuri.
67. Dat fiind faptul că procedura constatării notorietăţii mărcii este una complexă,
se vor avea în vedere următoarele aspecte esenţiale:
1) instanţa decide asupra notorietăţii mărcii, fără a face referinţă la o înregistrare/
depozit anterior;
2) notorietatea va fi recunoscută pentru acele produse/servicii pentru care este demonstrată;
3) în dispozitivul hotărârii, instanţa de judecată trebuie să indice expres următoarele:
- marca/semnul care se recunoaşte notoriu,
- culoarea/culorile mărcii, în cazul în care se constată notorietatea unui semn în
culori,
- numărul certificatului de înregistrare, dacă se constată notorietatea unei mărci
înregistrate,
- persoana fizică/juridică, pe numele căreia se constată notorietatea mărcii respective,
- produsele/serviciile, clasificate conform Clasificării internaţionale a produselor şi
serviciilor, în scopul înregistrării mărcilor, pentru care se constată notorietatea mărcii,
- data de la care se constată notorietatea mărcii.
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Distincţia dintre decăderea din drepturile asupra mărcii şi anularea mărcii
68. Instanţele de judecată vor reţine că procedura de decădere din drepturile asupra
mărcii şi cea de anulare a mărcii sunt 2 proceduri distincte, deosebindu-se prin:
- reglementarea prin articole diferite, în Legea nr.38/2008 privind protecţia mărcilor (art.20 şi art.21 din lege);
- temeiuri diferite de admitere a cerinţelor;
- cadrul probatoriu diferit;
- date diferite, de la care încep să producă efecte juridice cele 2 proceduri.
Spre deosebire de decăderea din drepturi asupra mărcii care produce efecte începând cu data depunerii cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenţionale
(art.24 alin.(1) din lege), în cazul în care o marcă a fost declarată nulă în totalitate sau în
parte, se consideră că efectele înregistrării mărcii, prevăzute de lege, nu s-au produs în
aceeaşi măsură de la data de depozit (art.24 alin.(2) din Legea nr.38/2008), or, anularea
înregistrării mărcii, va produce efecte retroactive întotdeauna.
Prin urmare, este inadmisibilă anularea unei mărci, în situaţia în care reclamantul
a solicitat decăderea pârâtului din drepturile asupra mărcii.
Decăderea din drepturile asupra mărcii
69. Titularul unei mărci înregistrate în Republica Moldova este obligat să utilizeze
efectiv marca, întrucât riscă să fie decăzut din drepturile asupra acesteia.
Dacă în decurs de 5 ani, după înregistrare, marca nu a făcut obiectul unei utilizări
efective în Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5
ani, titularul mărcii poate fi decăzut din drepturile asupra mărcii, în condiţiile legii, cu
excepţia cazurilor, când există motive întemeiate pentru neutilizare (art.14 alin.(1) din
Legea 38/29.02.2008 privind protecţia mărcilor).
Termenul de 5 ani de nefolosinţă neîntreruptă a mărcii se va calcula de la data
înregistrării acesteia sau de la data ultimului act de folosinţă a mărcii, iar instanţa
va reţine, ca motiv întemeiat pentru neutilizare, orice cauze independente de voinţa
titularului.
70. Drept probe pentru demonstrarea faptului de neutilizare a mărcii, ar putea servi:
1) informaţie de la Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare (CMAC), referitoare la faptul, dacă într-o perioadă concretă (5 ani) au fost certificate sau au fost
recepţionate cereri pentru certificarea produselor, cu marca în litigiu, pentru clasa corespunzătoare, dacă pentru categoria dată de produse este obligatorie certificarea;
2) în cazul medicamentelor, informaţie de la Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, dacă a fost eliberat Certificatul de înregistrare a produsului medicamentos, cu denumirea comercială în litigiu;
3) informaţie de la Centrul Republican de Pedologie Aplicată, privind certificarea
articolelor de tutun, cu marca concretă (dacă marca se referă la produse de tutungerie);
4) informaţie de la Camera de Comerţ şi Industrie a RM, dacă au fost eliberate
certificate de origine şi perfectate rapoarte de expertizare/ evaluare pentru produse din
tutungerie, cu marca concretă;
5) informaţie de la Centrul Naţional de Sănătate Publică, referitoare la avizarea
sanitară a produselor de marcă, din litigiu;
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6) informaţie de la Serviciul Vamal, referitoare la faptul, dacă au fost înregistrate
importuri sau exportate produse, cu marca în litigiu;
7) informaţie de la AGEPI, dacă, în privinţa mărcii în litigiu, au fost înregistrate
contracte de cesiune, licenţă, gaj sau franchising sau au fost depuse cereri de înregistrare
a unor asemenea contracte;
8) informaţie de la Camera înregistrării de Stat, privind faptul, dacă titularul a înregistrat în RM întreprindere sau filială, pentru a utiliza singur marca etc.
71. Se va considera că există o utilizare efectivă a mărcii, situaţiile de:
- utilizare a mărcii sub o formă care diferă, prin elemente ce nu schimbă caracterul
distinctiv al mărcii, în forma în care aceasta a fost înregistrată;
- aplicare a mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora, în Republica Moldova,
exclusiv în scopul exportului;
- utilizare a mărcii de către alte persoane, cu consimţământul titularului. (Prin urmare, folosirea unei mărci de către o altă persoană sub controlul titularului, spre exemplu, în baza unui contract de licenţă, franchising se va considera ca o folosire a mărcii,
în scopul menţinerii înregistrării).
Sarcina prezentării probelor, privind utilizarea efectivă a mărcii, revine titularului
mărcii.
Se explică instanţelor că utilizarea nu va putea fi luată în considerare, în cazul când
pregătirile pentru începerea sau pentru reluarea utilizării au intervenit numai după ce
titularul a aflat că cererea de decădere sau reconvenţională ar putea fi depusă.
Se va reţine că, potrivit art.19 din Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs), semnat la Marrakech, la 15 aprilie 1994,
circumstanţele independente de voinţa titularului mărcii, care constituie un obstacol la
folosinţa mărcii, de exemplu, restricţii la import sau alte prescripţii ale puterilor publice,
vizând produsele sau serviciile protejate prin marcă, vor fi considerate, ca motive valabile de justificare a nefolosinţei (motive întemeiate de neutilizare).
72. Titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile asupra acesteia şi în situaţiile, dacă:
1) prin activitatea sau prin inactivitatea titularului, marca a devenit denumire uzuală în comerţul cu un produs şi/sau cu un serviciu, pentru care a fost înregistrată (marca
uzuală este aceea care a dobândit o întrebuinţare comună şi generalizată, pentru desemnarea produselor respective);
2) în urma utilizării mărcii de către titularul acesteia sau cu consimţământul lui,
marca poate induce în eroare consumatorul, în special, în ceea ce priveşte natura, calitatea sau provenienţa geografică a produselor şi/sau a serviciilor, pentru care a fost
înregistrată;
3) a fost retrasă permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în
marca de produs şi/sau serviciu, în conformitate cu legislaţia.
73. Instanţele de judecată vor avea în vedere că, potrivit Acordului TRIPs, menţionat
supra şi art.3 din Legea nr.114 din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată.
Astfel, pentru a nu fi prejudiciate drepturile şi interesele titularului, decăderea din
drepturi necesită a fi realizată în strictă conformitate cu normele legii aplicabile acestei
modalităţi de stingere a drepturilor asupra mărcii.
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În acest caz, reclamantul urmează să prezinte probe că, până la depunerea cererii
de decădere din drepturi, a epuizat orice posibilităţi reale de a obţine consimţământul
de la titularul de drepturi asupra mărcii opuse la înregistrare. Această posibilitate este
prevăzută şi la art.8 alin.(5) al Legii nr.38/2008, care stipulează că „nu poate fi refuzată
înregistrarea unui semn, în calitate de marcă, din motivele prevăzute la alin.(1) şi (4),
în cazul în care titularul mărcii anterioare îşi exprimă consimţământul expres pentru
înregistrarea semnului posterior, cu excepţia mărcilor identice solicitate pentru produse
şi/sau servicii identice”.
Drept urmare, admiterea sau respingerea cerinţelor, privind decăderea din drepturile asupra mărcii, rămâne la discreţia instanţei de judecată, în dependenţă de probele
prezentate de părţi.
74. Se atenţionează instanţele de judecată asupra faptului că decăderea din drepturile asupra mărcii, în temeiul art.20 alin.(1) lit.a) din Legea privind protecţia mărcilor,
este o sancţiune civilă ce constă în pierderea dreptului asupra mărcii pentru neexecutarea acestui drept, o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mică de 5 ani, anume pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, este importanta menţiunea în dispozitivul
hotărârii, privind decăderea din drepturi asupra mărcii, a sintagmei „pe teritoriul RM”,
or, instanţa naţională nu se poate pronunţa, în privinţa decăderii pe teritoriul altor state.
În cazul admiterii cerinţelor, în dispozitivul hotărârii, instanţa de judecată trebuie
să indice despre:
- recunoaşterea faptului neutilizării efective, reale şi continue a mărcii, pentru o
perioadă ce depăşeşte 5 ani, pe teritoriul RM sau constatarea altui temei de decădere,
prevăzut de lege;
- decăderea din drepturi a pârâtului asupra mărcii în litigiu, pe teritoriul RM, cu
indicarea reproducerii mărcii, numărului de înregistrare a mărcii, claselor de produse
şi/sau servicii, conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor, în scopul
înregistrării mărcilor.
Dacă motivul decăderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din produsele şi/sau serviciile, pentru care marca a fost înregistrată, titularul este declarat decăzut
din drepturi, numai pentru produsele şi/sau serviciile respective (art.20 alin.(2) din Legea nr.38/2008).
Decăderea din drepturi va produce efecte juridice, începând cu data depunerii cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenţionale. La solicitarea părţii interesate,
instanţa de judecată poate stabili o dată anterioară, la care a intervenit una din cauzele
decăderii din drepturi.
Anularea înregistrării mărcii
75. Se reiterează faptul că anularea înregistrării unei mărci este o procedură distinctă de procedura de decădere din drepturi asupra mărcii şi este posibilă, doar la cererea
unei persoane interesate, nu şi din oficiu.
Se va avea în vedere că cererea de anulare poate fi depusă atât într-o acţiune principală, cât şi printr-o cerere reconvenţională, într-o acţiune de apărare a drepturilor.
Nulitatea poate fi totală sau parţială (în acest din urmă caz, atunci când un motiv de
nulitate există, doar pentru o parte a produselor sau serviciilor, pentru care marca a fost
înregistrată, nulitatea va produce efecte, numai cu privire la acele produse sau servicii).
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Se atenţionează instanţele că, pentru anularea înregistrării mărcii, este suficientă
doar constatarea unui singur motiv invocat în acţiunile de anulare a mărcii, astfel rămâne ca instanţa să decidă în ce măsură aceste motive pot fi examinate în comun.
Legea prevede atât temeiuri de nulitate absolută, cât şi temeiuri de nulitate relativă.

lor;

Temeiuri de nulitate absolută
76. O marcă poate fi declarată nulă, dacă:
a) a fost înregistrată, contrar prevederilor art.7 din Legea privind protecţia mărci-

b) solicitantul a acţionat cu rea-credinţă, în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.
Urmează de menţionat faptul că, deşi legiuitorul a admis o formulare neexplicită la
art.21 alin.(1) din Legea privind protecţia mărcilor şi s-ar crea impresia că legea permite
oricărei persoane fizice sau juridice să formuleze cereri de declarare a nulităţii, întemeiate
pe cauze de nulitate absolută, coroborând normele menţionate supra cu cele din art.61 al
aceleiaşi legi, se impune concluzia că persoana care solicită declararea nulităţii absolute
a mărcii, trebuie să facă dovada existenţei unui interes legitim sau a unui drept încălcat.
Se explică instanţelor că, dacă o marcă a fost înregistrată contrar prevederilor art.7
alin.(1) lit.b), c) sau d), dar, în urma utilizării, ea a dobândit, după înregistrare, un caracter distinctiv pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta
nu va putea fi declarată nulă.
77. La anularea mărcii, pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă, se va ţine cont,
în special de faptul, dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează
conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate, utilizează marca în scop
de blocaj.
Conform prevederilor legislaţiei naţionale (art.6 din Legea nr.38/2008, precum şi
a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, dreptul la marcă poate
fi dobândit de orice persoană fizică sau juridică, naţională sau străină. Legislaţia în domeniul mărcilor nu impune condiţia desfăşurării activităţii de producţie, de comerţ sau
de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii. În acest sens,
Tratatul privind dreptul mărcilor (adoptat la Geneva, la 27 octombrie 1994), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.614-XIII din 27 octombrie
1995 şi Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor (adoptat la Singapore în martie 2006), la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr.214-XVI din 23 octombrie
2008, prevăd în art.3 alin.(7) şi corespunzător în art.3 alin.(4) că „nicio parte contractantă nu poate cere ca alte condiţii decât cele care sunt enunţate la alin.(1)-(4) şi (6) să
fie îndeplinite, în ceea ce priveşte cererea. În mod special, condiţiile următoare nu pot fi
pretinse atâta timp, cât cererea este în curs de soluţionare: ... – indicaţia conform căreia
solicitantul exercită o activitate industrială sau comercială, cât şi prezentarea dovezii
corespunzătoare”.
Respectiv, înregistrarea mărcii se efectuează, reieşind din buna-credinţă a solicitantului. Însă orice persoană, interesele căreia îi sunt afectate de înregistrare, este în drept
de a solicita în instanţa de judecată anularea înregistrării mărcii, inclusiv din motivul
înregistrării acesteia cu rea-credinţă.
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78. Reaua-credinţă a fost definită, ca fiind incorectitudinea, atitudinea unei persoane care săvârşeşte un fapt sau un act contrar legii sau a celorlalte norme de convieţuire
socială, pe deplin conştientă de caracterul ilicit al conduitei sale.
Pentru a anula marca, din acest temei, urmează să se stabilească acţiunile de rea-credinţă a solicitantului, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Reaua-credinţă
ce este circumscrisă atitudinii obiective şi subiective a părţilor, urmează a fi analizată,
din perspectiva raporturilor juridice existente între părţi, anterior formulării cererii de
înregistrare a mărcii.
Simpla cunoştinţă a existenţei şi folosirii mărcii, anterior depozitului, nu este suficientă pentru întrunirea condiţiei relei-credinţe, fiind necesar, ca acest fapt să fie unul
de natură frauduloasă.
Reaua-credinţă implică îndeplinirea cumulativă a două cerinţe distincte, vizând, pe
de o parte, cunoaşterea „faptului relevant”, adică existenţa şi folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă, iar, pe de altă parte, intenţia frauduloasă.
Constatările anterioare sunt confirmate şi de aprecierile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, reflectate în decizia pronunţată, la 11 iunie 2009, în cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswitth GmbH).
Calitatea procesuală a AGEPI în asemenea dosare este de intervenient accesoriu.
Temeiuri de nulitate relativă
79. Temeiurile relative de nulitate a mărcii sunt prezente, dacă:
a) există o marcă anterioară;
b) există un drept anterior;
c) există o marcă neînregistrată sau un drept anterior, menţionate la art.8 alin.(4)
din lege.
Se vor considera mărci anterioare, mărcile specificate la art.8 alin.(2) din Legea privind protecţia mărcilor.
Drepturi anterioare sunt cele descrise în art.8 alin.(3) din lege.
Cererea de anulare va putea fi depusă de titularul acestor drepturi.
80. De rând cu motivele relevate anterior, o marcă colectivă poate fi declarată nulă,
dacă aceasta a fost înregistrată, contrar prevederilor art.53 din Legea privind protecţia
mărcilor, cu excepţia cazului, când titularul mărcii, printr-o nouă modificare a regulamentului de utilizare a mărcii colective, se conformează acestor prevederi.
Marca de certificare ar putea fi anulată, în cazul în care nu întruneşte condiţiile
stabilite de art.58 alin.(1)-(9) din lege.
Interdicţia de a solicita declararea nulităţii, ca urmare a toleranţei
81. Se relevă faptul că, dacă titularul unei mărci anterioare sau al unui drept anterior, menţionate la art.8 alin.(2)-(4) din Legea privind protecţia mărcilor, a tolerat cu
bună-ştiinţă, timp de 5 ani consecutiv, utilizarea unei mărci posterioare în Republica
Moldova, acesta nu mai are dreptul, în temeiul art.22 alin.(1) din lege, să depună o cerere de anulare şi nici să se opună utilizării mărcii posterioare, pentru produsele şi/sau
serviciile pentru care marca posterioară a fost utilizată. Excepţie vor face cazurile, când
înregistrarea mărcii posterioare a fost făcută cu rea-credinţă.
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Pe de altă parte, nici titularul mărcii posterioare nu poate să se opună utilizării
dreptului anterior, chiar dacă acest drept nu mai poate fi invocat împotriva mărcii sale.
Transmiterea drepturilor asupra mărcii
82. Se explică faptul că, spre deosebire de alte obiecte – creaţii intelectuale industriale (de exemplu, invenţiile, desenele/modelele industriale, topografiile circuitelor integrate), marca nu dă naştere niciunui drept personal nepatrimonial, ci numai unor
drepturi patrimoniale. Dat fiind faptul că drepturile patrimoniale sunt, de regulă, transmisibile, rezultă că toate drepturile asupra mărcii pot fi transmise.
Potrivit art.25 alin.(1) al Legii 38/29.02.2008 privind protecţia mărcilor, drepturile
asupra mărcii pot fi transmise integral sau pârtiei, prin cesiune, prin contract de licenţă,
precum şi prin succesiune.
83. Contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising, privind obiectele de proprietate industrială, se înregistrează la AGEPI, la solicitarea părţilor contractante, în conformitate cu Regulamentul privind înregistrarea contractelor de cesiune, licenţă, gaj şi
franchising, referitoare la obiectele de proprietate industrială, aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr.612 din 12.08.2011, MO nr.135-138 din 18.08.2011.
Gajul mărcilor se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare, conform
prevederilor Legii cu privire la gaj. Alte drepturi asupra mărcilor se înregistrează în
Registrul naţional al cererilor de înregistrare a mărcilor sau Registrul Naţional al Mărcilor şi devin opozabile faţă de terţi, din momentul înregistrării, iar datele despre aceste drepturi se publică în BOPI. Terţi în această materie sunt cesionarii subsecvenţi,
beneficiarii unei licenţe asupra mărcii transmise, precum şi autorii oricăror acte de
contrafacere.
Cesiunea de marcă
84. Contractul de cesiune de marcă este contractul, prin care titularul mărcii, în
calitate de cedent, transmite cesionarului, în tot sau în parte, cu titlu oneros sau cu titlu
gratuit, drepturile sale asupra mărcii. Specific cesiunii de marcă este obiectul său, care
constă în însăşi transmiterea dreptului de proprietate industrială asupra mărcii.
Totodată, se atenţionează asupra faptului că marca de certificare nu poate face
obiectul unui contract de cesiune.
85. În cazul semnării contractului de cesiune asupra mărcii, drepturile cesionarului
asupra mărcii devin opozabile faţă de terţi, doar din momentul înregistrării în Registrul
Naţional al Mărcilor, iar datele despre aceste drepturi se publică în Buletinul Oficial de
Proprietate Intelectuală al Republicii Moldova (BOPI).
Astfel, la apariţia unui litigiu, în situaţia în care cedentul încheie două contracte
de cesiune, având ca obiect acelaşi drept asupra aceleiaşi mărci, pe baza efectului de
opozabilitate faţă de terţi al înscrierii, conflictul dintre cei doi cesionari subsecvenţi se va
soluţiona, în favoarea cesionarului, care şi-a înscris primul cesiunea.
Dacă AGEPI refuză înregistrarea unui contract de cesiune, refuzul fiind contestat
în judecată, instanţa urmează să constate faptul, dacă, în urma cesiunii, marca va genera
riscul inducerii în eroare a consumatorului, în ceea ce priveşte natura, calitatea sau originea geografică a produselor şi/sau a serviciilor, pentru care este înregistrată.
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Contractul de licenţă de marcă
86. Contractul de licenţă de marcă este convenţia, prin care una dintre părţi (numită licenţiator sau transmiţătorul licenţei) conferă celeilalte părţi (numită licenţiat sau
beneficiarul licenţei) dreptul de folosire temporară, totală sau parţială, a unei mărci.
Spre deosebire de contractul de cesiune (fie şi parţială), contractul de licenţă nu
transferă însuşi dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra mărcii, ci atribuie
beneficiarului un simplu drept de folosinţă a mărcii, în limitele stabilite prin contract şi
sub un anumit control, din partea titularului mărcii.
87. Marca poate face obiectul licenţelor exclusive sau neexclusive pentru toate sau
pentru o parte din produsele şi/sau serviciile, pentru care este înregistrată.
Licenţa simplă (neexclusivă) este cea, prin care licenţiatorul păstrează dreptul de a
folosi el însuşi marca şi de a autoriza şi alte licenţe. În lipsa unei prevederi exprese în
contract, se prezumă licenţa simplă.
Prin licenţa exclusivă, licenţiatorul se angajează să nu încheie şi alte licenţe asupra aceleiaşi mărci, pentru produsele şi pe teritoriul, pentru care s-a încheiat licenţa
exclusivă.
Licenţa exclusivă absolută este o variantă a licenţei exclusive, prin care licenţiatorul
se angajează ca, pe perioada derulării contractului, să nu mai folosească nici măcar el
însuşi marca pentru produsele şi pentru teritoriul, la care se referă licenţa exclusivă.
88. Contractul de licenţă va include clauza, ca produsele licenţiatului, după calitatea
lor, să nu fie inferioare celor ale licenţiarului şi că licenţiarul va exercita controlul îndeplinirii acestei clauze.
Nu se admite includerea în contractul de licenţă a practicilor sau a condiţiilor ce
pot genera o folosinţă abuzivă a drepturilor asupra mărcii, având un efect prejudiciabil
asupra concurenţei pe piaţa respectivă, cum ar fi clauza transmiterii obligatorii, de către
licenţiat, a informaţiei tehnice – licenţiarului, condiţii care să împiedice contestarea validităţii ori prezentarea unui pachet obligatoriu de condiţii ale licenţierii.
Înregistrarea internaţională a mărcii
89. Prevederile Legii privind protecţia mărcilor se aplică mutatis mutandis şi înregistrărilor internaţionale, conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament, care au ca ţară de origine sau care îşi extind efectele în Republica
Moldova, cu excepţia cazurilor, când aceste acte prevăd altfel.
Persoanele fizice şi juridice străine vor beneficia de drepturile acordate, prin legea
menţionată supra, la fel ca şi persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova.
Mărcilor internaţionale nu li se eliberează certificate de înregistrare a mărcii. Registrul mărcilor internaţionale cu efecte în Republica Moldova se ţine în forma unei baze
de date electronice.
În cazul înregistrării internaţionale care îşi extinde efectele pe teritoriul Republicii
Moldova, obligaţia de a informa Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală despre toate hotărârile definitive ale instanţelor judecătoreşti, cu
privire la respingerea, revocarea, parţială sau integrală, radierea, invalidarea înregistrării
internaţionale sau modificarea deciziilor de refuz, referitoare la înregistrările internaţionale, revine AGEPI.
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Criteriile de constatare a încălcării dreptului la marcă
90. Pentru a se constata încălcarea dreptului la marcă sau folosirea fără drept a unui
semn (a unei mărci), de către un terţ, trebuie stabilite unele condiţii:
- să existe identitate/similaritate între marcă şi semnul folosit;
- să existe asemănare sau identitate între produsele/serviciile, pe care le protejează
marca şi produsele /serviciile, pe care se aplică semnul;
- asemănările sus-menţionate să producă un risc de confuzie, care include şi riscul
de asociere;
- utilizarea semnului similar cu o marcă să aducă prejudicii titularului mărcii.
91. Pentru determinarea identităţii/similarităţii între o marcă şi un semn, instanţa
urmează să analizeze similaritatea între marcă, astfel, cum aceasta a fost înregistrată şi
semnul, astfel, cum acesta este folosit şi nu doar elemente din cadrul acestora. În jurisprudenţă, s-a stabilit, cu valoare de principiu, faptul că, pentru a stabili similaritatea
între o marcă şi un însemn, se va analiza aprecierea globală a riscului de confuzie, în
ceea ce priveşte similaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală a mărcilor, aflate în conflict, se va ţine seama de elementele lor distinctive sau dominante, se vor avea în vedere
factorii pertinenţi, în aprecierea percepţiei de ansamblu.
92. Se explică faptul că riscul de confuzie poate proveni dintr-o similitudine verbală, dintr-o similitudine figurativă sau dintr-o similitudine intelectuală (asociaţie de idei).
În cazul riscului de confuzie directă, consumatorii pot face o substituţie involuntară a produselor, cumpărând produsul protejat de marca frauduloasă, considerând că,
de fapt, cumpără produsul autentic sau cumpărătorul, indus în eroare de caracteristicile
comune ale mărcilor, consideră că produsele provin de la aceeaşi firmă.
În cazul riscului de confuzie indirectă, consumatorul este conştient că cele două
produse sau servicii provin de la două societăţi diferite, dar consideră că între cele două
există legături juridice, economice, financiare sau tehnice.
Ceea ce determină diferenţa între riscul de confuzie şi riscul de asociere sunt produsele: dacă publicul confundă produsele, suntem în situaţia riscului de confuzie în
timp, iar în cazul în care publicul nu confundă produsele, dar consideră că provin din
aceeaşi sursă, există riscul de asociere.
93. Instanţele vor reţine că prejudiciul rezultă din folosirea unor însemne identice
cu mărcile înregistrate, ceea ce nu numai că îi oferă pârâtului un profit nejustificat, dar,
în egală măsură, lipseşte titularul mărcii de un câştig, pe care l-ar fi avut în condiţiile,
în care nu ar fi avut loc faptele ilicite. În acelaşi timp, renumele societăţii are de suferit,
ca urmare a activităţilor pârâtului care direcţionează în mod greşit consumatorii reclamantului spre alte produse ce nu corespund întotdeauna, din punct de vedere calitativ,
cu produsele comercializate de către aceasta. Instanţa urmează să verifice, dacă între
părţi există anumite legături care ar permite pârâtului să folosească mărcile înregistrate.
Or, astfel de legături, create doar în mintea consumatorilor, pot aduce atingere reputaţiei mărcii.
Se va avea în vedere că prejudiciile suferite de titularul unei mărci sunt cu atât mai
mari, cu cât prezenţa pe piaţă este mai importantă, fiind afectat beneficiul titularului
mărcii, atât prin câştigurile nejustificate ale celui care săvârşeşte actele ce aduc atingere
mărcii, cât şi prin pierderile de imagine suferite („diluarea prestigiului”), în urma actelor ilicite.
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Încasarea despăgubirilor
94. La cererea părţii lezate, pârâtul care a încălcat drepturile asupra unei mărci cu
bună ştiinţă sau având motive rezonabile de a şti acest lucru, va repara titularului de
drepturi pagubele, pe care acesta le-a suportat în mod real, din cauza încălcării drepturilor sale.
Instanţele de judecată, la stabilirea despăgubirilor, vor ţine cont de:
- consecinţele economice negative, inclusiv beneficiul ratat, suferite de partea lezată;
- beneficiile realizate pe nedrept de pârât;
- alte aspecte, cum ar fi dauna morală, cauzată titularului de drept, prin încălcarea
drepturilor sale.
95. Beneficiul ratat este acel venit care ar fi fost posibil de obţinut, în condiţiile unui
comportament normal, din partea autorului prejudiciului, în împrejurări normale. La
calcularea mărimii venitului ratat, importantă este stabilirea realităţii acelor venituri, pe
care persoana prejudiciată presupunea că le va obţine, în condiţiile normale ale circuitului civil, adică, în acele condiţii, asupra cărora nu influenţează circumstanţele imprevizibile sau împrejurările considerate, ca forţă majoră. Mărimea beneficiului ratat urmează
a fi probată de persoana lezată în drept.
96. Se atenţionează instanţele că art.72 alin.(1) lit.a) din Legea privind protecţia
mărcilor, conţine o enumerare cu caracter exemplificativ a aspectelor, pe care instanţa
le ia în considerare, la stabilirea despăgubirilor, printre acestea fiind şi prejudiciul moral
cauzat.
Din această formulare nu rezultă că, ori de câte ori va constata o încălcare a unui
drept asupra mărcii, instanţa va trebui să acorde titularului dreptului, în mod obligatoriu, despăgubiri pentru prejudiciul moral ori să acorde, în mod obligatoriu, despăgubiri
atât pentru prejudiciu] material, cât şi pentru prejudiciul moral. Dimpotrivă, referindu-se la prejudiciul moral, legea prevede că acesta se ia în considerare „după caz”.
Simpla încălcare, de către un terţ, a dreptului la marcă, nu implică de plano existenţa unui prejudiciu moral. Un astfel, de prejudiciu constă în atingerea directă, adusă
imaginii titularului de drepturi asupra mărcii, prin folosirea neautorizată a semnului
identic cu marca sa, atingere care urmează a fi dovedită de reclamant. Or, reparaţia
morală nu poate fi una arbitrară, nefundamentată pe împrejurări concrete care să ateste
paguba suferită, sub aspect moral.
97. Totodată, solicitarea unui prejudiciu moral exagerat, nu conduce automat la
respingerea totală a daunelor morale, pe motiv că nu au fost dovedite, atâta timp cât nu
există dispoziţii legale de cuantificare a acestora. Singura obligaţie a reclamantului, sub
aspectul probaţiunii, constă în oferirea, ca bază de estimare a prejudiciului moral, a cât
mai multor criterii care să asigure caracterul rezonabil al estimării.
Dat fiind faptul că nu există un algoritm matematic sau anumite principii contabile,
în baza cărora să se calculeze prejudiciul moral, pronunţând o soluţie în sensul admiterii
daunelor morale, la cuantificarea acestora, instanţa va lua la bază o estimare proprie, în
raport cu circumstanţele probate în cauză, şi anume: gradul ridicat de cunoaştere a mărcii, reputaţia mărci pe piaţă, distinctivitatea acestei mărci, profilul pârâtului, eforturile
deosebite ale titularului pentru asigurarea şi menţinerea calităţii deosebite a produselor
astfel marcate, diluarea prestigiului, în urma încălcării dreptului, durata încălcării dreptului la marcă.
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Astfel, stabilirea cuantumului despăgubirilor, pentru prejudicii aduse imaginii unei
persoane, presupune o apreciere subiectivă din partea judecătorului, care însă trebuie să
aibă în vedere anumite criterii obiective, rezultând din cazul concret, dedus judecăţii, gradul de lezare a valorilor sociale ocrotite, să aprecieze gravitatea atingerii aduse acestora.
98. În cazul apariţiei dificultăţii de stabilire a calculului exact, în situaţia în care este
dificil de a distinge prejudiciul material de cel moral, instanţa de judecată poate examina
aceste cerinţe global.
Drept urmare, prin prisma art.72 alin.1) lit.b) din Legea nr.38, instanţa poate fixa o
sumă unică, pe baza unor elemente, cum ar fi, cel puţin valoarea royalty sau încasările
care ar fi fost datorate, în cazul în care pârâtul ar fi cerut autorizaţia de a utiliza marca
respectivă.
Prin royalty (redevenţe) se vor înţelege sumele stabilite în contract, sub formă de
rate fixe, achitate la intervale concrete de timp.
În cazul când a comis o încălcare, din neştiinţă sau fără a avea motive rezonabile
de a şti acest lucru, vinovatul va fi obligat să recupereze beneficiile ratate sau pagubele
aduse titularului de drepturi, stabilite conform legii.
99. Se abrogă Hotărârea Plenului CSJ nr.26 din 24 decembrie 2001 „Despre practica
aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei privind protecţia proprietăţii industriale şi activităţii de raţionalizare”, modificată prin Hotărârea
Plenului CSJ nr.10 din 22.12.2008.
Preşedintele şedinţei,
Vicepreşedintele Curţii Supreme de Justiţie		

Tatiana VIERU

Chişinău, 6 februarie 2017
Nr. 1
Anexa nr.1
Legislaţia Republicii Moldova pertinentă în domeniul mărcilor:
- Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 (art.33 );
- Legea privind protecţia mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.99-101 din 06.06.2008, în vigoare din 06.09.2008;
- Codul de procedură civilă nr.225-XV din 30.05.2003, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.130-134/415 din 21.06.2013;
- Legea cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr.114 din
03.07.2014, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.282- 289/600 din 26.09.2014;
- Legea concurenţei nr.183 din 11.07.2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.193-197 din 14.09.2012;
- Legea cu privire la declararea complexului „Combinatul de Vinuri „Cricova”
S.A. drept obiect al patrimoniului cultural-naţional al Republicii Moldova nr.322 din
18.07.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.191-195/754 din 05.09.2003
(art.11);
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- Legea cu privire la acordarea statutului de obiectiv al patrimoniului cultural-naţional al Republicii Moldova bunurilor Întreprinderii de Stat „Combinatul de Vinuri
de Calitate „Mileştii Mici” nr.199-XVI din 28.07.2005, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.117-118/596 din 02.09.2005 (art.11);
- Hotărârea Guvernului nr.774 din 13.08.1997 cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.57-58/625 din 04.09.1997 (Compartimentul VII), în redacţia Hotărârii Guvernului nr.1072 din 22.09.16, MO 338341/30.09.16;
- Hotărârea Guvernului nr.852 din 16.08.2001 cu privire la modul de folosire a
mărcilor – proprietate a statului, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.100-101
din 18.08.2001;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1425 din 02.12.2003 privind modul
şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.244-247 din 12.12.2003;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.489 din 29.03.2008 cu privire la Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.72-73 din 08.04.08;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.880 din 22.11.2012 cu privire la
Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.245-247/951 din 30.11.2012;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.491 din 11.08.2015 cu privire la
aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei
naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.224-233 din 21.08.2015;
- Regulamentul privind înregistrarea contractelor de cesiune, licenţă, gaj şi franchising, referitoare la obiectele de proprietate industrială, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.612 din 12.08.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.135-138 din 19.08.2011;
- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de mediere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.184 din 16.04.2015, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.98-101/210 din
24.04.2015:
- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de contestaţii în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de examinare a contestaţiilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.257 din 02.04.2009, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.69-71/311 din 10.04.2009;
- Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.541 din 18.07.2011,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.118-121 din 22.07.2011;
- Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.783 din 30.06.2003, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.138-140/830 din 08.07.2003;
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- Regulamentul privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1609 din 31.12.03,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.6-12/76 din 01.01.04;
- Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.488 din 13.08.2009,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.127-130 din 21.08.2009;
- Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior,
md din 28.08.2000, aprobat de ANRTI a Republicii Moldova, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.25-26/75 din 01.03.2001 (pct.3.4, 3.5, 3.6);
- Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.915 din 26.07.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.247-255 din
05.08.2016.
Anexa nr.2
Tratate internaţionale, la care Republica Moldova este parte,
în domeniul proprietăţii industriale ce se referă la mărci:
- Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale, adoptată la
20.03.1883. (Republica Moldova a ratificat-o prin Hotărârea Parlamentului nr.1328-XII
din 11.03.1993);
- Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale,
încheiată la Stockholm la 14.07.1967 (OMPI). (Republica Moldova a ratificat-o prin Hotărârea Parlamentului nr.1328-XII din 11.03.1993);
- Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ
(TRIPs), semnat la Marrakech, la 15 aprilie 1994. (Republica Moldova a aderat prin Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului nr.218XV din 01.06.2001);
- Memorandum de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi OMPI privind cooperarea în domeniul proprietăţii intelectuale, (Aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.110 din 07 februarie 2013);
- Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din
14.04.1891. (Republica Moldova l-a ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.1624XVII din 26 octombrie 1993);
- Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 27 iunie 1989. (Republica Moldova l-a ratificat prin Hotărârea
Parlamentului nr.1252-XIII din 10 iulie 1997);
- Tratatul de la Nairobi privind protecţia simbolului olimpic din 26.09.1981. (Ratificat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.229 din 30.12.1993);
- Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT) din 28.10.1994. (Ratificat prin Hotărârea
Parlamentului nr.614-XIII din 27 octombrie 1995). Se va avea în vedere că acesta nu se
aplică mărcilor colective, mărcilor de certificare şi mărcilor de garanţie;

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

45

- Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor, în scopul înregistrării mărcii din 15 iunie 1957. (Ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.1251-XIII din 10 iulie 1997;
- Clasificarea Internaţională a Produselor şi Serviciilor, în scopul înregistrării mărcilor (CIPS), ediţia a 11-a, versiunea 2017, emisă în temeiul deciziei Comitetului de experţi al Uniunii de la Nisa, adoptată în cadrul sesiunii a 26-a din 25-29 aprilie 2016, pusă
în aplicare prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr.237 din 28.11.2016, http://
agepi.gov.md/sites/default/files/2016/12/CIPS112017.pdf;
- Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasificării internaţionale a elementelor figurative ale mărcilor din 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1995. (Ratificat
prin Hotărârea Parlamentului nr.1250-XIII din 10 iulie 1997);
- Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor din 28 martie 2006. (Ratificat
prin Legea nr.214-XVI din 23 octombrie 2008;
- Acordul privind măsurile de prevenire şi combatere a utilizării mărcilor şi indicaţiilor geografice false, semnat la Minsk, la 04 iunie 1999. (Republica Moldova a aderat
prin Hotărârea Guvernului nr.1332 din 03 decembrie 2001);
- Hotărârea Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente cu privire la Regulile controlului vamal asupra trecerii peste frontiera vamală a
mărfurilor ce conţin obiecte ale proprietăţii intelectuale, semnată la Moscova, la
28.09.2001. (Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Guvernului nr.1094 din
19.08.2002);
- Acordul privind colaborarea în domeniul protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale şi crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei juridice şi
apărării proprietăţii intelectuale, semnat la Sankt Petersburg, la 19.11.2010. (Republica
Moldova a aderat prin Hotărârea Guvernului nr.442 din 16.06.2011).
Anexa nr. 3
Directive ale Parlamentului European şi ale Consiliului:
- Directiva 2008/95 CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie
2008 de apropiere a legislaţiilor statelor-membre cu privire la mărci;
- Directiva 2015/2436 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislaţiilor statelor-membre cu privire la mărci, în vigoare de la 15.01.2016, cu excepţia art.1,7, 15, 19, 20, 21, 54-57, care se vor aplica din
15.01.2019;
Directiva a fost redactată şi adoptată în paralel cu Regulamentul nr.2015/2424, împreună alcătuind aşa-numitul „pachet legislativ” de reformare a dreptului mărcilor. Regulamentul nr.2015/2424 a intrat în vigoare la data de 23 martie 2016.
Terminologia Regulamentului a fost modificată, în raport cu prevederile Tratatului
de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de
instituire a Comunităţii Europene. Marca comunitară este denumită marca Uniunii Europene (denumită în continuare „marca europeană”), iar Oficiul pentru Armonizarea
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Pieţei Interne este denumit Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
(cu acronimul englez EUIPO).
- Directiva 2004/48 CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie
2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Notă: Se va avea în vedere că actele emise de Uniunea Europeană au un caracter neobligatoriu,
în măsura în care acestea nu sunt transpuse în legislaţia Republicii Moldova. Acestea sunt obligatorii doar pentru statele-membre ale Uniunii Europene. În ceea ce priveşte jurisprudenţa CJUE,
aceasta ar putea fi utilizată cu titlu de recomandare de către instanţele judecătoreşti din RM.

Plenul Curții Supreme
de Justiție a Republicii Moldova
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislaţiei
privind dreptul de autor şi drepturile conexe
nr. 1 din 25.04.2016
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2016, nr.6, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.36 din
04.12.2017
În scopul aplicării uniforme de către instanţele judecătoreşti a normelor juridice
ce vizează tematica abordată, în temeiul art.2 lit.d), art.16 lit.c) din Legea cu privire la
Curtea Supremă de Justiţie nr.789-XIII din 1996, art.17 CPC, Plenul Curţii Supreme de
Justiţie a Republicii Moldova oferă următoarele explicaţii:
1. Dreptul de autor este un sistem de norme juridice ce protejează drepturile
patrimoniale şi cele personale nepatrimoniale (morale) ale autorilor creaţiei intelectuale (literare, artistice şi ştiinţifice), care au fost exprimate într-o formă concretă,
perceptibilă simţurilor omeneşti, indiferent dacă acestea au fost aduse la cunoştinţa
publicului, precum şi drepturile conexe (drepturile interpreţilor, producătorilor de
fonograme, producătorilor de videograme şi organizaţiilor de difuziune prin eter sau
prin cablu).
Legislaţia pertinentă în domeniu
2. Hotărârea în cauză vizează aplicarea normelor juridice civile privind dreptul de
autor, îndeosebi aplicarea Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Se relevă faptul că legea menţionată este una complexă, interferând în sine atât
norme materiale, cât şi norme de ordin procesual.
Totodată, potrivit art.54 alin.(4) din aceasta, dispoziţiile procedurale prevăzute de
prezenta lege se completează cu cele de drept comun.
De rând cu normele CPC, dispoziţiile Legii nr.139/02.07.2010 vor fi aplicate în coroborare cu normele altor acte normative, ce au incidenţă cu tematica în cauză.
Cadrul legislativ în materia dreptului de autor şi a drepturilor conexe se prezintă
sub următorul aspect:
Legislaţia Republicii Moldova în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor
conexe:
- Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 (art.33);
- Legea cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr.114 din
03.07.2014, Monitorul Oficial nr.282-289/600 din 26.09.2014;
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- Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.191-193/630 din 01.10.2010;
- Codul civil nr.1107-XV din 06.06.2002. Monitorul Oficial nr.82-86/661 din
22.06.2002 (art.8, 21, 301, 470, 925, 1607);
- Codul de procedură civilă nr.225-XV din 30.05.2003, republicat în Monitorul Oficial nr.130-134/415 din 21.06.2013 (inclusiv art.85, 1271-1273, 460);
- Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000, republicat în
Monitorul Oficial, ediţie specială din 01.01.2007 (art.1, cap.XII);
- Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006, Monitorul Oficial nr.131-133/679 din 18.08.2006 (art.18);
- Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, republicat în Monitorul Oficial, ediţie
specială din 08.02.2007 (art.20, 28, 71, 75, 901);
- Legea nr.1459-XV din 14.11.2002 cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi
fonograme, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.11-13/42 din 31.01.2003;
- Legea cu privire la activitatea arhitecturală nr.1350-XIV din 02.11.2000. Monitorul Oficial nr.21-24 din 27.02.2001 (Capitolul IV);
- Legea cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.67-68/555 din 16.10.1997 (art.4);
- Legea privind meşteşuguri artistice populare nr.135-XV din 20.03.2003, Monitorul Oficial nr.84-86/390 din 16.05.2003 (art.5, 13);
- Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice nr.1421-XV din
31.10.2002, Monitorul Oficial nr.174-176/1331 din 20.12.2002 (art.8);
- Legea cu privire la activitatea editorială nr.939-XIV din 20.04.2000, Monitorul
Oficial nr.70-72/511 din 22.06.2000 (art.6, 8, 9, 11, 14, 15);
- Legea cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie nr.21 din 01.03.2013,
Monitorul Oficial nr.64-68/201 din 29.03.2013;
- Legea presei nr.243-XIII din 26.10.1994, Monitorul Oficial nr.2/12 din 12.01.1995
(art.16, 20, 26, 27);
- Legea cinematografiei nr.116 din 03.07.2014, Monitorul Oficial nr.217-222/467
din 01.08.2014 (art.2, 18);
- Legea cu privire la standardizare nr.590-XIII din 22.09.1995, republicată în Monitorul Oficial nr.99-102/328 din 25.05.2012 (art.11);
- Hotărârea Guvernului nr.880 din 22.11.2012 cu privire la Strategia naţională în
domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020, Monitorul Oficial nr.245-247/951
din 30.11.2012;
- Hotărârea Guvernului nr.489 din 29.03.2008 cu privire la Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.72-73/476 din
08.04.2008;
- Hotărârea Guvernului nr.641 din 12.07.2001 despre tarifele minime ale remuneraţiei de autor, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.81-83/682 din 20.07.2001;
- Hotărârea Guvernului nr.774 din 13.08.1997 cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.57-58/625 din 04.09.1997 (Compartimentul VII);
- Hotărârea Guvernului nr.915 din 26.07.2016 pentru aprobarea Regulamentului
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privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele
vamale, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.247-255/999 din 05.08.2016;
- Regulamentul cu privire la înregistrarea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.89 din 10.02.2012. Monitorul Oficial
nr.34-37/114 din 17.02.2012;
- Regulamentul cu privire la modul de producere, eliberare şi aplicare a marcajelor
de control pe exemplarele de opere şi fonograme şi Regulamentul cu privire la modul de înregistrare în Registrul de Stat al titularilor marcajelor de control, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.744 din 20.06.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.134/805 din 01.07.2003;
- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedurii de mediere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.184 din 16.04.2015, Monitorul Oficial nr.98-101/210 din 24.04.2015;
- Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.783 din 30.06.2003, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.138-140/830 din 08.07.2003;
- Regulamentul privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1609 din 31.12.03,
Monitorul Oficial nr.6-12/76 din 01.01.2004;
- Regulamentul cu privire la estimarea, omologarea şi achiziţionarea operelor literar-dramatice, muzicale şi de artă plastică, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1312 din 28.12.2000, Monitorul Oficial nr.1-4/11 din 11.01.2001.
Convenţii şi acorduri internaţionale în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe la care Republica Moldova este parte:
- Convenţia de la Berna cu privire la protecţia operelor literare şi artistice din
09.09.1886 (Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.511-XIII din
22.06.1995);
- Convenţia internaţională pentru protecţia drepturilor interpreţilor, ale producătorilor de fonograme şi ale organizaţiilor de difuziune, semnată la Roma la 26.10.1961
(Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.510-XIII din 22.06.1995);
- Convenţia mondială cu privire la drepturile de autor, semnată la Geneva la
06.09.1952 (Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1318-XII din
02.03.1993);
Convenţia de constituire a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, semnată la Stockholm la 14.07.1967 (Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1328-XII din 11.03.1993);
- Convenţia privind protecţia producătorilor de fonograme împotriva reproducerii
neautorizate a fonogramelor lor, semnată la Geneva la 29.10.1971 (Republica Moldova
a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.796-XIV din 10.02.2000);
- Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală,
semnat la Marrakech la 15 aprilie 1994 (Republica Moldova a aderat prin Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului nr.218-XV din
01.06.2001);
- Tratatul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale privind dreptul de au-
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tor, semnat la Geneva la 20.12.1996 (Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1452-XIII din 28.01.1998);
- Tratatul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale privind interpretările,
execuţiile şi fonogramele, semnat la Geneva la 20.12.1996 (Republica Moldova a aderai
prin Hotărârea Parlamentului nr.1452-XIII din 28.01.1998);
- Acordul cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii dreptului de autor şi a
drepturilor conexe, semnat la Moscova la 24.09.1993 (Republica Moldova a aderat prin
Hotărârea Parlamentului nr.206-XIV din 25.11.1998);
- Acordul de colaborare pentru combaterea încălcărilor drepturilor în domeniul
proprietăţii intelectuale, semnat la Moscova la 06.03.1998 (Republica Moldova a aderat
prin Hotărârea Guvernului nr.1245 din 15.11.2001);
- Hotărârea Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente cu
privire la Regulile controlului vamal asupra trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor
ce conţin obiecte ale proprietăţii intelectuale, semnată la Moscova la 28.09.2001 (Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Guvernului nr.1094 din 19.08.2002);
- Acordul privind colaborarea în domeniul protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale şi crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei juridice
şi apărării proprietăţii intelectuale, semnat la Sankt Petersburg la 19.11.2010 (Republica
Moldova a aderat prin Hotărârea Guvernului nr.442 din 16.06.2011).
Directive europene în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe:
- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr.2009/24/CE din 23 aprilie
2009 privind protecţia juridică a programelor pentru calculator;
- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr.2006/115/CE din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere şi de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale;
- Directiva Consiliului nr.93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind coordonarea
anumitor dispoziţii referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit şi retransmisiei prin cablu;
- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr.2006/116/CE din 12 decembrie 2006 privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe;
- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr.96/9/CE din 11 martie 1996
privind protecţia juridică a bazelor de date;
- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr.2001/29/CE din 22 mai 2001
privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în
societatea informaţională;
- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr.2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficul autorului unei opere de artă originală;
- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr.2004/48/CE din 29 aprilie
2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;
- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr.2014/26 UE din 26.02.2014
privind gestiunea colectivă a dreptului de autor şi drepturilor conexe şi acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online
pe piaţa internă;
- Directiva 2006/116/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decem-
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brie 2006 privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe
(versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L372 din 27 decembrie 2016.
Notă: Se va avea în vedere că actele emise de Uniunea Europeană au un caracter
neobligatoriu, în măsura în care acestea nu sunt transpuse în legislaţia Republicii Moldova. Acestea sunt obligatorii doar pentru statele membre ale Uniunii Europene. În ceea
ce priveşte jurisprudenţa CJUE, aceasta ar putea fi utilizată cu titlu de recomandare de
către instanţele judecătoreşti din RM.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.36 din 04.12.2017]
Principii generale
3. Se va reţine că, în cazul în care un tratat internaţional la care Republica Moldova
este parte, stabileşte alte norme decât cele prevăzute de Legea privind dreptul de autor şi
drepturile conexe, se vor aplica normele tratatului internaţional (art.2 alin.(1) din Legea
nr.139/02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe).
Potrivit prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte,
precum şi legislaţiei naţionale, protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe se
bazează pe următoarele principii:
- Principiul regimului naţional de protecţie, potrivit căruia persoanele fizice şi persoanele juridice străine, ale căror opere sau obiecte ale drepturilor conexe sunt protejate printr-un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte, beneficiază de
o protecţie echivalentă cu cea acordată persoanelor fizice sau persoanelor juridice din
Republica Moldova.
- Principiul protecţiei formei obiective de exprimare, potrivit căruia beneficiază de
protecţie toate operele exprimate într-o anumită formă, obiectivă din domeniul literal”,
artistic şi ştiinţific, indiferent de faptul, dacă acestea au fost sau nu aduse la cunoştinţa
publicului. Astfel, protecţia dreptului de autor se extinde asupra formei de exprimare,
dar nu se extinde asupra ideilor, teoriilor, descoperirilor ştiinţifice, procedeelor, metodelor de funcţionare sau asupra conceptelor matematice ca atare şi nici asupra invenţiilor cuprinse într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, explicare sau de exprimare.
- Principiul originalităţii, potrivit căruia beneficiază de protecţie doar operele care
sunt originale, în sensul că reprezintă prin sine înseşi creaţii intelectuale de autor. Nu
se aplică alte criterii, cum ar fi caracteristicile de ordin cantitativ, calitativ sau estetic,
pentru a determina, dacă aceste opere sunt pasibile de protecţie.
- Principiul apariţiei dreptului de autor independent de faptul înregistrării, notificării sau îndeplinirii altor formalităţi, potrivit căruia autorul beneficiază de protecţia
dreptului de autor asupra operei sale, prin însuşi faptul de creare a ei.
- Principiul exclusivităţii drepturilor, potrivit căruia autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea
operei, în condiţiile reglementate de lege.
4. Protecţia drepturilor de autor se va extinde asupra:
a) operelor, indiferent de locul primei lor publicări, al căror titular al dreptului de
autor este o persoană fizică sau juridică din Republica Moldova;
b) operelor publicate pentru prima dată în Republica Moldova, indiferent de domiciliul sau de sediul titularului dreptului de autor asupra respectivelor opere;
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c) altor opere, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova
este parte.
Competenţa litigiilor
5. Până la adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
civilă al Republicii Moldova nr.155 din 05.07.1012, Codul de procedură civilă statua că
pricinile ce decurg din dreptul de autor şi drepturile conexe se examinează în prima
instanţă de Curtea de Apel Chişinău.
Ulterior intrării în vigoare a actului legislativ, art.33 alin.(1) şi art.331 CPC statuează
că instanţele judecătoreşti judecă toate pricinile civile, cu participarea persoanelor fizice,
persoanelor juridice şi autorităţilor publice privind apărarea drepturilor, libertăţilor şi
intereselor legitime încălcate sau contestate, pricini pentru care legea nu prevede competenţa altor organe. Judecătoriile examinează şi soluţionează în fond toate pricinile
civile, dacă legea nu prevede altfel.
Astfel, începând cu 01.12.12, litigiile din domeniul dreptului de autor şi a drepturilor
conexe au fost transferate în competenţa judecătoriilor de drept comun şi urmează a fi
judecate în corespundere cu normele Codului de procedură civilă al Republicii Moldova.
6. Acţiunea născută din contractul în care se indică locul executării poate fi intentată şi în instanţa din acel loc (art.39 alin.(11) CPC). În acest context, dacă unei persoane
i-a fost acordată de către organizaţia de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale
de autor şi a celor conexe licenţă pentru valorificarea obiectelor drepturilor de autor
şi conexe, cu indicarea în licenţă a localurilor concrete în care urmează să se valorifice
operele, locul executării contractului (acţiunii licenţei) se va considera locul localului
indicat în licenţă, dar nu sediul organizaţiei de gestiune colectivă a dreptului de autor,
unde urmează să se prezinte dările de seamă a valorificării operelor.
Examinarea litigiului apărut între organizaţia de gestiune colectivă a drepturilor
de autor şi conexe şi un agent economic, chiar şi în proces de insolvabilitate, ce are ca
obiect încasarea remuneraţiei pentru valorificarea drepturilor de autor, nu ţine de competenţa instanţei de insolvabilitate, ci a instanţei de drept comun.
Competenţa litigiilor cu element de extraneitate
7. În privinţa litigiilor cu element de extraneitate se vor reţine următoarele:
În conformitate cu art.460 alin.(1) lit.j) CPC instanţele judecătoreşti ale Republica
Moldova sunt competente să judece pricini cu element de extraneitate, dacă în procesul
privind protecţia în străinătate a proprietăţii intelectuale a unei persoane domiciliate în
Republica Moldova, persoana este cetăţean al Republicii Moldova sau apatrid, iar, prin
convenţia părţilor, nu s-a stabilit o altă competenţă.
Totodată, dacă în tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte, sunt
stabilite alte reglementări decât cele prevăzute de legislaţia internă, instanţa, la judecarea
pricinii, aplică reglementările tratatului internaţional (art.12 alin.(4) CPC).
În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.595 din 24.09.99 privind tratatele
internaţionale ale Republicii Moldova, tratatele internaţionale se execută cu bună-credinţă, în conformitate cu principiul pacta sunt servanda. Republica Moldova nu poate
invoca prevederile legislaţiei sale interne ca justificare a neexecutării unui tratat la care
este parte.
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Potrivit art.5 pct.3 din Regulamentul nr.44/2001 al Consiliului Europei din
22.12.2000, o persoană care are domiciliul pe teritoriul unui stat membru poate fi acţionată în justiţie într-un alt stal membru în materie delictuală sau cvasidelictuală, în faţa
instanţelor unde s-a produs sau riscă să se producă fapta prejudiciabilă.
Instanţa judecătorească din Republica Moldova, stabilind faptul, dacă este competentă să judece o pricină cu element de extraneitate privind protecţia în străinătate a
proprietăţii intelectuale a unei persoane domiciliate în Republica Moldova, cetăţean al
Republica Moldova sau apatrid, va ţine cont de următoarele:
- dacă prin convenţia părţilor nu s-a stabilit o altă competenţă de soluţionare a
litigiului;
- ce competenţă prevede tratatul internaţional sau acordul bilateral încheiat între
statele membre;
- unde (în care stat) a avut loc acţiunea prejudiciabilă sau altă circumstanţă ce a
servit drept bază pentru cererea de reparare a prejudiciului.
Spre exemplu, dacă prejudiciul a fost cauzat de o persoană juridică în Federaţia
Rusă, prin închirierea şi punerea la dispoziţie în regim interactiv al operei cu încălcarea
drepturilor patrimoniale ale autorului (cetăţean al Republicii Moldova), instanţele de
judecată urmează să ţină cont de prevederile Tratatului, încheiat între Republica Moldova şi Federaţia Rusă, la 25.02.1993, cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală.
Art.40 din tratatul menţionat prevede că angajamentul cu privire la repararea prejudiciului, în afară de acţiunile legale ce reies din contracte şi alte acţiuni legale, se determină de legislaţia Părţii Contractante pe teritoriul căreia s-a produs acţiunea sau o altă
circumstanţă ce a servit drept motiv pentru cererea de reparare a prejudiciului. Dacă
cauzatorul de prejudiciu şi păgubaşul sunt cetăţeni ai uneia şi aceleiaşi Părţi Contractante, se aplică legislaţia Părţii Contractante, în instanţa de judecată a căreia a fost înaintată
cererea.
Pentru cauzele prevăzute în art.40 alin (1) şi (2) al Tratatului menţionat este competentă instanţa de judecată a Părţii Contractante, pe teritoriul căreia a avut loc acţiunea
sau o altă circumstanţă, ce a servit drept bază pentru cererea de reparare a prejudiciului.
Păgubaşul poate să înainteze cererea şi în instanţa de judecată a Părţii Contractante, pe
teritoriul căreia reclamatul are domiciliu.
Din situaţia menţionată în exemplu, rezultă că competentă de a judeca cauza în
materie delictuală este instanţa statului, unde s-a produs acţiunea prejudiciabilă, adică
instanţele de judecată din Federaţia Rusă.
8. În aceeaşi ordine de idei se vor reţine şi Hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene în materie de competenţă.
Astfel, articolul 5 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr.44/2001 al Consiliului din 22
decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor
în materie civilă şi comercială trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care se invocă
încălcarea drepturilor patrimoniale de autor garantate de statul membru al instanţei
sesizate, aceasta este competentă să judece o acţiune în răspundere formulată de autorul
unei opere împotriva unei societăţi care are sediul în alt stat membru şi care a reprodus
în acel stat respectiva operă pe un suport material care este apoi vândut de societăţi
cu sediul într-un al treilea stat membru, prin intermediul unui site internet care este
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accesibil şi în raza teritorială a instanţei sesizate. Această instanţă este competentă să se
pronunţe numai cu privire la prejudiciul cauzat pe teritoriul statului membru de care
aparţine (Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 3 octombrie 2013 Peter
Pinckney împotriva KDG Mediatech AG, C-170/12).
În acelaşi sens, în caz de pluralitate de autori prezumaţi ai unui pretins prejudiciu,
adus drepturilor patrimoniale de autor, protejate în statul membru de care aparţine instanţa sesizată, această dispoziţie (art.5 punctul 3 din Regulamentul CE nr.44/2001) nu
permite să se stabilească, din perspectiva locului unde s-a produs evenimentul cauzator
al acestui prejudiciu, competenta instanţei în raza căreia acela dintre autorii prezumaţi
care a fost chemat în judecată, nu a acţionat în raza teritorială a instanţei menţionate,
însă ea permite stabilirea competentei acestei instanţe din perspectiva locului materializării pretinsului prejudiciu, cu condiţia să existe riscul ca el să se materializeze în raza
instanţei sesizate. În această ultimă ipoteză, instanţa menţionată nu este competentă să
se pronunţe decât cu privire la prejudiciul cauzat pe teritoriul statului membru de care
aparţine (Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 3 aprilie 2014 Hi Hotel
HCF SARL împotriva Uwe Spoering, C-387/12).
Instanţa sesizată va verifica din oficiu competenţa sa de a soluţiona pricina cu clement de extraneitate şi, în cazul în care va constata că nu este competentă nici ea şi nicio
altă instanţă a Republicii Moldova, va respinge cererea (art.459 alin.(4) CPC).
Taxa de stat în litigiile ce decurg din dreptul de autor şi drepturile conexe
9. Se va avea în vedere că, potrivit art.4 alin.(1) p.2) din Legea taxei de stat, art.64
alin.(1) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi art.85 alin.(1)
lit.a) liniuţa a 2-a CPC, la depunerea cererii în cauzele privind dreptul de autor, drepturile conexe sau alte drepturi protejate de lege, reclamanţii se scutesc de achitarea taxei
de stat. Normele menţionate vor fi valabile şi pentru depunerea apelului sau recursului
de către titularul dreptului de autor.
În cazul admiterii acţiunii, laxa de stat urmează să fie încasată, în modul şi mărimea
stabilite de legislaţie, de la persoana recunoscută vinovată de violarea dreptului de autor,
a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de această lege.
În această ordine de idei, trebuie de menţionat că normele legale specificate anterior se referă doar la reclamanţi. În cazul depunerii apelului sau recursului de către pârâţi,
aceştia vor fi obligaţi la achitarea taxei de stat, în cuantumul prevăzut la alin.(1) lit.(j),
(k) art.3 din Legea taxei de stat.
Totodată, art.64 alin (2) al Legii 139/2010 stabileşte că cheltuielile de judecată rezonabile şi proporţionale şi alte cheltuieli suportate de partea care a avut câştig de cauză,
de regulă, vor fi încasate de la persoana care a pierdut procesul, cu excepţia cazului când
spiritul de echitate nu permite acest lucru.
Persoanele care pot iniţia procese ce vizează încălcarea dreptului de autor şi a
drepturilor conexe
10. Potrivit art.55 alin.(2) din Legea 139/2010, acţiunile ce rezultă din încălcarea
dreptului de autor şi a drepturilor conexe pot fi înaintate de:
a) titularii de drepturi sau de autorităţile abilitate cu protecţia drepturilor acestora;
b) alte persoane care beneficiază de astfel de drepturi, în special de licenţiaţi;
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c) de organizaţiile de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor
conexe;
d) de organizaţiile profesionale de apărare şi de alţi reprezentanţi ai titularilor de
drepturi şi ai licenţiaţilor.
11. „Titular de drepturi” înseamnă orice persoană sau entitate, diferită de un organism de gestiune colectivă, care este titulara unui drept de autor sau a unui drept conex
sau care, în temeiul unui acord pentru exploatarea drepturilor sau în temeiul legii, are
dreptul la o parte din veniturile provenite din drepturi.
Legea acordă dreptul de înaintare a acţiunilor în instanţa de judecată pentru apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, în primul rând, persoanelor care posedă
calitatea de subiect al dreptului de autor sau a drepturilor conexe – autorilor, interpreţilor, producătorilor de fonograme şi videograme, organizaţiilor de difuziune prin eter
sau prin cablu.
Potrivit art.9 alin.(1) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, se
consideră a fi autor, în absenţa unei probe contrare, persoana fizică sub al cărei nume
pentru prima dată este publicată opera.
Pentru ca autorul unei opere literare, artistice sau ştiinţifice să fie, până la proba
contrară, considerat ca atare şi admis să iniţieze proceduri împotriva nerespectării drepturilor, este suficient ca numele său să fie menţionat pe opera în modul obişnuit.
Coroborând prevederile alin.(5) art.58 CPC (în cazurile prevăzute de lege, în pricinile ce nasc din raporturi juridice civile, matrimoniale, familiale, de muncă şi din
alte raporturi juridice, minorii îşi apără personal în judecată drepturile, libertăţile şi
interesele legitime), precum şi cele din lit.b) alin.(2) art.21 CC (minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul fără consimţământul părinţilor, adoptatorilor sau
al curatorului să exercite dreptul de autor asupra unei lucrări ştiinţifice, literare sau
de artă), autorii minori care au împlinit vârsta de 14 ani ar putea să-şi apere personal
drepturile în judecată. Instanţa va constata necesitatea introducerii în proces a reprezentantului legal al minorului.
Persoana fizică sau juridică, al cărei nume ori denumire apare pe o operă audiovizuală, videogramă sau fonogramă, se consideră, până la proba contrară, producător al
operei audiovizuale, videogramei sau al fonogramei respective.
Astfel, reieşind din prevederile art.9 alin.(3) şi art.32 alin.(2) din Legea privind
dreptul de autor şi drepturile conexe, persoanele juridice pot beneficia de protecţia
drepturilor patrimoniale de autor şi conexe.
De asemenea, pot înainta acţiuni în judecată succesorii legali sau testamentari ai
autorilor, interpreţilor, producătorilor de fonograme şi videograme, organizaţiilor de
difuziune prin eter sau prin cablu.
12. La alte persoane care beneficiază de dreptul de a înainta acţiunea ce vizează
apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe se referă persoanele autorizate să
valorifice aceste drepturi, inclusiv în baza unui contract de licenţă exclusivă.
13. „Organizaţie de gestiune colectivă” înseamnă orice organizaţie care este autorizată prin lege sau prin atribuire, licenţă sau alt tip de înţelegere contractuală să gestioneze drepturile de autor sau drepturile conexe dreptului de autor, în numele unuia sau
mai multor titulari de drepturi, în beneficiul colectiv al acelor titulari, având drept unic
sau principal scop această activitate.
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Acestea îi reprezintă pe titularii de drepturi, inclusiv pe cei străini (în persoana organizaţiilor de gestiune colectivă din ţara corespunzătoare), în instanţele de judecată şi
în cadrul altor proceduri legale, precum şi în organele şi organizaţiile de stat, în legătură
cu drepturile transmise de aceştia sau în virtutea legii în gestiune şi efectuează orice
alte acte juridice necesare pentru protecţia şi asigurarea drepturilor respective, inclusiv
în nume propriu (art.49 alin.(1) lit.e) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile
conexe).
Organizaţiile de gestiune colectivă se pot adresa în judecată, inclusiv în nume propriu, ele având calitatea de reclamant, prezumându-se a fi subiecte ale raportului material litigios.
14. Prin organizaţii profesionale se vor înţelege uniunile de creaţie: Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea Arhitecţilor, Uniunea Cineaştilor, Uniunea Compozitorilor şi
Muzicologilor, Uniunea Designerilor, Uniunea Jurnaliştilor, Uniunea Meşterilor Populari, Uniunea Muzicienilor, Uniunea Teatrală, Uniunea Scriitorilor şi alte asociaţii
similare care, potrivit art.19 lit.c) din Legea cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile
de creaţie nr.21 din 01.03.2013 (MO nr.64-68 din 29.03.2013), dispun de dreptul de a
reprezenta interesele oamenilor de creaţie în raporturile cu autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale, în relaţiile cu angajatorii şi de a se adresa în instanţele judecătoreşti, în ordinea prevăzută de legislaţie.
Probele ce urmează a fi prezentate instanţei de judecată de către organizaţiile de
gestiune colectivă a drepturilor de autor
15. Autorii, interpreţii, producătorii de fonograme, producătorii de videograme,
precum şi alţi titulari ai dreptului de autor şi ai drepturilor conexe pot, din proprie iniţiativă, înfiinţa organizaţii de gestiune colectivă a drepturilor lor patrimoniale.
Organizaţiile de gestiune colectivă au statutul de persoane juridice şi se înfiinţează
prin liberă asociere şi nemijlocit de titularii dreptului de autor şi/sau ai drepturilor conexe, care fie devin membri ai acestor organizaţii, fie le deleagă împuterniciri printr-un
contract în formă scrisă.
Se va reţine că, în cazul sesizării instanţei de judecată de către organizaţiile de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe, acestea trebuie să prezinte
în instanţă următoarele înscrisuri, ce le demonstrează capacitatea juridică:
- certificatul de înregistrare a organizaţiei necomerciale eliberat de Ministerul Justiţiei;
- extrasul din Registrul de Stat al organizaţiilor necomerciale, în care se indică: denumirea organizaţiei, numărul de înregistrare, data înregistrării, codul fiscal, sediul organizaţiei, conducătorul organizaţiei;
- decizia (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova) Agenţiei de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală privind avizarea organizaţiei de gestiune colectivă a
drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe.
Se va verifica:
a) drepturile de autor şi/sau conexe, pe care le gestionează organizaţia;
b) titularii de drepturi sau categoria titularilor de drepturi, pe care îi reprezintă
organizaţia;
c) dacă nu a expirat, în cazul în care are un termen concret de valabilitate;
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d) dacă nu a fost anulată, în legătură cu pronunţarea altei decizii a Agenţiei de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală sau prin hotărârea instanţei judiciare;
e) dacă nu a fost suspendată de autoritatea competentă sau de instanţa judiciară.
Totodată, se va avea în vedere că, reieşind din faptul că pot exista mai multe organizaţii de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, dreptul persoanei de a depune
acţiune se va determina, apreciind categoria drepturilor şi categoria titularilor de drepturi pentru care s-a emis decizia.
- contracte privind transmiterea drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe
pentru administrare pe principii colective, încheiate între organizaţia de gestiune colectivă şi titularii drepturilor exclusive de autor şi/sau conexe;
- acordurile de reprezentare reciprocă a intereselor cu organizaţii similare din străinătate.
În cazul gestiunii colective obligatorii a dreptului de autor şi a celor conexe, organizaţia menţionată pentru a se adresa în judecată nu va avea nevoie şi de o procură
eliberată de titularul dreptului de autor şi a celor conexe.
16. De rând cu actele menţionate, organizaţiile menţionate pot să mai prezinte următoarele înscrisuri:
- Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice şi copia buletinului de identitate al administratorului persoanei care este chemată în calitate de pârât;
- Pretenţia expediată pârâtului cu aviz de recepţie;
- Probe ce demonstrează încălcarea pretinsă (spre exemplu, CD cu înregistrarea
video a concertului, la care s-au încălcat drepturile de autor sau conexe, copia afişului
despre concert etc.);
- Alte probe, spre exemplu, acte de constatare a faptelor şi a stărilor de fapt, întocmite de executorul judecătoresc, inclusiv cu utilizarea mijloacelor tehnice, în temeiul
art.25 din Codul de executare al Republicii Moldova, care pot fi utilizate ca probe în
procesul de judecată etc.
Procedura prealabilă sau căi alternative de soluţionare a litigiilor
17. Art.55 alin.(1) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe prevede
că orice persoană fizică sau juridică care are pretenţii în privinţa valorificării unui obiect
al dreptului de autor, al drepturilor conexe sau al altor drepturi protejate de lege, are
dreptul să iniţieze acţiuni în instanţa de judecată competentă ori să sesizeze altă autoritate pentru aplicarea măsurilor, procedurilor şi remediilor prevăzute de lege.
Secţiunea a 2-a din Legea cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr.114 din 03.07.2014 prevede căile de soluţionare extrajudiciară a litigiilor din
domeniul proprietăţii intelectuale:
- la Comisia de contestaţii din cadrul AGEPI;
- la Comisia de mediere instituită de AGEPI;
- la Arbitrajul specializat în domeniul proprietăţii intelectuale.
Acestea sunt căi alternative de soluţionare a litigiilor.
18. Se va reţine că Comisia de contestaţii este un organ administrativ de soluţionare a litigiilor, doar din domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi nu a dreptului de
autor şi conexe.
19. Pentru soluţionarea litigiilor ce ţin de gestiunea colectivă a drepturilor de autor
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şi conexe, ce rezultă din încălcarea dreptului de autor, legea nu obligă respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a pricinii pentru a se adresa în judecată, însă părţile ar
putea alege între instanţa de judecată şi arbitraj sau mediere.
Arbitrajul reprezintă o cale alternativă de soluţionare a litigiilor atât de către arbitri
numiţi pentru fiecare caz aparte (arbitraj ad-hoc), cât şi de instituţii permanente de arbitraj (art.2 din Legea cu privire la arbitraj nr.23 din 22.02.2008).
Pot fi supuse arbitrajului specializat în domeniul proprietăţii intelectuale pricinile
specificate la art.29 alin.(2) din Legea cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală.
Pentru apelare la arbitraj părţile urmează să încheie de comun acord convenţia
de arbitraj (clauză compromisorie sau compromis), care va îmbrăca obligatoriu forma
scrisă, respectându-se principiul libertăţii convenţiei de arbitraj (art.4 lit.c) din aceeaşi
lege). Astfel, părţile nu pot fi obligate să recurgă la arbitraj.
20. La mediere părţile pot recurge benevol, inclusiv după pornirea unui proces în
instanţa judecătorească sau arbitrală, medierea reprezentând o modalitate de soluţionare alternativă a litigiilor pe cale amiabilă, în cadrul unui proces structurat, flexibil
şi confidenţial, cu asistenţa unui sau mai multor mediatori (art.2 din Legea nr.137 din
03.07.2015 cu privire la mediere).
Pentru iniţierea procedurii de mediere este nevoie de acordul comun al părţilor
(Capitolul V din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere
în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de mediere, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.184 din 16.04.2015).
Astfel, rămâne la discreţia celui îndreptăţit să aleagă între sesizarea instanţei de
judecată sau a altei autorităţi (spre exemplu, Comisia de mediere, arbitraj), Totodată,
apelarea la arbitraj sau la Comisia de mediere reprezintă căi alternative de soluţionare
a litigiului, la care părţile recurg benevol, dacă ajung la numitor comun şi nicidecum
proceduri prealabile obligatorii.
Asigurarea probelor şi aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii
21. În materia proprietăţii intelectuale, inclusiv a dreptului de autor, instanţa de
judecată poate aplica atât măsurile de asigurare a acţiunii, prevăzute de art.175 CPC,
cât şi măsurile de asigurare, prevăzute prin legi speciale. Aceste măsuri pot fi clasificate,
după cum urmează:
a) Măsuri de asigurare a probelor (art.57 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art.1271 CPC).
b) Măsuri provizorii de asigurare (art.59 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe).
c) Măsuri de corecţie (art.60 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe).
Asigurarea probelor
22. În privinţa măsurilor de asigurare a probelor se vor reţine următoarele:
- Aplicarea măsurilor pentru asigurarea probelor poale avea loc atât în timpul procesului, precum şi până la intentarea procesului în instanţa judecătorească (art.1271 alin.
(1) CPC).

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

59

- Asigurarea probelor se face sub rezerva protecţiei informaţiei ce constituie secret
comercial.
- Asigurarea probelor se face cu condiţia depunerii unei cauţiuni (art.127 alin.(1)
CPC) în proporţie de 20% din valoarea bunurilor, a căror asigurare se solicită, iar în
cazul cererilor, a cărui obiect nu este evaluabil, suma cauţiunii constituie până la 50000
lei (art.1272 alin.(2) CPC). Reclamantul poate depune şi altă garanţie echivalentă, având
menirea să asigure compensarea, prevăzută la alin.(7) art.57 din Legea privind dreptul
de autor şi drepturile conexe, a eventualelor prejudicii suportate de pârât (alin.(5) art.57
din aceeaşi lege). Cauţiunea poate fi restituită în condiţiile alin.(4) şi (5) art.1272 CPC.
Asupra cererii de restituire a cauţiunii instanţa se pronunţă printr-o încheiere susceptibilă de recurs.
- Cererea de asigurare a probelor se depune la instanţa care judecă sau ar fi competentă să judece pricina, în aceasta urmând a se indica esenţa pricinii, datele părţilor,
inclusiv domiciliul ori sediul lor, probele, a căror asigurare se cere, faptele ce urmează
a fi confirmate sau infirmate prin aceste probe, motivul solicitării asigurării probelor.
- Asigurarea probelor se efectuează conform normelor CPC privind cercetarea probelor.
- Reieşind din prevederile art.129 alin.(1) CPC participanţii la proces se înştiinţează
despre locul, data şi ora asigurării probei, dar neprezentarea acestora nu împiedică luarea măsurilor de asigurare a probei.
- Măsurile de asigurare a probei pol fi întreprinse, dacă este necesar, fără să se anunţe pârâtul, în special atunci când orice tergiversare ar putea cauza prejudicii ireparabile
titularului de drepturi sau atunci când există un risc vădit, ca proba să fie distrusă (art.57
alin.(3) din Legea privind dreptul de autor). Aceste măsuri pot cuprinde descrierea detaliată, cu sau fără luarea mostrelor, ori sechestrarea bunurilor ce constituie obiect al
litigiului şi, după caz, a materialelor şi echipamentelor utilizate la producerea şi/sau distribuirea acestor bunuri, precum şi a documentelor referitoare la acestea.
- Dacă măsurile sunt întreprinse fără ca cealaltă parte să fie audiată, aceasta trebuie
să fie informată imediat despre luarea măsurilor de asigurare a probelor. La cererea
părţii interesate, va avea loc o revizuire, care poale include şi audieri, pentru a decide,
într-un termen rezonabil după notificarea măsurilor, dacă măsurile trebuie modificate,
revocate sau confirmate (art.57 alin.(4) din lege).
În acest context, prin „revizuire” nu se va înţelege calea de atac prevăzută în Titlul
III Capitolul XXXIX CPC, întrucât încheierea prin care s-a admis asigurarea probelor
nu poate fi contestată separat de fondul cauzei.
Modificarea, revocarea sau confirmarea măsurilor de asigurare a probelor se va face
printr-o încheiere, care va fi susceptibilă de atac, doar odată cu fondul cauzei.
- Asupra cererii de asigurare a probelor instanţa emite o încheiere. Încheierea prin
care s-a respins cererea de asigurare a probelor poate fi atacată cu recurs în termen de
5 zile de la pronunţare (dacă s-a emis cu citarea participanţilor) sau de la comunicare
(dacă s-a emis fără citarea lor). Încheierea prin care s-a admis asigurarea probelor nu
poate fi contestată separat, ci doar odată cu fondul cauzei (art.128 CPC).
- Măsurile de asigurare a probelor pot fi revocate la cererea pârâtului, fără a i se
afecta dreptul de a cere despăgubiri, dacă reclamantul nu a iniţiat, în decurs de 20 de zile
lucrătoare, proceduri care să conducă la examinarea cazului de către instanţa de judeca-
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tă. Astfel, dacă reclamantul nu a intentat în timp de 20 de zile de la pronunţarea încheierii de asigurare a probei o acţiune în instanţa de judecată, instanţa va anula încheierea
de asigurare a probei. Se va reţine că, termenul de 20 de zile este unul de decădere şi nu
poate fi restabilit (art.1273 alin.(3) CPC).
- Măsurile de asigurare a probelor se vor anula şi în cazurile specificate la art.1273
alin.(2) CPC.
- În cazul în care măsurile de asigurare a probelor sunt revocate sau decad din cauza
oricărui act al reclamantului ori a omisiunii sale sau dacă, ulterior, nu se constată nicio
încălcare sau tentativă de încălcare a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor
drepturi protejate de prezenta lege, instanţa de judecată poate decide ca reclamantul, la
cererea pârâtului, să repare acestuia prejudiciile cauzate, prin aplicarea acelor măsuri
(art.57 alin.(7) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe).
Procedura de reclamare a probelor
23. Este important să nu se confunde măsurile de asigurare a probelor cu procedura
de reclamare a probelor.
Ultima se va desfăşura în conformitate cu prevederile art.119 CPC.
Dacă în procesul de adunare a probelor apar dificultăţi, instanţa poate contribui, la
solicitarea părţilor, la adunarea şi prezentarea probelor necesare (art.119 alin.(1) CPC).
La cererea părţii care a prezentat probe rezonabile, acceptabile şi suficiente în susţinerea pretenţiilor sale şi a precizat, în argumentarea acelor pretenţii, elemente de probă care
sunt sub controlul părţii opuse, instanţa de judecată competentă poate dispune, sub rezerva de protecţie a informaţiei confidenţiale, ca aceste elemente de probă să fie prezentate
de partea opusă (art.56 alin.(1) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe).
Urmează de menţionat că, potrivit art.119 alin.(2) CPC, instanţa judecătorească
(judecătorul) poate elibera, după caz, la cererea părţilor sau a ailor participanţi la proces, un demers pentru obţinerea probei. Totodată, dispoziţia primei instanţe, prin care
nu se soluţionează fondul pricinii, se emite în formă de încheiere (art.14 alin.(3) CPC).
Astfel, coroborând prevederile art.119 alin.(2) CPC şi art.14 alin.(3) CPC, rezultă
că în privinţa demersului privind reclamarea probelor, instanţa de judecată se poate
pronunţa prin:
- o încheiere separată;
- o încheiere inserată în cadrul procesului-verbal al şedinţei de judecată;
- un demers adresat părţii care deţine proba.
Spre deosebire de cererea de asigurare a probelor, care poate fi înaintată şi până la
depunerea cererii de chemare în judecată, demersul de reclamare a probelor se va depune doar dacă s-a depus cererea de chemare în judecată.
Măsurile provizorii de asigurare a acţiunii
24. Art.59 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe prevede că instanţa poate să dispună şi măsuri provizorii şi de asigurare a acţiunii. La acestea se referă
dreptul instanţei de a:
a) emite, în privinţa presupusului violator, o încheiere, cu scopul de a preveni orice
încălcare iminentă a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege, ori să interzică, sub rezerva aplicării unor sancţiuni pecuniare
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repetate, continuarea pretinselor încălcări ale dreptului vizat, ori să ceară prezentarea
unor garanţii destinate să asigure despăgubirea titularului de drepturi.
Astfel, instanţa, prin încheiere, poate urmări:
- prevenirea încălcării dreptului de autor;
- interzicerea continuării pretinselor încălcări;
- prezentarea unei garanţii pentru asigurarea despăgubirii.
b) emite o încheiere, în privinţa unui intermediar, ale cărui servicii sunt utilizate de
o terţă persoană care încalcă dreptul de autor, drepturile conexe sau alte drepturi protejate de prezenta lege, inclusiv în privinţa intermediarilor, ale căror calculatoare şi servicii de telecomunicaţii sunt utilizate de o terţă persoană care comite o astfel de încălcare.
Măsurile provizorii de asigurare a acţiunii pot fi aplicate nu numai în privinţa pretinsului violator, ci şi în privinţa unei persoane intermediare, de a cărei servicii beneficiază persoana care încalcă dreptul de autor.
c) dispune sechestrarea bunurilor presupuse că încalcă dreptul de autor, drepturile
conexe sau alte drepturi protejate de lege, în scop de prevenire a introducerii sau răspândirii acestora în reţelele de comerţ.
În cazul unei încălcări comise la scară comercială, atunci când reclamantul demonstrează existenţa unor circumstanţe susceptibile să compromită compensarea prejudiciilor, instanţa de judecată poate să dispună măsuri provizorii, precum sunt sechestrarea bunurilor mobile şi imobile ale presupusului violator, inclusiv blocarea conturilor
bancare şi a altor active ale acestuia. În acelaşi scop, instanţa de judecată poate cere
prezentarea documentelor bancare, financiare sau comerciale, ori accesul la informaţia
relevantă.
Se explică că în cazul aplicării măsurilor provizorii de asigurare, prevăzute la art.59
din lege, prin „blocarea conturilor” se va avea în vedere aplicarea sechestrului pe mijloacele băneşti aflate pe cont, în mărimea valorii acţiunii înaintate. Totodată, instanţa
nu este în drept să dispună blocarea totală a conturilor bancare ale pârâtului, fapt care
ar duce la paralizarea activităţii economice a acestuia.
25. Pentru a dispune măsurile de asigurare provizorie, instanţa de judecată poate să
ceară reclamantului să prezinte probe privind faptul că:
- este titularul de drepturi;
- drepturile sale au fost încălcate sau că o atare încălcare este iminentă.
Legea obligă reclamantul să depună o cauţiune sau o garanţie echivalentă pentru ca
instanţa să dispună aplicarea măsurilor provizorii de asigurare (art.59 alin.(5) din Legea
privind dreptul de autor şi drepturile conexe).
Aceste măsuri pot fi aplicate şi până la depunerea cererii de chemare în judecată.
Se va reţine că depunerea cauţiunii va fi obligatorie, doar pentru dispunerea măsurilor provizorii de asigurare prevăzute la art.59 din Legea privind dreptul de autor şi
drepturile conexe. Dacă se solicită dispunerea măsurilor de asigurare prevăzute de CPC,
cauţiunea nu este obligatorie.
Procedura de examinare a cererii privind asigurarea provizorie a acţiunii va fi similară procedurii de examinare a cererii ce vizează asigurarea probelor.
26. Încheierile, prin care instanţa dispune sau refuză dispunerea măsurilor provizorii de asigurare, vor fi susceptibile de recurs în temeiul art.181 CPC, măsurile aplicate
echivalând cu măsurile de asigurare a acţiunii.
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Măsurile provizorii aplicate pot fi anulate, la cererea pârâtului, dacă în decurs de
20 de zile de la aplicare, reclamantul nu a depus o cerere de chemare în judecată. De
asemenea, măsurile provizorii se vor anula, dacă acţiunea a fost respinsă, procesul a fost
încetat, cererea a fost scoasă de pe rol sau restituită.
În cazul în care măsurile de asigurare a probelor sunt revocate sau decad din cauza
oricărui act al reclamantului ori a omisiunii sale sau dacă, ulterior, nu se constată nicio
încălcare sau tentativă de încălcare a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor
drepturi protejate de prezenta lege, instanţa de judecată poate decide ca reclamantul, la
cererea pârâtului, să repare acestuia prejudiciile cauzate, prin aplicarea acelor măsuri
(art.59 alin.(7) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe).
Măsuri de corecţie
27. Instanţa de judecată poate dispune, la cererea reclamantului, să fie întreprinse
şi aşa-numitele măsuri de corecţie (art.60 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe). Acestea se vor aplica în privinţa bunurilor considerate ca provenind din
încălcarea dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege
şi, după caz, în privinţa materialelor şi echipamentului care au servil la crearea sau confecţionarea acelor bunuri. Măsurile de corecţie pot consta în:
a) retragerea provizorie din circuitul comercial;
b) retragerea definitivă din circuitul comercial;
c) confiscarea şi distrugerea.
Acestea se vor aplica, numai dacă nu sunt motive, pentru a se proceda altfel.
La examinarea cererii de aplicare a măsurilor de corecţie, se va respecta principiul
proporţionalităţii între gravitatea încălcării şi remediile dispuse, precum şi interesele
terţelor persoane.
Conţinutul dreptului de autor
28. Dreptul de autor reprezintă un drept de proprietate intelectuală recunoscut
persoanei fizice, care a creat o operă originală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific,
independent de modalitatea de creaţie, de modul sau de forma concretă de exprimare,
precum şi independent de valoarea şi destinaţia ei, ori recunoscut altor titulari legali
(persoane fizice sau persoane juridice).
Opera va fi protejată de dreptul de autor, dacă va face parte din domeniul literar,
artistic sau ştiinţific.
Potrivit legislaţiei autohtone, precum şi a celei internaţionale, autorul beneficiază
de drepturi morale şi patrimoniale.
Autor se va considera persoana fizică, prin a cărei activitate creatoare a fost creată
opera.
Drepturile morale ale autorului
29. Potrivit art.10 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, autorul
unei opere beneficiază de următoarele drepturi morale:
a) dreptul la paternitate;
b) dreptul la nume;
c) dreptul la respectarea integrităţii operei;
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d) dreptul la divulgarea operei;
e) dreptul la retractarea operei.
Drepturile morale se caracterizează prin următoarele:
- ataşamentul faţă de persoana autorului;
- sunt atribuite în exclusivitate persoanelor fizice;
- caracterul inalienabil (autorul nu poate renunţa la protecţie);
- caracterul insesizabil (drepturile nu pot fi urmărite silit);
- caracterul imprescriptibil (drepturile pot fi exercitate atâta timp, cât opera rămâne
în memoria oamenilor şi este utilizată);
- caracterul perpetuu (drepturile se protejează nelimitat în timp).
30. Dreptul la paternitate reprezintă dreptul de a fi recunoscut în calitate de autor al
operei sale şi dreptul de a pretinde o atare recunoaştere, inclusiv prin indicarea numelui
său pe toate exemplarele operei publicate sau prin referirea la numele său, după cum se
obişnuieşte, în cazul oricărei valorificări a operei, cu excepţia cazurilor, când acest lucru
este imposibil şi când lipsa obligaţiei de a indica numele autorului decurge din alte prevederi ale Legii 139/2010.
Dreptul la paternitate este încălcat, atunci când o persoană difuzează publicului
copii ale operei ori expune creaţii artistice, atribuindu-le un alt nume decât al autorului
(spre exemplu, publicarea unui articol de ziar în alt ziar, sub numele unei persoane,
alteia decât autorul).
Dreptul de a pretinde indicarea numelui este încălcat, în momentul în care autorul nu a fost identificat într-un mod specific operei. Identificarea într-un mod propriu
presupune menţionarea numelui autorului pe fiecare copie, într-o manieră clară şi proeminentă. În cazul unei cărţi, numele autorului trebuie menţionat cel puţin în interiorul
cărţii, iar dacă este o transmisie radio-tv, numele trebuie să fie menţionat într-o manieră
care să conducă la citirea sau ascultarea sa.
În cazul operelor derivate, este obligatorie şi indicarea numelui autorului operei
originale.
Într-o speţa, autorii unei fresce, servind ca decor pentru un clip publicitar, au obţinut recunoaşterea de către o instanţă franceză a încălcării dreptului la nume, prin nemenţionarea numelui lor.
Se va considera încălcare similară şi omisiunea numelui, în calitate de autor al scenariului în materialele de promovare a unui film.
31. Dreptul la nume constă în dreptul autorului de a decide cum va figura numele
său la valorificarea operei (numele adevărat, pseudonimul sau anonim).
Când opera a fost publicată anonim sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, editura, al cărei nume este indicat pe operă, se consideră, în absenţa
unei probe contrare, reprezentant al autorului, având în această calitate dreptul să protejeze şi să exercite drepturile autorului.
32. Dreptul la respectarea integrităţii operei – dreptul la protecţia operei sale contra
oricărei denaturări, schimonosiri sau a oricărei alte atingeri aduse operei, care prejudiciază onoarea sau reputaţia autorului.
Drept exemple de încălcare a dreptului la integritatea operei pot servi:
- publicarea unei opere, eliminând anumite pagini, pasaje sau alineate;
- adăugarea sau eliminarea unor ilustrate, prefeţe, postfeţe, comentarii la operă;
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- adăugarea unor culori sau colorarea unui desen publicat în format alb-negru, în
cazul operelor de artă plastică;
- adăugarea muzicii într-un film mut, colorarea unui film în format alb-negru, în
cazul operelor audiovizuale;
- adăugarea sau excluderea muzicii în cadrul clipurilor de publicitate;
- alte schimbări aduse în planul, conţinutul sau forma de exprimare a operei;
- executarea de proastă calitate a lucrărilor de reproducere a unei fotografii;
- iniţiativa balerinei de a introduce un pas de dans, fără acordul coregrafului etc.
33. Dreptul la divulgarea operei reprezintă dreptul autorului de a decide, dacă opera va fi adusă la cunoştinţa publică, în ce mod şi când.
Cu titlu de excepţie, art.14 alin.(2) al Legii 139/2010 stabileşte că autorul operei
create, ca urmare a îndeplinirii unei misiuni încredinţate de angajator sau ca urmare a
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu (operă de serviciu), nu are dreptul să interzică angajatorului său să o publice sau să o facă în alt mod accesibilă pentru public,
Odată adusă la cunoştinţă publică, opera se consideră a fi divulgată, iar dreptul
moral la divulgare se consideră epuizat.
Spre exemplu, dreptul la divulgare în cazul operelor de arhitectură se epuizează
odată cu transmiterea proiectelor de arhitectură şi proiectelor de complexe arhitecturale
pentru începerea lucrărilor de construcţie.
34. Dreptul la retractarea operei (dreptul la retragerea operei) – dreptul autorului
de a retracta opera sa din circuitul comercial, despăgubind pe titularul dreptului de valorificare, dacă acesta este prejudicial, prin exercitarea retractării (art.10 din lege).
Motivele care stau la baza deciziei de retractare aparţin exclusiv autorului şi nu pot
fi supuse cenzurii instanţei.
Retractarea operei scrise în copaternitate trebuie să fie însoţită de motive justificate,
de compensarea coautorilor şi de compensarea titularilor de drepturi.
Se atenţionează instanţele că dreptul de retractare nu se aplică asupra obiectelor de
artă aplicată şi a operelor de arhitectură.
35. Se va reţine că drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renunţări sau
cesiuni şi sunt imprescriptibile, chiar şi în cazul în care autorul cedează drepturile sale
patrimoniale.
Drepturile patrimoniale ale autorului
36. Valorificarea operei sau exercitarea drepturilor patrimoniale poate fi realizată
de autor sau de alt titular al dreptului de autor, în următoarele modalităţi:
a) reproducerea operei;
b) distribuirea originalului sau a exemplarelor operei;
c) închirierea exemplarelor operei, cu excepţia operelor de arhitectură şi a operelor
de artă aplicată;
d) importul exemplarelor operei, în vederea distribuirii, inclusiv al exemplarelor
confecţionate cu consimţământul autorului sau al altui titular al dreptului de autor;
e) demonstrarea publică a operei;
f) interpretarea publică a operei;
g) comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv prin satelit (tele/radiodifuziune)
sau prin cablu;
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h) retransmiterea simultană şi fără modificări, prin eter sau prin cablu, a operei
transmise prin eter sau prin cablu;
i) punerea la dispoziţie în regim interactiv a operei;
j) traducerea operei;
k) transformarea, adaptarea, aranjamentul sau alte modificări ale operei.
Drepturile patrimoniale de autor simt considerate drepturi subiective, adică existenţa lor este condiţionată de divulgarea operei.
Drepturile patrimoniale poartă un caracter:
- exclusiv, adică doar autorul sau titularul de drepturi au dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea operei;
- limitativ în timp, adică autorul sau titularul de drepturi se bucură de exercitarea
drepturilor patrimoniale o perioadă restrânsă de timp, egală, în general, cu viaţa autorului, plus şaptezeci de ani, după decesul acestuia.
37. Prin reproducerea operei se va avea în vedere realizarea unuia ori a mai multor exemplare ale unei opere sau ale unui obiect al drepturilor conexe, fie directă sau
indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloc sau sub orice formă, inclusiv
în scopul de imprimare audio ori video şi/sau al stocării unei opere ori a unui obiect al
drepturilor conexe pe suporturi materiale sau electronice.
Reproducerea este copierea şi multiplicarea operei, prin:
- Tipărire,
- Fotocopiere,
- Înregistrare mecanică,
- Înregistrare cinematografică,
- Înregistrare magnetică.
Legea 139/2010 nu face distincţie între reproducerea în totalitate sau în parte a operei.
38. Distribuirea operei reprezintă punerea în circulaţie, prin vânzare sau prin orice
alt mod de transmitere în proprietate, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului ori a copiilor unei opere sau a unor obiecte ale drepturilor conexe, precum şi oferirea publică a
acestora. Dreptul de distribuire se epuizează odată cu prima vânzare sau cu altă primă
transmitere a dreptului de proprietate asupra originalului ori exemplarelor operei pe
teritoriul Republicii Moldova.
39. Închirierea operei, cu excepţia operelor de arhitectură şi a operelor de artă aplicată, presupune punerea la dispoziţie spre utilizare, pentru o perioadă limitată de timp şi
pentru obţinerea unui avantaj economic sau comercial, direct sau indirect, a unei opere
sau a unui obiect de drept conex.
În cazul în care un autor a transmis sau a cesionat unui producător de fonograme
sau de opere audiovizuale dreptul său de închiriere a fonogramei sau a operei audiovizuale, autorul îşi păstrează dreptul la o remuneraţie echitabilă pentru fiecare închiriere.
Acest drept este inalienabil şi se exercită numai prin intermediul organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale.
40. Importul exemplarelor operei, în vederea distribuirii, inclusiv al exemplarelor
confecţionate cu consimţământul autorului sau al altui titular al dreptului de autor.
Importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc
statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sunt plătite drepturile de
import şi sunt aplicate măsurile de politică economică.
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41. Demonstrarea publică a operei reprezintă expunerea originalului sau a copiei
unei opere, directă sau indirectă, prin intermediul mijloacelor de proiecţie a imaginii
unei opere, prin slide-uri ori prin alte mijloace, pe ecran ori în alt mod similar (cu excepţia comunicării prin eter sau prin cablu), în care opera, copia sau imaginea ei este
expusă într-un loc public ori în orice alt loc, din care poate fi percepută de persoane care
nu fac parte din cercul obişnuit al familiei sau al cunoscuţilor apropiaţi. Demonstrarea
publică a operei audiovizuale presupune demonstrarea neconsecutivă a unor imagini
izolate ale ei, dat fiind faptul că demonstrarea obişnuită consecutivă a imaginilor unei
opere audiovizuale constituie interpretare publică.
42. Interpretarea publică a operei – prezentarea operelor, interpretărilor sau a fonogramelor prin reprezentare scenică, recitare, cântec sau printr-o altă modalitate, atât
pe viu, cât şi prin intermediul diferitor dispozitive, mijloace sau procedee (cu excepţia
comunicării publice), în locuri accesibile publicului ori în orice alte locuri în care operele, interpretările sau fonogramele pot fi percepute de persoane care nu fac parte din
cercul obişnuit al familiei sau al cunoscuţilor apropiaţi.
43. Comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv prin satelit (tele/radiodifuziune) sau prin cablu reprezintă transmiterea prin eter, inclusiv prin satelit (tele/
radiodifuziune), prin cablu sau prin alte mijloace a imaginilor şi/sau a sunetelor operelor ori a obiectelor drepturilor conexe, astfel încât imaginile sau sunetele să poată
fi percepute de persoane care nu fac parte din cercul obişnuit al unei familii şi al
cunoscuţilor apropiaţi, în locuri în care, fără actul de transmitere, ele nu ar putea
percepe imaginile şi/sau sunetele. Comunicarea semnalelor codificate reprezintă o
transmitere prin eter sau prin cablu (comunicare publică), în cazul în care mijloacele
de decodificare sunt oferite publicului de către organizaţia de difuziune prin eter
sau, respectiv, de către organizaţia de difuziune prin cablu ori cu consimţământul
acesteia. Retransmiterea prin eter (redifuzarea) sau prin cablu care nu se efectuează
simultan cu comunicarea publică originală sau care include schimbări (dublări, subtitrări, inserări de reclame) se consideră un nou act de comunicare publică prin eter
sau prin cablu.
44. Potrivit jurisprudenţei CJUE (Curţii de Justiţie a Uniunii Europene), în sensul
directivelor Uniunii Europene, reprezintă o comunicare publică:
■ Distribuirea de opere muzicale, prin aparate TV instalate în camerele unui hotel, indiferent de tehnica de transmitere a semnalului şi fără a avea relevanţă
caracterul privat al camerelor: C-306/05. Rafael Hoteles. Prin simpla instalare
de televizoare în camerele de hotel şi prin simpla racordare a acestora la antena
centrală a hotelului respectiv, hotelierul efectuează un act de comunicare publică în sensul directivei: C-136/09. OSDD.
■ Transmisia operelor radiodifuzate, prin intermediul unui ecran de televizor şi al
unor difuzoare, către clienţii prezenţi într-un bar: cauzele conexate C-403/08 şi
C-429/08, Football Association Premier League şi alţii.
■ Retransmisia operelor incluse într-un program televizat difuzat pe cale terestră,
efectuată de alt organism decât organismul de radiodifuziune sau de televiziune
iniţial, printr-un flux continuu, prin internet pus la dispoziţia abonaţilor organismului menţionat, care pot recepţiona această retransmisie prin conectare la
serverul său, chiar dacă aceşti abonaţi se află în zona de recepţie a programului
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televizat difuzat pe cale terestră menţionat şi pot recepţiona în mod legal acest
program printr-un receptor de televiziune: C-607/11. ITV/TVC.
Nu reprezintă o comunicare publică, în sensul directivelor:
■ Noţiunea „comunicare publică” prevăzută la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 92/100 trebuie interpretată în sensul că nu acoperă situaţia difuzării gratuite
de fonograme într-un cabinet stomatologic în cadrul exercitării unei profesii liberale, în avantajul clientelei, care beneficiază de aceasta, independent de voinţa
sa: G-135/10, SCF/Marco del Corso.
■ Difuzarea unei interfeţe grafice cu utilizatorul în cadrul programelor de televiziune: C-393/09, BSA.
45. Retransmiterea simultană şi fără modificări, prin eter sau prin cablu, a operei transmise prin eter sau prin cablu reprezintă captarea şi transmiterea simultană a
serviciilor de programe sau a unor părţi importante din asemenea servicii, prin orice
mijloace tehnice, în integralitatea lor şi fără nicio modificare, difuzate de radiodifuzori
şi destinate recepţionării de către public.
Potrivit art.18 din Codul audiovizualului:
1) Transmisia şi retransmisia serviciilor de programe se efectuează, cu respectarea
obligatorie a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, în conformitate cu legislaţia
privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
În virtutea art.11 alin.(5) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe,
potrivit căruia dreptul de retransmisie prin cablu se exercită exclusiv prin intermediul
unei organizaţii de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, se impune concluzia
că, de rând cu licenţa obţinută de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, pentru
retransmisia canalelor TV, operatorii reţelei prin cablu urmează să obţină licenţă şi de
la organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor pentru valorificarea operelor. În caz contrar, se va considera că au fost violate drepturile de autor.
Or, autorul, în calitate de subiect al dreptului de autor, are printre altele, dreptul
exclusiv la comunicare publică a operei şi dreptul exclusiv la retransmiterea simultană şi fără modificări, prin eter sau prin cablu, a operei transmise prin eter sau prin
cablu (art.11 din Legea 139/2010).
Interpretul şi producătorul de fonograme, în calitate de subiecţi ai drepturilor conexe,
dispun de un drept exclusiv la comunicare publică prin eter sau prin cablu a interpretării fonogramei şi un drept la remuneraţie pentru retransmiterea simultană şi tară
modificări, prin eter sau prin cablu a fonogramei (art.33, 34, 37 din Legea din 139/2010).
Organizaţia de difuziune prin eter sau prin cablu, în calitate de subiect al drepturilor
conexe, are dreptul exclusiv să permită sau să interzică retransmiterea emisiunii sale
(art.36 din Legea 130/2010).
Pentru a utiliza o operă, o interpretare sau o fonogramă, postul de televiziune sau
de radio are nevoie de acordul autorului, interpretului şi producătorului de fonogramă
privind transmiterea, drept exclusiv la comunicare publică sau de permisiunea societăţii care gestionează colectiv acest drept a acestor subiecţi. Pentru exercitarea acestui
drept, postul de televiziune sau de radio plăteşte o remuneraţie (art.11 alin.(1.) lit.g),
art.37 alin.(1) lit.b) din Legea 139/2010).
Orice persoană care doreşte să retransmită simultan, prin eter sau prin cablu,
emisiunile unei alte organizaţii de difuziune prin eter sau prin cablu, este obligată să
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plătească o remuneraţie către societatea de gestiune colectivă (distribuită ulterior către
autori, interpreţi şi producători de fonograme) pentru valorificarea dreptului exclusiv
la retransmiterea simultană şi fără modificări, prin eter sau prin cablu, a operei sau
fonogramei transmise prin eter sau prin cablu şi să obţină acordul organizaţiei de difuziune prin eter sau prin cablu asupra dreptului exclusiv la retransmiterea emisiunii
(art.1 alin.(1) lit.h), alin.(5, 6, 7, 8), art.36 alin.(1) lit.e), art.37 alin.(1) lit.c), art.48 alin.
(13) lit.e) din Legea 139/2010).
În acelaşi timp, instanţele vor ţine cont de faptul că suma remuneraţiei de autor
pentru dreptul de retransmisie prin cablu se va stabili luând ca bază orice tip de plăţi, pe
care operatorii reţelei prin cablu le încasează de la membrii publicului pentru serviciile
corespunzătoare, inclusiv pentru accesul tehnic, precum şi pentru menţinerea şi deservirea tehnică a echipamentului utilizat pentru realizarea retransmisiei. Suma se stabileşte pentru achitarea atât a remuneraţiei cuvenite autorilor sau altor titulari ai dreptului
de autor pentru drepturile lor exclusive prevăzute la alin.(1) lit.h) din art.11 din Legea
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cât şi a remuneraţiei echitabile cuvenite
interpreţilor şi producătorilor de fonograme, prevăzută la art.37 alin.(1) lit.c).
Părţile care determină cuantumul remuneraţiei sunt organizaţia de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, pe de o parte, şi operatorii reţelei prin cablu, pe de
altă parte (art.11 alin.(6) lit.a) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe).
Indiferent de modul de determinare a cuantumului remuneraţiei, acesta nu poate fi mai
mic decât tarifele minime aprobate de Guvern.
În cazul în care acordul dintre reprezentanţii titularilor de drepturi nu conţine alte
prevederi, toate sumele remuneraţiei, după deducerea cheltuielilor efective aferente gestionării drepturilor, se repartizează în modul următor:
- în cazul emisiunilor de televiziune retransmise prin cablu: producătorilor de opere audiovizuale sau de videograme – 15%, autorilor de opere audiovizuale, alţii decât
compozitorii şi autorii de text pentru operele muzicale – 25%, compozitorilor şi autorilor de text pentru operele muzicale – 20%, autorilor de opere literare – 2,5%, autorilor
de opere de artă şi fotografice – 2,5%, interpreţilor, a căror interpretare este fixată pe
fonogramă – 15%, interpreţilor de opere audiovizuale – 10%, producătorilor de fonograme – 10%;
- în cazul emisiunilor de radio retransmise prin cablu: compozitorilor şi autorilor
de text pentru operele muzicale – 40%, autorilor de opere literare – 10%, interpreţilor –
25%, producătorilor de fonograme – 25%.
[Pct.46 abrogat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.36 din 04.12.2017]
47. Traducerea unei opere poate fi realizată doar cu consimţământul autorului
(art.16 alin.(2) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe). Opera derivată,
obţinută prin traducere conferă traducătorului dreptul de autor, însă acesta este obligat
să indice şi numele autorului operei originale.
Autorul operei originale poate autoriza traducerea operei sale la diferiţi traducători.
48. Transformarea, adaptarea, aranjamentul sau alte modificări ale operei.
Modificarea unei opere prin transformare, prelucrare, adaptare sau aranjament, în
scop de a obţine o operă derivată, se poate realiza doar cu acordul autorului operei
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originale. Autorizarea poate îmbrăca fie forma unui act de voinţă unilateral,fie poate fi
înserată sub forma unei clauze contractuale. În ambele cazuri însă e necesar, ca autorul
să precizeze expres limitele, în care opera va putea fi modificată.
Transformarea unei opere fără consimţământul autorului şi fără plata unei remuneraţii, ar putea fi permisă:
- dacă este o transformare privată care nu este destinată şi nu este pusă la dispoziţia
publicului;
- dacă rezultatul transformării este o parodie sau o caricatură, cu condiţia că rezultatul să nu creeze confuzie în ce priveşte opera originală şi autorul acesteia, precum şi să
nu lezeze onoarea şi demnitatea autorului.
Obiecte neprotejate de dreptul de autor
49. Art.8 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe a Republicii Moldova specifică obiectele ce nu beneficiază de protecţie. La acestea se referă:
a) documentele oficiale de caracter normativ, administrativ sau politic, precum şi
asupra traducerilor oficiale ale acestora.
La documentele oficiale se atribuie legile, hotărârile, ordinele, instrucţiunile, decretele, alte acte emise de organele administraţiei publice centrale şi locale, hotărârile şi alte
acte de procedură ale organelor puterii judecătoreşti.
b) simbolurile de stat şi a semnelor oficiale ale statului (drapele, steme, decoraţii,
semne băneşti etc.).
Deşi acestea îndeplinesc condiţiile de protecţie, ele au un regim juridic diferit din
cauza destinaţiei căreia îi sunt afectate.
c) expresiile folclorice.
Acestea reprezintă creaţii ce constau din elemente caracteristice patrimoniului cultural tradiţional, manifestate şi perpetuate de către comunitate sau de către indivizi,
reflectând moştenirea artistică tradiţională a comunităţii (expresii muzicale, verbale,
corporale-dansuri şi spectacole).
d) noutăţile zilei şi a diverselor fapte ce reprezintă o simplă informaţie.
Instanţele vor avea în vedere că dacă comunicarea referitoare la diverse evenimente
şi fapte este însoţită de comentarii, evaluări, analize, prognoze sau alte explicaţii ale autorului ori este expusă într-o formă artistică originală, aceasta se circumscrie noţiunii de
articol de presă, fiind protejată de Legea 139/2010.
50. Nu vor fi protejate de dreptul de autor imaginile cunoscute, precum: linii, cercuri, litera A, cheia sol şi altele, pentru care nu se poate pretinde că s-a făcut un efort
de creaţie. În aceeaşi ordine de idei, publicarea programei emisiunilor de televiziune şi
radio, fiind expusă într-o formă neoriginală, nu reprezintă o operă aparte ce ar beneficia
de protecţie.
Totodată, protecţia dreptului de autor nu se va extinde asupra ideilor, teoriilor,
descoperirilor ştiinţifice, procedeelor, metodelor de funcţionare sau asupra conceptelor
matematice ca atare şi nici asupra invenţiilor cuprinse într-o operă, oricare ar fi modul
de preluare, explicare sau de exprimare.
În aceeaşi ordine de idei, instanţele de judecată vor reţine hotărârea Premier League, în care a fost pusă chestiunea în privinţa meciurilor de fotbal şi Curtea de Justiţie
a Uniunii Europene a conchis că întrunirile sportive nu vor fi considerate ca creaţii
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intelectuale, calificate ca opere, în sensul directivelor privind dreptul de autor, dat fiind
faptul că acestea se încadrează în reguli de joc care nu lasă loc pentru o libertate creativă,
în sensul dreptului de autor. Dimpotrivă, dreptul de autor se aplică secvenţelor video
de deschidere a meciului, a interpretării imnului „Premier League”, filmelor ce înregistrează culminaţia momentelor marcante ale întrunirilor, „diverselor grafisme (CJUE,
4.10.2011 aff. C-403/08 et C-429/08 Football Association Premier League Ltd, NetMedUellas SA, MultichoiceHelIas SA contre QC Leisure Richardson...).
Jurisprudenţa franceză a făcut şi o distincţie interesantă: sunetul unei orgi nu este o
formă protejabilă prin drept de autor precum notele, dar iluminatul unei opere de arhitectură este, deoarece compoziţia jocului de lumini care scoate în evidenţă şi subliniază
formele unui monument constituie o creaţie intelectuală.
În acelaşi timp, nu vor fi protejate edificiile lipsite de gândire artistică, ce reproduc
elemente cunoscute de toţi, învăţate la şcoală, intrate în domeniul public (L’Arret de la
Cour de Apel de Liège du 25.03.2005).
Obiecte protejate de dreptul de autor
51. Alin.(2) art.7 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.139 din
02.07.2010 relevă obiectele ce beneficiază de protecţia dreptului de autor.
Se va avea în vedere că lista obiectelor protejate de autor, nu este exhaustivă.
Astfel, la obiectele protejate de dreptul de autor pot fi atribuite şi alte opere neindicate expres în Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, spre exemplu, publicitatea (art.4 din Legea nr.1227/27.06.97 cu privire la publicitate).
52. Pentru a determina, dacă unele opere ar putea fi protejate de dreptul de autor,
instanţa de judecată va lua în consideraţie şi prevederile alin.(1) art.7 din Legea privind
dreptul de autor şi drepturile conexe, adică de faptul că obiect al dreptului de autor poate fi opera exprimată într-o formă obiectivă (scrisă, orală, imagine, imprimare audio sau
video, tridimensională ş. a.), precum şi de faptul că opera trebuie să fie originală.
Se va avea în vedere că uneori forma obiectivă de exprimare poate îmbrăca doar
aspectul interior al operei (forma de exprimare a ideilor), fiind greu sesizabil aspectul exterior al operei. Spre exemplu, în pictura monocromă, realizată într-o singură
culoare, este dificil de distins faza compoziţiei, care, de regulă, presupune aspecte formale, precum fondul picturii. În cazul tabloului „Pătrat alb pe fond alb”, al lui Kazimir
Malevitch, ideea predominantă era albul, punându-se pentru prima dată problema
imposibilităţii separării fazei compoziţiei, deoarece la formă nu se poate ajunge într-o
manieră fragmentară.
În aceeaşi ordine de idei, un exemplu inefabil ar fi „Melodia 4’33” a lui John Cage,
care constă în 4 minute şi 33 de secunde de linişte. Inspirat de liniştea unei camere fără
ecou, Cage a „compus” o „melodie” tăcută interpretată prima dată la Woodstock, de
David Tudor (acesta s-a aşezat la pian, a ridicat capacul care acoperă clapele şi l-a închis
de 3 ori fără să cânte ceva). În cele 4 minute şi 33 de secunde de linişte, fiecare aude
muzica pe care o doreşte. Originalitatea operei este de necontestat, „opera” fiind interpretată de numeroase orchestre, inclusiv de Orchestra simfonică a BBC.
53. Chiar dacă nu conţine o noţiune a termenului de „originalitate”, totuşi Legea
139/2010 face referire la originalitate, atunci când defineşte „autorul”, ca fiind o persoană fizică, prin a cărei activitate creatoare a fost creată opera (art.3) sau atunci când
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menţionează că operele beneficiază de protecţie doar dacă sunt originale, în sensul că
reprezintă prin sine înseşi creaţii intelectuale de autor (art.7 alin.5). În plus, condiţia
originalităţii poate fi desprinsă din doctrină şi jurisprudenţă.
Sunt originale şi protejabile de dreptul de autor creaţiile intelectuale proprii autorului (CJUE 16.07.2009 aff. C-5/08 Infopaq International A/S contre DanskeDagbladesForening).
Trebuie ca opera să fie expresia unui efort intelectual al celuia care a realizat-o,
aceasta constituie o condiţie indispensabilă, pentru a-i oferi operei un caracter individual prin care creaţia există. Astfel, originalitatea unei opere poate fi rodul unui efort
intelectual sau să se identifice cu amprenta personalităţii autorului (CJUE, 01.12.2011,
aff. C-145/10, Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbHandOthers).
Totodată, originalitatea unei opere poate să rezide în combinarea a diferitor elemente constitutive care, luate individual, sunt lipsite de originalitate (L’Arret de la Cour
d’ Apel de Mons, Beige nr.2012/RG/933 WARNER/CHAPPELL MUSIC PUBLISHING
BELGIUM contre Saveria LUPPINO, Salvatore ACQUAVIVA).
În aceeaşi hotărâre s-a mai precizat că originalitatea nu trebuie confundată cu noutatea. Astfel, poate fi originală şi o operă creată în baza unei opere existente deja.
Constatarea originalităţii operei este o chestiune de fapt aflată la suverana apreciere
a judecătorului.
54. Fără a prejudicia drepturile autorului operei originale, de asemenea, se protejează prin dreptul de autor operele derivate şi integrante, la baza cărora stau una ori mai
multe opere şi/sau oricare alte materiale preexistente.
Prin dreptul de autor, de asemenea, se protejează ca atare şi o parte componentă ori
un alt element al operei (inclusiv titlul sau personajele operei) care reprezintă în sine o
creaţie intelectuală.
În practică, spre exemplu, a fost respinsă cerinţa de a interzice pârâtului folosirea
denumirii de „Enciclopedie pentru copii şi adolescenţi” (reclamantul publicând
anterior o operă enciclopedică în 9 volume, cu denumirea „Enciclopedie pentru copii”).
S-a considerat că denumirea nu este destul de originală şi nu este creată prin efort
intelectual, pentru a beneficia de protecţie.
Aprecierea, dacă un titlu de operă sau personaj este original, urmează să fie stabilită
de judecător la momentul examinării cauzei în fond, luându-se în calcul originalitatea
titlului de operă la momentul publicării ei, deoarece, odată cu succesul operei, titlul ei
poate deveni un cuvânt din limbajul curent, astfel, fiind lipsit de originalitate şi, respectiv, de protecţie.
Pentru a beneficia de protecţia dreptului de autor în privinţa operelor nu se aplică alte
criterii, cum ar fi caracteristicile de ordin cantitativ, calitativ sau estetic, caracterul greşit al
tezelor dezvoltate în operă, caracterul contrar bunelor moravuri, înregistrarea operei sau
respectarea altor formalităţi. Pentru a determina, dacă aceste opere sunt pasibile de protecţie, este suficient ca opera să fie exprimată într-o anumită formă obiectivă (scrisă, orală,
imagine, imprimare audio sau video, tridimensională etc.) şi să fie originală.
Dreptul de autor al coautorilor asupra operei comune
55. Opera creată prin efortul comun a două sau mai multe persoane, indiferent de
faptul, dacă aceasta constituie un tot indivizibil sau este formată din părţi, se consideră
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creată în copaternitate. Dreptul de autor asupra unei opere create astfel, aparţine coautorilor în comun.
Dacă o parte din opera creată în comun are caracter de sine stătător (poate fi valorificată independent de alte părţi ale acestei opere), coautorul îşi menţine dreptul de
autor asupra părţii create de el şi are dreptul să dispună de acesta, cum crede de cuviinţă.
În cazul în care opera nu poate fi divizată în părţi de sine stătătoare, coautorii pot
exercita dreptul de autor numai de comun acord.
Relaţiile dintre coautori se stabilesc, de regulă, în baza unui contract. În lipsa unui
asemenea contract, dreptul de autor asupra operei este exercitat în comun de toţi autorii, iar remuneraţia se împarte între ei proporţional contribuţiei fiecăruia, dacă aceasta
poate fi determinată. În cazul în care contribuţia fiecăruia dintre coautori nu poate fi
determinată, remuneraţia se împarte în cote egale.
56. Se va reţine că, nu se consideră operă creată în copaternitate, crearea unei opere
pe baza alteia, deja existente. De exemplu: crearea scenariului pentru film, în baza unui
roman preexistent, traducerea operei într-o altă limbă.
În cazul în care autorul unei opere preexistente colaborează la realizarea unei opere
noi derivate, ne vom afla în prezenţa unei opere comune, iar raporturile dintre cei care
au elaborat opera derivată, vor fi raporturi de coautori.
Nu se va considera comună opera – volumul de versuri al unui autor, ilustrat de un
pictor.
De asemenea, nu poate fi considerat aport creativ acordarea ajutorului tehnic, material sau alte activităţi auxiliare, cum ar fi dactilografierea, redactarea, copierea notelor
etc.
Dreptul de autor asupra operelor de serviciu
57. La soluţionarea litigiilor ce vizează dreptul de autor asupra operelor de serviciu,
instanţele de judecată vor ţine cont de Regulamentul privind obiectele de proprietate
intelectuală, create în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.1609 din 31.12.2003.
Se vor considera opere de serviciu obiectele protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe, create de salariat în cadrul exercitării atribuţiilor sale de serviciu, îndeplinirii unei sarcini concrete date în scris de angajator, folosind mijloacele materiale sau
financiare ale angajatorului, cunoştinţele şi experienţa, dobândite în timpul activităţii în
cadrul întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei.
Operele de serviciu pot fi: rezultate din activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare, create de către funcţionarii publici sau militari, create în instituţiile de învăţământ
superior.
Drepturile morale asupra operelor de serviciu aparţin salariatului (salariaţilor) –
autor (coautori).
Cu titlu de excepţie, autorul operei de serviciu nu are dreptul să interzică angajatorului său să o publice sau să o facă în alt mod accesibilă pentru public (art.14 alin.(2)
din Legea 139/2010).
La valorificarea operei de serviciu, numele autorului se indică în cazul când realmente acest lucru este posibil. Angajatorul, de asemenea, are dreptul să ceară indicarea
numelui său la orice valorificare a operei de serviciu.
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Drepturile patrimoniale asupra operei de serviciu create de către salariat (salariaţi)
aparţine angajatorului, dacă contractul încheiat între angajator şi salariat (salariaţi) nu
prevede altceva.
58. În cazul în care dreptul exclusiv asupra operei de serviciu aparţine angajatorului, precum şi în cazul în care angajatorul deţine o licenţă, autorul (coautorii) beneficiază de dreptul la o remunerare echitabilă.
Cuantumul remunerării, termenul şi modul de plată se negociază, ţinându-se cont
de venitul brut, în urma utilizării operei de serviciu.
Autorul (coautorii) beneficiază de dreptul la remunerare şi în cazul în care angajatorul va cesiona dreptul asupra operei de serviciu.
În cazul în care angajatorul şi autorul (coautorii) nu au convenit asupra cuantumului remunerării autorului (coautorilor) sau asupra preţului licenţei, acestea urmează să
fie stabilite de instanţele judecătoreşti.
În cazul în care condiţiile contractului de muncă sau altui acord încheiat între autor
(coautor) şi angajator conduc la înrăutăţirea situaţiei autorului (coautorilor), în comparaţie cu normele regulamentului menţionat, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia
în vigoare, contractul este considerat nul.
Dreptul de autor asupra operelor colective
59. Opera colectivă este o operă creată de mai multe persoane fizice – contribuţia
cărora formează un tot indivizibil, încât identificarea contribuţiei fiecăruia este imposibilă – din iniţiativa şi sub conducerea unei persoane fizice sau juridice, care urmează să
publice opera sub numele său.
La opere colective se referă enciclopediile, dicţionarele şi alte culegeri similare, ziarele, revistele şi alte publicaţii periodice.
Operele colective se caracterizează din punct de vedere al subiectului, nu printr-o
pluralitate de subiecte de drepturi asupra aceluiaşi obiect, ci prin faptul că persoanele
care participă la elaborarea operei colective, sunt, fiecare în parte, subiectul distinct al
unui drept de autor asupra unui obiect determinat, şi anume, fiecare din opere formând
opera complexă, pe care o reprezintă opera colectivă, pe când organizaţia care realizează
opera colectivă este subiectul unic al dreptului asupra operei colective ca atare.
Astfel, persoana fizică sau juridică, la iniţiativa, din contul şi sub conducerea căreia
este creată şi sub al cărei nume sau denumire este publicată o operă colectivă, beneficiază de drepturile patrimoniale asupra operei colective respective.
Persoanele care au contribuit la crearea operei colective au dreptul să-şi indice numele
sau denumirea ori să ceară o atare indicare la orice valorificare a operei colective în cauză.
În cazul în care contractul încheiat între autori şi persoana fizică sau juridică menţionată la alin.(1) art.15 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nu prevede altfel, autorii operelor incluse într-o operă colectivă îşi menţin drepturile stipulate
de lege, asupra operelor proprii şi pot dispune de ele independent de opera colectivă în
care acestea sunt incluse.
Dreptul de autor asupra operelor derivate
60. Prin operă derivată se va înţelege produsul creaţiei intelectuale bazat pe o altă
operă.
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Opera derivată se poate obţine prin traducere, prelucrare, aranjament, adaptare sau
altă prelucrare a unei opere literare, artistice sau ştiinţifice.
În privinţa dreptului de autor asupra operelor derivate, se va reţine:
- autorul operei derivate (traducătorul sau alţi autori) are obligaţia de a cere autorizarea
folosirii operei preexistente de la autorul ei. Aceasta se va realiza prin încheierea unui acord
care va specifica/concretiza raporturile dintre părţi (drepturile şi obligaţiile ce le revin);
- dreptul de autor al traducătorului sau al altui autor al unei opere derivate, nu va
prejudicia drepturile autorului, a cărui operă originală a fost tradusă, adaptată, aranjată
sau transformată în alt mod;
- dreptul de autor al traducătorului sau al altui autor al unei opere derivate, nu constituie un impediment pentru alte persoane de a efectua, cu consimţământul autorului
operei originale, traducerea sau transformarea aceleiaşi opere;
- în cazul în care autorul operei preexistente colaborează la realizarea operei derivate, ne vom afla în faţa unei opere comune, iar raporturile dintre cei care au elaborat
opera derivată vor fi raporturi de coautori.
Totodată, se va avea în vedere că dreptul la publicarea traducerii unui roman se află
în sfera de acţiune a art.1 Protocolul 1 la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului. Mai mult ca atât, privarea de acest bun poate fi justificată numai printr-un interes
public, cu respectarea cerinţelor legale şi a unui scop urmărit proporţional (a se vedea
cauza Editura „Orizonturi” v. România, Hotărârea CtEDO din 13.05.2008).
Dreptul de autor asupra operei integrante
61. Prin operă integrantă se va înţelege opera creată prin îmbinarea mai multor
opere preexistente (sau părţi din acestea) într-un tot unitar.
Aportul personal al autorului (alcătuitorului) constă în selectarea unor opere sau
unor părţi din acestea şi sistematizarea lor în cadrul operei integrante, adesea acesta
prelucrând materialul selectat, prin elaborarea unor introduceri, comentarii, adnotări,
trimiteri, explicaţii etc.
Potrivit doctrinei, chiar în cazurile în care autorul operei integrante se mărgineşte
la o simplă reproducere, fără a scrie vreun cuvânt, el face totuşi o operă de creaţie intelectuală, prin stabilirea criteriilor, după care procedează la selectarea extraselor şi la
sistematizarea lor, scoţând în evidenţă, potrivit felului său de a gândi, a preferinţelor sale
şi a sensibilităţii care îl caracterizează.
Art.17 alin.(5) din Legea privind protecţia dreptului de autor şi drepturile conexe
relevă că culegerile ce includ diverse materiale informative (articole şi informaţii, comunicate şi eseuri, diagrame, tabele etc.) sunt pasibile de protecţie ca atare, în cazul în
care selectarea şi aranjarea materialelor constituie rezultatul unei activităţi intelectuale.
Totodată, protecţia nu se extinde asupra datelor cifrice sau conţinutului materialelor informative incluse în culegere.
Astfel, alcătuirea unei culegeri de acte normative prezentate în ordine cronologică,
nu este considerată o activitate creatoare, prin urmare, o asemenea operă nu va beneficia de protecţia acordată de lege operelor integrante. Totuşi aceasta ar putea fi protejată
prin prisma art.40-44 (protecţia bazelor de date) din Legea 139/02.07.2010.
62. Se va reţine că o operă protejată de dreptul de autor poate fi inclusă într-o operă
integrantă doar cu consimţământul autorului sau al altui titular al dreptului de autor
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asupra operei protejate. Dreptul de autor al alcătuitorului nu va prejudicia drepturile
autorilor niciuneia din operele incluse în opera integrantă.
Autorii operelor incluse în opera integrantă au dreptul să îşi valorifice operele lor
independent de opera integrantă, în cazul în care contractul de autor nu prevede altfel.
Dreptul de autor al alcătuitorului nu constituie un impediment pentru alte persoane de a compila şi aranja aceleaşi materiale, pentru a realiza noi opere integrante, cu
condiţia că au obţinut consimţământul autorilor sau al altor titulari de drepturi asupra
operelor protejate, pe care urmează să le includă în opera integrantă.
Transmiterea drepturilor patrimoniale prin contracte de autor
63. Autorii sau alţi titulari ai dreptului de autor pot transmite prin contract de cesiune, dacă prezenta lege nu prevede altfel, drepturile patrimoniale exclusive, precum şi
dreptul la remuneraţie de autor (art.30 alin.(1) din lege).
Contractul de autor trebuie să fie încheiat în formă scrisă şi să prevadă modul de
valorificare a operei (dreptul concret care se transmite prin acest contract), termenul de
valabilitate, teritoriul de acţiune a dreptului, cuantumul remuneraţiei sau baza de calcul
a acesteia pentru fiecare tip de valorificare a operei, condiţiile şi termenul de plată ale
remuneraţiei, precum şi alte clauze, pe care părţile le consideră esenţiale. Contractul de
autor privind valorificarea operelor în ziare şi în alte publicaţii periodice poate fi încheiat şi în formă verbală.
În cazul în care în contractul de autor lipseşte clauza privind teritoriul, pe care se
exercită dreptul, dreptul transmis prin acest contract se exercită numai în limitele teritoriului Republicii Moldova.
În cazul în care, în contractul de autor care prevede acordarea unei licenţe, nu este
indicat termenul său de valabilitate, contractul de autor se consideră încheiat pe un
termen de 3 ani de la data încheierii, dacă se referă la valorificarea unei opere fără modificări, şi pe un termen de 5 ani, dacă se referă la valorificarea unei opere adaptate sau
altfel modificate ori traduse (art.31 alin.(3) din Legea nr.139/07.02.2010).
Dacă clauzele contractului de autor vor fi contrare prevederilor Legii privind dreptul de autor, în locul acestora se aplică stipulările legale, clauzele menţionate considerându-se nule.
Totodată, vor fi nule şi clauzele contractului de autor care îl limitează pe autor de a
crea în viitor opere pe o anumită temă sau într-un anumit domeniu.
Contractele ce au ca obiect dreptul de autor pot fi de diferite tipuri: contracte de
editare, contracte de reprezentare publică, contracte de folosire a unei opere într-un
film, contracte de reprezentare teatrală, contracte de execuţie muzicală, contracte de
închiriere etc.
64. Contractul de editare constituie o convenţie încheiată între titularul dreptului
de autor şi editură, în temeiul căreia editurii, în schimbul unei remuneraţii, i se transmite dreptul de a reproduce şi a redistribui opera. Contractul de editare se perfectează în
formă scrisă. Acesta trebuie să stipuleze:
a) natura exclusivă sau neexclusivă a drepturilor transmise;
b) tirajul ediţiei;
c) termenul pentru care sunt transmise drepturile;
d) drepturile transmise, tehnologia de reproducere;
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e) remuneraţia ce urmează a fi achitată de editură titularului de drepturi, cuantumul, termenul şi modul de achitare a ei;
f) termenul de predare către editură a manuscrisului şi a altor materiale;
g) termenul de editare a operei;
h) numărul de exemplare, pe care editura le va transmite gratuit, în calitate de
exemplare de autor titularului de drepturi;
i) mijloacele financiare care se utilizează la publicarea operei şi numărul de exemplare ale cărţii care se editează din aceste mijloace;
j) forma şi modul de distribuire şi comercializare a tirajului;
k) alte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
65. Instanţele vor reţine că cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, dacă nu
s-a convenit altfel. Deci, drepturile patrimoniale de autor neindicate expres în contractul de cesiune se vor considera netransmise.
Obiect al contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor pot fi şi drepturile de valorificare a operei inexistente, dar, pe care autorul o poate crea în viitor.
Concluzia se întemeiază pe prevederile art.206 alin.(3) CC, potrivit căruia pot constitui
obiect al actului juridic şi bunurile viitoare.
Totuşi, pentru a aplica norma menţionată este important ca drepturile de valorificare a operei inexistente la moment să se refere la o operă viitoare concretă, nominalizată şi identificată. Constatarea acestui fapt va proteja pe autori contra lor înşişi, pentru
că autorii debutanţi sau fără cunoştinţe juridice ar putea fi încântaţi la început de un
asemenea contract, dar, odată cu trecerea timpului, ar putea să regrete că şi-au pierdut
libertatea şi au acceptat condiţii devenite derizorii.
Dacă legea nu prevede altfel, drepturile patrimoniale exclusive pot fi transmise, de
asemenea, prin acordarea de licenţe exclusive sau neexclusive.
Licenţa exclusivă prevede transmiterea dreptului de valorificare a operei în limitele
stabilite de această licenţă numai licenţiatului. Licenţiatul, de asemenea, are dreptul, în
limitele stabilite de licenţă, să permită sau să interzică valorificarea operei de către alte
persoane.
În cazul unei licenţe neexclusive, licenţiatul poate valorifica opera, în limitele stabilite de această licenţă, ca şi persoanele care au obţinut dreptul de valorificare a acesteia.
Licenţiatul nu are dreptul să permită sau să interzică valorificarea operei de către alte
persoane.
Dacă în contractul de licenţă nu se stipulează expres că licenţa este exclusivă, aceasta se consideră neexclusivă.
Capacitatea autorului de a încheia un contract de cesiune a drepturilor sale patrimoniale asupra operei
66. În ceea ce priveşte capacitatea autorului de a încheia un contract de cesiune a
drepturilor sale patrimoniale asupra operei, se vor aplica dispoziţiile dreptului comun
(codului civil) cu privire la capacitate.
Cu referire la persoanele fizice, pentru autorii minori care nu au împlinit 14 ani,
toate actele juridice pot fi încheiate doar de părinţi, adoptatori sau tutore, în caz contrar
vor fi lovite de nulitate absolută.
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Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul fără consimţământul părinţilor,
adoptatorilor sau al curatorului să exercite dreptul de autor asupra unei lucrări ştiinţifice, literare sau de artă (art.21 alin.(2) lit.b) CC). Astfel, autorul poate încheia personal
contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale, dacă a atins vârsta de 14 ani şi dacă nu
este limitat în acest drept de instanţa de judecată potrivit art.21 alin.(3) CC.
Persoana juridică va încheia contractul de cesiune a drepturilor de autor prin administrator.
Stabilirea remuneraţiei în contractul de autor
67. În contractul de autor, remuneraţia de autor se stabileşte în cote procentuale
din venitul obţinut, ca urmare a valorificării în modul corespunzător a operei sau sub
forma unei taxe forfetare, ori în conformitate cu tarifele remuneraţiei aprobate de organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, sau în oricare alt mod.
În cazul unei disproporţii evidente între remuneraţia autorului operei şi beneficiile
celui care a obţinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul, poate solicita organelor
jurisdicţionale competente revizuirea contractului sau mărirea convenabilă a remuneraţiei.
Încasarea remuneraţiei pentru drepturile de autor şi conexe
68. Remuneraţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe pentru valorificarea
obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe este acumulată de autor,
subiecţii drepturilor conexe sau alţi titulari de drepturi.
Încasarea remuneraţiei pentru valorificarea dreptului de autor sau a drepturilor
conexe poate fi exercitată şi de către organismele de gestiune colectivă, care dispun de
mandat (contract) din partea titularilor de drepturi.
Există însă nişte excepţii prevăzute de lege, când autorul nu poate să pretindă personal această remuneraţie direct de la utilizatorul care a valorificat opera, dat fiind faptul
că potrivit legii, aceasta urmează a fi acumulată doar de către organizaţia de gestiune colectivă a dreptului de autor (gestiunea colectivă obligatorie). Astfel, potrivit Legii
139/2010, vor fi exercitate exclusiv, prin intermediul unei organizaţii de gestiune colectivă avizate de AGEPI, următoarele drepturi:
a) dreptul la remuneraţie compensatorie, asupra căreia părţile vor conveni de comun acord, pentru reproducerea reprografică, conform prevederilor art.27 alin.(2)-(II);
b) dreptul autorilor şi al altor titulari ai dreptului de autor şi ai drepturilor conexe la
remuneraţie compensatorie, asupra căreia părţile vor conveni de comun acord, pentru
executarea unei copii private de pe operele lor şi/sau de pe obiectele drepturilor conexe,
conform prevederilor art.26;
c) dreptul la remuneraţie echitabilă, asupra căreia părţile vor conveni de comun
acord, rezervat autorilor şi interpreţilor, după cesionarea dreptului lor exclusiv de închiriere producătorilor de fonograme, videograme sau de opere audiovizuale, conform
prevederilor art.11 alin.(4) şi art.33 alin.(8);
d) dreptul interpreţilor şi al producătorilor de fonograme la remuneraţie echitabilă,
asupra căreia părţile vor conveni de comun acord, pentru fiecare caz de interpretare şi
comunicare publică a fonogramelor publicate în scopuri comerciale, conform prevederilor art.37;
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e) dreptul autorilor şi al altor titulari ai dreptului de autor şi ai drepturilor conexe
la retransmiterea, simultană şi fără modificări, prin cablu, a operelor, interpretărilor şi
fonogramelor lor, conform prevederilor art.11 alin.(1) lit.h) şi alin.(5)-(8) şi art.37 alin.
(1) lit.c);
f) dreptul de suită, conform prevederilor art.20.
Dreptul de suită
69. În domeniul dreptului de autor, dreptul de suită reprezintă dreptul netransferabil şi inalienabil al autorului unei opere originale de artă plastică sau grafică de a obţine un beneficiu economic din vânzările succesive ale operei în cauză (punctul (1) din
Preambulul Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr.2001/84/CE din 27
septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficul autorului unei opere de artă originală).
Obiectul dreptului de suită este opera materială, şi anume, suportul în care este
încorporată opera protejată.
Dreptul de suită se va aplica operelor de artă plastică sau grafică (imaginilor, colajelor, picturilor, desenelor, gravurilor, tipăriturilor, litografiilor, sculpturilor, tapiseriilor,
articolelor din ceramică, din sticlă şi fotografiilor), dacă acestea sunt create personal de
artist sau reprezintă exemplare considerate opere originale de artă.
Nu se aplică dreptul de suită manuscriselor originale, aparţinând scriitorilor şi
compozitorilor.
Astfel, în cazul fiecărei revânzări a operei originale de artă, ulterioară primei cesionări de către autor a dreptului de proprietate, vânzătorul este obligat să achite autorului
sau succesorilor săi o remuneraţie în cuantum de 5% din preţul de revânzare, dacă acest
preţ constituie cel puţin 20 de salarii minime. Dreptul de suită este inalienabil toată viaţa
autorului şi trece exclusiv la succesorii legali sau testamentari ai autorului pentru durata
de protecţie a dreptului de autor.
Dreptul de suită se aplică în toate cazurile de revânzare a unei opere originale de artă,
care îi implică, în calitate de vânzători, cumpărători sau intermediari, pe comercianţii de
opere de artă, cum sunt organizatorii de licitaţii, saloane, galerii de artă, magazine etc.
70. În privinţa dreptului de suită se vor reţine următoarele:
- potrivit p.(18) din Directiva 2001/84 CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27.09.2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă
originale, domeniul de aplicare a dreptului de suită ar trebui să includă toate actele de
revânzare, cu excepţia celor efectuate direct între persoanele care acţionează în nume
propriu, fără participarea unui profesionist al pieţei obiectelor de artă;
- dreptul de suită operează, numai dacă originalul operei de artă este revândut la un
preţ mai mare de 20 de salarii minime;
- dreptul de suită se află în strânsă legătură cu persoana autorului, fiind inalienabil
pe viaţă şi trecând exclusiv la moştenitorii autorului (legali sau testamentari), pentru
termenul de valabilitate al dreptului de autor;
- dreptul de suită poate fi exercitat exclusiv prin intermediul unei organizaţii de
gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor;
- în decurs de 3 ani de la data revânzării, titularul dreptului de suită sau organizaţia
de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, care reprezintă interesele acestuia, are
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dreptul să ceară oricărui comerciant de opere de artă, menţionat la alin.(2) art.20 din
Legea 139/02.07.2010, să prezinte informaţia necesară, pentru a asigura plata sumelor
datorate pentru revânzare.
Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe
71. Punctul 51) art.1 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/20.07.2000
clasifică mărfurile care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală în:
a) mărfuri contrafăcute;
b) opere pirat;
c) mărfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de invenţie, unui certificai suplimentar de protecţie, unei denumiri de origine sau unei indicaţii geografice,
sau unui brevet de soi de plante.
Art.73 p.14 din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate
intelectuală (TRIPs), încheiat la Marrakech la 15.04.1994, în vigoare pentru Republica
Moldova din 26.07.2001, defineşte contrafacerea şi pirateria, după cum urmează:
a) expresia „mărfuri de marcă contrafăcute” desemnează toate mărfurile, inclusiv
ambalajul lor care poartă fără autorizare o marcă de fabrică sau de comerţ care este identică cu marca de fabrică sau de comerţ înregistrată, valabilă pentru mărfurile respective
sau care nu poate fi distinsă în aspectele sale esenţiale de această marcă de fabrică sau de
comerţ şi care, prin aceasta, aduce atingere drepturilor titularului mărcii respective, în
baza legislaţiei ţării de import;
b) expresia „mărfuri pirat care aduc atingere dreptului de autor” desemnează toate
copiile făcute fără consimţământul deţinătorului dreptului sau al unei persoane valabil
autorizate de către acesta în ţara de producţie şi care sunt făcute direct sau indirect pe
baza unui articol, în cazurile în care comercializarea acestor copii ar fi constituit o atingere a dreptului de autor sau unui drept conex în baza legislaţiei ţarii de import.
72. Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe a Republicii Moldova (art.54
alin.(2)) stipulează că orice exemplar al obiectelor dreptului de autor, ale drepturilor
conexe sau ale altor drepturi protejate de prezenta lege, a cărei reproducere, import,
distribuire, închiriere sau împrumut atrage încălcarea acestor drepturi, se consideră
contrafăcut.
De asemenea, depozitarea în scopuri comerciale a exemplarelor obiectelor dreptului de autor, ale drepturilor conexe sau ale altor drepturi protejate de lege se consideră
nelegitimă, dacă are loc cu încălcarea acestor drepturi.
Dat fiind faptul că noţiunea de contrafacere a exemplarelor operelor şi sau fonogramelor este una juridică (explicată prin lege), în faţa experţilor nu se poate pune întrebarea, dacă sunt contrafăcute operele sau fonogramele, în situaţia în care acestea au fost
obţinute cu încălcarea legii.
Exemplarele de opere şi fonograme confecţionate şi difuzate cu încălcarea condiţiilor esenţiale ale contractului de cesiune se vor considera contrafăcute. Spre exemplu,
dacă opera este tipărită într-un tiraj mai mare decât cel prevăzut de contract, exemplarele ce depăşesc tirajul convenit, vor fi contrafăcute.
Dacă persoana nimiceşte benevol operele contrafăcute sau invocă faptul că nu a
cunoscut despre încălcarea legii, aceasta nu-l eliberează de răspundere pentru încălcarea
Legii plivind dreptul de autor şi drepturile conexe.
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73. Indiferent de faptul, dacă are loc sau nu încălcarea, într-un mod sau altul, a dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege, sunt interzise:
a) Eludarea măsurilor tehnologice de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor
conexe, în condiţii în care persoana implicată o face cu bună ştiinţă sau are motive rezonabile să ştie că urmăreşte scopuri de eludare.
b) Producerea, importul, distribuirea, închirierea, publicitatea pentru vânzare sau
închiriere ori posesiunea, în scopuri comerciale sau pentru prestarea serviciilor, a echipamentelor, produselor sau componentelor acestora care:
- sunt promovate, fac obiectul publicităţii sau sunt comercializate în scop de eludare;
- au drept scop principal al utilizării eludarea şi/sau aceasta este rezultatul utilizării lor;
- sunt proiectate, produse, adaptate sau executate, în principal, cu scopul de a permite sau de a facilita eludarea (art.52 alin.(1) din Legea 139 din 02.07.2010).
Art.53 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe prevede că sunt interzise următoarele acţiuni efectuate intenţionat şi fără permisiunea necesară:
a) înlăturarea de pe opere sau de pe alte obiecte protejate ori modificarea pe acestea
a oricărei informaţii în formă electronică despre gestiunea drepturilor;
b) distribuirea, importul în scop de distribuire, comunicarea publică sau punerea
la dispoziţia publicului în regim interactiv a operelor, obiectelor drepturilor conexe sau
ale altor drepturi protejate de prezenta lege, de pe care, fără permisiunea titularului de
drepturi, a fost înlăturată sau modificată informaţia în formă electronică despre gestiunea drepturilor, dacă o asemenea persoană cunoaşte sau are motive rezonabile să ştie
că astfel provoacă, permite, facilitează sau tăinuieşte o încălcare a dreptului de autor, a
drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de prezenta lege.
Se va considera violare a dreptului de autor şi încălcarea neintenţionată a legii.
Din perspectiva conceptuală a prevederilor legale rezultă că, dreptul de autor poate
fi încălcat atât prin intenţie, reaua-credinţă a violatorului fiindu-i prezumată, cât şi din
imprudenţă, neintenţionat sau neavând motive rezonabile să cunoască acest lucru.
Încălcarea drepturilor recunoscute şi garantate prin Legea privind dreptul de autor
şi drepturile conexe atrage răspundere civilă, contravenţională sau penală, după caz.
Excepţii şi limitări ale drepturilor patrimoniale de autor
74. Potrivit articolului 2 din Directiva 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională, statele
membre acordă autorilor dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice reproducerea
directă sau indirectă, temporară sau permanentă, prin orice mijloc şi sub orice formă, în
tot sau în parte, a operelor lor, rezervând în acelaşi timp statelor membre în cauză posibilitatea, în temeiul articolului 5 alineatul (2) din aceeaşi directivă, de a stabili excepţii şi
limitări de la dreptul menţionat.
În ceea ce priveşte domeniul de aplicare al excepţiilor şi al limitărilor respective,
trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudenţe constante a Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene, dispoziţiile unei directive care derogă de la un principiu general stabilit în însuşi cuprinsul directivei trebuie să facă obiectul unei interpretări restrictive (Hotărârea
Infopaq International, C-5/08 din 16.07.2009, punctul 56).
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Din aceasta rezultă că diferitele excepţii şi limitări prevăzute la articolul 5 alineatul
(2) din Directiva 2001/29 trebuie să facă obiectul unei interpretări stricte.
Excepţie înseamnă că un drept prevăzut de Legea 139/2010 nu este aplicabil în
anumite cazuri, adică nu impune acordul autorului şi nu prevede plata remuneraţiei
de autor.
Limitare înseamnă că un drept, deşi este în vigoare, se reduce într-un aspect anume
şi restrânge dreptul autorului doar la plata remuneraţiei de autor.
Pentru aplicarea excepţiilor şi limitărilor este necesară întrunirea celor trei condiţii
cumulative:
- aplicarea excepţiilor şi limitărilor să se limiteze la cazuri speciale, iar domeniul de
aplicare al excepţiilor şi limitărilor să fie restrâns şi să existe motivaţii juridico-politice
temeinice (de ex.: învăţământul public);
- excepţiile şi limitările să nu intre în conflict cu valorificarea normală a operelor
şi să nu intre în concurenţă economică cu exercitarea drepturilor de către titularii de
drepturi;
- excepţiile şi limitările să nu prejudicieze interesele legitime ale titularilor de drepturi.
75. Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe a Republicii Moldova prevede unele limitări ale drepturilor patrimoniale de autor, inclusiv prin folosirea operei
fără consimţământul autorului.
În privinţa folosirii operelor fără consimţământul autorului, se vor avea în vedere
următoarele:
1) Problema limitării exerciţiului drepturilor de autor se pune numai în privinţa
unei opere divulgate (publicate, aduse la cunoştinţa publicului). Dacă opera nu a fost
adusă la cunoştinţa publicului sau divulgarea s-a produs fără consimţământul autorului,
ea nu va putea fi folosită decât cu acordul expres al autorului.
2) Limitarea exercitării drepturilor de autor se referă exclusiv la drepturile patrimoniale de autor, or, drepturile morale îi sunt garantate autorului.
3) Limitarea drepturilor autorilor se aplică cu condiţia, ca aceasta să nu aducă prejudicii valorificării normale a operei şi să nu lezeze drepturile şi interesele autorilor.
4) Instanţele vor reţine că, restricţiile şi limitările dreptului de autor vor opera numai în situaţiile strict prevăzute de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe,
neputând a fi invocate restricţii noi care ar afecta exploatarea normală a operei sau a
altui obiect protejat sau ar aduce atingere în mod nejustificat intereselor legitime ale
titularului dreptului.
Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor şi drepturile conexe prevede
unele excepţii şi limitări ale drepturilor patrimoniale de autor (art.26-29).
76. Potrivit art.26 alin.(1), se permite fără consimţământul autorului sau al altui
titular al dreptului de autor, dar cu plata unei remuneraţii compensatorii în condiţiile
legii, reproducerea unei opere publicate legal, atunci când reproducerea este făcută de
o persoană fizică exclusiv pentru uz personal şi dacă nu urmăreşte obţinerea vreunui
avantaj comercial direct sau indirect (copia privată).
Copia privată nu se aplică pentru opera de arhitectură în formă de clădire, bază de
date electronică, program pentru calculator, carte (integral) şi operă audiovizuală în
timpul interpretării publice.
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Pentru realizarea prevederilor legale menţionate urmează să fie cumulate următoarele condiţii:
- persoana care efectuează reproducerea să fie o persoană fizică, or, reproducerea
efectuată de o persoană juridică va fi ilicită;
- reproducerea să se facă exclusiv pentru uz personal. Folosirea în scopuri personale
a operei reproduse presupune folosirea operei în cadrul familiei, cu prietenii apropiaţi,
fără să se urmărească obţinerea unui avantaj economic;
- să se achite o remuneraţie compensatorie în condiţiile legii.
Remuneraţia de autor se colectează doar prin sistemul de gestiune colectivă de la
producătorii şi importatorii de:
- echipament (audio, videomagnetofoane, drivere pentru discuri);
- suporturi materiale (CD, DVD), utilizate pentru atare reproduceri.
Remuneraţia compensatorie se repartizează, după deducerea cheltuielilor efective
aferente gestionării drepturilor, în modul următor:
- referitor la reproducerea operelor audiovizuale sau a videogramelor: autorilor –
40%, interpreţilor – 30%, producătorilor acestora – 30%;
- referitor la reproducerea fonogramelor: autorilor – 50%, interpreţilor – 25%, producătorilor de fonograme – 25%.
77. Art.27 alin.(1), (2) prevede că se permite, fără consimţământul autorului sau al
altui titular al dreptului de autor şi fără plata remuneraţiei de autor, însă cu indicarea
obligatorie a numelui autorului, a cărui operă este valorificată şi a sursei de împrumut,
reproducerea, în măsură justificată de scopul urmărit:
a) a unei opere publicate legal, atunci când reproducerea se face de către biblioteci şi arhive şi nu urmăreşte obţinerea unui avantaj economic sau comercial, direct
sau indirect, ci pentru a înlocui exemplarele pierdute, distruse sau devenite inutilizabile, ori pentru a pune exemplare la dispoziţia altor biblioteci sau arhive similare, în
vederea înlocuirii, în colecţiile lor proprii, a operelor pierdute, distruse sau devenite
inutilizabile, dacă obţinerea pe cale obişnuită a unor asemenea exemplare ale operei
nu este posibilă;
b) a unor articole aparte şi a altor opere cu volum mic sau a unor extrase de proporţii
reduse din opere literare publicate legal (cu excepţia programelor de calculator), atunci
când reproducerea se face de către biblioteci sau arhive pentru necesităţile persoanelor
fizice, care utilizează exemplarele astfel reproduse, în scopuri private de studiu sau cercetare şi nu urmăreşte obţinerea unui avantaj economic sau comercial, direct sau indirect;
c) a unor articole aparte şi a altor opere cu volum mic sau a unor extrase de proporţii reduse din opere literare publicate legal (cu excepţia programelor de calculator),
atunci când reproducerea se face de către instituţiile de învăţământ, în scopuri de studiu
sau de cercetare şi nu urmăreşte obţinerea unui avantaj economic sau comercial, direct
sau indirect.
În alte cazuri decât cele menţionate la alin.(1) se permite, tară consimţământul autorului sau al altui titular al dreptului de autor, dar cu plata unei remuneraţii compensatorii, reproducerea reprografică a unei opere, exceptând cărţile în întregime şi partiturile.
Reproducere reprografică reprezintă reproducerea în facsimil (copie exactă) a originalului operei scrise sau grafice, în dimensiune naturală, mărită sau micşorată, prin
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intermediul fotocopierii ori prin oricare alte mijloace tehnice similare, altele decât cele
de editare. Reproducerea reprografică nu include fixarea operei în formă electronică
(inclusiv digitală), optică sau în oricare altă formă mecanolizibilă.
78. În conformitate cu art.28 din lege sunt permise, fără consimţământul autorului sau
al altui titular al dreptului de autor şi fără plata vreunei remuneraţii, următoarele acţiuni:
a) Utilizarea unor citate de proporţii reduse în cadrul unei alte opere, în scop
de cercetare sau de critică, cu condiţia ca acestea să se refere la o operă sau la un alt
obiect protejat care a fost deja pus, în mod legal, la dispoziţia publicului, indicându-se sursa şi numele autorului, exceptând cazurile în care acest lucru este imposibil;
folosirea citatelor în conformitate cu practica pertinentă şi în măsura impusă de un
scop specific.
Jurisprudenţa din diferite ţări a consacrat principiul potrivit căruia citarea unui sau
mai multor pasaje dintr-o operă nu este legitimă decât dacă se face pentru a comenta sau
discuta acea operă sau pentru a deduce din ea un argument în sprijinul sau împotriva
unei teze analizate.
Un alt moment ce urmează a fi reţinut este principiul integrităţii citatului care este
legat de inviolabilitatea operei. Astfel, citatul trebuie reprodus fidel.
b) Utilizarea operelor, ca material ilustrativ în publicaţii, emisiuni sau în imprimări
audio sau video de caracter didactic, cu condiţia să se indice sursa şi numele autorului,
exceptând cazurile în care acest lucru este imposibil, şi în măsura justificată de atingerea
unui scop necomercial.
c) Reproducerea şi distribuirea în presă, comunicarea publică sau punerea la dispoziţia publicului în regim interactiv a articolelor publicate legal cu privire la subiectele
de actualitate economică, politică ori religioasă sau a unor opere radiodifuzate ori televizate, sau a altor obiecte protejate de acelaşi caracter, ori aduse la cunoştinţa publică, în
regim interactiv, în cazurile în care astfel de utilizări nu sunt interzise în mod expres şi
dacă se indică sursa şi numele autorului.
d) Utilizarea operelor sau a altor obiecte protejate pentru relatarea evenimentelor
curente, în măsura justificată de scopul de informare şi cu condiţia să fie indicată sursa
şi numele autorului, exceptând cazurile în care acest lucru este imposibil.
e) Utilizarea discursurilor publice şi a extraselor din prelegerile publice, opere sau
din alte obiecte protejate de caracter similar, în măsura justificată de scopul de informare şi cu condiţia să fie indicată sursa şi numele autorului, exceptând cazurile în care acest
lucru este imposibil.
Pentru realizarea normelor juridice menţionate la lit.b), c), d), c) este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii:
- reproducerea se face în mijloacele mass-media;
- reproducerea se face în scop informativ, didactic;
- reproducerea se face din operele publicate, din discursurile şi rapoartele ţinute în
public, din articole publicate cu privire la diverse subiecte de actualitate (economice,
sociale, politice);
- pentru reproducerea operelor este obligatorie indicarea sursei şi a numelui autorului, a cărui operă este reprodusă, dacă aceasta este posibil.
f) Utilizarea în scopul securităţii publice sau pentru a asigura derularea şi reflectarea adecvată a procedurilor parlamentare, administrative sau judiciare.
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Drept exemplu ar servi reproducerea operelor pentru procedura judiciară şi administrativă în volumul determinat de aceste scopuri.
g) Imprimarea operelor pentru utilizare temporară, realizată de organizaţiile de difuziune la propriile instalaţii şi pentru propriile emisiuni. Asemenea imprimări vor fi
şterse şi distruse după şase luni. În afară de cele care au valoare documentară excepţională, urmând a fi păstrate în arhiva de stat.
h) Utilizarea operelor, în folosul persoanelor cu deficienţe vizuale, având legătură
directă cu deficienţa respectivă şi fiind de natură necomercială, în măsura justificată de
o astfel de utilizare.
i) Imprimarea emisiunilor organizaţiilor de difuziune de către instituţiile sociale
nonprofit, precum sunt spitalele, cu condiţia ca titularii de drepturi să primească o remuneraţie echitabilă.
j) Utilizarea operelor în timpul ceremoniilor religioase sau al ceremoniilor oficiale
organizate de autorităţi publice.
k) Utilizarea operelor, precum ar fi cele de arhitectură sau sculptură, amplasate
permanent în locuri publice.
I) Utilizarea operelor în scop de reclamă a expoziţiilor publice sau a vânzărilor de
opere de artă, în măsura necesară pentru promovarea evenimentului, excluzând orice
alte scopuri comerciale.
m) Utilizarea operelor cu scopul de a caricaturiza sau a parodia.
n) Utilizarea operelor, în legătură cu demonstrarea sau reparaţia unui echipament.
o) Utilizarea unei opere artistice sub forma unei machete sau a unui desen ori plan
al unui imobil, în scop de reconstrucţie a imobilului respectiv.
p) Utilizarea, prin comunicare sau prin punerea la dispoziţia publicului în regim
interactiv, în scop privat de studiu sau de cercetare de către persoanele fizice, prin intermediul unor echipamente speciale din localurile instituţiilor menţionate la art.27 alin.
(1), a operelor şi a altor obiecte protejate aflate în colecţiile lor şi care nu fac obiectul
achiziţionării sau al licenţierii.
q) Fixarea în formă electronică a operelor intrate în domeniul public, în scopuri de
arhivare de către biblioteci, fără obţinerea unui avantaj economic sau comercial, direct
ori indirect.
Esenţa reglementării excepţiilor şi limitărilor este de a crea un echilibru dintre drepturile autorului şi interesele societăţii. Principalele motive de introducere a excepţiilor şi
limitărilor ar fi îndreptate spre interesul culturii şi al artei, interesul educaţiei, interesul înfăptuirii justiţiei, informarea societăţii asupra unor evenimente sau din raţiuni umanitare.
79. Potrivit art.29 din lege, în absenţa unor clauze contractuale exprese, achizitorul legal al unui program de calculator sau al unei baze de date nu trebuie să obţină
consimţământul autorului sau al altui titular al dreptului de autor, pentru a le utiliza în
conformitate cu destinaţia acestora, inclusiv pentru a corecta erorile.
Persoana care are dreptul să utilizeze o copie a unui program de calculator poate,
fără consimţământul autorului sau al altui titular al dreptului de autor, să examineze, să
studieze ori să testeze funcţionarea programului în vederea identificării ideilor şi principiilor care stau la baza oricărui element al programului, atunci când efectuează oricare dintre actele de încărcare, prezentare, rulare, transmitere sau stocare a programului
pentru calculator, pe care are dreptul să le execute.
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Consimţământul autorului sau al altui titular al dreptului de autor nu este necesar,
atunci când reproducerea codului şi traducerea formei acestui cod sunt indispensabile
pentru obţinerea informaţiei necesare, pentru asigurarea interoperabilităţii cu alt program de calculator creat în mod independent de către alţi autori, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) aceste acte sunt efectuate de licenţiat ori de o altă persoană care are dreptul să
utilizeze o copie a programului sau, în numele acestora, de către o persoană autorizată
în acest scop;
b) informaţia necesară pentru realizarea interoperabilităţii nu a fost anterior pusă
la dispoziţia persoanelor specificate la lit.a);
c) aceste acte sunt limitate la părţi din programul original care sunt necesare pentru
realizarea interoperabilităţii).
Termenele de protecţie a dreptului de autor
80. Instanţele vor lua act de faptul că drepturile morale de autor reprezintă drepturi
personal nepatrimoniale şi potrivit art.280 lit.a) CC pretenţiile privind apărarea acestor
drepturi sunt imprescriptibile extinctiv.
Totodată, instanţele de judecată vor reţine că legea nu prevede încetarea drepturilor
de autor în virtutea omisiunii beneficiarului acestui drept de a cere instanţelor judecătoreşti interzicerea folosirii operei sale. Caracterul ilegal al folosirii neautorizate nu este
condiţionat prin lege de vreo acţiune anumită a titularului dreptului de autor, cum ar
fi o cerere depusă instanţei judecătoreşti de a interzice o asemenea folosire (Hotărârea
CEDO Balan v. Moldova din 29 ianuarie 2008, Cererea nr.9247/03).
În acelaşi timp, Articolul 1 al Protocolului nr.1 la Convenţia Europeană pentru
Protecţia Drepturilor Omului este aplicabil proprietăţii intelectuale, inclusiv dreptului
de autor.
81. Drepturile patrimoniale exclusive şi dreptul la remuneraţie, prevăzute de lege
în privinţa operelor, cu excepţia unor drepturi similare prevăzute în privinţa operelor
de artă aplicată, se protejează pe tot timpul vieţii autorului şi timp de 70 de ani după
deces, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui al decesului autorului, dacă prezentul articol nu prevede altfel (art.23 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile
conexe).
Drepturile patrimoniale asupra operei audiovizuale se protejează timp de 70 de ani,
începând cu 1 ianuarie al anului următor celui al decesului ultimului dintre următorii
coautori:
a) realizatorul principal (regizorul-scenograf);
b) autorul scenariului (scenaristul);
c) autorul dialogului;
d) compozitorul – autorul operei muzicale (cu sau fără text) special create pentru
această operă audiovizuală.
Drepturile patrimoniale asupra unei opere anonime sau apărute sub pseudonim,
cu excepţia celei de artă aplicată, se protejează timp de 70 de ani, începând cu 1 ianuarie
al anului următor celui al publicării legale a operei. Dacă autorul unei opere anonime
sau apărute sub pseudonim îşi dezvăluie identitatea sau dacă identitatea lui, în decursul
acestei perioade, devine cunoscută, se aplică prevederile menţionate supra.
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Drepturile patrimoniale asupra operei create în copaternitate, cu excepţia operei
de artă aplicată, se protejează pe parcursul întregii vieţi a fiecăruia dintre coautori şi
timp de 70 de ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui al decesului ultimului
coautor supravieţuitor.
Termenele de protecţie a drepturilor patrimoniale asupra operelor colective se stabilesc în conformitate cu prevederile art.23 alin.(4) din Legea privind dreptul de autor
şi drepturile conexe.
Termenul de protecţie a unei opere muzicale cu text încetează după 70 de ani de la
decesul ultimul supravieţuitor dintre ultimele persoane, indiferent dacă acestea au fost
sau nu desemnate drept coautori: textierul şi compozitorul, cu condiţia ca ambele contribuţii să fi fost create în mod specific pentru respectiva compoziţie muzicală cu text.
Dacă opera a fost publicată în volume, serii, ediţii sau episoade şi termenul de
protecţie a dreptului de autor începe din momentul, când opera a fost adusă legal la
cunoştinţa publicului, termenul de protecţie va fi calculat pentru fiecare dintre aceste
componente.
Drepturile patrimoniale asupra operei de artă aplicată se protejează timp de 25 de
ani de la data creării ei.
[Pct.81 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.36 din 04.12.2017]
82. Se va avea în vedere că Codul civil (redacţia din 26.12.1964) prevedea că dreptul
de autor acţionează pe tor timpul vieţii autorului şi în decurs de 25 de ani după moartea
lui.
Legea privind dreptul de autor nr.293/23.11.94 prevedea că dreptul de autor este
valabil pe tot parcursul vieţii autorului, plus 50 de ani după deces, iar, începând cu
23.09.2005, art.17 al ultimii legi a fost modificat, cifra 50 fiind înlocuită cu 70.
Pentru operele, a căror protecţie nu a expirat la data de 23.09.2005, se va calcula
termenul de 70 de ani. Dacă termenul de protecţie de 50 de ani a expirat până la data de
23.09.2005, asupra acestor opere nu poate fi aplicat termenul de 70 de ani.
Totodată, se va reţine că prin Legea nr.139 din 02.07.2010, a fost majorat termenul
de protecţie asupra operei audiovizuale de la 50 la 70 de ani, după decesul ultimului
dintre coautori.
Astfel, pentru toate operele, cu excepţia operelor de artă aplicată (a căror protecţie
este de 25 de ani), durata protecţiei dreptului de autor va fi de 70 de ani, după decesul
autorului sau a ultimului dintre coautori.
83. Prevederile art.23 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe se vor
aplica tuturor operelor, al căror termen de protecţie, calculat în conformitate cu prevederile legii anterioare, nu a expirat înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi.
Dacă la intrarea în vigoare a prezentei legi se extinde termenul de protecţie a drepturilor patrimoniale exclusive ale autorului operei sau termenul de protecţie a dreptului
său la o remuneraţie echitabilă, valorificarea acestei opere în perioada dintre data de
expirare a termenului de protecţie, calculat conform legii anterioare, şi data de intrare
în vigoare a prezentei legi se va considera valorificare liberă.
Valorificarea liberă a operei menţionată la art.70 alin.(2), este permisă pe o perioadă de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în aceeaşi măsură în care opera era
valorificată până la data intrării în vigoare a acesteia.
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Prevederile art.70 alin.(3) se aplică operelor pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au fost efectuate pregătiri efective şi serioase, în vederea valorificării, cu
condiţia ca aceste opere să fie valorificate numai în limitele pregătirilor respective.
Orice traduceri, adaptări şi alte transformări ale operelor, efectuate pe parcursul
perioadei menţionate la art.70 alin.(2), se vor considera efectuate cu permisiunea autorului. Dacă aceste traduceri, adaptări sau transformări sunt folosite după intrarea în
vigoare a prezentei legi, titularii dreptului de autor asupra operelor originale au dreptul
la o remuneraţie echitabilă.
Se va avea în vedere că dacă termenul de protecţie a drepturilor patrimoniale asupra operei în ţara de origine este mai mare decât termenele de protecţie prevăzute de
prezenta lege, se aplică normele prezentei legi, iar dacă acest termen este mai mic, se
aplică normele legislaţiei ţării de origine.
Remuneraţia pentru valorificarea operelor intrate în domeniul public şi a expresiilor folclorice
84. La expirarea termenului de protecţie a drepturilor patrimoniale, opera intră în
domeniul public. Operele intrate în domeniul public pot fi valorificate liber, cu condiţia
de respectare a drepturilor morale ale autorilor şi ale altor titulari de drepturi, precum şi
de achitare a remuneraţiei, în conformitate cu art.47din Legea privind dreptul de autor
şi drepturile conexe.
Drepturile morale ale autorului sunt protejate pe un termen nelimitat. După decesul autorului, protecţia drepturilor sale morale este exercitată de către moştenitori şi de
organizaţiile abilitate, în modul corespunzător să asigure protecţia drepturilor autorilor.
Astfel de organizaţii asigură protecţia drepturilor morale ale autorilor şi în cazul când
aceştia nu au moştenitori sau în cazul de stingere a dreptului lor de autor.
În conformitate cu art.47 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe,
pentru valorificarea operelor intrate în domeniul public şi a expresiilor folclorice, urmează a fi achitată remuneraţie. Aceasta se va achita pentru:
a) interpretarea publică şi comunicarea publică a unor asemenea opere muzicale şi
a expresiilor folclorice muzicale;
b) revânzarea unor asemenea opere originale de artă şi a expresiilor folclorice artistice.
Remuneraţia se achită organizaţiei de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale,
care îi reprezintă pe autorii şi pe alţi titulari ai dreptului de autor.
Fixarea în formă electronică a operelor intrate în domeniul public, în scopuri de
arhivare de către biblioteci, fără obţinerea unui avantaj economic sau comercial, direct
ori indirect, este permisă, fără consimţământul autorului sau al altui titular al dreptului
de autor şi fără plata vreunei remuneraţii.
[Pct.84 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.36 din 04.12.2017]
85. Pentru stabilirea cuantumului remuneraţiei prevăzute la alin.(1) din prezentul
articol şi pentru soluţionarea eventualelor litigii, în legătură cu achitarea acesteia, se
aplică mutatis mutandis:
a) prevederile art.50 – în cazul acţiunilor specificate la alin.(1) lit.a) din articolul 47
din lege;
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b) prevederile art.20 alin.(1) – în cazul acţiunii specificate la alin.(1) lit.b) din articolul 47 din lege.
Instanţele vor lua act de faptul că, Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.293/23.11.94 nu conţinea prevederi referitoare la încasarea remuneraţiei pentru
valorificarea bunurilor intrate în domeniul public.
Organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor de autor sunt în drept să pretindă
încasarea remuneraţiei pentru valorificarea operelor din domeniul public numai din
momentul intrării în vigoare a Legii nr.139/07.02.2010, indiferent de faptul, dacă opera
a intrat în domeniul public anterior sau ulterior intrării în vigoare a legii nominalizate.
Conţinutul drepturilor conexe
86. Drepturile conexe reprezintă drepturi de proprietate intelectuală, altele decât
drepturile de autor, de care beneficiază interpreţii pentru propriile interpretări, producătorii de fonograme şi producătorii de videograme pentru propriile înregistrări şi organizaţiile de difuziune prin eter sau prin cablu pentru propriile emisiuni şi programe.
Pentru apariţia şi exercitarea drepturilor conexe, nu este necesară respectarea vreunei formalităţi. În absenţa unei probe contrare, persoana fizică sau juridică, al cărei nume
sau denumire apare în mod obişnuit pe o imprimare a interpretării, pe o fonogramă,
videogramă sau pe o imprimare a unei emisiuni, se consideră interpret, producător de
fonogramă sau videogramă, respectiv, organizaţie de difuziune prin eter sau prin cablu.
87. Instanţele de judecată vor reţine că, din toate categoriile de subiecţi ale drepturilor conexe, doar interpreţii beneficiază de drepturi morale.
Prin interpret se va înţelege actorul, cântăreţul, muzicianul, dansatorul, dirijorul
sau oricare altă persoană care prezintă, recită, cântă, joacă, dansează sau interpretează în
orice alt mod o operă, expresii folclorice sau spectacole de orice fel, inclusiv de varietăţi,
folclorice, de circ, de păpuşi ori de marionete.
Interpretul va beneficia de protecţie în conformitate cu Legea privind dreptul de
autor şi drepturile conexe dacă:
a) interpretul este cetăţean al Republicii Moldova;
b) interpretarea a avut loc pe teritoriul Republicii Moldova;
c) interpretarea a fost imprimată pe o fonogramă sau videogramă, în conformitate
cu prevederile alin.(5) art.32 din lege;
d) interpretarea nu este imprimată pe o fonogramă sau videogramă, dar este inclusă
într-o emisiune a organizaţiei de difuziune prin eter sau prin cablu, în conformitate cu
prevederile alin.(6) art.32 din lege.
88. La drepturile morale ale interpreţilor se referă:
a) dreptul la paternitate – dreptul de a se considera interpret şi de a cere o atare recunoaştere, inclusiv prin comunicarea sau indicarea numelui său la fiecare valorificare
a interpretării sale, dacă prin prezenta lege nu sunt stabilite alte prevederi sau excepţii;
b) dreptul la nume – dreptul interpretului de a decide cum va figura numele său la
valorificarea interpretării (numele adevărat, pseudonimul sau anonim);
c) dreptul la respectarea integrităţii interpretării – dreptul la protecţia interpretării
sale contra oricărei denaturări, schimonosiri sau contra oricăror altor atingeri care pot
prejudicia onoarea sau reputaţia interpretului (art.33 alin.(1) din Legea privind dreptul
de autor şi drepturile conexe).
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Ca exemplu, ar putea fi utilizarea fără drept a unor secvenţe dintr-un film cu un actor
ce reprezintă o personalitate istorică, pentru a susţine un mesaj electoral, reprezintă o modificare substanţială şi o deformare a interpretării actorului, prin deturnarea actului său
artistic de la finalitatea pe care orice artist interpret o acceptă, implicit atunci când creează
un rol – aceea, ca interpretarea să fie folosită exclusiv în scopuri artistice şi nu politice.
89. Interpretul beneficiază şi de drepturi patrimoniale, cum ar fi permiterea sau
interzicerea următoarelor acţiuni:
a) imprimarea interpretării sale încă neimprimate;
b) reproducerea imprimării interpretării sale;
c) distribuirea imprimării interpretării sale;
d) închirierea imprimării interpretării sale;
e) comunicarea publică prin eter sau prin cablu a interpretării sale, cu excepţia cazului, când interpretarea este ea însăşi o interpretare televizată ori radiodifuzată sau este
executată de pe o imprimare;
f) punerea la dispoziţie în regim interactiv a interpretării sale imprimate.
90. Se reiterează faptul că ceilalţi subiecţi ai drepturilor conexe nu beneficiază de
protecţia drepturilor morale, ci doar de drepturi patrimoniale. La aceştia se atribuie:
Producătorul de fonograme, care este persoana fizică sau juridică, din a cărei iniţiativă şi pe a cărei responsabilitate, inclusiv financiară, se efectuează prima imprimare a
sunetelor interpretării, a altor sunete ori a reprezentărilor de sunete.
Producătorul de fonograme are dreptul exclusiv să permită sau să interzică următoarele acţiuni, în privinţa fonogramei sale:
a) reproducerea fonogramei;
b) distribuirea exemplarelor de fonogramă;
c) închirierea exemplarelor de fonogramă;
d) importul, în scop de distribuire, al exemplarelor de fonogramă, inclusiv al exemplarelor executate cu consimţământul producătorului de fonograme;
e) punerea la dispoziţia publicului în regim interactiv a fonogramei;
f) adaptarea sau orice altă transformare a fonogramei.
Producătorul de videograme, care este persoana fizică sau juridică, din a cărei iniţiativă şi pe a cărei responsabilitate, inclusiv financiară, este imprimată videograma
(prima imprimare a unor imagini, însoţite sau nu de sunete, indiferent de faptul, dacă
reprezintă sau nu o operă audiovizuală).
Producătorul de videograme are dreptul exclusiv să permită sau să interzică următoarele acţiuni, în privinţa videogramei sale:
a) reproducerea videogramei;
b) distribuirea originalului sau a exemplarelor de videogramă;
c) închirierea exemplarelor de videogramă;
d) importul, în scop de distribuire, al exemplarelor de videogramă, inclusiv al
exemplarelor executate cu consimţământul producătorului de videograme;
e) punerea la dispoziţia publicului, în regim interactiv, a videogramei.
Organizaţia de difuziune prin eter sau prin cablu dispune de dreptul exclusiv de a
permite sau a interzice:
a) imprimarea emisiunii;
b) reproducerea unei imprimări a emisiunii;
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c) distribuirea imprimării emisiunii;
d) comunicarea publică prin eter sau prin cablu a emisiunii;
e) retransmiterea emisiunii;
f) comunicarea publică a emisiunii în locuri accesibile publicului cu plată pentru
intrare;
g) punerea la dispoziţia publicului în regim interactiv a imprimării emisiunii.
91. Drepturile producătorului de fonograme sau videograme se protejează în conformitate cu prezenta lege, dacă:
a) producătorul de fonogramă sau videogramă este cetăţean al Republicii Moldova
sau persoană juridică, cu sediul, permanent în Republica Moldova;
b) fonograma sau videograma a fost publicată pentru prima dată în Republica Moldova sau a fost publicată pe teritoriul ţării în decurs de 30 de zile de la data primei ei
publicări în altă ţară.
Drepturile organizaţiei de difuziune prin eter sau prin cablu se protejează în conformitate cu prevederile prezentei legi, dacă organizaţia respectivă are sediul permanent
în Republica Moldova şi difuzează programe de la un transmiţător amplasat pe teritoriul Republicii Moldova.
Excepţiile şi limitările dreptului de autor prevăzute la art.24-26 şi la art.28 ale Legii
139/2010 se aplică mutatis mutandis şi drepturilor conexe.
Transmiterea drepturilor conexe patrimoniale prin contract
92. Drepturile patrimoniale exclusive ale interpretului pot fi transmise altor persoane, prin contract de cesiune sau de licenţă, în condiţiile art.30-31 din Legea privind
dreptul de autor şi drepturile conexe.
În cazul în care un interpret a transmis sau a cesionat unui producător de fonograme, videograme sau de opere audiovizuale, dreptul său de închiriere, prevăzut la art.33
alin.(2) lit.d), interpretul îşi păstrează dreptul la o remuneraţie echitabilă, asupra căreia
părţile vor conveni de comun acord, pentru închirierea fonogramei, videogramei sau a
operei audiovizuale ce conţine interpretarea sa. Acest drept este inalienabil şi se exercită
exclusiv prin intermediul unei organizaţii de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale.
Drepturile exclusive ale producătorilor de fonograme, producătorilor de videograme, ale organizaţiei de difuziune prin eter sau prin cablu pot fi transmise altor persoane,
de asemenea, prin contract de cesiune sau licenţă.
93. Dacă există un Acord General (licenţă generală) privind dreptul de interpretare
publică a obiectelor de drepturi de autor şi conexe prin intermediul oricărui dispozitiv,
încheiat între o parte şi organizaţia de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi conexe, fiind stabilit un termen de valabilitate al contractului, la expirarea acestuia, dacă
este vădită nedorinţa de a prelungi acordul încheiat între părţi, partea contractantă nu
poate fi impusă la prelungirea acordului încheiat, contrar voinţei sale, fiind prevăzută
expres posibilitatea de a rezilia contractul, precum şi în virtutea principiului libertăţii
contractuale.
Dacă însă la expirarea acordului menţionat sau pe parcursul acţiunii acestuia există
restanţe la încasarea remuneraţiei pentru drepturile de autor şi conexe, partea contractantă poate fi impusă la achitarea acestora, cu condiţia prezentării probelor pertinente.
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Termenele de protecţie a drepturilor conexe
94. Drepturile interpretului la paternitate, la nume şi la respectarea integrităţii interpretării se protejează, pe un termen nelimitat. Drepturile interpretului, prevăzute la
art.33 alin.(2) şi la art.37 se protejează, timp de 50 de ani de la data interpretării. Însă:
a) dacă, în această perioadă, implementarea interpretării, alta decât fonograma, a
fost legal publicată sau comunicată public, drepturile interpretului se protejează, timp
de cel puţin 50 de ani de la data efectuării celei mai vechi dintre aceste acţiuni;
b) dacă, în această perioadă, imprimarea interpretării pe o fonogramă a fost legal
publicată sau comunicată public, drepturile interpretului se protejează, timp de cel puţin 70 de ani de la data efectuării celei mai vechi dintre aceste acţiuni.
Drepturile producătorului de fonograme, prevăzute la art.34 şi la art.37, se protejează timp de 50 de ani de la data imprimării fonogramei. Însă:
a) dacă, în această perioadă, fonograma a fost legal publicată sau comunicată public, drepturile menţionate se protejează, cel puţin 70 de ani de la dată publicări legale;
b) dacă, în această perioadă, fonograma nu a fost legal publicată, dar a fost comunicată public, drepturile menţionate se protejează, timp de 70 de ani de la data primei
comunicări publice legale.
În cazul în care:
a) după 50 de ani de la data publicării sau comunicării publice legale a fonogramei,
producătorul acesteia nu oferă, spre vânzare, copii ale acestei fonograme, în cantitate
suficientă sau nu le pune la dispoziţia publicului, interpretul poate rezilia contractul,
prin care a transmis drepturile sale producătorului de fonograme asupra imprimării
interpretării sale;
b) la 50 de ani de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa unei astfel de publicări, la 50 de ani de la comunicarea legală a fonogramei către public, producătorul fonogramei nu oferă copii ale fonogramei, spre vânzare, într-o cantitate suficientă sau nu
pune fonograma la dispoziţia publicului, prin cablu sau fără cablu, în aşa fel încât membrii
publicului să aibă acces individual la ea, când vor şi de unde vor, interpretul poate rezilia
contractul, prin care a transmis unui producător de fonograme drepturile asupra fixării
interpretării sale. Dreptul de reziliere a contractului menţionat poate fi exercitat, cu condiţia, ca producătorul, în termen de un an de la notificarea de către interpret a intenţiei sale
de a rezilia contractul, să nu desfăşoare cele două activităţi de valorificare, menţionate mai
sus. Acest drept de reziliere nu poate face obiectul unei renunţări din partea interpretului;
c) pe fonogramă sunt imprimate interpretările mai multor interpreţi, aceştia îşi pot
rezilia contractele lor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul în care aceste
contracte se reziliază, în temeiul prezentului alineat, drepturile producătorului de fonograme asupra fonogramei încetează.
Drepturile producătorului de videograme se protejează timp de 50 de ani de la dala
imprimării videogramei. Totuşi, dacă în această perioadă videograma a fost legal publicată sau comunicată public, drepturile producătorului de videograme se protejează timp
de 50 de ani de la data efectuării celei mai vechi a respectivelor acţiuni.
Drepturile organizaţiei de difuziune prin eter sau prin cablu se protejează timp de
50 de ani de la prima difuzare a emisiunii de către asemenea organizaţie indiferent dacă
această emisiune a fost difuzată cu fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau prin satelit.
[Pct.94 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.36 din 04.12.2017]
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95. Termenele de protecţie menţionate încep să curgă de la 1 ianuarie al anului
următor celui în care a avut loc acţiunea cu semnificaţie juridică, în temeiul căreia se
calculează termenul.
Dacă termenul de protecţie a drepturilor patrimoniale asupra unui obiect al drepturilor conexe în ţara de origine este mai mare decât termenele de protecţie prevăzute
de legea Republicii Moldova, se aplică normele legii Republicii Moldova, iar dacă acest
termen este mai mic, se aplică normele legislaţiei ţării de origine.
Drepturile conexe trec, în limitele părţii rămase a termenelor de protecţie prevăzute
la art.39 alin.(1)-(4), la succesorii în drepturi ai interpretului, producătorului de fonograme, producătorului de videograme şi ai organizaţiei de difuziune prin eter sau prin
cablu.
Drepturile producătorilor bazelor de date
96. Bazele de date care, prin alegerea sau dispunerea elementelor, constituie o creaţie intelectuală proprie a autorului, sunt protejate ca atare de dreptul de autor. Niciun
alt criteriu nu se aplică, pentru a determina, dacă bazele de date pot beneficia de această
protecţie.
Prin bază de date se va înţelege o compilaţie de date sau de alte materiale, indiferent
dacă acestea sunt sau nu protejate de dreptul de autor sau de drepturile conexe, atât în
formă mecanolizibilă, cât şi în altă formă, aranjate sistematizat ori metodic şi accesibile
prin mijloace electronice sau de alt gen (art.3 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe).
În sensul Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr.96/9/CE din 11
martie 1996 privind protecţia juridică a bazelor de date, „bază de date” înseamnă o culegere de opere, de date sau de alte elemente independente, dispuse sistematic sau metodic şi accesibile în mod individual prin mijloace electronice sau de altă natură.
Protecţia prevăzută prin prezenta directivă nu se aplică programelor de calculator
utilizate la realizarea sau pentru funcţionarea bazelor de date accesibile prin mijloace
electronice.
97. Producătorul unei baze de date care dovedeşte că a făcut o investiţie substanţială din punct de vedere calitativ şi/sau cantitativ, în obţinerea, verificarea sau prezentarea
conţinutului ei, are dreptul să interzică extragerea şi/sau reutilizarea conţinutului integral sau a unei părţi substanţiale, evaluate calitativ şi/sau cantitativ, a acelei baze de date.
Prin extragere se va avea în vedere transferul permanent sau temporar al conţinutului integral sau al unei părţi substanţiale a conţinutului bazei de date, pe un alt suport,
prin orice mijloace sau în orice formă.
Reutilizarea presupune orice mod, prin care este pus la dispoziţia publicului conţinutul integral sau o parte substanţială a acestui conţinut al bazei de date, prin distribuirea de copii, prin închiriere, prin transmitere on-line sau prin alte moduri de transmitere.
98. Se va reţine că prima vânzare a unei copii de pe o bază de date pe teritoriul
Republicii Moldova, de către titularul dreptului sau cu consimţământul acestuia, are ca
efect epuizarea dreptului de control asupra revânzării copiei respective.
Beneficiari de protecţia drepturilor producătorilor de date sunt producătorii sau
titularii de drepturi:
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- Persoane fizice – cetăţeni ai Republicii Moldova sau care au domiciliu permanent
pe teritoriul Republicii Moldova. Atunci când o bază de date este creată în comun de
către mai multe persoane fizice, drepturile exclusive sunt deţinute în comun de aceste
persoane.
- Persoane juridice, constituite în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova,
având sediul înregistrat, organele de conducere sau locul principal de desfăşurare a activităţii pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul în care o asemenea persoană juridică
are doar sediul pe teritoriul Republicii Moldova, activitatea sa trebuie să aibă o legătură
reală şi continuă cu economia Republicii Moldova.
Producătorul unei baze de date poată să transmită drepturile sale prin contract de
licenţă.
99. Utilizatorul legal al bazei de date, care este pusă la dispoziţia publicului în orice
mod, poate fără consimţământul producătorului bazei de date să extragă şi/sau să reutilizeze o parte substanţială din conţinutul acesteia, în următoarele cazuri:
a) la extragerea în scopuri personale a conţinutului unei baze de date neelectronice;
b) la extragerea în scopuri de studiu sau de cercetare, cu condiţia de a indica sursa
şi în măsura justificată de scopul necomercial urmărit;
c) la extragerea şi/sau reutilizarea în scop de asigurare a securităţii publice ori în
scop de asigurare a derulării şi reflectării adecvate a procedurilor parlamentare, administrative sau judiciare.
100. Termenul de protecţie a drepturilor producătorilor bazelor de date este de 15
ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui de finalizare a bazei de date.
În cazul în care baza de date este pusă la dispoziţia publicului în orice mod, înainte
de expirarea perioadei menţionate, termenul de protecţie a dreptului producătorului
bazei de date expiră după 15 ani calculaţi, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui, când baza de date a fost pusă pentru prima dată la dispoziţia publicului.
Orice modificare substanţială, evaluată în mod calitativ sau cantitativ, a conţinutului unei baze de date, inclusiv orice modificare substanţială, rezultând din acumularea de adăugări, de suprimări sau de modificări succesive care ar conduce la concluzia
că este vorba despre o nouă investiţie substanţială, evaluată în mod calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unei durate de protecţie proprii bazei care rezultă din această
investiţie.
Acţiuni în judecată privind încălcarea dreptului de autor şi conexe
101. În cadrul procedurilor judiciare iniţiate în privinţa încălcării dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate de lege, persoanele specificate
la art.55 alin.(2) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, pot solicita
instanţelor de judecată sau altor organe competente, după caz:
- recunoaşterea drepturilor lor;
- constatarea încălcării acestora;
- repararea prejudiciului prin stabilirea unor despăgubiri.
102. Pentru stabilirea existenţei unei încălcări a dreptului de autor şi conexe, instanţa urmează să verifice:
1) dacă cazul invocat de violare nu cade sub incidenţa excepţiilor prevăzute de
art.26-29 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
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2) dacă există sau nu un contract între titularul de drepturi şi persoanele care au
valorificat creaţiile autorului;
3) dacă corespunde modul de valorificare realizat de utilizator cu conţinutul contractului şi cu cerinţele legale;
4) alte circumstanţe de fapt şi de drept ce pot avea importanţă pentru soluţionarea
justă a cauzei.
103. Instanţa de judecată, la stabilirea despăgubirii, va ţine cont de necesitatea:
a) restabilirii situaţiei existente până la violarea dreptului şi a încetării acţiunilor
care comportă violarea dreptului sau creează pericolul violării lui;
b) recuperării pierderilor, inclusiv a venitului ratat, suportate de partea lezată;
c) perceperii profitului obţinut ilegal de persoana care a încălcat drepturile;
d) achitării unei compensaţii de la 500 până la 500000 lei pentru fiecare drept încălcat.
Se va avea în vedere că stabilirea despăgubirii sub formă de taxe forfetare e posibilă,
atunci când violatorul a comis încălcarea neintenţionat.
[Pct.103 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.36 din 04.12.2017]
104. Pentru violarea drepturilor morale, autorul sau titularul drepturilor conexe
are dreptul să ceară, prin judecată, de la persoana care le-a violat:
a) introducerea rectificărilor cuvenite în operă şi publicarea în presă sau anunţarea
într-un alt mod despre restabilirea dreptului violat;
b) interzicerea publicării operei sau îndeplinirea cerinţei de a înceta distribuirea ei
şi de a confisca exemplarele publicate;
c) repararea materială a prejudiciului moral.
Instanţele de judecată vor aplica măsurile, procedurile şi remediile prevăzute în
capitolul IX din Legea 139/2010, într-o manieră corectă şi echitabilă, astfel încât să nu
fie excesiv de dificile sau costisitoare şi să nu impună limite de timp exagerate sau tergiversări neprevăzute. Aplicarea acestor măsuri, proceduri şi remedii va fi una eficientă şi
proporţionată, nu va crea obstacole în calea comerţului legal şi va oferi protecţie împotriva folosirii lor abuzive.
Termenele de examinare a litigiilor privind dreptul de autor şi conexe
105. Litigiile privind dreptul de autor şi conexe urmează a fi examinate într-un
termen rezonabil. Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (a se
vedea Manualul judecătorului pentru cauze civile, Chişinău, 2013, pag. 34-42), pentru
aprecierea termenului rezonabil, sunt relevante 4 criterii:
- complexitatea cauzei;
- conduita părţilor în proces;
- conduita autorităţilor naţionale competente;
- importanţa cauzei pentru cei interesaţi.
Astfel, examinarea cauzei civile privind încălcarea drepturilor de autor timp de 5
ani şi 7 luni a fost considerată de Curtea Europeană drept încălcare a art.6.1 al Convenţiei, şi anume a termenului rezonabil de examinare a cauzei (a se vedea cauza Cuzin v.
Rusia, hotărârea CtEDO din 09.06.2005).
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Executarea hotărârilor ce vizează dreptul de autor şi a drepturilor conexe
106. Hotărârile judecătoreşti, pronunţate în baza Legii privind dreptul de autor şi
drepturile conexe, pot fi puse în executare ca şi alte categorii de hotărâri, atunci când
devin definitive.
Totodată, în virtutea art.68 alin.(3) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile
conexe, hotărârile judecătoreşti privind încasarea remuneraţiei vor fi executate imediat
după pronunţare, dacă instanţa va considera aceasta necesar. Această normă, însă, nu
este aplicabilă din 07.03.2012, când a fost exclus art.257 CPC RM,
Dacă litigiul s-a rezolvat prin mediere, fiind încheiată o tranzacţie, în afara procesului civil şi aceasta nu a fost executată benevol, pentru a fi executată silit, tranzacţia poate
fi, după caz:
a) confirmată de către instanţa de judecată, în condiţiile Codului de procedură civilă; sau
b) învestită cu formulă executorie de către notar, în condiţiile stabilite de lege, dacă
a fost încheiată între persoane juridice (art.33 alin.(2) din Legea nr.137/03.07.2015 cu
privire la mediere).
Cererea privind confirmarea tranzacţiei se examinează în regim de urgenţă, în cel
mult 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia (art.39 alin.(4) din aceeaşi lege).
Dacă litigiul privind drepturile de autor şi conexe s-a soluţionat în arbitraj, partea
care a avut câştig de cauză va sesiza Judecătoria Comercială de Circumscripţie cu cerere
privind eliberarea titlului de executare silită a hotărârii arbitrale.
107. Se abrogă Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.32 din 1998 „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor
prevederi ale legislaţiei despre dreptul de autor şi drepturile conexe”.
Președintele interimar al
Curții Supreme de Justiție				
Chișinău, 25 aprilie 2016
Nr. 1

Petru URSACHE

96

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

HOTĂRÂREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica judiciară de examinare
a pricinilor civile cu element de extraneitate
nr. 3 din 25.04.2016
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2016, nr.8, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.14 din
16.10.2017
În scopul aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei ce vizează domeniul enunţat,
Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în temeiul art.2 lit.d), art.16 lit.c) din Legea cu privire
la Curtea Supremă de Justiţie, art.17 CPC, prezintă următoarele explicaţii:
PREVEDERI GENERALE
1. Elementul de extraneitate reprezintă o împrejurare de fapt, datorită căreia un raport juridic litigios are legătură cu două sau mai multe sisteme de drept. Elementul de extraneitate nu constituie un element de structură distinct al raportului juridic, alături de subiect, obiect şi conţinut, ci oricare dintre acestea pot constitui un element de extraneitate.
Elementele de extraneitate, în legătură cu subiectele raportului juridic se disting
în funcţie de felul acestor subiecte. Astfel, pentru persoanele fizice pot fi elemente de
extraneitate: cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa, în anumite sisteme de drept, şi religia.
Pentru persoanele juridice, principalele elemente de extraneitate sunt sediul, naţionalitatea (apartenenţa), fondul de comerţ etc.
În legătură cu obiectul raportului juridic, şi anume, bunul (mobil sau imobil), există element de extraneitate atunci când bunul este situat în străinătate sau, deşi, este în ţară, se află
sub incidenţa unei legi străine (ex.: bunurile unei ambasade străine în Republica Moldova).
În ceea ce priveşte conţinutul raportului juridic, acesta, fiind format din drepturile
şi obligaţiile părţilor, este imaterial şi se materializează prin elemente de fapt, care atunci
când sunt situate în străinătate sau cad sub incidenţa unei legi străine constituie, totodată, elemente de extraneitate.
2. În conformitate cu art.4 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova, dispoziţiile
constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte
tratate, la care Republica Moldova este parte.
Regimul juridic al străinilor şi al apatrizilor este stabilit prin prisma art.19 din Constituţie şi este concretizat în Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova
nr.200 din 16.07.2010 cu modificările şi completările ulterioare.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.14 din 16.10.2017]
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3. Conform art.19 alin.(1) din Constituţie, cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi
drepturi şi îndatoriri, ca şi cetăţenii Republicii Moldova, cu excepţiile stabilite de lege.
În acest sens, regimul juridic al străinilor, în cadrul procedurii judiciare civile se bazează pe principiul regimului naţional, consfinţit în norma constituţională enunţată,
ceea ce înseamnă că, în conformitate cu art.454 alin.(1) CPC, aceştia sunt în drept să se
adreseze în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova pentru apărarea drepturilor,
libertăţilor şi intereselor lor legitime şi beneficiază în faţa instanţelor judecătoreşti ale
Republicii Moldova de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii procedurale, ca şi cetăţenii şi organizaţiile Republicii Moldova, în condiţiile legii.
Dreptul persoanelor străine de a se adresa în instanţele judecătoreşti în egală măsură ca şi cetăţenii şi organizaţiile Republicii Moldova, rezultă şi din prevederile:
- Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, la care Republica Moldova a aderat, prin Hotărârea Parlamentului nr.1298-XIII din 24.07.1997, în vigoare pentru RM din 12.09.1997;
- Convenţiei de la Haga privind procedura civilă din 01.03.1954, la care Republica
Moldova a aderat, prin Hotărârea Parlamentului nr.1136-XII din 04.08.1992, în vigoare
pentru RM din 03.11.1993;
- Convenţiei de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 23 mai 1969, la care
Republica Moldova a aderat, prin Hotărârea Parlamentului nr.1135-XII din 04.08.1992,
în vigoare pentru RM din 26.01.1993;
- Convenţiei de la Viena cu privire la dreptul tratatelor între state şi organizaţii
internaţionale sau între organizaţii internaţionale din 21 martie 1986, la care Republica
Moldova a aderat, prin Hotărârea Parlamentului nr.1135-XII din 04.08.1992, în vigoare
pentru RM din 25.02.1993;
- Convenţiei de la Minsk cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993, ratificată prin Hotărârea Parlamentului
nr.402-XIII din 16.03.1995, în vigoare pentru RM din 26.03.1996;
- Legii privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova nr.595-XIV din
24.09.1999 etc.
Principiul regimului naţional reprezintă egalarea străinilor în drepturi şi obligaţii cu
cetăţenii Republicii Moldova, cu excepţiile stabilite de lege. De exemplu: cetăţenii străini şi
apatrizii nu beneficiază de dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele legislative etc.
4. Persoanele străine pot participa în procesul civil în calitate de reclamant sau pârât, intervenient principal sau accesoriu, personal sau prin reprezentant, însă, acestea nu
pot să se adreseze în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova cu cereri în nume
propriu, în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor altor persoane. În procesele de
judecată, străinii beneficiază de aceleaşi drepturi procedurale, ca şi cetăţenii Republicii
Moldova, de asistenţă juridică gratuită sau pe bază de contract din partea avocaţilor,
precum şi a altor persoane autorizate, în modul stabilit de Legea cu privire la asistenţa
juridică garantată de stat nr.198-XVI din 26 iulie 2007.
[Pct.4 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.14 din 16.10.2017]
5. În virtutea principiului regimului naţional, asupra persoanelor străine se extind
normele legislaţiei procedurale civile ale Republicii Moldova, ale altor legi naţionale, ale
pactelor şi tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte.
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Guvernul Republicii Moldova poate stabili retorsiunea faţă de persoanele statelor
în care există restricţii ale drepturilor procedurale ale cetăţenilor şi organizaţiilor Republicii Moldova (art.454 alin.(2) CPC). În acest caz, se manifestă principiul procesului
civil internaţional – reciprocitatea. O normă analogică şi aplicabilă raporturilor juridice
civile se conţine şi în art.1584 Cod civil.
După cum se observă din textul citat stabilirea retorsiunii este de competenţa Guvernului şi nu este prerogativa instanţelor judecătoreşti.
6. Tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte în procesul civil cu
element de extraneitate, se vor aplica în felul următor.
La judecarea pricinilor, cu participarea persoanelor străine din cadrul Comunităţii
Statelor Independente, se vor aplica prevederile Convenţiei de la Minsk cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993,
în vigoare pentru RM din 26.03.1996, modificată prin Protocolul din 28.03.1997, în vigoare pentru RM din 24.06.2003.
La judecarea pricinilor, cu participarea persoanelor străine din statele cu care Republica Moldova a încheiat tratate bilaterale privind asistenţa juridică, se vor aplica prevederile
acestor tratate. Această regulă se referă şi la situaţia în care între Republica Moldova şi alte
state din cadrul Comunităţii Statelor Independente sunt încheiate tratate bilaterale privind
asistenţa juridică (ex.: Tratatul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţă juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 25.02.1993, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.260-XIII din 04.11.1994, în vigoare pentru RM din
24.11.1994).
La judecarea pricinilor, cu participarea persoanelor străine din alte state, se vor
aplica prevederile tratatelor internaţionale interstatale (multilaterale), a căror parte este
statul, ca, de exemplu, prevederile:
- Convenţiei de la Haga privind procedura civilă din 01.03.1954, la care Republica
Moldova a aderat, prin Hotărârea Parlamentului nr.1136-XII din 04.08.1992, în vigoare
pentru RM din 03.11.1993;
- Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine din 05.10.1961, ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr.42-XVI
din 02.03.2006, în vigoare pentru RM din 16.03.2007;
- Convenţiei de la Haga din 15.11.1965 privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, ratificată
de Republica Moldova, prin Legea nr.13 din 17.02.2012, în vigoare pentru RM din
01.02.2013;
- Convenţiei Europene în domeniul informaţiei asupra dreptului străin de la Londra
din 07.06.1968, ratificată de Republica Moldova, prin Legea nr.724-XV din 07.12.2001,
în vigoare pentru RM din 15.06.2002;
- Convenţiei de la Viena privind eliberarea extraselor multilingve de pe actele de
stare civilă din 08.09.1976, ratificată de Republica Moldova, prin Legea nr.4-XVI din
07.02.2008, în vigoare pentru RM din 15.05.2008;
- Convenţiei de la Haga cu privire la protecţia copiilor şi cooperarea în materie de
adopţie internaţională, la care Republica Moldova a aderat, prin Hotărârea Parlamentului nr.1468-XIII din 29.01.1998, în vigoare pentru RM din 01.08.1998;
- Convenţiei de la Viena asupra contractelor de vânzare internaţională de măr-
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furi din 11.04.1980, la care Republica Moldova a aderat, prin Hotărârea Parlamentului
nr.115-XIII din 20.05.1994, în vigoare pentru RM din 01.11.1995;
- Convenţiei cu privire la prescripţia extinctivă în materie de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri din 14.06.1974, la care Republica Moldova a aderat, prin
Hotărârea Parlamentului RM nr.1214-XIII din 25.06.1997, în vigoare pentru RM din
01.03.1998 etc.
În acelaşi timp, instanţele judecătoreşti, în cazul în care se face trimitere la un tratat internaţional, vor ţine cont de faptul că, în practică, se întâlnesc multiple cazuri de
încheiere a unor tratate internaţionale (protocoale) de modificare şi completare a tratatelor, verificând, în acest sens, dacă ele sunt aplicabile în raport cu subiecţii de drept
internaţional şi dacă sunt în vigoare pentru Republica Moldova sau nu.
Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte poate fi consultată pe site-ul: http://www.mfa.gov.md/tratate-intern-md/.
7. Conform art.3 din Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova
nr.595-XIV din 24.09.1999, tratatele internaţionale se încheie, în numele:
- Republicii Moldova – tratate interstatale;
- Guvernului Republicii Moldova – tratate interguvernamentale;
- ministerelor, altor autorităţi administrative centrale sau altor instituţii abilitate ale
Republicii Moldova – tratate interinstituţionale.
Astfel, în sensul acestei norme, instrumentele internaţionale privind cooperarea judiciară mai pot fi delimitate în:
- instrumente internaţionale aplicabile, cu vocaţie universală (ex.: Convenţia privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, încheiată la New York, la 20 iunie
1956, ratificată prin Legea nr.88-XVI din 20.04.2006, în vigoare pentru Republica Moldova din 19.05.2006 etc.);
- instrumente internaţionale, cu vocaţie europeană (ex.: Convenţia Europeană în
domeniul informaţiei cu privire la dreptul străin, încheiată la Londra, la 07.06.1968,
ratificată prin Legea nr.724-XV din 07.12.2001, în vigoare pentru RM din 15.06.2002
etc.);
- instrumente internaţionale regionale (ex.: Convenţia de la Minsk cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993,
etc.);
- instrumente bilaterale interstatale (ex.: Tratatul între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, ratificat prin Hotărârea
Parlamentului nr.1018-XII din 03.12.1996, în vigoare pentru Republica Moldova din
20.03.1998 etc.);
- instrumente interguvernamentale (ex.: Acordul între guvernele statelor-membre
ale GUAM privind asistenţa reciprocă şi colaborarea în domeniul vamal, încheiat la
Ialta, la 04.07.2003, în vigoare pentru RM din 09.12.2005 etc.);
- instrumente bilaterale interinstituţionale (ex.: Memorandumul de înţelegere privind colaborarea între Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei
al Republicii Ungare, întocmit la Budapesta la 20.02.2003, în vigoare pentru RM din
20.02.2003 etc.).
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.14 din 16.10.2017]
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8. Tratatele internaţionale, potrivit art.18 alin.(1) din Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova nr.595-XIV din 24.09.1999, intră în vigoare, pentru
Republica Moldova, în conformitate cu modul şi termenele stabilite de tratat sau cu
acordul comun al părţilor.
Regulile, stabilite prin tratatele internaţionale, până la intrarea lor în vigoare, pot fi
aplicate, conform art.16 al legii enunţate, în mod provizoriu, dacă tratatul internaţional
prevede aplicarea provizorie a tratatului sau a unei părţi a acestuia, sau dacă părţile au
convenit într-un alt mod.
9. La aplicarea tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte, este
necesar ca instanţele de judecată să acorde atenţie componenţei participanţilor la tratatul internaţional interstatal – statele, care au acceptat de a fi parte integrantă al acestuia
şi pentru care tratatul a intrat în vigoare.
În acelaşi timp, se va ţine cont de faptul că prevederile tratatului internaţional interstatal nu se aplică în privinţa statului participant, care, deşi a participat la alcătuirea
şi semnarea acestuia, nu a fost de acord privitor la obligaţiunea de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare în modul stabilit de acest tratat.
De exemplu: Nu sunt aplicabile pentru Republica Moldova prevederile Convenţiei
de la Kiev din 20 martie 1992, încheiată între statele din cadrul CSI, deoarece de către
Republica Moldova, ca urmare a semnării, nu a fost ratificată această convenţie, la fel, şi
Convenţia de la Chişinău din 07.10.2002.
10. Conform art.15 alin.(1) din Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii
Moldova nr.595-XIV din 24.09.1999, Republica Moldova, în conformitate cu normele şi
principiile dreptului internaţional, la momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la un tratat internaţional multilateral poate formula rezerve în condiţiile
prevăzute de acest articol.
De exemplu: Republica Moldova, aderând la Convenţia privind obţinerea pensiei
de întreţinere în străinătate, încheiată la New York, la 20.06.1956, a formulat următoarea rezervă: „Până la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova,
prevederile convenţiei se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova”.
Potrivit art.2 pct.1 lit.d) al Convenţiei de la Viena cu privire la dreptul tratatelor
din 23 mai 1969, prin expresia „rezervă” se înţelege o declaraţie unilaterală, oricare ar
fi conţinutul sau denumirea sa, făcută de un stat atunci când semnează, acceptă sau
aprobă un tratat ori aderă la acesta, prin care îşi manifestă intenţia de a exclude sau
modifica efectul juridic al unor dispoziţii din tratat cu privire la aplicarea lor faţă de
statul respectiv.
Articolul 21 din Convenţia nominalizată indică la efectele juridice ale rezervelor şi
ale obiecţiunilor, la rezerve, şi anume, la faptul că:
O rezervă stabilită faţă de o altă parte, în conformitate cu articolele 19, 20 şi 23
modifică pentru statul autor al rezervei, în relaţiile sale cu cealaltă parte, dispoziţiile
din tratat, la care se referă rezerva, în măsura prevăzută în această rezervă şi modifică
aceste dispoziţii în aceeaşi măsură, faţă de cealaltă parte, în relaţiile sale cu statul autor
al rezervei.
Rezerva nu modifică dispoziţiile tratatului, faţă de celelalte părţi, în raporturile lor
inter se.
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Când un stat care a formulat o obiecţiune împotriva unei rezerve, nu s-a opus intrării în vigoare a tratatului între el şi statul autor al rezervei, dispoziţiile la care se referă
rezerva nu se aplică între cele două state, în măsura prevăzută de rezervă.
Capacitatea procedurală de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu, inclusiv procedurală a cetăţenilor străini şi a apatrizilor
11. Statutul juridic al persoanei fizice include în sine: cetăţenia, naţionalitatea, starea civilă, capacitatea de folosinţă, capacitatea de exerciţiu şi domiciliul acesteia.
Prin stare civilă sau statut civil se înţeleg toate elementele strict personale care contribuie la individualizarea persoanei fizice în societate şi familie (ex.: căsătoria, divorţul,
părinţii, copii etc.).
12. În Republica Moldova, conform regulii generale, starea civilă şi capacitatea persoanei fizice sunt cârmuite de legea naţională (art.1587 alin.(1) Cod civil).
În calitate de persoană fizică, pot participa cetăţenii RM, cetăţenii RM care deţin şi
o altă cetăţenie, cetăţenii străini, cetăţenii străini care deţin cetăţenia mai multor state,
persoanele care nu deţin cetăţenie (apatrizii), refugiaţii.
Cetăţeni ai Republicii Moldova sunt persoanele fizice care au dobândit cetăţenia RM, în conformitate cu Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din
02.06.2000.
Conform art.3 alin.(1) din legea menţionată, cetăţenia Republicii Moldova stabileşte între persoana fizică şi Republica Moldova o legătură juridico-politică permanentă
care generează drepturi şi obligaţii reciproce între stat şi persoană.
Prevederile art.1 al legii enunţate stipulează că cetăţean străin este persoana care
aparţine unui stat străin şi care nu aparţine Republicii Moldova, iar apatrid este persoana care nu este considerată cetăţean al nici unui stat, conform legislaţiei acestora.
13. Capacitatea de folosinţă, conform regulii generale, reprezintă capacitatea persoanei fizice de a avea drepturi şi obligaţii civile. Ea se recunoaşte tuturor persoanelor,
indiferent de starea fizică şi psihică a persoanei fizice şi apare în momentul naşterii şi
încetează odată cu moartea acesteia (art.18 Cod civil).
14. Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a dobândi, prin fapta
proprie şi de a exercita drepturi civile, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le
executa (art.19 Cod civil). După cum rezultă din cele citate, în cadrul capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice se distinge capacitatea acesteia de a încheia acte juridice civile şi
capacitatea delictuală.
15. Prin capacitatea de a încheia actul juridic civil se înţelege aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi şi obligaţii civile, prin încheierea actelor
juridice civile.
Pentru angajarea răspunderii civile delictuale, persoana fizică trebuie să aibă conştiinţa faptelor sale, adică puterea de a discerne între ceea ce este permis şi nepermis,
licit şi ilicit; în alţi termeni, această răspundere este condiţionată de existenţa discernământului, adică autorul faptei prejudiciabile trebuie să aibă capacitate delictuală. Lipsa
discernământului atrage după sine lipsa vinovăţiei subiective.
16. Capacitatea deplină de exerciţiu începe la data când persoana fizică devine majoră şi încetează în legătură cu moartea acesteia, când, prin hotărâre judecătorească, a
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fost declarată ca decedată ori lipsită de capacitatea de exerciţiu. Vârsta atingerii majoratului poate fi diferită. În unele ţări capacitatea de exerciţiu poate fi dobândită la vârsta de
18 ani, iar în alte ţări de la 20, 21 de ani, respectiv, capacitatea de exerciţiu a cetăţenilor
străini este guvernată de legea lor naţională (art.1590 alin.(1) Cod civil).
Ca excepţie de la această regulă, pot fi următoarele situaţii:
- persoana care nu beneficiază de capacitate de exerciţiu, conform legii sale naţionale, nu este în drept să invoce lipsa capacităţii de exerciţiu, dacă are capacitate de
exerciţiu, conform legii locului de încheiere a actului juridic, cu excepţia cazurilor în
care se va dovedi că cealaltă parte la act ştia sau trebuia să ştie despre lipsa capacităţii de
exerciţiu (art.1590 alin.(2) Cod civil);
- capacitatea de exerciţiu a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în materie de acte juridice, încheiate pe teritoriul Republicii Moldova şi în materie de obligaţii din cauzarea
de prejudiciu, se stabileşte conform legislaţiei Republicii Moldova (art.1590 alin.(3) Cod
civil);
- sunt considerate valabile întocmirea, modificarea sau revocarea testamentului,
dacă actul respectă condiţiile de formă aplicabile la data când a fost întocmit, modificat sau revocat ori la data decesului testatorului, conform oricărei din legile arătate la
art.1623 alin.(2) lit.b), c), d), e) Cod civil:
• legea domiciliului acestuia;
• legea locului, unde actul a fost întocmit, modificat sau revocat:
• legea locului, unde se află imobilul ce constituie obiectul succesiunii testamentare;
• legea instanţei de judecată sau a organului care îndeplineşte procedura de transmitere a averii succesorale;
- persoana care, în conformitate cu legea naţională, nu beneficiază de capacitatea de
exerciţiu a drepturilor procedurale poate fi declarată, pe teritoriul Republicii Moldova,
cu capacitate de exerciţiu, dacă dispune de capacitatea de exerciţiu al acestor drepturi,
conform legislaţiei acesteia (art.455 alin.(4) CPC). Prin norma dată, fundamentată pe
principiul regimului naţional, se dă de înţeles că, în conformitate cu prevederile art.58
CPC, capacitatea de exerciţiu în volum deplin a drepturilor procesuale în Republica
Moldova apare la 18 ani. În cazul în care conform legislaţiei altor state capacitatea de
exerciţiu a drepturilor procesuale apare mai târziu, aceşti cetăţeni străini vor putea să se
adreseze în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova de la vârsta de 18 ani, având
în vedere faptul că, potrivit legislaţiei Republicii Moldova, ei deţin capacitatea de exerciţiu a drepturilor procesuale.
17. După cum se observă din prevederilor legale ale Republicii Moldova se evidenţiază două aspecte ale legii naţionale a persoanei fizice: legea cetăţeniei şi legea domiciliului.
Legea domiciliului se aplică în cazul în care:
- persoana fizică deţine mai multe cetăţenii. În acest caz, legea naţională a persoanei
fizice se determină după domiciliul acestuia;
- persoana fizică nu deţine nicio cetăţenie. În cazul dat, legea naţională se va considera legea ţării, unde persoana îşi are domiciliul.
Domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta îşi are locuinţa statornică sau
principală. Se consideră că persoana îşi păstrează domiciliul atâta timp, cât nu şi-a stabilit un altul (art.30 alin.(1) Cod civil).
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Domiciliul minorului în vârstă de până la 14 ani este la părinţii săi sau la acel părinte
la care locuieşte permanent (art.31 alin.(1) Cod civil).
Reşedinţa, în sensul art.30 alin.(2) Cod civil, este adresa, la care persoana fizică declară că are locuinţă temporară sau secundară, alta decât cea de domiciliu.
Reşedinţa. domiciliul străinilor în altă ţară decât ţara de origine dă anumite drepturi
acestora, altele decât unui simplu turist: dreptul la muncă, la asigurări sociale, de sănătate etc., în funcţie de legislaţia fiecărei ţări în parte.
Privitor la reşedinţa, domiciliul străinilor pe teritoriul Republicii Moldova se va
avea în vedere faptul că intrarea, aflarea şi ieşirea străinilor pe/de pe teritoriul Republicii Moldova sunt reglementate, prin Legea privind regimul străinilor în Republica
Moldova nr.200 din 16.07.2010, în temeiul căreia străinului i se acordă dreptul de
şedere – drept de a-şi stabili reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova,
prin obţinerea actului de identitate care atestă dreptul de şedere legală pe teritoriul
Republicii Moldova (permis de şedere/buletin de identitate pentru apatrizi, buletin
de identitate pentru refugiaţi), eliberat în conformitate cu art.3, 72, 73 din legea menţionată, art.36, 37 din Legea privind azilul în Republica Moldova nr.270-XV1 din
18.12.2008, dispoziţiile Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova nr.125
din 18.02.2013, pct.52-61.
Dovada înregistrării la domiciliu şi/sau reşedinţă, potrivit pct.98 al Regulamentului
sus-menţionat, se face prin:
1) actele de identitate specificate la punctul 96 din acest Regulament cu înscrisul
sau, după caz, menţiunea respectivă;
2) informaţia din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual.
18. Prin prisma art.455 CPC, legiuitorul stabileşte anumite reguli în vederea determinării capacităţii procedurale de folosinţă şi capacităţii procedurale de exerciţiu a
cetăţenilor străini şi a apatrizilor, în dependenţă de faptul, dacă cetăţeanul străin deţine
sau nu cetăţenia unui sau altui stat (dubla cetăţenie). La fel, aceste elemente pot fi determinate şi în dependenţă de domiciliul acestora.
Se consideră lege naţională a cetăţeanului străin legea statului a cărui cetăţenie o deţine. 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 lui naţională se consideră legea statului în care
îşi are domiciliul. Dacă cetăţeanul străin are domiciliul în Republica Moldova, legea lui
naţională se consideră legea Republicii Moldova.
Se consideră legea naţională a apatridului, legea statului în care îşi are domiciliul.
19. Conform art.1587 alin.(4) Cod civil, legea naţională a refugiatului se consideră
legea statului care îi acordă azil.
Noţiunea statutului de refugiat se regăseşte în art.3 din Legea privind azilul în Republica Moldova nr.270-XVI din 18.12.2008 şi reprezintă o formă de protecţie, recunoscută de Republica Moldova, a cetăţeanului străin sau apatridului care întruneşte condiţiile prevăzute în Convenţia privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva, la 28 iulie
1951, precum şi în Protocolul privind statutul refugiaţilor din 31 ianuarie 1967.
Potrivit reglementărilor Convenţiei enunţate, statele-părţi se obligă să acorde refugiaţilor, fără discriminare, un tratament egal cu al cetăţenilor proprii, în ceea ce priveşte
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drepturile şi libertăţile fundamentale. Persoanelor refugiate li se eliberează acte de identitate şi de călătorie în condiţiile legii.
[Pct.19 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.14 din 16.10.2017]
Capacitatea de folosinţă a organizaţiei străine şi a organizaţiei internaţionale
20. Instanţele de judecată, la judecarea pricinilor cu element de extraneitate, urmează să stabilească cu exactitate, dacă persoanele participante în proces au statut de
persoană străină. Confirmarea statutului de persoană străină poate să condiţioneze aplicabilitatea legii străine. Persoana străină în proces poate participa ca organizaţie străină,
întreprindere (firmă) străină, organizaţie internaţională, persoană fizică care practică
activitatea de întreprinzător.
21. Prevederile art.456 CPC determină legea aplicabilă persoanei juridice străine
(organizaţiei străine) şi a organizaţiei internaţionale.
Astfel, în conformitate cu alin.(1) al acestei norme, coroborate cu alin.(1) al art.1596
Cod civil, se consideră legea naţională a organizaţiei străine legea statului în care aceasta
este fondată. În baza legii naţionale, organizaţiei străine i se determină capacitatea procedurală de folosinţă.
În acelaşi timp, se va ţine cont de faptul că organizaţiile străine înregistrate în registrul naţional, conform legii statului, unde acestea sunt constituite, pot avea statut de
persoană juridică, însă, în unele cazuri, pot să nu dispună de statutul respectiv. Aceste
circumstanţe indică la diversitatea volumului de drepturi care se determină în conformitate cu legislaţia statului de origine şi se vor lua în consideraţie la aprecierea statutului
juridic al participantului la proces.
22. Prin legea naţională a persoanei juridice se subînţelege faptul că:
1) statutul juridic al persoanei juridice, constituită în conformitate cu legea Republicii Moldova, se va determina în conformitate cu legea noastră. Această normă are
aplicaţie chiar şi în cazul, când fondator al persoanei juridice este persoana străină (fizică şi juridică).
2) statutul juridic al organizaţiei, constituită în conformitate cu legea unui stat străin, se va determina conform legii acestui stat.
În atare situaţie, ca excepţie, pot constitui două cazuri:
- conform art.456 alin.(2) CPC, organizaţia străină care, potrivit legii naţionale, nu
beneficiază de capacitate procedurală de folosinţă, poate fi declarată pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia RM, ca având o astfel de capacitate.
- persoana juridică străină, nu poate invoca limitarea împuternicirilor organului
sau reprezentantului său la încheierea actului juridic necunoscut legii statului, în care
organul sau reprezentantul persoanei juridice străine a întocmit actul juridic, cu excepţia cazurilor, în care se va stabili că cealaltă parte a actului juridic ştia sau trebuia să ştie
despre limitare (art.1596 alin.(3) Cod civil).
În Republica Moldova, organizaţiile străine pot activa, prin reprezentanţele (sucursalele) şi filialele sale, a căror capacitate de drept se stabileşte în conformitate cu art.1597
Cod civil.
23. Capacitatea juridică a persoanei juridice străine se va determina, în baza probelor care confirmă statutul juridic al acesteia şi dreptul de a exercita activitatea de întreprinzător sau a altor genuri de activitate.
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Statutul juridic al persoanei juridice străine, având în vedere prevederile art.7 alin.
(4) din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali nr.220-XVI din 19.10.2007, poate fi confirmat prin extrasul din registrul în
care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus şi legalizat notarial,
actele de constituire ale persoanei juridice străine.
Potrivit art.12 alin.(5) din legea enunţată, filialelor şi reprezentanţelor persoanelor
juridice străine în Republica Moldova li se atribuie numere de identificare de stat, indiferent de numărul de identificare al persoanei juridice străine care le-a creat.
Totodată, prevederile art.18 alin.(1) din Legea cu privire la investiţiile în activitatea
de întreprinzător nr.81-XV din 18.03.2004 stabilesc că procedura de înregistrare, de
desfăşurare a activităţii şi de dizolvare a întreprinderii cu investiţii străine este similară
procedurii de înregistrare, de desfăşurare a activităţii şi de dizolvare a întreprinderii
autohtone şi se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
Prevederile art.58 alin.(1) CPC stabilesc că, capacitatea de a-şi exercita în volum deplin, personal sau printr-un reprezentant drepturile şi obligaţiile procedurale în judecată (capacitatea de exerciţiu al drepturilor procedurale civile) o au ... persoanele juridice,
iar în cazurile prevăzute de lege, entităţile care nu au personalitate juridică, dar dispun
de organe de conducere proprii.
Conform art.12 alin.(2) din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice
şi a întreprinzătorilor individuali nr.220 din 19.10.2007, filialele şi reprezentanţele persoanelor juridice se înregistrează, fără atribuirea statutului de persoană juridică. Procedura
înregistrării filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice străine, la fel, este similară
procedurii înregistrării persoanelor juridice autohtone, cu particularităţile specificate în
Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător nr.81-XV din 18 martie 2004.
Iar, potrivit art.12 alin.(3) lit.b) din Legea nr.220 din 19.10.2007, reprezentanţa persoanei
juridice autohtone activează în baza unui regulament aprobat de fondator.
Articolul 19 alin.(3) din Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător nr.81 din 18.03.2004 prevede că reprezentanţele întreprinderilor nerezidente se
înregistrează pe teritoriul Republicii Moldova, conform legislaţiei în vigoare, fără drept
de persoană juridică şi fără dreptul de a desfăşura activitate economică.
Prin urmare, chiar şi atunci când există o reprezentanţă a unei întreprinderi străine
pe teritoriul Republicii Moldova, în calitate de subiect în procedurile judiciare civile,
urmează să figureze persoana juridică străină, dar nu reprezentanţa, deoarece aceasta
din urmă nu are personalitate juridică, separată de cea a întreprinderii străine.
[Pct.23 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.14 din 16.10.2017]
24. Legea naţională a organizaţiilor care, potrivit dreptului străin, nu sunt persoane
juridice, conform art.1599 Cod civil, este legea statului unde a fost înfiinţată.
Provenienţa străină a persoanelor fizice care exercită activitatea de întreprinzător,
se determină în conformitate cu legea ţării, unde acestea îşi au domiciliul (locul de aflare, locul principal de desfăşurare a activităţii de întreprinzător).
În unele state, persoanele fizice care practică activitatea de întreprinzător sunt supuse înregistrării de stat sau dispun de patentă (licenţă) de întreprinzător. Respectiv,
prezentarea extrasului din registrul de stat sau patentei sunt suficiente, pentru a determina statutul juridic al acestor persoane.
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În cazul în care legislaţia unor ţări nu prevede înregistrarea de stat a acestora sau
eliberarea patentelor, statutul juridic al acestora se va stabili de către instanţa de judecată, în temeiul altor probe prezentate pentru confirmarea statului de persoană străină.
25. În conformitate cu art.456 alin.(3) CPC, capacitatea procedurală de folosinţă a
unei organizaţii internaţionale se determină în baza contractului (acordului) internaţional, în conformitate cu care este fondată, a actelor de constituire sau a acordului cu
autorităţile competente ale Republicii Moldova.
26. În cazul în care actele anexate la cererea de chemare în judecată, în temeiul cărora urmează a fi stabilit statutul juridic al persoanelor străine, nu întrunesc exigenţele
prevăzute de lege (legalizarea în condiţiile legii, traducerea în limba de stat legalizată
notarial etc.), cererii nu i se va da curs, iar neînlăturarea neajunsurilor în termenele stabilite de către instanţa judecătorească constituie temei de restituire a cererii de chemare
în judecată.
Totodată, actele, întru confirmarea statutului juridic al persoanei străine, urmează
a fi verificate de către instanţele judecătoreşti sub aspectul corespunderii datelor, conţinute în extrasul din registrul naţional, fie că într-un alt act oficial care se eliberează, conform legii naţionale a persoanei juridice străine, în ceea ce priveşte persoanele indicate
în calitate de conducător sau persoanele cu dreptul de semnatar, rechizitele persoanei
care a semnat cererea de chemare în judecată sau a acordat împuterniciri.
27. În sensul art.1609 alin.(1) Cod civil, condiţiile de formă şi termenul de valabilitate a procurii se determină, conform legii statului, unde a fost întocmită procura.
Procura întocmită în afara teritoriului Republicii Moldova se consideră valabilă din
punctul de vedere al formei, dacă îndeplineşte una din următoarele condiţii:
a) este respectată legea locului, unde a fost întocmită;
b) sunt respectate exigenţele legislaţiei Republicii Moldova;
c) este respectată legea naţională sau legea domiciliului persoanei care a întocmit-o;
d) este valabilă, conform legii aplicabile autorităţii care examinează validitatea actului juridic.
Procura de substituire, întocmită pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să corespundă cerinţelor art.253 Cod civil.
Acţiunile intentate altor state şi organizaţiilor internaţionale.
Imunitatea diplomatică
28. Prevederile art.457 alin.(1) CPC instituie regula imunităţii de jurisdicţie (civilă),
potrivit căreia, intentarea unei acţiuni în instanţa judecătorească a Republicii Moldova către un alt stat, antrenarea acestuia în proces în calitate de pârât sau de intervenient, punerea sub sechestru a bunului său amplasat pe teritoriul Republicii Moldova sau
adoptarea împotriva bunului unor alte măsuri de asigurare a acţiunii, sau punerea lui
sub sechestru în procedura de executare a hotărârii judecătoreşti se pot face numai cu
consimţământul organelor competente ale statului respectiv, dacă legea naţională sau
tratatul internaţional, la care Republica Moldova este parte, nu prevede altfel.
În sensul acestei norme, prin tratatele internaţionale ale Republicii Moldova sau
prin legea noastră, pot fi stabilite restrângeri ale acestei reguli.
29. Imunitatea de jurisdicţie (civilă) este un principiu, în virtutea căruia instanţele
unui stat nu-şi pot extinde jurisdicţia şi asupra altui stat sau asupra bunurilor acestuia.
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În temeiul principiului imunităţii de jurisdicţie, un stat nu poate fi acţionat în judecată într-un alt stat, iar bunurile sale urmează să fie excluse de la orice măsuri de
constrângere. Imunitatea de jurisdicţie îşi are temeiul în necesitatea respectării principiului suveranităţii statului şi se stabileşte, de regulă, prin convenţii internaţionale sau
se acordă pe bază de reciprocitate.
30. Subiecte ale imunităţii de jurisdicţie pot fi statul şi organizaţia internaţională.
Natura juridică a imunităţii de jurisdicţie rezidă din faptul că, în anumite cazuri şi
din anumite motive prevăzute de tratatele internaţionale, statul străin sau organizaţia
internaţională sunt protejate de:
- înaintarea unei acţiunii;
- atragerea în proces în calitate de persoană terţă;
- aplicarea sechestrului asupra bunurilor ce le aparţine, aflate pe teritoriul Republicii Moldova;
- aplicarea în privinţa lor a măsurilor de asigurare a acţiunii.
Statul străin are posibilitatea de a renunţa la imunitatea de jurisdicţie, ceea ce ar
însemna că acceptă să fie chemat în faţa instanţelor.
Renunţarea la imunitate poate să devină uneori necesară, întrucât existenţa imunităţilor ar deveni cu totul supărătoare, dacă beneficiarii ei ar face uz în mod abuziv de ea.
Există şi cazuri când renunţarea la imunităţi constituie ieşirea dintr-o situaţie delicată şi
sunt menajate, în ultimă instanţă, relaţiile dintre statele în cauză.
O atare renunţare trebuie să fie expresă.
31. Imunitatea de jurisdicţie nu este absolută. Ea este recunoscută, atunci când litigiul priveşte acte de suveranitate, aceasta fiind funcţională, astfel, fiind prezumat că
asupra acţiunilor statului cu caracter comercial imunitatea nu se răsfrânge. Adică, statul
străin are posibilitate de a promova o acţiune civilă în materie comercială în faţa jurisdicţiei altui stat. Prin urmare, statul poate fi reclamant în faţa jurisdicţiei străine. De aceea, în fiecare caz perceput este necesar de a se concretiza temeiul juridic al participării
statului la unele relaţii sau la altele.
În ceea ce priveşte bunurile ce aparţin unui stat, aflate pe teritoriul altui stat, se
menţionează că acestea sunt supuse, în principiu, legii statului căruia aparţin, ca urmare
a aplicării principiului imunităţii statului şi a bunurilor sale.
Republica Moldova nu este parte a convenţiilor internaţionale ce restrâng noţiunea imunităţii de jurisdicţie – Convenţia Europeană privind imunitatea statelor din
16.05.1972, în vigoare din 11.06.1976, Convenţia ONU cu privire la imunităţile de jurisdicţie ale statelor şi ale bunurilor acestora din 02.12.2004 şi, respectiv, recunoaşte şi se
conduce de principiile generale internaţionale privind imunitatea statelor.
32. Imunitatea de jurisdicţie a organizaţiei internaţionale, al cărei gen de activitate
nu este antreprenorial, după cum rezultă din dispoziţia alin.(2) al art.457 CPC, este absolută, limitele şi volumul fiind stabilite de tratatele internaţionale şi de legile Republicii
Moldova. În acest sens, este necesar de a se face distincţie între imunitatea de exercitare
a funcţiilor organizaţiei internaţionale pentru care aceasta a fost fondată şi participarea
organizaţiei internaţionale în circuitul civil.
Renunţarea organizaţiilor internaţionale, în anumite cazuri, de la imunitatea de
jurisdicţie, la fel, trebuie să fie expresă.
Se bucură de imunitate, în anumite cazuri, şi bunurile aparţinând unor organizaţii
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internaţionale, regimul lor juridic fiind reglementat prin convenţiile internaţionale sau
alte reguli de drept internaţional care le sunt aplicabile. De exemplu, bunurile, aparţinând instituţiilor specializate ale O.N.U., sunt supuse Convenţiei cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală O.N.U., la 21
noiembrie 1947, în vigoare pentru Republica Moldova din 02.09.2011.
33. În conformitate cu alin.(3) al art.457 CPC, regula imunităţii statelor se răsfrânge şi asupra imunităţii reprezentanţilor săi.
Astfel, în procesele civile, reprezentanţii diplomatici ai altor state acreditaţi în Republica Moldova şi celelalte persoane menţionate în tratatele internaţionale sau în legile Republicii Moldova, sunt supuşi jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti ale Republicii
Moldova, în limitele stabilite de normele dreptului internaţional sau de tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte.
Conform art.31 al Convenţiei de la Viena din 18.04.1961 cu privire la relaţiile diplomatice, se bucură de imunitatea de jurisdicţie civilă şi administrativă agentul diplomatic
(conducătorul misiunii diplomatice, membrii personalului diplomatic, membrii familiei lor), dacă nu este vorba:
a) de o acţiune reală privind un imobil particular situat pe teritoriul statului acreditar, în afară de faptul, dacă agentul diplomatic nu-l poseda în contul statului acreditant
pentru realizarea scopurilor misiunii;
b) de o acţiune privind o succesiune, în care agentul diplomatic figurează ca executor testamentar, administrator, moştenitor sau legator, nu în numele statului acreditant,
ci cu titlu particular;
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.
Prin această excepţie se oferă posibilitatea înaintării unor acţiuni către agentul diplomatic, în afara funcţiilor sale oficiale (ex.: în cazul litigiilor succesorale, litigiilor funciare – în calitatea sa de parte în proces este proprietarul unui teren privat).
Angajaţii aparatului administrativ şi tehnic ai misiunii diplomatice, la fel, membrii
familiei lor, se bucură de imunitate în procesele civile doar în legătură cu exercitarea
atribuţiilor sale.
Astfel, la soluţionarea chestiunii de atragere a acestor persoane în proces este necesar de a se stabili, dacă raporturile juridice sunt legate de exercitarea funcţiilor de
serviciu ale persoanelor menţionate sau sunt cu titlu particular. Acest fapt se deduce şi
din prevederile art.43 al Convenţiei de la Viena din 24.04.1963 cu privire la relaţiile consulare (a se vedea Recomandarea CSJ nr.26 privind imunitatea misiunilor diplomatice,
publicată pe pag. web. a CSJ).
Legea aplicabilă la judecarea pricinilor civile cu element de extraneitate
34. În procesele civile cu element de extraneitate, instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova aplică legislaţia procedurală a Republicii Moldova, dacă nu s-a dispus
altfel în mod expres (art.458 alin.(1) CPC).
În cazul când, prin tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte, sunt
stabilite alte norme decât cele prevăzute de legislaţia procedurală civilă a Republicii
Moldova, se aplică normele tratatului internaţional, dacă din acesta nu rezultă că, pentru aplicarea lor, este necesară adoptarea unei legi naţionale (art.2 alin.(3) CPC).
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Totodată, instanţele de judecată, la judecarea pricinilor civile cu element de extraneitate, se vor conduce de principiile de bază ale legiferării acestor categorii de pricini,
făcând referire expresă la reglementările prevăzute de art.454-466, Titlul IV, Capitolele
XL şi XLI din Codul de procedură civilă.
35. În conformitate cu alin.(2) al art.458 CPC, obiectul şi temeiul acţiunii civile
în procesele cu element de extraneitate sunt determinate de legea care reglementează
fondul raportului juridic litigios. După aceeaşi lege se determină şi calitatea procesuală
a părţilor.
36. Instanţele de judecată urmează să determine legea aplicabilă litigiului, în baza
Constituţiei Republicii Moldova, Codului civil, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, altor legi ale Republicii Moldova şi cutumelor internaţionale
recunoscute de Republica Moldova.
În cazul imposibilităţii de a se determina legea aplicabilă, se aplică legea care are cea
mai strânsă legătură cu raporturile de drept civil cu element de extraneitate (art.1576
Cod civil).
37. Normele imperative de drept ale Republicii Moldova, în sensul art.1582 alin.
(1) Cod civil, urmează a fi respectate indiferent de dreptul aplicabil.
La aceste norme se referă, de exemplu, art.15 alin.(1) Codul familiei, care indică
la factorii ce constituie impedimente la căsătorie, fapt care rezultă şi din prevederile
art.155 Codul familiei.
Prin urmare, instanţa de judecată, înainte de a înlătura de la aplicare legea străină
pe acest temei, trebuie să constate că respectiva normă de drept a Republicii Moldova
se aplică prioritar legii aplicabile străine, or, în virtutea indicării în normă sau în virtutea importanţei lor deosebite pentru asigurarea drepturilor şi intereselor subiectelor
de drept civil, reglementează raporturile respective, indiferent de dreptul aplicabil.
38. La soluţionarea litigiilor ce decurg din contractele internaţionale, instanţele
judecătoreşti vor ţine cont de faptul că, potrivit principiului autonomiei, părţile sunt
libere în alegerea legii aplicabile fondului conflictului. Astfel, părţile pot conveni asupra
legii aplicabile în privinţa contractului în întregime, cât şi în privinţa anumitor părţi
(clauze) ale lui. Determinarea legii trebuie să fie expresă sau să rezulte din conţinutul
contractului ori din alte împrejurări ale speţei (art.1610 Cod civil).
39. În cazul în care părţile nu au convenit asupra legii aplicabile fondului litigiului,
instanţa de judecată aplică normele conflictuale stabilite prin tratatele internaţionale, la
care Republica Moldova este parte.
Norma conflictuală este o formă juridică specifică dreptului internaţional privat
care nu reglementează în mod direct raportul juridic cu element de extraneitate, ea desemnează doar norma direct aplicabilă soluţionând, astfel, conflictul de legi. Prin urmare, norma de conflict este o normă de trimitere sau de fixare, având un caracter prejudicial, prealabil şi indirect.
Dacă părţile nu au convenit asupra legii aplicabile, iar tratatele internaţionale nu
conţin prevederi care reglementează determinarea legii aplicabile, instanţa de judecată
va determina legea aplicabilă, în baza legislaţiei Republicii Moldova.
40. Prevederile art.1611 alin.(1), (2) Cod civil stabilesc că, dacă părţile nu au convenit asupra legii aplicabile contractului, instanţa de judecată aplică legea statului, cu care
contractul prezintă cele mai strânse legături.
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Se consideră că există astfel de legături cu legea statului, în care debitorul prestaţiei,
la momentul încheierii contractului, îşi are domiciliul, reşedinţa sau este înregistrat în
calitate de persoană juridică.
În lipsa unui consens între părţi asupra legii aplicabile contractului, prin derogare
de la prevederile alin.(1):
a) contractului, al cărui obiect este un bun imobil, precum şi contractului de administrare fiduciară a bunului, se aplică legea statului, pe al cărui teritoriu se află bunul;
b) contractului de antrepriză în construcţie şi contractului de antrepriză pentru
efectuarea lucrărilor de proiectare şi cercetare, li se aplică legea statului în care se creează
rezultatele prevăzute în contract;
c) contractului de societate civilă i se aplică legea statului, pe al cărui teritoriu se
desfăşoară această activitate;
d) contractului încheiat la licitaţie sau pe bază de concurs i se aplică legea statului,
pe al cărui teritoriu se desfăşoară licitaţia sau concursul.
În sensul expresiei utilizate de legiuitor „prestaţiei debitorului”, urmează a fi înţeles debitorul „prestaţiei caracteristice” a contractului, adică cea care este determinantă
pentru calificarea raportului contractual. Spre exemplu, în cazul contractului de vânzare-cumpărare, debitorul prestaţiei caracteristice va fi vânzătorul, în contractul de prestări servicii debitorul prestaţiei caracteristice va fi prestatorul etc. (a se vedea în acest
sens Regulamentul (CE) nr.593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
iunie 2008 privind legea aplicabilă obligaţiunilor contractuale (Roma I).
41. La aplicarea legii străine, instanţa de judecată stabileşte conţinutul normelor
ei, prin atestări obţinute de la organele statului străin care au editat-o, ţinând cont de
interpretarea ei oficială şi de practica aplicării ei în statul străin respectiv (art.1578
Cod civil).
În scopul stabilirii conţinutului normelor de drept străin, instanţa de judecată poate cere interpretarea lor de către organele competente din Republica Moldova sau cele
din străinătate, ori poate cere avizul unor experţi în domeniu. În acest sens, instanţele
de judecată, în cazul în care se atestă dificultăţi la examinarea pricinii cu element de
extraneitate, pot solicita şi Plenului Curţii Supreme de Justiţie, în temeiul art.122 CPC,
emiterea unui aviz consultativ cu privire la modul de aplicare a prevederilor legale. În
aceste situaţii, instanţa de judecată poate dispune amânarea sau suspendarea pricinii în
conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.
42. Partea care invocă o lege străină poate fi obligată de către instanţa de judecată
să facă dovada conţinutului ei. Aceasta dovadă poate fi făcută, de exemplu, prin texte de
acte normative, date privind practica judiciară etc. Ţinându-se cont de regula stabilită
de art.446 alin.(5) CPC, acestea urmează a fi prezentate în limba de stat.
43. În cazul imposibilităţii de a stabili, în termene rezonabile, conţinutul legii străine, în pofida măsurilor luate, se va aplica legea Republicii Moldova. Imposibilitatea de a
stabili conţinutul legii străine urmează a fi reflectată în motivarea hotărârii judecătoreşti.
44. Norma de drept străin aplicabilă, conform art.1576 alin.(1) Cod civil, nu se
aplică în cazul în care consecinţele aplicării ei ar contraveni ordinii publice a Republicii Moldova. În cazul înlăturării legii străine, se va aplica legea respectivă a Republicii
Moldova.
Ordinea publică reprezintă o totalitate de dispoziţii legale imperative de drept pu-
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blic şi de drept privat, care urmăresc, ca finalitate, apărarea instituţiilor şi valorilor fundamentale ale societăţii, ocrotirea socială a tuturor persoanelor, a drepturilor şi libertăţilor omului, precum şi dezvoltarea economică a ţării (a se vedea în acest sens pct.11
din Hotărârea Plenului CSJ cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a
legislaţiei ce reglementează nulitatea actului juridic civil nr.1 din 07.07.2008).
45. În cazul în care părţile contractului în calitate de lege aplicabilă au indicat, în
linii generale, legislaţia mai multor state, instanţa de judecată va stabili legea aplicabilă,
în baza normelor conflictuale ale tratatelor internaţionale, a actelor normative ale Republicii Moldova.
46. Prevederile Convenţiei ONU de la Viena asupra contractelor de vânzare internaţională a mărfurilor din 11.04.1980 şi ale Convenţiei cu privire la prescripţia extinctivă în materie de vânzare-cumpărare internaţională din 14.06.1974, la judecarea litigiilor
izvorâte din contractele de vânzare-cumpărare internaţională, încheiate între părţi din
ţări diferite, urmează a fi aplicate chiar dacă părţile contractului nu au făcut trimitere la
ele, în situaţia în care întrunesc una din următoarele condiţii:
a) când aceste state sunt state contractante; sau
b) când normele de drept internaţional privat conduc la aplicarea legii unui stat
contractant.
În acelaşi timp, instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că părţile contractului, în temeiul art.6 al Convenţiei de la Viena din 1980, pot să excludă aplicarea acestei
Convenţii sau sub rezerva dispoziţiilor art.12, să deroge de la oricare din dispoziţiile sale
sau să le modifice efectele.
În privinţa contractelor de vânzare-cumpărare internaţională, asupra cărora se răsfrâng prevederile Convenţiei de la Viena din 1980, legea naţională poate fi aplicată, în
cazul în care părţile contractului au exclus aplicarea Convenţiei integral sau parţial sau
în cazul în care în anumită privinţă este vorba despre unele chestiuni care nu sunt reglementate prin Convenţia respectivă.
47. Convenţia relativă la contractul de transport internaţional al mărfurilor pe şosele din 19.05.1956, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului
nr.1318-XII din 02.03.1993, se aplică oricărui contract de transport de mărfuri pe şosele
cu vehicule, când locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru eliberare, aşa cum sunt
indicate în contract, sunt situate în două ţări diferite, dintre care cel puţin una este ţară
contractantă, independent de domiciliul şi de naţionalitatea participanţilor la contract.
48. Conform art.3 lit.b) Codul muncii, dispoziţiile acestui cod se aplică salariaţilor
cetăţeni străini sau apatrizi, încadraţi în baza unui contract individual de muncă, care
prestează muncă pentru un angajator care îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova.
Deci legea aplicabilă raporturilor de muncă cu element de extraneitate este cea a
locului unde angajatorul îşi desfăşoară activitatea.
49. La soluţionarea litigiilor cu element de extraneitate, instanţele de judecată sunt
în drept să aplice cutumele internaţionale, nefiind nevoie de un act special de recunoaştere, ci doar de aplicarea pe scară largă a cutumelor în cauză (ex.: INCOTERMS-2010,
Principiile UNIDROIT (2010), Principiile Dreptului European al Contractelor (19982003) şi Proiectul Cadrului Comun de Referinţă (Draft Common Frame of Reference)
(2008)), în cazul în care părţile convenţiei (tranzacţiei) au convenit expres asupra aplicării acestora.
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Regimul probelor în procesele civile cu element de extraneitate. Legalizarea
50. În conformitate cu art.458 alin.(3), (4), (5) şi (6) CPC, mijloacele de probă pentru dovedirea unui act juridic şi puterea doveditoare a înscrisului care îl constată sunt
cele prevăzute de legea locului unde a fost încheiat actul juridic sau de legea aleasă de
părţi, dacă ele au dreptul să o aleagă.
Proba faptelor se face potrivit legii locului unde s-au produs. Cu toate acestea, este
posibilă şi aplicarea legii Republicii Moldova, dacă ea admite şi alte mijloace probatoare,
decât cele specificate la alin.(3).
Dovada stării civile şi puterea doveditoare a actelor de stare civilă sunt reglementate
de legea locului, unde s-a încheiat înscrisul invocat.
Administrarea probelor de judecată se face în conformitate cu legea Republicii
Moldova.
51. Instanţele de judecată vor accepta, în calitate de probe actele oficiale eliberate,
redactate sau legalizate, în conformitate cu legislaţia străină şi în forma stabilită de organe competente străine, în afara Republicii Moldova, în privinţa cetăţenilor sau organizaţiilor ei ori persoanelor străine, numai dacă sunt supralegalizate pe cale administrativă
ierarhică şi, ulterior, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii
Moldova (art.466 alin.(1) CPC).
Supralegalizarea pe cale administrativă este supusă procedurii stabilite de statul
de origine a actului, urmată de supralegalizarea efectuată de misiunea diplomatică
sau de 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 şi Integrării Europene al
Republicii Moldova.
Potrivit pct.4 al Regulamentului cu privire la procedura de supralegalizare a documentelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.421 din 26 iunie 2013, supralegalizarea
este procedura, prin care se atestă veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat
semnatarul sau, după caz, autenticitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest document.
[Pct.51 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.14 din 16.10.2017]
52. Supralegalizarea actelor străine este necesară pentru prezentarea acestora instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova, însă, nu exclude verificarea acestora de
către instanţele de judecată în scopul stabilirii veridicităţii datelor conţinute în ele.
53. În conformitate cu art.466 alin.(4) CPC, actele oficiale eliberate pe teritoriul
unui stal participant la tratatul internaţional, la care Republica Moldova este parte, sunt
recunoscute fără supralegalizare, ca înscrisuri în instanţele judecătoreşti ale Republicii
Moldova.
Instanţele judecătoreşti vor accepta actele oficiale din statele participante la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine din 05.10.1961, ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr.42-XVI din
02.03.2006, fără supralegalizarea acestora, în cazurile prevăzute de Convenţia respectivă.
Conform art.1 din Convenţia enunţată, prezenta convenţie se aplica actelor oficiale
care au fost întocmite pe teritoriul unui stat contractant şi care urmează să fie prezentate
pe teritoriul unui alt stat contractant.
Sunt considerate acte oficiale, în sensul acestei convenţii:
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a) documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de
la un executor judecătoresc;
b) documentele administrative;
c) actele notariale;
d) declaraţiile oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viza de învestire, cu data certă şi legalizări de semnătură, depuse pe un act sub semnătura privată.
Prezenta convenţie nu se aplică:
a) documentelor întocmite de agenţi diplomatici sau consulari;
b) documentelor administrative care au legătură directă cu o operaţiune comercială
sau vamală.
54. Singura formalitate care ar putea fi cerută pentru a atesta veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau
a ştampilei de pe acest act, este aplicarea apostilei, eliberată de către autoritatea competentă a statului din care emană documentul.
Apostila se aplică chiar pe act sau pe o prelungire a acestuia, ea trebuie să fie conformă cu modelul anexat la Convenţia de la Haga din 1961.
La adresarea în instanţa de judecată şi prezentarea actelor pentru care, în conformitate cu prevederile Convenţiei este necesară aplicarea apostilei, aplicarea acesteia urmează a
fi efectuată în termene rezonabile, până la depunerea cererii de chemare în judecată.
55. Extrasele de pe actele de stare civilă constatatoare ale naşterii, căsătoriei sau ale decesului, întocmite în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Viena din 1976 privind
eliberarea extraselor plurilingve de pe actele de stare civilă, produc efecte juridice fără legalizare sau o formalitate echivalentă pe teritoriul fiecărui Stat, parte la această Convenţie.
Extrasele conţin data eliberării lor şi sunt însoţite de semnătura şi sigiliul autorităţii
care le-a eliberat. Ele au aceeaşi valoare juridică ca şi extrasele eliberate, conform regulilor de drept intern, în vigoare, în Statul care le-a emis.
56. În virtutea regulilor stabilite prin unele tratate internaţionale cu privire la asistenţa juridică, la care Republica Moldova este parte, instanţele de judecată sunt în drept să
accepte actele oficiale străine din statele cu care Republica Moldova a încheiat tratatele cu
privire la asistenţa juridică, fără supralegalizarea consulară şi apostilă (ex.: art.13 al Tratatului încheiat între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţă juridică şi
raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 25.02.1993, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.260-XIII din 04.11.1994, în vigoare pentru RM din 24.11.1994).
57. Conform art.466 alin.(5) CPC, actele încheiate într-o limbă străină se prezintă
în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova în traducere în limba oficială a Republicii Moldova, cu autentificarea traducerii în modul stabilit.
Competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în procesele cu
element de extraneitate
58. Regulile cu privire la competenţa jurisdicţională a instanţelor judecătoreşti ale
Republicii Moldova în procesele civile cu element de extraneitate se conţin în Capitolul XLI al Codului de procedură civilă. Respectarea acestor reguli, îndeosebi a celor
de competenţă exclusivă, conduce nemijlocit la posibilitatea recunoaşterii şi executării
hotărârilor judecătoreşti străine.
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59. În conformitate cu prevederile art.459 alin.(1) CPC, instanţele judecătoreşti ale
Republicii Moldova sunt competente, în condiţiile Capitolului enunţat, să soluţioneze
litigiile civile dintre o parte a Republicii Moldova şi o parte străină sau numai dintre
persoane străine.
Competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în judecarea pricinilor civile cu element de extraneitate se determină conform dispoziţiilor Capitolului
IV, dacă Capitolul XLI nu prevede altfel (art.459 alin.(2) CPC). De aceea, în privinţa
pricinilor civile, în care parte în proces este o persoană străină, se aplică aceleaşi reguli
de competenţă generală, teritorială generală, la alegerea reclamantului, excepţională, de
competenţă în mai multe pricini.
60. Conform regulii generale stabilite de art.459 alin.(3) CPC, instanţele judecătoreşti
sunt competente să soluţioneze pricini cu element de extraneitate, dacă pârâtul organizaţie străină are sediul sau pârâtul cetăţean străin are domiciliul în Republica Moldova.
Drept criteriu de atribuire a pricinilor în competenţa instanţelor judecătoreşti ale
Republicii Moldova, în cazurile specificate la art.460 alin.(1) CPC, serveşte existenţa
unei legături strânse a raportului juridic litigios cu teritoriul Republicii Moldova, iar
atribuirea în competenţa instanţelor judecătoreşti a pricinilor în situaţiile prevăzute de
art.461 alin.(1) CPC se datorează competenţei exclusive a instanţelor judecătoreşti ale
Republicii Moldova în procesele civile cu element de extraneitate.
61. Deoarece legislaţia în vigoare nu conţine noţiunea de „existenţa unei legături
strânse a raportului juridic litigios cu teritoriul Republicii Moldova”, se prezumă că orice raport juridic litigios care nu este expres prevăzut de art.460 alin.(1) CPC printre
cazurile ce ţin de competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova, dar care
este invocat de către partea în proces, ca având o legătură strânsă cu teritoriul Republicii Moldova, prin prezenţa unei justificări corespunzătoare, poate fi examinat de către
instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova, ca fiind de competenţa lor. Acest fapt,
fiind dedus şi din conţinutul art.460 alin.(1) lit.1) CPC, potrivit căruia, instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova sunt competente să judece şi pricini cu element de
extraneitate, dacă prin lege sunt prevăzute şi alte cazuri.
62. Având în vedere că speţele cu element de extraneitate pun în discuţie, de regulă,
problemele de drept internaţional privat, ce se impun a fi lămurite cu prioritate: verificarea
competenţei instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova în soluţionarea cererilor ce
vizează raportul juridic litigios şi stabilirea legii aplicabile litigiului, instanţele de judecată,
la verificarea competenţei în pricinile cu element de extraneitate vor ţine cont de faptul că,
pentru determinarea corectă a instanţei competente în procesele civile cu element de extraneitate, este necesar de a se stabili natura juridică a litigiului de drept din care va rezulta
şi stabilirea legii aplicabile acestor raporturi juridice. Or, caracterizarea unui litigiu trebuie
făcută în raport cu normele juridice aplicabile raporturilor juridice existente între părţi.
De exemplu: la stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti, în pricinile cu element de extraneitate privind decăderea din drepturile părinteşti, ca excepţie de la regula
generală stabilită de art.459 alin.(3) CPC, va fi cazul în care copilul în privinţa căruia se
solicită decăderea în drepturile părinteşti, concomitent cu cetăţenia unui alt stat deţine
şi cetăţenia Republicii Moldova şi la momentul sesizării instanţei de judecată are domiciliul în Republica Moldova, deoarece decăderea din drepturile părinteşti se atribuie la
materia răspunderii părinteşti şi este reglementată de Codul familiei.
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Titlul VI din Codul familiei, care reglementează relaţiile familiale cu element de
extraneitate, în special, art.160 alin.(1) prevede că drepturile şi obligaţiile părinţilor, inclusiv obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copiii, sunt stabilite de legislaţia statului, pe al
cărui teritoriu aceştia îşi au domiciliul comun. În lipsa domiciliului comun al părinţilor
şi copiilor, drepturile şi obligaţiile acestora sunt reglementate de legislaţia statului, al cărui cetăţean este copilul. Această abordare rezultând şi din prevederile art.1587 alin.(5)
Cod civil, art.455 alin.(2) CPC, din prevederile Convenţiei de la Minsk, din standardele
europene etc.
În acest sens, la stabilirea competenţei instanţei de judecată în cadrul unor asemenea litigii, este necesar de a se preciza domiciliul copilului care se determină de către
judecător, în funcţie de circumstanţele particulare ale cauzei, în funcţie de criteriile stabilite de standardele europene.
Potrivit standardelor europene „reşedinţa obişnuită a copilului corespunde locului
care exprimă o anumită integrare a copilului într-un mediu social şi familial”, iar criteriile în baza cărora judecătorul naţional o determină sunt: durata, regularitatea, condiţiile
şi motivele sejurului pe teritoriul unui stat membru şi ale mutării familiei în acest stat,
cetăţenia copilului, locul şi condiţiile de şcolarizare, cunoştinţele lingvistice, raporturile
familiale şi sociale întreţinute de copil în statul respectiv.
63. Regulile privind competenţa jurisdicţională, stabilite de Codul de procedură
civilă, se aplică dacă prin tratatele internaţionale sau bilaterale privind asistenţa juridică
nu sunt stabilite alte norme decât cele prevăzute de legislaţia procedurală civilă a Republicii Moldova.
În cazul în care tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte, sau în
tratatele bilaterale ale acesteia sunt stabilite alte prevederi instanţa judecătorească, prin
prisma art.2 alin.(3), art.12 alin.(4) CPC va stabili competenţa instanţei de judecată, în
conformitate cu prevederile acestora.
Încălcarea regulilor de competenţă stabilite prin tratatul internaţional, la care Republica Moldova este parte, constituie temei de refuz în recunoaşterea şi executarea
hotărârii judecătoreşti străine.
64. Regulile de competenţă exclusivă prevăzute de art.461 CPC stabilesc că doar
instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova sunt competente să judece categoriile
de pricini indicate. În cazul în care pricina ce ţine de competenţa exclusivă a instanţelor
judecătoreşti naţionale a fost examinată de o instanţă judecătorească străină, potrivit
art.471 alin.(1) lit.c) CPC, hotărârea pronunţată nu va putea fi recunoscută şi executată
pe teritoriul Republicii Moldova. Practic, toate tratatele cu privire la asistenţa juridică instituie, drept condiţie pentru recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti
străine, respectarea regulilor de competenţă exclusivă.
65. Alineatul (1) al art.461 CPC stabileşte că, de competenţa exclusivă a instanţelor
judecătoreşti ale Republicii Moldova sunt procesele cu element de extraneitate ce urmează a fi examinate în procedura contencioasă sau, după caz, în procedura contenciosului administrativ, în care:
a) acţiunea se referă la dreptul asupra unor bunuri imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova;
În sensul prevederilor art.1601 Cod civil, posesia, dreptul de proprietate şi celelalte
drepturi reale asupra bunurilor, inclusiv cele de garanţii reale, sunt cârmuite de legea
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locului unde acestea se află sau sunt situate, cu excepţia cazurilor în care, prin dispoziţii
speciale, se prevede altfel.
Locul unde este situat bunul constituie punctul de legătură al normei conflictuale
(lex rei sitae).
Această regulă asigură realizarea următoarelor principii:
1) principiul suveranităţii (teritorialităţii), care constă în interesul statului de a guverna, prin normele proprii, regimul juridic al bunurilor aflate pe teritoriul său, având
în vedere faptul că bunurile constituie valori sociale importante;
2) principiul generalităţii, în sensul că legea locului situării bunului asigură aplicarea unui regim juridic unic pentru toate bunurile aflate pe acelaşi teritoriu;
3) principiul siguranţei circuitului civil privind bunurile, regimul probator (expertiza, cercetarea la faţa locului) este legat de locul situării bunului, competenţa în acţiunile
reale imobiliare aparţine instanţei locului situării imobilului, respectiv şi executarea silită se realizează în locul situării imobilului.
În principiu, această normă conflictuală este imperativă.
b) banul asigurat sau locul unde s-a produs riscul asigurat se află în Republica Moldova;
La determinarea competenţei instanţelor judecătoreşti, de exemplu, pe categoria de
litigii ce decurg din accidentele rutiere, se vor lua în consideraţie prevederile art.3 din
Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de
autovehicule nr.414-XVI din 22.12.2006, potrivit cărora, obiect ai asigurării obligatorii
de răspundere civilă auto îl constituie răspunderea civilă a posesorului şi utilizatorului
de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accident de
autovehicul, în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării.
Conform art.2 din Legea nr.414-XVI din 22.12.2006, prin „limite teritoriale de acoperire ale asigurării de răspundere civilă auto”, se înţelege teritoriul Republicii Moldova
(asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă) şi teritoriul statelor ale căror birouri naţionale sunt parte la Acordul dintre birourile naţionale de asigurări ale statelor
membre ale Spaţiului Economic European şi ale altor state asociate, semnat de Biroul
Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (asigurare obligatorie de răspundere civilă
auto externă – „Cartea Verde”).
Persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova cu autovehicule înmatriculate în străinătate se consideră asigurate, dacă:
a) sunt asigurate în conformitate cu Legea nr.414-XVI din 22.12.2006;
b) posedă documente internaţionale de asigurare valabile în Republica Moldova
(art.4 alin.(2) din legea enunţată);
c) pretenţiile decurg dintr-un contract de transport, iar cărăuşii ori punctele de plecare sau sosire se află în Republica Moldova.
Este important ca în aceste cazuri să fie luate în consideraţie şi prevederile art.1605
Cod civil, potrivit cărora, apariţia şi stingerea dreptului de proprietate şi a altor drepturi
reale, în baza actului juridic cu privire la bunurile mobile aflate în curs de transport, se
determină conform legii statului, de unde aceste bunuri au fost expediate, cu excepţia
cazurilor în care:
- prin acordul părţilor s-a stabilit altfel;
- bunurile sunt bunuri personale ale pasagerului, în acest caz fiind supuse legii sale
naţionale;
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d) procesul se referă la abordajul unor nave sau aeronave, precum şi la asistenţa ori
salvarea unor persoane sau a unor bunuri în largul mării, dacă nava sau aeronava are
naţionalitate moldovenească, ori locul de destinaţie sau primul port sau aeroport unde
nava sau aeronava a ajuns se află pe teritoriul Republicii Moldova;
Conform art.302 din Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova,
aplicarea legislaţiei în caz de abordaj între nave are loc în felul următor:
Raporturile ce ţin de reparaţia daunelor cauzate de abordajul dintre nave în apele
interioare sau în apele teritoriale sunt reglementate de legislaţia statului, în ale cărui ape
s-a produs abordajul.
În cazul în care abordajul s-a produs în largul mării, iar litigiul se judecă în Republica Moldova, se aplică prevederile art.303-308.
În cazul în care navele aflate în coliziune au pavilionul aceluiaşi stat, se aplică legislaţia acelui stat, indiferent de faptul unde s-a produs abordajul.
e) nava sau aeronava a fost sechestrată în Republica Moldova;
f) procesul are ca scop declararea insolvabilităţii sau orice altă procedură judiciară
privind încetarea plăţilor în cazul unei societăţi comerciale străine cu sediul în Republica
Moldova;
g) la data depunerii cererii de desfacere, anulare sau declarare a nulităţii căsătoriei,
precum şi în alte litigii dintre soţi, cu excepţia celor cu privire la imobile din străinătate,
ambii soţi domiciliază în Republica Moldova, iar unul dintre ei este cetăţean al Republicii
Moldova sau apatrid;
Se va avea în vedere că la „alte litigii dintre soţi” se referă, de exemplu, litigiul privind partajarea averii, cu excepţia imobilului aflat în străinătate, privind pensia de întreţinere pentru celălalt soţ, stabilirea domiciliului copilului.
Litigiile ce vizează decăderea din drepturile părinteşti nu se încadrează în rigorile art.461 alin.(1) lit.g) CPC, la sintagma „şi în alte litigii dintre soţi”, deoarece potrivit art.68 alin.(2) Codul familiei, acţiunea privind decăderea din drepturile
părinteşti poate fi pornită de celălalt părinte, tutorele copilului, autoritatea tutelară
şi, respectiv, nu poate fi considerată ca litigiu dintre soţi, aceasta atribuindu-se la
litigiile legate de drepturile şi obligaţiile părinţilor faţă de copii, adică la materia răspunderii părinteşti.
h) ultimul domiciliu al celui decedat sau bunurile lui se află pe teritoriul Republicii
Moldova;
Potrivit acestei dispoziţii, ca examinarea speţei să fie de competenţa instanţei judecătoreşti a Republicii Moldova, este necesar de a se respecta una din aceste condiţii:
- cel decedat să fi avut ultimul domiciliu pe teritoriul Republicii Moldova; sau:
- bunurile celui decedat să se afle pe teritoriul Republicii Moldova.
Totodată, art.1622 Cod civil prevede că:
- Raporturile de succesiune cu privire la bunurile mobile sunt guvernate de legea
naţională în vigoare, la momentul decesului persoanei care a lăsat moştenirea.
- Raporturile de succesiune cu privire la bunurile imobile sunt guvernate de legea
statului, pe al cărui teritoriu se află aceste bunuri.
[Pct.65 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.14 din 16.10.2017]
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66. În conformitate cu alin.(2) al art.461 CPC, instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova examinează pricinile în procedură specială, dacă:
a) solicitantul constatării unui fapt care are valoare juridică este domiciliat în Republica Moldova sau faptul a avut sau are loc pe teritoriul ei;
Dispoziţia acestei norme stabileşte competenţa exclusivă a instanţei judecătoreşti
naţionale în două situaţii, şi anume:
- când solicitantul este domiciliat pe teritoriul Republicii Moldova (a se vedea
pct.17 din hotărâre);
- când faptul care are valoare juridică a avut sau are loc pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent dacă solicitantul are domiciliu în RM sau nu. Important este în acest
caz, ca faptul care are valoare juridică să aibă legătură cu teritoriul Republicii Moldova.
b) persoana în a cărei privinţă se solicită încuviinţarea adopţiei, declararea capacităţii
depline de exerciţiu (emanciparea), declararea incapacităţii totale sau parţiale, încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat, efectuării examenului psihiatric, spitalizării
în staţionarul de psihiatrie sau prelungirii termenului de spitalizare fără liberul consimţământ este cetăţean al Republicii Moldova sau are domiciliul în Republica Moldova;
La determinarea competenţei instanţei judecătoreşti, în temeiul acestei dispoziţii,
în cazurile privind încuviinţarea adopţiei internaţionale, se va ţine cont de prevederile
art.32 din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr.99 din 28.05.2010, în baza cărora
poate fi determinată legea aplicabilă cazurilor de adopţie a copiilor domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova, a copiilor cetăţeni ai Republicii Moldova, cu domiciliul în afara
ţării, a copiilor cetăţeni străini cu domiciliul în Republica Moldova.
În ceea ce ţine de declararea incapacităţii totale sau parţiale a persoanei, se menţionează că, raportând prevederile art.461 alin.(2) lit.b) CPC la prevederile art.1591 Cod
civil, doar cetăţeanul străin care are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova sau apatridul poate fi declarat incapabil, ori limitat în capacitatea de exerciţiu, conform legislaţiei Republicii Moldova.
Reprezentarea legală a cetăţeanului străin sau apatridului lipsit de capacitate de exerciţiu, precum şi asistarea cetăţeanului străin sau apatridului limitat în capacitatea de exerciţiu sunt supuse legii care reglementează raporturile juridice de reprezentare sau asistare.
Conform art.3 alin.(2) din Legea privind sănătatea mentală nr.1402-XIII din 16.12.1997,
cetăţenii străini şi apatrizii beneficiază, în cazul în care li se acordă asistenţă psihiatrică, de
toate drepturile stabilite prin această lege, ca şi cetăţenii Republicii Moldova.
c) persoana în a cărei privinţă se solicită declararea dispariţiei fără urmă sau decesului este cetăţean al Republicii Moldova sau a avut pe teritoriul ei ultimul domiciliu cunoscut şi de soluţionarea acestei probleme depinde apariţia de drepturi şi obligaţii pentru
persoane fizice sau organizaţii cu domiciliul sau sediul în Republica Moldova;
În conformitate cu dispoziţia dată, instanţele judecătoreşti sunt competente la judecarea pricinii în cazul în care:
- persoana, în a cărei privinţă se solicită declararea dispariţiei fără urmă sau decesului, este cetăţean al Republicii Moldova;
- persoana în cauză, chiar dacă nu este cetăţean al Republicii Moldova, a avut pe
teritoriul ei ultimul domiciliu cunoscut şi de soluţionarea acestei probleme depinde
apariţia de drepturi şi obligaţii pentru persoane fizice sau organizaţii cu domiciliul sau
sediul în Republica Moldova.
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Conform art.1593 Cod civil, hotărârea judecătorească cu privire la declararea dispariţiei fără veste sau constatarea morţii cetăţeanului străin sau apatridului se adoptă ori
se anulează conform legii sale naţionale. În cazul în care este imposibilă determinarea
acestei legi, se aplică legislaţia Republicii Moldova.
d) s-a depus o cerere de declarare a nulităţii unui titlu de valoare la purtător pierdut
sau a unui titlu de valoare la ordin eliberat de o persoană fizică sau unei persoane fizice
domiciliate în Republica Moldova ori eliberat de o organizaţie sau unei organizaţii care
are sediul în Republica Moldova ori o cerere de restabilire în dreptul asupra lor (procedura de chemare);
e) s-a depus o cerere cu privire la declararea fără stăpân a unui bun mobil care se află
pe teritoriul Republicii Moldova sau o cerere cu privire la declararea dreptului de proprietate
municipală asupra unui bun imobil fără stăpân amplasat pe teritoriul Republicii Moldova;
f) cererea de constatare a inexactităţii înscrierii în registrul de stare civilă îndeplinite
de organul Republicii Moldova priveşte un cetăţean al Republicii Moldova sau un apatrid;
g) cererea urmăreşte contestarea unui act notarial sau a unui act emis de un alt organ al Republicii Moldova ori se referă la refuzul de a îndeplini un act.
67. Articolul 462 alin.(1) CPC prevede că, într-un litigiu civil cu element de extraneitate, părţile, înainte de pornirea procesului, pot schimba competenţa litigiului şi pot
învesti o anumită instanţă cu competenţă jurisdicţională (prorogarea convenţională).
Prorogarea convenţională permite schimbarea de către părţi a competenţei litigiului,
învestind o altă instanţă cu competenţă jurisdicţională. Deci, în virtutea acesteia, instanţa
de judecată, de competenţa căreia nu este judecarea litigiului, devine competentă. Totodată, prorogarea convenţională are şi un efect derogatoriu, deoarece exclude competenţa
acelei instanţe de judecată care, în conformitate cu prevederile legale, este competentă în
judecarea litigiului. Însă, prin prorogarea convenţională nu poate fi schimbată competenţa excepţională, prevăzută de art.40 CPC şi cea stabilită la art.331 CPC.
Posibilitatea încheierii prorogării convenţionale în afară de prevederile CPC, este
prevăzută şi de tratatele internaţionale.
Prorogarea convenţională, în mod obligatoriu, urmează a fi întocmită în formă scrisă.
[Pct.67 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.14 din 16.10.2017]
68. Pricina, pe care instanţa judecătorească din Republica Moldova a reţinut-o spre
judecare, cu respectarea normelor de competenţă, trebuie să fie examinată de această
instanţă în fond chiar dacă, ulterior, în legătură cu schimbarea cetăţeniei, domiciliului,
sediului părţilor sau cu alte circumstanţe, pricina a devenit de competenţa unei instanţe
judecătoreşti străine (art.463 CPC).
69. În conformitate cu art.464 CPC, instanţa judecătorească a Republicii Moldova
refuză să primească cererea spre examinare sau dispune încetarea procesului pornit,
dacă există o hotărâre în litigiul dintre aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi având
aceleaşi temeiuri, pronunţată de o instanţă judecătorească a unui alt stat, cu care Republica Moldova a încheiat tratat internaţional, în care se stipulează recunoaşterea şi
executarea reciprocă a hotărârilor judecătoreşti sau când recunoaşterea şi executarea
hotărârilor se efectuează pe principiul reciprocităţii.
Instanţa judecătorească a Republicii Moldova restituie cererea ori scoate cererea de
pe rol, dacă în instanţa judecătorească străină, a cărei hotărâre urmează a fi recunoscută
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sau executată pe teritoriul Republicii Moldova, a fost intentat anterior un proces în litigiul dintre aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect, având aceleaşi temeiuri.
Excepţie de la aceste prevederi sunt cazurile, în care examinarea cauzei ţine de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova.
70. În cazul în care, în faza primirii cererii de chemare în judecată, judecătorul constată că instanţa nu este competentă nici ea şi nicio altă instanţă a Republicii Moldova să
soluţioneze pricina cu element de extraneitate, printr-o încheiere susceptibilă de recurs,
cu referire la art.459 alin.(4) CPC, va refuza în primirea cererii (Hotărârea Plenului CSJ
nr.5 din 17.11.2014 cu privire la actele judecătorului, în faza intentării procesului civil şi
pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare).
În cazul în care, după pornirea procesului cu element de extraneitate, instanţa sesizată a constatat că nici ea şi nicio altă instanţă a Republicii Moldova nu este competentă
să soluţioneze pricina, în temeiul art.459 alin.(4) CPC, prin hotărâre judecătorească,
respinge cererea. O asemenea hotărâre poale fi supusă căilor de atac, în conformitate cu
prevederile Codului de procedură civilă.
Judecătorul va refuza să primească cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti,
dacă debitorul este în afara jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova
(art.348 alin.(2) lit.b) CPC).
Preşedintele interimar al
Curţii Supreme de Justiţie 			

Petru URSACHE

Chişinău, 25 aprilie 2016
Nr.3.
Anexa
Registrul tratatelor bilaterale privind asistenţa juridică, încheiate de RM
cu alte state (la situaţia din 08.12.2015, oferit de Ministerul Afacerilor Externe
şi Integrării Europene al Republicii Moldova)
1. B00036 Tratat între Republica Moldova şi Federaţia Rusă privitor la asistenţa
juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală
Statul Rusia
Semnat la Moscova, la 25.02.1993, în vigoare din 26.01.1995. Termen: 5 ani cu prelungire pe 5 ani,
Ratificat/aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.260-XIII din 04.11.1994,
Publicat în Tratate Internaţionale, vol.21, pag.49;
2. B00903 Tratat între Republica Moldova şi Republica Letonă cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală
Statul Letonia
Semnat la Riga, la 14.04.1993, în vigoare din 18.07.1996. Termen: nelimitat,
Ratificat/aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1487-XII din 10.06.1993,
Publicat în Tratate internaţionale, vol.19, pag.278;
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3. B00925 Tratat între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la
asistenţa juridică în materie civilă, familială şi penală
Statul Lituania
Semnat la Chişinău, la 09.02.1993, în vigoare din 18.02.1995. Termen: nelimitat,
Ratificat/aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1487-XII din 10.06.1993,
Publicat în Tratate Internaţionale, vol.19, pag.313;
4. B00259 Acord între Republica Moldova şi Republica Turcia cu privire la asistenţa juridică în materie civilă, comercială şi penală
Statul Turcia
Semnat la Ankara, la 22.05.1996, în vigoare din 23.02.2001. Termen: nelimitat,
Ratificat/aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1017-XIII din 03.12.1996,
Publicat în Tratate Internaţionale, vol.29, pag.355;
5. B00750 Tratat între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică
în materie civilă şi penală
Statul România
Semnat la Chişinău, la 06.07.1996, în vigoare din 20.03.1998,
Ratificat/aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1018-XIII din 03.12.1996,
Publicat în Tratate Internaţionale, vol.20, pag.364;
6. B00794 Tratat între Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică
şi relaţii juridice în materie civilă şi penală
Statul Ucraina
Semnat la Kiev, la 13.12.1993, în vigoare din 24.04.1995 Termen: 5 ani cu prelungire pe 5 ani,
Ratificat/aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.261-XIII din 03.11.1994
Publicat în Tratate Internaţionale, vol.22, pag.85;
7. B01299 Tratat între Republica Moldova şi Republica Azerbaijean cu privire la
asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală
Statul Azerbaijean
Semnat la Baku, la 26.10.2004, în vigoare din 12.02.2005. Termen: nedeterminat,
Ratificat/aprobat prin Legea nr.33-XVI din 14.04.2005,
Publicat în Tratate Internaţionale, vol.36, pag.134;
8. B01393 Tratat între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica
Socialistă Cehoslovacia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie
civilă, familială şi penală
Statul Cehia
Semnat la Moscova, la 12.08.1982, repus în vigoare prin succesiune între Republica Moldova şi Republica Cehă din 26 august 2005, în baza înţelegerii întocmite prin
schimb de Note privind confirmarea aplicării prin succesiune între Republica Moldova
şi Republica Cehă a tratatelor între fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste şi
fosta Republică Socialistă Cehoslovacia. Termen nedeterminat,
Publicat în Tratate internaţionale, vol.39, pag.204;
9. B01418 Tratat între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica
Populară Ungară privind asistenţa reciprocă în materie civilă, familială şi penală
Statul Ungaria
Semnat la Moscova, la 15.07.1958, repus în vigoare din 19.10.2007, în baza Proto-
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colului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ungariei, semnat la Budapesta,
la 17.11.2005;
10. B01493 Tratat între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica
Socialistă Cehoslovacă privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie
civilă, familială şi penală
Statul Slovacia
Semnat la Moscova, la 12.08.1982, repus în vigoare din 26.05.2006, în baza Înţelegerii
întocmite prin schimb de Note privind confirmarea aplicării prin succesiune între Republica Moldova şi Republica Slovacă a tratatelor încheiate între fosta Uniune a Republicilor
Sovietice Socialiste şi fosta Republică Socialistă Cehoslovacia. Termen: fără termen;
11. B01538 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Italiene privind asistenţa judiciară şi recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă
Statul Italia
Semnat la Roma, la 07.12.2006, în vigoare din 01.02.2011. Termen nelimitat,
Ratificat/aprobat prin Legea nr.219-XVI din 18.10.2007;
12. B01961 Acord între Republica Moldova şi Bosnia şi Herţegovina privind
asistenţa juridică reciprocă în materie civilă şi penală
Statul Bosnia şi Herţegovina
Semnat la Chişinău la 19.06.2012, în vigoare din 03.01.2014. Termen: perioadă nedeterminată,
Ratificat/aprobat prin Legea nr.293 din 21.12.2012,
Publicat în Monitorul Oficial nr.139-143 din 05.06.2015, art.51.
Anexa nr. 1
Lista statelor pentru care se cere supralegalizarea actelor:
ALGERIA, ARABIA SAUDITĂ, AFGANISTAN, AFRICA CENTRALĂ, BRAZILIA, BAHREIN, BANGLADESH, BENIN, BOLIVIA, BURKINA FASO, BURUNDI,
BUTAN, CHILE, CANADA, REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ (CU EXCEPŢIA HONG KONG ŞI MACAO), COSTA RICA, CAMBOGIA, CAMERUN, CIAD,
COASTA DE FILDEŞ, COMORE, CONGO, DJIBOUTI, EMIRATELE ARABE UNITE, EGIPT, ERITREEA, ETIOPIA, FILIPINE, GUATEMALA, GUINEEA, GABON,
GAMBIA, GHANA, GUINEEA ECUATORIALĂ, GUINEEA BISSAU, GUYANA,
HAITI, IORDANIA, INDONEZIA, IRAK, IRAN, JAMAICA, KUWEIT, KIRGHISTAN, KENYA, KIRIBATI, LIBAN, LAOS, LIBIA, MALAEZIA, MAROC, MADAGASCAR, MAURITANIA, MICRONEZIA MYANMAR, NIGERIA, NAURU, NEPAL, NIGER, OMAN, PAKISTAN, PARAGUAY, PALAU, PAPUA-NOUA-GUINEE,
QATAR, RWANDA, SIRIA, ŞRI LANKA, SINGAPORE, SENEGAL, SIERRA LEONE,
SOMALIA, SUDAN, THAILANDA, TURKMENISTAN, TADJIKISTAN, TANZANIA, TIMOR, TOGO, TUVALU, UZBEKISTAN, UGANDA, VIETNAM, YEMEN,
ZIMBABWUE, ZAMBIA.
[Anexa nr.1 introdusă prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.14 din 16.10.2017]
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Anexa nr. 2
LISTA
statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei
supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 5 octombrie 1961
Republica Africa de Sud, Republica Albania, Principatul Andorra, Antigua şi
Barbuda, Republica Argentiniană, Republica Armenia, Comunitatea Australiană, Republica Austria, Republica Azerbaigean, Comunitatea Bahamas, Barbados, Republica
Belarus, Regatul Belgiei, Belize, Bosnia-Herţegovina, Republica Botswana, Statul Brunei Darussalam, Republica Bulgaria, Republica Capului Verde, Republica Cehă, Republica Cipru, Republica Populară Chineză (doar în regiunile administrative speciale
Hong Kong şi Macao), Republica Columbia, Insulele Cook, Republica Coreea, Republica Croaţia, Regatul Danemarcei, Comunitatea Dominica, Republica Dominicană,
Republica Ecuador, Confederaţia Elveţiană, Republica El-Salvador, Republica Estonia,
Republica Insulelor Fiji, Republica Finlanda, Republica Franceză, Georgia, Republica
Federală Germania, Republica Elenă, Grenada, Republica Honduras, Republica Islanda,
Republica India, Republica Irlanda, Statul Israel, Republica Italiană, Japonia, Republica
Kazahstan, Republica Letonia, Regatul Lesotho, Republica Liberia, Principatul Liechtenstein, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Macedonia,
Republica Malawi, Republica Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
Republica Insulelor Marshall, Republica Mauritius, Statele Unite Mexicane, Republica
Moldova, Principatul Monaco, Mongolia, Republica Muntenegru, Republica Namibia,
Nicaragua, Insulele Niue, Regatul Norvegiei, Noua Zeelandă, Olanda (Regatul Ţărilor
de Jos), Republica Panama, Peru, Republica Polonă, Republica Portugheză, România,
Federaţia Rusă, Federaţia Sfântul Kitts şi Nevis, Sfânta Lucia, Sfântul Vincent şi Grenadine, Statul Independent Samoa, Serenisima, Republica San Marino, Republica Democrată Sao Tome şi Principe, Republica Serbia, Republica Seychelles, Republica Slovacă,
Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Republica Surinam, Statele Unite
ale Americii, Regatul Swaziland, Regatul Tonga, Republica Trinidad-Tobago, Republica
Turcia, Ucraina, Republica Ungara, Uruguay, Republica Vanuatu, Republica Bolivariană a Venezuelei.
Se va avea în vedere că, pentru Uruguay, Convenţia a intrat în vigoare la 14.10.2012,
iar pentru Nicaragua – la 14.05.2013.
[Anexa nr.2 introdusă prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.14 din 16.10.2017]
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HOTĂRÂREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti
a unor prevederi ale legislaţiei electorale
nr. 4 din 26.09.2016
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2016, nr.10, pag.4
***
Sarcina de bază a instanţelor judecătoreşti, în vederea realizării drepturilor constituţionale ale cetăţenilor de a alege şi de a fi ales, exprimate prin alegeri libere, care au loc
periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, constă în asigurarea examinării prompte şi efective a litigiilor ce decurg din dreptul electoral.
Ţinând cont de chestiunile abordate de către instanţele judecătoreşti la soluţionarea litigiilor electorale, în scopul aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei, Plenul Curţii
Supreme de Justiţie, în temeiul art.2 lit.d), art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea
Supremă de Justiţie, art.17 din Codul de procedură civilă, prin prezenta hotărâre, oferă
următoarele explicaţii:
Prevederi generale
1. Instanţele de judecată, la examinarea litigiilor electorale, se vor conduce nemijlocit de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului electoral, Codului de procedură civilă, Legii contenciosului administrativ, de prevederile altor acte normative,
precum şi de prevederile tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte.
La soluţionarea chestiunii ce vizează aplicarea tratatelor internaţionale, instanţele
de judecată se vor conduce de prevederile Legii privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova nr.595-XIV din 24.09.1999 şi ale Convenţiei de la Viena cu privire la
dreptul tratatelor din 23.05.1969.
Lista actelor normative, atât cu caracter naţional, cât şi internaţional, care reglementează raporturile juridice nominalizate, este prezentată în anexă.
2. Litigiul electoral poate fi definit ca un conflict care are la bază motive electorale şi
constituie obiectul unui proces judiciar. În acelaşi timp, prin litigii electorale se va avea
în vedere nu numai conflictele ce ţin de competenţa instanţelor de judecată, ci orice
conflict apărut în cadrul organizării sau desfăşurării alegerilor, referendumului şi care
poate fi examinat, în limitele competenţei sale, şi de organele electorale.
Apariţia litigiului, de obicei, este condiţionată de existenţa unei presupuse încălcări a legislaţiei electorale care, în opinia persoanelor ce se consideră lezate în anumite
drepturi sau libertăţi, pot influenţa rezultatele alegerilor sau împiedica alegătorii să-şi
exercite liber dreptul la vot sau dreptul de a fi ales.
3. Conform art.14 din Codul electoral, sistemul organelor electorale ale Republicii
Moldova este format din Comisia Electorală Centrală, Consiliile Electorale de Circumscripţie şi Birourile Electorale ale secţiilor de votare.
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Comisia Electorală Centrală, potrivit art.16 din Codul electoral, este persoană juridică, ale cărei atribuţii sunt stabilite de art.22, 26 din Codul electoral.
Reieşind din prevederile art.27, 29, 291 din Codul electoral, Consiliile şi birourile
electorale sunt organe temporare, care se constituie înainte de scrutin şi îşi încheie activitatea după confirmarea legalităţii alegerilor şi publicarea rezultatelor finale. Acestea
exercită atribuţii prevăzute de art.28, 30 din Codul electoral.
4. În sensul art.18 alin.(3), 65, 68 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală
şi organele electorale ierarhic inferioare emit acte administrative cu caracter individual
sau normativ, care pot fi supuse controlului legalităţii, în ordinea contenciosului administrativ.
De asemenea, pot fi contestate, în ordinea contenciosului administrativ, acţiunile/
inacţiunile concurenţilor electorali, ale Comisiei Electorale Centrale, ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului, ale radiodifuzorilor şi mijloacelor de informare în masă
scrise privind reflectarea campaniei electorale.
În lumina celor menţionate se reţine că toate litigiile cu caracter electoral urmează
a fi examinate în ordinea contenciosului administrativ, deoarece cerinţele înaintate în
instanţa de judecată întru apărarea drepturilor electorale sunt cerinţe care rezultă din
raporturi administrative şi, ţinând cont de specificul lor, necesită a fi examinate şi soluţionate în termene foarte restrânse.
Această procedură, fiind un mecanism de consolidare şi asigurare a respectării
drepturilor electorale ale cetăţenilor, mai poate fi denumită şi contencios electoral.
În cazul alegerilor, iniţierii unui referendum, acţiunile/inacţiunile administraţiei publice locale, legate de întocmirea şi autentificarea listelor de subscripţie, la fel, urmează a fi
examinate şi soluţionate în procedura contenciosului administrativ cu caracter electoral.
Cerinţele privind apărarea onoarei şi demnităţii concurenţilor electorali nu constituie obiect de examinare în contenciosul electoral, acestea urmând a fi examinate şi
soluţionate conform prevederilor Legii cu privire la libertatea de exprimare nr.64 din
23.04.2010, intrată în vigoare la 09.10.2010.
5. Ţinând cont de dispoziţiile art.18, 65 alin.(4) din Codul electoral, la actele administrative ale organelor electorale se referă actele emise de către acestea, sub formă de
hotărâre sau decizie.
Prin acţiunile organelor electorale se va avea în vedere manifestarea de voinţă a
acestora, care nu îmbracă forma unui act administrativ, dar care a fost manifestată, în
legătură cu exercitarea anumitor atribuţii stabilite prin lege legate de organizarea şi desfăşurarea oricărui tip de scrutin.
Prin inacţiunile organelor electorale se va subînţelege neexecutarea de către acestea
a atribuţiilor sale în conformitate cu prevederile legale.
Prin eschivarea de la adoptarea unei soluţii, care este o formă a inacţiunii, se va avea
în vedere situaţia în care organul electoral, deşi, în virtutea legii, era obligat să examineze anumite chestiuni şi să ia act de decizie, a evitat să execute aceste obligaţiuni.
6. Conform izvoarelor de drept electoral, calitatea de subiect al raporturilor juridice electorale o poate avea organele electorale, concurenţii electorali şi reprezentanţii
acestora, observatorii, mijloacele de informare în masă, autorităţile publice, partidele,
alte organizaţii social-politice, grupurile de iniţiativă, candidaţii desemnaţi, precum şi
cetăţenii (alegătorii).
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Aceste subiecte de drept se bucură de un anumit volum de drepturi şi obligaţii în
perioada alegerilor sau referendumului şi, respectiv, se pot adresa în instanţele judecătoreşti, pentru apărarea unui drept subiectiv, recunoscut de lege, pe care, în opinia lor,
îl consideră lezat.
7. La determinarea faptului, dacă cetăţeanul beneficiază de drepturile electorale,
a căror apărare o solicită în instanţa de judecată, se va lua în consideraţie următoarele
circumstanţe.
Dreptul de a alege (drept electoral activ), dreptul de a fi ales (drept electoral pasiv), la fel, şi dreptul de a participa la referendum aparţine doar cetăţenilor Republicii
Moldova, care au atins vârsta de 18 ani (art.38 din Constituţia RM, art.11, 12 din Codul
electoral).
În sensul prevederilor legale, adresarea întru realizarea drepturilor electorale urmează a fi însoţită de dovada deţinerii cetăţeniei Republicii Moldova.
Potrivit art.53 din Codul electoral, dovada cetăţeniei Republicii Moldova se face
prin prezentarea actului de identitate. Actele, prin care se confirmă cetăţenia, sunt arătate în art.5 din Legea cetăţeniei RM nr.1024-XIV din 02.06.2000.
În acelaşi timp, legislatorul, prin prisma art.13 din Codul electoral, a prevăzut anumite situaţii, în care cetăţeanului i se poate restricţiona aceste drepturi electorale.
Cu toate acestea, limitarea drepturilor electorale, în temeiul normei enunţate, având
în vedere jurisprudenţa CEDO, urmează a fi argumentată şi justificată pe temeiuri rezonabile şi obiective (a se vedea cauza Murat Vural c. Turciei, hotărârea din 21.10.2014,
cauza Alajos Kiss c. Ungariei, hotărârea din 20 mai 2010 ele.).
8. Cetăţenii sunt în drept să se adreseze în instanţa de judecată întru apărarea dreptului electoral activ, de exemplu, în cazurile legate de incorectitudinea întocmirii listelor
electorale, în cazurile de neprezentare a informaţiei solicitate, în cazurile în care au fost
lipsiţi de posibilitatea de a vota în circumscripţia electorală.
De asemenea, cetăţenii pot să solicite şi apărarea dreptului electoral pasiv, în cazul
în care consideră că le este lezat acest drept (ex.: contestarea refuzului privind înregistrarea în calitate de concurent electoral, candidat în alegeri).
E de menţionat că dispunerea cetăţeanului de dreptul electoral activ este condiţionată de rând cu alte circumstanţe şi de situaţia în care domiciliul cetăţeanului trebuie să
se afle în raza circumscripţiei electorale, deoarece schimbarea domiciliului sau a reşedinţei, fără respectarea condiţiilor prevăzute de art.39 alin.(7) şi (8) din Codul electoral,
îl poate priva pe alegător de exercitarea dreptului de a alege.
Domiciliul este locul de trai permanent al unei persoane, confirmat în buletinul de
identitate (art.1 din Codul electoral).
Declaraţia de şedere – procedura prin care cetăţeanul cu drept de vot declară locul
aflării sale în ziua alegerilor (art.1 din Codul electoral).
Dreptul electoral pasiv poate fi realizat, chiar dacă reşedinţa cetăţeanului nu se află
în raza circumscripţiei electorale, cu excepţia cazurilor în care acest drept este restricţionat, în condiţiile prevăzute de lege.
9. În baza art.4 alin.(1) pct.7 din Legea taxei de stat nr.1216 din 03.12.1992, art.85
alin.(1) lit.a) din Codul de procedură civilă, reclamanţii, în procedura de contencios
electoral, sunt scutiţi de plata taxei de stat.
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Competenţa instanţelor judecătoreşti
10. Raporturile juridice, generate de conflictele electorale, implică declanşarea unui
mecanism legal de soluţionare a acestora, care este determinat de Codul electoral, Legea
contenciosului administrativ şi Codul de procedură civilă.
Astfel, în conformitate cu art.331 din Codul de procedură civilă, art.65, 66 din Codul electoral, competente în judecarea litigiilor electorale sunt judecătoriile şi Curtea de
Apel Chişinău.
11. Judecătoriile, ca instanţe de contencios administrativ, examinează şi soluţionează:
- contestaţiile împotriva hotărârilor, acţiunilor/inacţiunilor consiliilor/birourilor
electorale;
- contestaţiile cu privire la reflectarea campaniei electorale de către mijloacele de
informare în masă scrise (art.65 alin.(3) din Codul electoral);
- cererile cu privire la refuzul radiodifuzorilor locali de a difuza sau de a publica, în
condiţiile legii, publicitatea electorală, contra plată sau gratuit;
- cererile cu privire la renumărarea voturilor în alegerile locale;
- cererile privind anularea înregistrării concurenţilor electorali în alegerile locale
(art.69 alin.(4) din Codul electoral);
- contestaţiile împotriva neincluderii alegătorilor în listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre alegători (art.40 alin.(2)
din Codul electoral).
Conform art.135 din Codul electoral, judecătoriile, ca instanţe de contencios administrativ, confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor locale şi validează mandatele consilierilor şi primarilor aleşi. De asemenea, confirmă şi lista candidaţilor supleanţi.
Pe lângă aceasta, prevederile art.197 din Codul electoral stabilesc că instanţa de
judecată va confirma sau va infirma legalitatea efectuării referendumului local şi rezultatele acestuia.
Este de competenţa judecătoriei, potrivit art.181 alin.(2) din Codul electoral, şi înregistrarea grupului de iniţiativă privind iniţiativa de desfăşurare a referendumului local
pentru revocarea primarului.
12. Curtea de Apel Chişinău, ca primă instanţă, judecă:
- litigiile ce ţin de contestarea actelor Comisiei Electorale Centrale şi Consiliului
Coordonator al Audiovizualului cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
- litigiile privind contestarea actelor (hotărârilor) Comisiei Electorale Centrale şi
Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în cazul adoptării unor decizii noi, în baza
cererii prealabile a persoanei interesate;
- litigiile privind refuzul radiodifuzorilor naţionali de a difuza sau, respectiv, de a
publica publicitatea electorală în campania electorală pentru alegeri parlamentare, prezidenţiale şi referendumuri republicane;
- cererile de anulare a înregistrării concurenţilor electorali, în cazul alegerilor parlamentare, prezidenţiale (art.69 alin.(4), 105 din Codul electoral).
În temeiul art.197 alin.(1) din Codul electoral, legalitatea referendumului local din
mun.Chişinău şi rezultatele acestuia se examinează de către Curtea de Apel Chişinău.
13. Pricinile de contencios electoral se vor examina în conformitate cu norma de
competenţă teritorială generală, cuprinsă în dispoziţia art.38 din Codul de procedură
civilă.
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În sensul acestei norme, acţiunea se intentează în instanţa (în oricare din sediile
instanţei) de la domiciliul/sediul pârâtului.
Conform art.66 alin.(2) din Codul electoral, în cazul alegerilor locale, hotărârile consiliilor electorale asupra contestaţiilor ce vizează acţiunile /inacţiunile concurenţilor electorali pot fi atacate în instanţa de judecată, în a cărei rază teritorială se află consiliul respectiv.
14. În ceea ce priveşte competenţa instanţelor judecătoreşti din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, în materie electorală, se reţine că, potrivit art.66 din Codul
electoral al Găgăuziei (Legea nr.60 din 31.07.2015), raportat la prevederile art.65, 66 din
Codul electoral al Republicii Moldova, în perioada electorală din acest teritoriu:
- contestaţiile împotriva acţiunilor/inacţiunilor şi hotărârilor consiliilor şi birourilor electorale, împotriva acţiunilor /inacţiunilor concurenţilor electorali se vor examina
de către judecătorii;
- contestaţiile împotriva acţiunilor/inacţiunilor şi hotărârilor Comisiei Electorale
Centrale a Găgăuziei se vor examina, ca primă instanţă, de către Curtea de Apel Comrat.
15. Renumărarea voturilor în alegerile parlamentare şi prezidenţiale nu este de
competenţa instanţelor judecătoreşti, aceasta îi revine Curţii Constituţionale, care este
abilitată prin lege să confirme sau să infirme legalitatea alegerilor parlamentare, cât şi a
celor prezidenţiale.
De asemenea, potrivit art.167 din Codul electoral, Curtea Constituţională confirmă
sau infirmă, printr-o hotărâre, rezultatele referendumului republican.
Contestaţiile. Procedura prealabilă.
Procedura judiciară de examinare a contestaţiilor
16. Prevederile art.65 din Codul electoral stipulează că instanţa de judecată poate fi
sesizată printr-un act de procedură denumit contestaţie.
Totodată, Codul electoral pentru sesizarea instanţei de contencios administrativ
mai foloseşte şi noţiunea de cerere.
Legea contenciosului administrativ şi Codul de procedură civilă utilizează noţiunea
de cerere de chemare în judecată.
Indiferent de faptul cum este denumit actul de procedură, prin care este sesizată
instanţa de contencios administrativ, el trebuie să corespundă exigenţilor prevăzute de
art.166 şi 167 din Codul de procedură civilă pentru cererea de chemare în judecată, precum şi cerinţelor stabilite de art.65 alin.(1) şi (5) din Codul electoral.
În situaţia în care cererea de chemare în judecată nu întruneşte exigenţele prevăzute
de lege, judecătorul, în dependenţă de caz, va întreprinde una din măsurile prevăzute de
art.171 alin.(1) din Codul de procedură civilă – nu va da curs cererii, art.170 din Codul
de procedură civilă – va restitui cererea de chemare în judecată sau, în conformitate cu
art.169 din Codul de procedură civilă – va refuza primirea cererii.
17. Concomitent, prevederile art.65 alin.(1) din Codul electoral în coroborare cu
prevederile art.66 alin.(1) al acestui cod condiţionează soluţionarea de către instanţele de contencios administrativ a contestaţiilor depuse împotriva hotărârilor consiliilor
şi birourilor electorale, acţiunilor /inacţiunilor acestora şi ale concurenţilor electorali,
printr-o procedură prealabilă, care se realizează în faţa organelor electorale ierarhic superioare, cu excepţia contestaţiilor ce se referă la exercitarea dreptului la vot sau la administrarea alegerilor, depuse la biroul electoral în ziua alegerilor.
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Actele Comisiei Electorale Centrale şi ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului
cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor se contestă în instanţa de judecată, fără
respectarea procedurii prealabile (art.66 alin.(3) şi art.65 alin.(4) din Codul electoral).
Conform art.65 alin.(3) din Codul electoral, actele radiodifuzorilor (în sensul Codului audiovizualului al RM, aprobat prin Legea nr.260-XVI din 27.07.2006), aflaţi
sub jurisdicţia Republicii Moldova, cu privire la reflectarea campaniei electorale, pot fi
contestate, cu cerere prealabilă, în Consiliul Coordonator al Audiovizualului, iar actele
mijloacelor de informare în masă scrise se contestă direct în instanţa de contencios administrativ.
Publicitatea electorală în reţeaua internet şi prin intermediul telefoniei mobile
poartă caracterul unei publicităţi electorale în masă scrisă.
Contestaţiile legate de listele electorale (privind neincluderea sau excluderea alegătorului din lista electorală, precum şi alte incorectitudini din listele electorale) se
examinează de către organele electorale respective, în decurs de 24 de ore, iar refuzul
de corectare sau includere în lista electorală poate fi contestat de subiecţii interesaţi în
instanţa de contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile (art.40 din
Codul electoral).
Este de principiu, ca la primirea cererii de chemare în judecată, judecătorul să verifice faptul respectării procedurii prealabile de soluţionare a litigiului, pe cale extrajudiciară, dacă legea nu prevede altfel. Nerespectarea procedurii prealabile constituie temei
de restituire a cererii de chemare în judecată, în conformitate cu art.170 alin.(1) lit.a) din
Codul de procedură civilă.
18. Dat fiind faptul că legislaţia în vigoare învesteşte nu numai instanţele judecătoreşti cu competenţa de a examina şi soluţiona conflictele electorale, ci şi organele electorale, se menţionează că procedura detaliată de examinare a contestaţiilor în faţa organelor electorale este reglementată prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3353 din
20 iulie 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare şi
soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală.
Conform pct.2 al acestui Regulament, contestaţia este definită ca o cerere, în formă
scrisă, de anulare sau revizuire a unui act, a unei hotărâri sau de contestare a legalităţii
acţiunilor /inacţiunilor organelor electorale sau a concurenţilor electorali, după caz, a
participanţilor la referendum, de reclamare a încălcării Codului electoral.
19. Ţinând cont de faptul că prevederile art.67 din Codul electoral impun termene
restrânse de examinare a litigiilor electorale, judecătorul decide primirea cererii de chemare în judecată, în ziua depunerii ei. Tot în această zi, se înmânează pârâtului copia
cererii şi a actelor anexate la cererea reclamantului, iar, în caz de imposibilitate – a doua
zi, cu excepţia cazurilor când pricina se examinează în ziua primirii ei. Părţile vor fi chemate la prima prezentare, de regulă, în ziua fixată pentru dezbaterile judiciare.
20. În baza art.32 alin.(7) din Codul electoral, judecătorii desemnaţi în componenţa
consiliilor electorale nu pot examina litigiile cu caracter electoral din circumscripţia
respectivă, începând cu data formării consiliului.
21. Luând în consideraţie circumstanţele concrete ale cauzei, judecătorul soluţionează, în conformitate cu art.183, 185 din Codul de procedură civilă, chestiunea cu
privire la componenţa participanţilor la proces, adică cu privire la părţile procesului, a
altor persoane care pot interveni în proces alături de părţile procesului.
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Referitor la calitatea procesuală a participanţilor la proces se reţine că, în pricinile
electorale în care se contestă actele administrative, acţiunile /inacţiunile organelor electorale, în calitate de pârât participă organul electoral, ale cărui acte, acţiuni/inacţiuni
se contestă, precum şi organul ierarhic superior care a examinat şi a respins cererea
prealabilă.
În cazul în care se contestă decizia consiliului local al autorităţii reprezentative a
unităţii administrativ-teritoriale cu statut special, privind desfăşurarea referendumului
local pentru revocarea primarului, în calitate de pârât va fi atras consiliul local respectiv sau autoritatea reprezentativă a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special,
precum şi primarul, a cărui revocare se solicită prin referendum, iar în celelalte cazuri
– autoritatea ce a refuzat stabilirea datei referendumului local.
În cauzele electorale în care se contestă acţiunile concurentului electoral sau se solicită anularea înregistrării concurentului electoral, acţiunea se înaintează şi împotriva
candidatului înregistrat sau a partidului, ale cărui liste de candidaţi au fost înregistrate
în ordinea stabilită de lege.
22. La examinarea cererii privind refuzul autorităţii administraţiei publice locale de
a înregistra grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului local, în condiţiile
art.177 alin.(1) din Codul electoral, calitatea de pârât o are autoritatea publică locală,
pricina urmând a fi examinată în procedura contenciosului administrativ.
În ceea ce priveşte înregistrarea grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului local de revocare a primarului în temeiul art.177 alin.(2) din Codul electoral,
se reţine că, în situaţia dată, atribuţia de a înregistra grupul de iniţiativă enunţat îi revine
instanţei de judecată.
Astfel, potrivit art.181 alin.(2) din Codul electoral, chestiunea cu privire la înregistrarea grupului de iniţiativă se examinează de către instanţa de judecată prin prisma
art.279 alin.(2) din Codul de procedură civilă în procedura specială.
În conformitate cu art.280 alin.(2) din Codul de procedură civilă, calitatea de participant la proces o vor avea petiţionarul şi persoana interesată, precum şi reprezentanţii
organizaţiilor.
La examinarea cererii privind înregistrarea grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului local de revocare a primarului, întru respectarea dreptului constituţional al cetăţeanului de a participa la referendum, instanţa de judecată va verifica dacă
cererea se încadrează în condiţiile stabilite de Codul electoral. În cazul în care aceasta
corespunde prevederilor legale şi având în vedere faptul că în această situaţie nicicum
nu este atins dreptul primarului de a fi ales, deoarece votul încrederii sau neîncrederii
faţă de primar urmează a fi acordat de către alegători abia la referendum, precedat de colectarea numărului necesar de semnături pentru a se desfăşura referendumul, instanţa
de judecată va dispune înregistrarea grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului local de revocare a primarului.
În hotărârea de înregistrare, instanţa de judecată va indica cerinţele prevăzute de
art.181 alin.(3) din Codul electoral.
În situaţia în care cererea formulată nu întruneşte condiţiile prevăzute de Codul
electoral, instanţa va refuza înregistrarea acestui grup.
23. În cazul contestării de către un candidat înregistrat a hotărârii organului electoral cu privire la înregistrarea unui alt candidat în aceeaşi circumscripţie, instanţa de
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judecată va soluţiona, în conformitate cu prevederile legale procedurale, chestiunea
privind atragerea în proces a acestui candidat, având în vedere faptul că pot fi atinse
interesele lui.
24. Reclamantul este acela care declanşează litigiul, adică orice persoană care se
consideră lezată într-un drept subiectiv recunoscut de lege. Aici însă este de reţinut că,
în anumite cazuri, legislaţia determină cercul de persoane care au dreptul de a se adresa
în instanţa de judecată cu cerinţe ce rezultă din raporturi juridice de drept electoral. De
exemplu, prevederile art.27 din Codul electoral reglementează procedura de constituire
a circumscripţiilor electorale şi a consiliilor electorale de circumscripţie, fiind specificate
persoanele care sunt în drept să înainteze candidaturile membrilor în componenţa consiliului electoral. Respectiv, refuzul includerii candidaturilor propuse în componenţa
organului electoral va fi contestat de către persoanele care dispun de dreptul de a înainta
aceste candidaturi (ex.: partidele politice) şi nu de persoana fizică propriu-zisă, a cărei
candidatură a fost propusă.
Potrivit art.67 alin.(41) din Codul electoral, concurenţii electorali îşi pot apăra interesele în instanţa de judecată, la examinarea contestaţiilor ce vizează acţiunile /inacţiunile şi hotărârile organelor electorale şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali,
prin reprezentantul său desemnat, în conformitate cu art.15 alin.(1) Cod electoral.
După cum se observă din textul citat, legislaţia electorală în aceste situaţii stabileşte
instituţia reprezentării, normă care, prin natura sa juridică, nu vine în contradicţie cu
prevederile art.75 din Codul de procedură civilă, ci se completează reciproc.
25. Organele electorale, la fel, sunt în drept să se adreseze în instanţa de judecată
în legătură cu încălcarea prevederilor legislaţiei electorale de către alţi subiecţi ai raporturilor juridice electorale. De exemplu, Comisia Electorală Centrală, în temeiul art.69
din Codul electoral, în cazul alegerilor parlamentare, poate sesiza, conform regulii de
competenţă, Curtea de Apel Chişinău, cu cerere, privind anularea înregistrării concurentului electoral, în legătură cu încălcarea prevederilor art.38 alin.(2) lit.i), alin.(3)
lit.a), art.47 alin.(21) din Codul electoral. Cu o cerere similară se poate adresa şi consiliul
electoral de circumscripţie în instanţa judecătorească din raza acestei circumscripţii, în
cazul alegerilor locale.
Faţă de cele prezentate se mai reţine că legislaţia electorală conţine în mod exhaustiv sarcinile concurentului electoral, în perioada alegerilor (parlamentare, prezidenţiale
etc.), şi executarea lor, contrar prevederilor legale, poate duce la anularea înregistrării
concurentului electoral.
Pe lângă aceasta, se va ţine cont de faptul că, după desfiinţarea consiliilor electorale
de circumscripţie, drepturile procedurale ale acestora sunt preluate, prin succesiune, de
către Comisia Electorală Centrală.
Astfel, în cazul în care, contrar prevederilor art.135 alin.(3) din Codul electoral,
instanţa de judecată, la adoptarea hotărârii, prin care a confirmat legalitatea alegerilor din
circumscripţia electorală respectivă, indiferent din ce motiv nu a confirmat lista candidaţilor supleanţi, Comisia Electorală Centrală este în drept să solicite instanţei de judecată, în
temeiul art.250 din Codul de procedură civilă, art.68 alin.(3) din Codul electoral, emiterea
unei hotărâri suplimentare, prin care să fie confirmată lista candidaţilor supleanţi.
Cererile altor persoane care nu au fost parte în proces, privitor la omiterea confirmării listei candidaţilor supleanţi de către instanţa de judecată, vor fi adresate Comisi-
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ei Electorale Centrale şi, respectiv, în cazul în care există temeiuri justificative, aceasta
va înainta instanţei de judecată cererea cu privire la confirmarea listei candidaţilor supleanţi.
26. Subiectului electoral, împotriva căruia a fost depusă contestaţia (pârâtul), în
conformitate cu prevederile legale, îi revine sarcina probaţiei, acesta având posibilitatea
de a-şi prezenta propria poziţie, de a aduce contraargumente în privinţa faptelor imputate, de a anexa probele corespunzătoare, de a depune referinţa în termenul acordat de
instanţă.
În cazul nedepunerii referinţei şi a probelor în termenele indicate de judecată, pârâtul, personal sau prin reprezentantul legal, îşi va susţine poziţia în şedinţa de judecată.
Neprezentarea părţii, legal citate, în şedinţa de judecată, nu va împiedica examinarea contestaţiei.
Termenele de examinare a contestaţiilor.
Termenele şi căile de atac ale hotărârilor judecătoreşti
27. Pornind de la prevederile art.65, 66 din Codul electoral, acţiunile/inacţiunile
organului electoral, concurentului electoral, hotărârile organului electoral, pentru care
este prevăzută calea prealabilă de soluţionare a litigiului, pot fi contestate în instanţa de
judecată, în termen de 3 zile calendaristice de la data expirării termenului de examinare
a cererii prealabile.
Acţiunile/inacţiunile, hotărârile Comisiei Electorale Centrale, ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului, actele mijloacelor de informare în masă se contestă în
instanţa de judecată, la fel, în termen de 3 zile calendaristice de la data săvârşirii acţiunii/
identificării inacţiunii sau adoptării hotărârii respective.
Hotărârile organelor electorale cu caracter normativ pot fi contestate atâta timp, cât
ele produc efecte juridice.
Conform alin.(6) al art.65 din Codul electoral, examinarea contestaţiilor privind
finanţarea campaniilor electorale ale partidelor politice nu se supune termenelor de prescripţie prevăzute la art.66-68.
28. Instanţa de judecată nu este în drept să refuze primirea cererii, din cauza omiterii termenului de adresare în judecată. Dacă instanţa de judecată, examinând circumstanţele litigiului, a constatat că termenul de adresare în judecată a fost încălcat din
motive neîntemeiate, în acest caz respinge acţiunea, ca tardivă.
29. Termenele de examinare a contestaţiilor sunt specificate în art.67 din Codul
electoral.
Potrivit art.67 alin.(1), (2) şi (3) din Codul electoral, contestaţiile privind acţiunile
şi hotărârile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală se examinează în termen de 5 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai târziu de ziua alegerilor.
Contestaţiile privind acţiunile şi hotărârile consiliilor electorale de circumscripţie
şi ale birourilor secţiilor de votare se examinează în termen de 3 zile calendaristice de la
depunere, dar nu mai târziu de ziua alegerilor. Contestaţiile privind acţiunile /inacţiunile concurenţilor electorali se examinează în termen de 5 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai târziu de ziua alegerilor. La examinarea contestaţiilor şi litigiilor, organele
electorale/instanţele de judecată vor acorda prioritate celor care se referă la înregistrarea
concurenţilor electorali şi la corectitudinea întocmirii listelor electorale.
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Contestaţiile depuse la instanţele de judecată în ziua alegerilor se examinează în
aceeaşi zi, iar contestaţiile împotriva hotărârii organului electoral cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatelor se examinează de către instanţa de
judecată, concomitent cu confirmarea legalităţii şi validarea mandatelor.
30. Alin.(4) al art.67 din Codul electoral prevede că programul instanţelor de judecată trebuie să fie organizat în aşa fel, încât contestaţiile să poată fi depuse şi examinate
fără întârziere.
Nu împiedică examinarea cauzei şi nu constituie temei de încetare a procedurii judiciare cazul în care nu s-a reuşit examinarea şi soluţionarea litigiului până la expirarea
termenului de examinare prevăzut de lege.
31. În temeiul art.68 alin.(1) din Codul electoral, instanţa de judecată adoptă şi pronunţă hotărârea, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi ale Legii
contenciosului administrativ.
Potrivit art.358 din Codul de procedură civilă, hotărârile pronunţate în primă instanţă de judecătorii, pot fi atacate cu apel, la curţile de apel de drept comun.
Faţă de această normă se reţine că dispoziţiile Codului de procedură civilă, legate
de competenţa instanţelor judecătoreşti, după modificarea lui, prin Legea nr.155 din
05.07.2012 (în vigoare din 30.11.2012), au suferit schimbări, deoarece, prin aceste modificări, s-au desfiinţat complet unele instanţe de judecată, care aveau competenţa de a
examina anumite categorii de pricini, atribuite prin lege şi trecute în competenţa judecătoriilor, acestea obţinând plenitudine de competenţă. Acest fapt fiind axat pe Recomandarea CoE nr.(95)5 privind introducerea şi îmbunătăţirea funcţionării sistemelor şi procedurilor de apel în materie civilă şi comercială care statuează că „chestiunile
litigioase trebuie stabilite la nivelul primei instanţe. Toate cererile, faptele sau dovezile
necesită a fi prezentate în faţa primei instanţe”.
Astfel, conflictul legilor procedurale în timp urmând a fi soluţionate, potrivit principiului imediatei aplicaţiuni a legii noi: ultimul act normativ va guverna atât procesele în curs de judecată, cât şi cele născute din fapte anterioare noii legi, dar care au
fost promovate după apariţia acesteia. Adică, cel din urmă act normativ urmăreşte să
asigure o mai bună judecată, fapt ce impune aplicarea lui imediată, legea nouă nu aduce
însă atingere actelor procedurale îndeplinite anterior intrării ei în vigoare. Or, normele
Codului de procedură civilă, completate şi modificate prin Legea nr.155, cu caracter
de adoptare ulterioară, acoperă normele altor legi organice cu privire la competenţa
instanţelor de judecată.
Cu toate acestea, problema jurisdicţională nu a fost exclusă, deoarece nu au fost
modificate şi aduse în concordanţă cu dispoziţiile Codului de procedură civilă, prevederile referitoare la competenţă, într-un şir de legi speciale, inclusiv şi în Codul electoral.
Cele menţionate se referă şi la situaţiile legate de exercitarea căilor de atac.
În baza art.68 alin.(6) din Codul electoral, împotriva hotărârii instanţei de judecată
poate fi depus un recurs în termen de 3 zile de la pronunţare.
Însă, ţinând cont de prevederile art.2 alin.(2) din Codul de procedură civilă, potrivit
cărora,... în caz de discordanţă între normele Codului de procedură civilă şi cele ale unei
alte legi organice, se aplică reglementările legii adoptate ulterior şi, întru respectarea dispoziţiilor art.358 din Codul de procedură civilă, care sunt nişte norme speciale în ceea ce
priveşte organizarea şi desfăşurarea activităţii sistemului judecătoresc în procesele civile,
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hotărârile instanţei de judecată pronunţate de către judecătorii se vor contesta cu apel, la
curţile de apel.
Aceasta se impune şi prin faptul că, în urma modificărilor enunţate, pricinile examinate în conformitate cu Legea contenciosului administrativ se supun căii de atac –
apelul.
Recursul se va putea declara, numai după ce hotărârea instanţei de fond a fost atacată cu apel.
Ţinând cont de dispoziţiile art.358 alin.(4) din Codul de procedură civilă, hotărârile Curţii de Apel Chişinău, Curţii de Apel Comrat (în cadrul scrutinului din UTA
Găgăuzia), pronunţate în primă instanţă, se vor contesta cu recurs, la Curtea Supremă
de Justiţie.
Legislaţia electorală stabileşte termene restrânse de examinare a litigiilor electorale,
de aceea, atât recursul, cât şi apelul se vor depune în termen de 3 zile de la pronunţare.
Apelul şi recursul se vor examina în termen de 3 zile de la primirea dosarului în
cauză.
Pe lângă aceasta, se mai reţine că cererea de recurs trebuie să corespundă strict prevederilor art.437 din Codul de procedură civilă, în special, alin.(1) lit.f) al acestui articol,
în sens că nu se va admite depunerea recursului nemotivat.
Termenele restrânse de examinare a pricinilor cu caracter electoral condiţionează
situaţia în care recursul se va depune, în mod obligatoriu, motivat, fiind arătate temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora recurentul solicită modificarea sau desfiinţarea
hotărârii atacate.
Depunerea recursului nemotivat constituie temei de restituire a cererii de recurs,
în conformitate cu prevederile art.438 din Codul de procedură civilă, instanţa restituind
cererea, printr-o încheiere nesusceptibilă de atac, în termen de 5 zile.
Confirmarea legalităţii alegerilor locale.
Declararea alegerilor locale nule sau a referendumului local
32. Pentru confirmarea (infirmarea) legalităţii alegerilor locale, validarea mandatelor consilierilor, primarilor aleşi şi confirmarea listelor candidaţilor supleanţi, în sensul
art.59, 62 şi 135 din Codul electoral, consiliile electorale de circumscripţie de nivelul
întâi şi doi, inclusiv consiliul electoral de circumscripţie al mun.Chişinău, vor prezenta
judecătoriei din raza lor de activitate următoarele documente:
- buletinele de vot valabile;
- câte un exemplar al proceselor-verbale cu privire la rezultatele alegerilor şi al rapoartelor consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor
de votare;
- formularul special de numărare a voturilor;
- toate contestaţiile, însoţite de hotărârile adoptate şi nota informativă cu privire la
soluţionarea lor, iar, în cazul alegerilor locale generale – şi listele consilierilor aleşi, listele candidaţilor supleanţi, şirurile descrescătoare pentru fiecare circumscripţie electorală;
- buletinele de vot nevalabile şi anulate;
- consimţământul candidatului în scris.
33. Potrivit legislaţiei electorale, în special, art.68 alin.(2) din Codul electoral, raportul adresat instanţei de judecată trebuie să conţină strict solicitarea cu privire la
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confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatelor consilierilor şi primarilor aleşi,
precum şi confirmarea listei candidaţilor supleanţi. Din considerentul normei enunţate,
cât şi a prevederilor art.135 alin.(3) din Codul electoral, instanţa de judecată urmează să adopte o hotărâre, prin care va confirma legalitatea alegerilor din circumscripţia
electorală respectivă, va valida mandatele consilierilor şi primarilor aleşi şi, totodată, va
confirma şi lista candidaţilor supleanţi.
Potrivit art.68 alin.(3) din Codul electoral, în cazul în care instanţa de judecată a
stabilit legalitatea alegerilor, însă în procesele-verbale au fost depistate greşeli de calcul,
instanţa, din oficiu sau la cererea părţilor procesului judiciar, anulează, integral sau în
parte, procesul-verbal şi exclude concurentul electoral care a obţinut un număr mai mic
de voturi valabil exprimate, înlocuindu-l cu alt concurent electoral care a obţinut un
număr mai mare de voturi valabil exprimate în şirul descrescător.
În sensul acestei dispoziţii legale, instanţa de judecată, până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti, este împuternicită de verificarea tuturor materialelor prezentate, întru confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatelor, precum şi confirmarea listelor de candidaţi supleanţi, respectiv, fiind în drept de a solicita prezentarea
actelor şi probelor suplimentare, în scopul excluderii unei eventuale omisiuni, neclarităţi şi a necesităţii de emitere în acest sens, a unei hotărâri suplimentare, în conformitate
cu art.249, 250 din Codul de procedură civilă. Aceasta se explică prin aceea că termenul
„a stabili legalitatea alegerilor” nu este sinonimul termenului „a confirma legalitatea
alegerilor”. Doar pentru a decide asupra soluţiei de confirmare a legalităţii alegerilor,
este necesar de a se întreprinde măsurile cuvenite, întru stabilirea legalităţii acestora.
34. Suplimentar la cele menţionate, se precizează că, în vederea confirmării alegerilor locale, Consiliile electorale de circumscripţie urmează să transmită instanţei de
judecată, în a cărei rază se află, următoarele acte:
- procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării;
- procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor cu anexe;
- raportul consiliului electoral de circumscripţie;
- rapoartele birourilor electorale ale secţiilor de votare.
La acestea se anexează cererile şi contestaţiile însoţite de hotărârile adoptate cu privire la soluţionarea lor, registrele de evidenţă a contestaţiilor.
La fel, documentele şi materialele electorale împachetate şi sigilate:
a) buletinele de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral;
b) buletinele de vot nevalabile, neutilizate şi anulate;
c) listele electorale de bază şi pentru votarea la locul aflării cu cererile privind solicitarea votării la locul aflării, certificatele medicale şi listele electorale suplimentare cu
certificatele pentru drept de vot, în baza cărora au votat alegătorii;
d) certificatele pentru drept de vot neutilizate şi anulate, actul de primire/predare a
certificatelor pentru drept de vot, registrul de evidenţă a eliberării certificatelor pentru
drept de vot şi actul de anulare a certificatelor;
e) în cazul alegerilor locale generale: listele consilierilor aleşi, listele candidaţilor
supleanţi, şirurile descrescătoare pentru fiecare circumscripţie electorală.
Astfel, instanţa de judecată va verifica corespunderea setului de documente prezentate şi, în cazul identificării lipsei oricăror acte, va solicita organului electoral, în mod
obligatoriu, prezentarea acestora.
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35. Cererile şi contestaţiile depuse la biroul electoral cu privire la încălcările
legislaţiei electorale ce pot influenţa legalitatea alegerilor, repartizarea voturilor şi
atribuirea mandatelor se examinează concomitent cu materialele privind confirmarea legalităţii alegerilor, validarea mandatelor şi confirmarea listelor candidaţilor supleanţi.
În asemenea cazuri, instanţa judecătorească este obligată să informeze petiţionarii
despre locul, data şi ora judecării pricinii, însă neprezentarea acestora nu împiedică judecarea ei în fond.
Dacă cererea cu privire la contestarea legalităţii alegerilor este depusă direct în instanţa judecătorească, aceasta va decide conexarea cererii în acelaşi proces cu materialele depuse pentru confirmarea legalităţii alegerilor, informând petiţionarul despre locul,
data şi ora examinării pricinii.
La solicitarea persoanelor interesate, instanţa de judecată poate decide renumărarea voturilor, în cazul în care există probe concludente şi pertinente, care pot să confirme că renumărarea voturilor poate schimba rezultatele votării.
36. În cazul în care persoana aleasă în calitate de primar sau consilier deţine funcţiile prevăzute la art.7 din Legea privind statutul alesului local, ea este obligată să prezinte
instanţei consimţământul său de a fi validată în calitate de primar sau consilier (art.135
alin.(3) din Codul electoral).
În situaţia dată, instanţa va valida, după caz, mandatul de primar sau mandatul
de consilier. În cazul validării mandatului de primar, instanţa va exclude candidatul
respectiv din lista consilierilor, validând în locul lui un alt consilier, conform listei prezentate de organul electoral.
37. Potrivit art.135 alin.(2) din Codul electoral, instanţa de judecată, în termen
de 10 zile de la data primirii rapoartelor consiliilor electorale de circumscripţie şi documentelor necesare, confirmă sau infirmă printr-o hotărâre legalitatea alegerilor din
fiecare circumscripţie electorală şi transmite, în termen de 24 de ore după adoptarea
hotărârii, câte o copie a acesteia, Comisiei Electorale Centrale şi consiliilor electorale de
circumscripţie respective, care publică rezultatele definitive.
La fel, instanţa de judecată din raza consiliului electoral de circumscripţie, în termen de 10 zile de la data primirii raportului privind efectuarea referendumului, la care
se anexează procesele-verbale ale consiliului electoral de circumscripţie şi ale birourilor
electorale ale secţiilor de votare, precum şi toate contestaţiile, însoţite de note cu privire
la modul de soluţionare a lor, confirmă sau infirmă legalitatea efectuării referendumului
local şi rezultatele acestuia.
38. Deci, examinând materialele prezentate, cererile şi contestaţiile petiţionarilor,
precum şi audiind explicaţiile părţilor, instanţa judecătorească:
- confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor din circumscripţia electorală respectivă;
- validează mandatele consilierilor şi primarilor aleşi;
- confirmă lista candidaţilor supleanţi.
Instanţa de judecată nu va confirma rezultatele alegerilor locale din circumscripţia
respectivă, în cazul constatării unor încălcări comise în timpul alegerilor sau la totalizarea rezultatelor, dacă aceste încălcări au influenţat rezultatele alegerilor.
În baza art.137 din Codul electoral, alegerile se vor declara nule, dacă în cadrul
operaţiilor electorale au fost comise încălcări ale Codului electoral, care au influenţat
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rezultatele votării şi atribuirea mandatelor. Hotărârea cu privire la declararea alegerilor
nule se adoptă de către Comisia Electorală Centrală, în baza hotărârilor instanţelor de
judecată respective.
În context, nu orice încălcare a prevederilor legale electorale poate conduce la declararea alegerilor nule. În atare situaţii este important, ca aceste încălcări să fie semnificative şi să influenţeze rezultatele alegerilor. În particular: coruperea alegătorilor; falsificarea proceselor-verbale ce vizează numărul de alegători incluşi în listele electorale;
numărul de alegători care au participat la votare; suplinirea de liste etc.
39. Instanţa de judecată, în a cărei rază teritorială s-a desfăşurat referendumul local,
îl poate declara nul în toată circumscripţia respectivă sau în anumite secţii de votare,
dacă în timpul votării sau în timpul numărării voturilor au fost comise încălcări grave
ale legislaţiei electorale, care au influenţat rezultatele referendumului (art.200 din Codul
electoral).
Alegerea Preşedintelui Republicii Moldova
40. La 04.03.2016, Curtea Constituţională a pronunţat Hotărârea privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Legii nr.1115-XIV din 05.07.2000 ce vizează
modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova (modul de alegere al Preşedintelui RM), prin care a fost restabilit dreptul cetăţenilor Republicii Moldova de a-şi
alege Preşedintele.
Condiţiile speciale pentru candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova sunt prevăzute de art.99 din Codul electoral. Astfel, poate fi ales în funcţia de
Preşedinte al RM cetăţeanul Republicii Moldova care are vârsta de 40 de ani împliniţi
în ziua alegerilor, a locuit sau locuieşte permanent pe teritoriul Republicii Moldova
nu mai puţin, de 10 ani, posedă limba de stat şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de
Codul electoral.
Luând în consideraţie dispoziţiile art.101, 104, 105, 107 din Codul electoral, toate
litigiile care pot apărea în cadrul alegerilor prezidenţiale, se vor examina, conform procedurii stabilite de Capitolul 12 din Codul electoral.
Dispoziţii finale
41. Hotărârile judecătoreşti privind examinarea şi soluţionarea litigiilor electorale,
emise în primă instanţă, supuse apelului, rămân definitive şi executorii, după examinarea pricinii în apel.
Hotărârile judecătoreşti cu privire la admiterea sau respingerea cererii ce ţine de înregistrarea grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului local de revocare a
primarului, pronunţate în procedura specială, se vor supune căilor de atac, în condiţiile
şi termenele stabilite de Codul de procedură civilă.
42. În situaţia în care prevederile Codului electoral conţin termene restrânse de
contestare a actelor judecătoreşti în instanţele ierarhic superioare, instanţele judecătoreşti vor pronunţa, din start, hotărâri motivate.
43. Articolul 18 alin.(4) din Codul electoral reglementează că hotărârile Comisiei
Electorale Centrale se plasează, în termen de 24 de ore de la adoptare, pe site-ul oficial
al Comisiei Electorale Centrale şi se publică, în termen de 5 zile, în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, iar art.28 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ prevede
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că hotărârea irevocabilă a instanţei de contencios administrativ privind anularea, în tot
sau în parte, a actului administrativ ilegal, a cărui intrare în vigoare a fost condiţionată
de publicarea în sursa oficială, precum şi hotărârea irevocabilă asupra excepţiei de ilegalitate se publică în aceeaşi sursă.
Prin urmare, în cazul anulării hotărârii Comisiei Electorale Centrale, instanţa obligă Comisia Electorală Centrală să plaseze pe site-ul său şi să publice în Monitorul Oficial
al RM hotărârea instanţei de judecată, în termenul enunţat.
44. Se abrogă Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.2 din 15.11.2010
cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei
electorale.
Preşedintele
Curţii Supreme de Justiţie 			

Mihai POALELUNGI

Chişinău, 26 septembrie 2016
Nr. 4
Anexă:
Acte normative interne:
1. Constituţia Republici Moldova din 29.07.1994, republicată în MO al RM
nr.78/140 din 29.03.2016;
2. Codul electoral nr.1381-XIII din nr.21.11.97, cu modificările ulterioare, publicat
în MO al RM nr.81/667 din 08.12.1997, republicat în MO al RM nr.277-287/585 din
26.08.2016;
3. Codul de procedură civilă al RM, Legea nr.225-XV din 30.05.2003;
4. Legea contenciosului administrativ nr.783-XIV din 10.02.2000, cu modificările
ulterioare, republicată în MO, ediţie specială din 03.10.2000;
5. Legea cu privire la administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, MO
al RM nr.32-35/116 din 09.03.2007;
6. Legea privind aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr.457-XV din 14.11.2003, MO al RM nr.248-253/998
din 19.12.2003;
7. Legea privind statutul alesului local nr.768-XIV din 02.02.2000, MO al RM
nr.34/231 din 24.03.2000;
8. Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nr.344-XIII din
23.12.1994, MO al RM nr.3-4 art.51 din 14.01.1995;
9. Legea privind statutul municipiului Chişinău nr.431-XIII din 19.04.1995, MO al
RM: nr.31-32 /340 din 09.06.1995;
10. Legea cu privire la partidele politice nr.294-XVI din 21.12.2007, MO al RM
nr.42-44/119 din 29.02.2008;
11. Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi nr.5-XVI
din 09.02.2006, MO al RM nr.47-50/200 din 24.03.2006;
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12. Hotărârea Curţii Constituţionale a RM nr.7 din 04.03.2016 privind controlul
constituţionalităţii unor prevederi ale Legii nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la
modificarea şi completarea Constituţiei RM (modul de alegere a Preşedintelui, sesizarea
nr.48b/2015), MO al RM nr.59-67/10 din 18.03.2016;
13. Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat
prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.137 din 14 februarie 2006, cu modificările ulterioare, MO al RM nr.39-42/136 din 10.03.2006;
14. Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de
către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3353 din 20.07.2010. MO al RM nr.141-144/516 din 10.08.2010;
15. Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.382 din 12 decembrie 2006, MO al RM nr.1-2/13 din 05.01.2007;
16. Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.332 din 24.10.2006, MO al
RM nr.168-169/571 din 27.10.2006;
17. Regulamentul privind modul de publicare şi actualizare a materialelor informative pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin Hotărârea Comisiei
Electorale Centrale nr.1347 din 10.07.2012, MO al RM nr.170-174/1018 din 17.08.2012;
18. Regulamentul cu privire la activitatea grupului de iniţiativă privind desfăşurarea referendumului republican, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr.4315 din 20 noiembrie 2015, MO al RM, nr.347-360/2689 din 25.12.2015;
19. Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, adoptat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.2674 din 25 septembrie 2014, modificat şi completat prin Hotărârea CEC nr.2948 din 17 noiembrie
2014, nr.3376 din 12 mai 2015, MO al RM, nr.313-318/1479 din 17.10.2014;
20. Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3352 din 4 mai 2015, MO al RM, nr.161-165/1071
din 26.06.2015;
21. Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale şi de promovare politică pe panourile publicitare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3328 din 28 aprilie 2015, MO al RM nr.131-138/919 din 29.05.2015;
22. Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.2688 din 7 octombrie 2014, modificat şi completat prin Hotărârea CEC nr.3310 din 22 aprilie 2015, MO al RM, nr.333338/1552 din 07.11.2014;
23. Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.2689 din 07.10.2014, MO al
RM, nr.333-338/1553 din 07.11.2014;
24. Regulamentul cu privire la Registrul de stat al alegătorilor, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.2974 din 19 noiembrie 2014, MO al RM, nr.1121/73 din 23.01.2015;
25. Regulamentul privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.2682
din 1 octombrie 2014, MO al RM nr.333-338/1546 din 07.11.2014;
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26. Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de
consilier, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1931 din 23 aprilie
2013, modificat şi completat prin Hotărârea CEC nr.1977 din 21 mai 2013, MO al RM
nr.136-139, art.931 din 28.06.2013;
27. Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aliaţi peste
hotarele ţării, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3375 din 27 iulie
2010, MO al RM, nr.155-158/574 din 03.09.2010;
28. Regulamentul cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dezabilităţi, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4463 din 26
ianuarie 201.6, MO al RM nr.90-99/499 din 08.04.2016;
29. Instrucţiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3391 din 30 iulie 2010, MO al RM nr.150-152,
art.555 din 20.08.2010.
Acte internaţionale:
Tratatele Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU):
1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (DUDO) din 1948, RM a aderat la
Declaraţie, prin HP nr.217-XII din 28.07.1990;
2. Pactul internaţional cu privire la drepturi civile şi politice, adoptat la 16.12.1966
la New York, în vigoare pentru RM din 26.04.1993.
Convenţii:
1. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
(CEDO), adoptată la Roma la 04.11.1950, a intrat în vigoare la 03.09.1953, în vigoare
pentru RM din 12.09.1997;
2. Primul Protocol adiţional al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale din 20.03.1952.
Documente de bază ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa
(OSCE):
1. Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei privind dimensiunea
umană a CSCE din 29.06.1990, RM a aderat, prin HP nr.707-XII din 10.09.1991;
2. Carta de la Paris pentru o nouă Europă din 21.11.1990, RM a aderat, prin HP
nr.707-XII din 10.09.1991;
3. Documentul Reuniunii de la Moscova a Conferinţei privind dimensiunea umană, CSCE (1991);
4. Declaraţia Summit-ului de la Istanbul (1999);
5. Angajamentele existente privind desfăşurarea unor alegeri democratice în statele
membre ale OSCE (2003).
Standarde electorale ale Uniunii Europene (UE):
1. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2000);
2. Carta europeana a autonomiei locale, semnată la Strasbourg, la 15.10.1985, ratificată, prin HP nr.1253-XIII din 16.07.1997;
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3. Convenţia privind participarea străinilor la viaţa publică la nivel local (1992);
4. Comunicarea Comisiei Europene privind acordarea asistenţei electorale şi observarea alegerilor (2000);
5. Comunicarea Comisiei Europene către Consiliul şi Parlamentul European privind rolul Uniunii Europene în promovarea drepturilor omului şi democratizarea ţărilor terţe (2001);
6. Acordul de la Cotonou (Acordul de parteneriat între Uniunea Europeană şi ţările
din Africa, Caraibe şi Pacific) (2000);
7. Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia):
- Codul bunelor practici în materie electorală (2002);
- Orientări privind finanţarea partidelor politice (2003).
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a prevederilor legale
la soluţionarea unor chestiuni în cadrul examinării litigiilor
în care părţile au încheiat convenţia de arbitraj
nr. 2 din 30.03.2015
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2015, nr.6, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.13 din 16.10.2017
În scopul aplicării uniforme a normelor juridice ce vizează acţiunile instanţelor de
judecată la soluţionarea unor chestiuni în cadrul examinării litigiilor în care părţile au
încheiat convenţia de arbitraj, în temeiul art.2 lit.d), art.16 lit.с) din Legea cu privire la
Curtea Supremă de Justiţie nr.789-XIII din 1996, art.17 CPC, Plenul Curţii Supreme de
Justiţie a Republicii Moldova consideră necesar de a da următoarele explicaţii:
A. Dispoziţii generate
1. Conform art.6 alin.(1) din Legea cu privire la arbitraj, arbitrajul este o instituţie
învestită cu funcţia de a soluţiona litigii care apar între persoane fizice şi/sau juridice.
Potrivit art.1 alin.(2) din Legea cu privire la arbitraj, arbitrajul poate decide asupra
unui litigiu care a apărut din raporturile de drept civil, în sens larg dintre părţile cu capacitate deplină de exerciţiu, dacă litigiul a fost trimis, cu acordul părţilor, spre soluţionare
în arbitraj, cu excepţia litigiilor în materii în care legea nu permite soluţionarea lor pe
calea arbitrajului.
Prin prevederile art.2 din aceeaşi lege, arbitrajul este o cale alternativă de soluţionare a litigiilor atît de către arbitri numiţi pentru fiecare caz aparte (arbitraj ad-hoc), cît şi
de instituţii permanente de arbitraj.
Ca urmare, rezultînd nu doar din definiţiile expuse, dar şi din modalităţile de formare, de examinare a litigiilor, de executare a hotărîrilor arbitrare etc., arbitrajul este o
instituţie jurisdicţională, hotărîrile căruia au puterea lucrului judecat şi sunt executorii
în mod obligatoriu.
2. Deşi arbitrajul reprezintă o cale alternativă de soluţionare a litigiilor, chiar şi în
cazul încheierii unei convenţii de arbitraj, există situaţii ce implică instanţele de judecată
de a examina litigiul propriu-zis şi, de asemenea, participarea instanţelor de judecată
atît pînă la examinarea litigiului pe cale arbitrară şi în cadrul examinării unui asemenea
litigiu, cît şi după examinarea acestuia.
Intervenţia instanţei judecătoreşti, pentru rezolvarea unor incidente procedurale
se întemeiază pe respectul forţei obligatorii a oricărui contract, instanţa judecătorească
asigurînd, în această privinţă, eficienţa unor clauze ale convenţiei arbitrale.
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B. Tipuri de convenţii arbitrale
3. Prin convenţie de arbitraj se va înţelege un acord în baza căruia părţile remit
spre soluţionare în arbitraj toate litigiile sau o parte din litigii, care au apărut sau care ar
putea să apară între ele ca rezultat al unui raport juridic contractual sau necontractual.
Părţi ale convenţiei de arbitraj pot fi atît persoane fizice, cît şi persoane juridice,
important este ca acestea să aibă calitatea de subiect de drept.
Persoanele juridice de drept public pot fi părţi ale convenţiei de arbitraj.
Potrivit art.II din Convenţia Europeană de arbitraj comercial internaţional, încheiată la Geneva la 21.04.61, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.1331-XIII din 26.09.97 ce se referă la capacitatea persoanelor juridice de drept public de a se supune arbitrajului, în cazurile prevăzute de art.1,
paragraful 1 al prezentei Convenţii, persoanele juridice calificate, prin legea care le este
aplicată, drept persoane juridice de drept public, au facultatea de a încheia în mod valabil convenţii de arbitraj.
În momentul semnării sau ratificării prezentei Convenţii ori aderării la ea, orice
stat va putea declara că limitează această facultate, în condiţiile precizate în declaraţia sa.
Conform Hotărîrii Parlamentului nr.1331-XlII din 26.09.97, Republica Moldova
nu a limitat această facultate.
Totodată, în spiritul art.57, 58 Cod civil al Republicii Moldova, persoanele juridice
sunt de drept public sau de drept privat care, în raporturile civile, sunt situate pe poziţii
de egalitate.
Statul şi unităţile administrativ-teritoriale participă la raporturile juridice civile pe
poziţii de egalitate cu celelalte subiecte de drept.
Persoanele juridice de drept public, care au în obiectul lor de activitate şi activităţi
economice, au dreptul să încheie convenţii arbitrale, în afară de cazul în care actul lor de
înfiinţare şi organizare ori legea prevăd altfel.
Astfel, persoanelor de drept public nu li se poate îngrădi dreptul de a încheia convenţii arbitrale.
4. Instanţele urmează să facă distincţie între tipurile convenţiei arbitrale: clauza
compromisorie şi compromis.
Dacă acordul de arbitraj este inserat sub forma unei clauze în contractul principal, el
poartă denumire de clauză compromisorie. În cazul clauzei compromisorii, părţile convin
soluţionarea prin arbitraj a litigiilor eventuale (posibile în viitor). Totodată, în cazul arbitrajului instituţional, în clauza compromisorie urmează să se indice instituţia de arbitraj.
Raţiunea clauzei compromisorii rezidă în asumarea de către părţi a obligaţiei de a
renunţa la jurisdicţia instanţelor judecătoreşti pentru a se supune jurisdicţiei arbitrale.
Legea nu impune indicarea obiectului litigiului (litigiilor) în cazul clauzei compromisorii, deoarece acesta (acestea) rezultă anume din executarea respectivului contract.
Este posibil ca părţile să includă în contract o clauza compromisorie ulterior perfectării lui. Adăugarea sa ulterioară trebuie făcută pînă la ivirea litigiului, deoarece, după
acest moment, orice clauză care ar interveni cu privire la acesta ar constitui un compromis în măsura în care ar îndeplini condiţiile compromisului.
Pe parcursul executării contractului părţile pot suplimenta, modifica clauza compromisorie sau chiar a o anula completamente, acceptînd soluţionarea eventualelor litigii de către instanţele judecătoreşti.
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Cu acceptul ambelor părţi, instanţele de drept comun pot soluţiona litigiul deja
izvorît chiar dacă în contract a fost înserată convenţia de arbitraj.
5. Se va reţine că compromisul poate fi încheiat între părţi, avînd forma unei înţelegeri de sine stătătoare, atunci cînd litigiul a izvorît cu certitudine. Pentru valabilitate în
compromis urmează să se indice obiectul litigiului şi instituţia de arbitraj.
Cuprinsul convenţiei arbitrale depinde de natura arbitrajului ales de părţi, fiind mai
complex pentru un arbitraj ad-hoc, unde trebuie arătaţi arbitrii sau modul în care vor fi
desemnate regulile de procedură arbitrală sau modul în care vor fi stabilite, în timp ce la
arbitrajul instituţionalizat referirea la regulamentul acesteia este suficientă.
6. Urmează de menţionat că aceste două tipuri de convenţie arbitrală (clauza compromisorie şi compromisul) sunt independente una faţă de alta. Aceste convenţii se
diferenţiază nu atît prin natura juridică ori prin efecte, cît prin momentul apariţiei litigiului pentru a cărui soluţionare se încheie:
- litigiul viitor şi eventual – în cazul clauzei compromisorii;
- litigiul născut şi actual – în cazul compromisului.
În acelaşi timp, atît compromisul, cît şi clauza compromisorie reprezintă un angajament autonom şi nu accesoriu al contractului.
De altfel, şi Curtea Europeană, prin hotărîrea Refineries and Stratis Andreadis
v.Grecia (§ 72,73) din 09 decembrie 1994, a relevat principiul autonomiei/independenţei/separabilităţii clauzei arbitrale în raport cu contractul de bază or, valabilitatea
clauzei compromisorii este independentă de valabilitatea contractului în care este
înserată.
7. Părţile pot indica în convenţia de arbitraj un arbitraj instituţionalizat (spre exemplu, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova), specificînd că litigiul va fi soluţionat în conformitate cu
Regulamentul şi Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi.
Dacă părţile nu au indicat o instituţie concretă de arbitraj, ele pot constitui un arbitraj ad-hoc în corespundere cu prevederile art.12-15 din Legea cu privire la arbitraj
nr.23/22.02.2008.
În eventualitatea în care părţile stabilesc ca litigiile dintre ele să fie soluţionate prin
arbitraj sau de instanţa de judecată, asemenea prevederi au semnificaţia unei abilitări
acordate reclamatului de a alege între cele două jurisdicţii, iar arbitrii vor fi competenţi
doar în cazul înţelegerii reciproce a părţilor în acest sens.
Ţinînd cont de principiul disponibilităţii în situaţia de mai sus, dacă părţile decid în
favoarea instanţei de judecată, reclamantul poate solicita doar creanţa constituită dintr-o obligaţie principală şi/sau pe cele accesorii (spre exemplu penalităţi, dobînzi).
Astfel, dacă instanţa de judecată a decis încasarea datoriei de bază, părţile pot solicita arbitrajului încasarea penalităţii.
C. Forma convenţiei arbitrale
8. Pentru validitatea convenţiei de arbitraj, legea cere ca aceasta să fie redactată în
formă scrisă. Potrivit art.8 alin.(2) din Legea cu privire la arbitraj, sunt nule convenţiile
arbitrale încheiate verbal.
Totodată, se va avea în vedere că nu e neapărat să existe un înscris unic al convenţiei
de arbitraj. Aceasta poate rezulta şi dintr-un schimb de scrisori, telegrame, telefono-
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grame şi altele asemenea, semnate de partea care le-a expediat, reieşind din prevederile
art.210 alin.(2) CC.
Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional, prin art.7, de asemenea, prevede că convenţia de arbitraj trebuie să fie scrisă, precizînd, în acelaşi timp, că convenţia
de arbitraj are formă scrisă dacă conţinutul ei este consemnat în orice formă, indiferent
de faptul că aceasta sau contractul au fost încheiate oral, prin acţiuni concludente sau
prin alte mijloace.
Totodată, convenţia se va considera că respectarea formei scrise este conformă legii
dacă este întrunită într-o comunicare electronică, adică orice comunicare pe care părţile o
fac prin intermediul mesajului de date, dacă constă într-un schimb de cerere de arbitrare şi
de referinţă în care existenţa sa este pretinsă de o parte şi nu este contestată de cealaltă parte.
Concomitent, instanţele vor reţine că în cazul arbitrajului internaţional nu este
prevăzută sancţiunea nulităţii pentru nerespectarea formei scrise, un viciu de formă al
convenţiei de arbitraj fiind posibil a fi înlăturat în procedură arbitrată prin depunerea
unei referinţe dacă cel tîrziu odată cu referinţa nu este tăcută obiecţie cu privire la viciu
(art.7 alin.(7) din lege).
[Pct.8 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.13 din 16.10.2017]
Pretenţii care nu pot face obiectul unei convenţii arbitrate
9. Poate face obiectul unei convenţii arbitrate orice drept patrimonial. Se vor considera arbitrabile şi litigiile care au ca obiect drepturile patrimoniale ce decurg din brevetele de invenţii, inclusiv remuneraţii suplimentare sau compensaţii materiale.
10. Potrivit art.3 alin.(2) din Legea nr.23/22.02.2008 cu privire la arbitraj, nu pot
face obiectul unei convenţii de arbitraj următoarele pretenţii:
a) pretenţiile ce ţin de dreptul familiei. La acestea se referă:
- pricinile privitoare la starea civila (declararea nulităţii căsătoriei, restabilirea căsătoriei în cazul apariţiei soţului declarat decedat sau dispărut, divorţul);
- partajul averii;
- stabilirea domiciliului copilului minor în caz de divorţ;
- încasarea pensiei de întreţinere a copilului minor;
- încasarea pensiei pentru întreţinerea părinţilor de la copii majori;
- încasarea pensiei pentru întreţinerea soţului;
- stabilirea sau contestarea paternităţii;
- decăderea din drepturile părinteşti sau restabilirea în aceste drepturi;
- adopţia;
- alte litigii din domeniul dreptului familiei;
b) pretenţiile izvorîte din contractul de locaţiune a încăperilor de locuit;
c) pretenţii şi drepturi patrimoniale cu privire la locuinţe.
11. În aceeaşi ordine de idei urmează de menţionat că nu pot face obiectul unei
convenţii arbitrale şi vor fi soluţionate doar de către instanţa de judecată, raporturile
juridice pe care legea le atribuie expres în competenţa instanţei de judecată. La acestea
se referă următoarele raporturi:
- în care una din părţi este o autoritate publică (de contencios administrativ, rezultate din acte administrative, raporturile fiscale, vamale);
- pricinile în procedura insolvabilităţii.
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Nu vor face obiect al convenţiei arbitrale şi:
- litigiile ce privesc înstrăinarea bunurilor proprietăţii publice, conform clasificării
din Codul civil (art.296 alin.(4) Cod Civil) şi a altor legi;
- litigiile referitoare la dreptul la viaţă şi sănătate;
- litigiile privind drepturile nepatrimoniale ale proprietăţii intelectuale. Aspectele cu
caracter patrimonial pot face obiectul examinării în arbitraj.
- alte litigii în privinţa cărora părţile nu pot încheia tranzacţii.
D. Efectele convenţiei arbitrale şi opozabilitatea
12. Deşi convenţia arbitrală este un act juridic de natură contractuală, ea produce
efecte importante şi în planul dreptului procedural: un efect negativ constă în excluderea competenţei instanţelor judecătoreşti în soluţionarea litigiului ce formează obiectul
convenţiei de arbitraj, dar şi un efect pozitiv, care constă în puterea arbitrajului sau
arbitrilor de a statua asupra propriei lor competenţe.
Conform principiului relativităţii efectelor contractului, convenţia arbitrată îşi produce efectele numai între cei care au încheiat-o sau semnat-o (în urma clauzei compromisorii) şi faţă de succesorii acestora în drepturi (a se vedea art.668 alin.(2) al Codului
Civil), neputînd fi opusă terţilor.
Cesiunea de creanţă în privinţa căreia este încheiată convenţia de arbitraj are drept
consecinţă şi cesiunea către cesionar a convenţiei de arbitraj.
13. Pentru ca în cadrul procedurii arbitrale să fie atraşi şi terţii, sub forma intervenţiei voluntare sau forţate, este necesar ca terţul să fi fost şi el parte în convenţia arbitrată,
ori ca, ulterior declanşării litigiului arbitral, părţile iniţiale şi terţul să încheie un compromis în acest sens.
În cazul raporturilor de solidaritate ori a coparticipării procesuale pasive, în care cel
puţin o parte nu este legată de convenţia arbitrală, reclamantul nu poate să îi acţioneze pe
toţi pîrîţii înaintea instanţei arbitrale şi este ţinut să respecte convenţia arbitrală referitor
la cei care au semnat-o.
E. Invocarea convenţiei de arbitraj în instanţa de judecată
14. Graţie accesului liber la justiţie, oricine se poate adresa în instanţa de judecată
competentă, indiferent dacă la faza intentării procesului civil se va depista sau nu clauza
arbitrată în actele anexate la cererea de chemare în judecată. Se atenţionează instanţele
de judecată că în astfel de cazuri cererea de chemare în judecată nu se restituie (aplicarea
art.170 alin.(1) lit.a) sau b) sau art.169 alin.(1) lit.a) CPC fiind totalmente nelegitimă).
O astfel de cerere va putea fi scoasă de pe rol în condiţiile art.9 Legea nr.23 din
22.02.2008 (lege mai nouă), care diferă după conţinut de art.267 lit.e) CPC.
Astfel, nu se va aplica sintagma din art.267 lit.e) CPC „pînă la examinarea pricinii
în fond pîrîtul a ridicat obiecţii împotriva soluţionării litigiului în judecată”, ci prevedere
art.9 Legea nr.23 din 22.02.2008 „la solicitarea unei părţi făcută nu mai tîrziu de prima
sa declaraţie asupra fondului litigiului” .
Dacă partea interesată, paralel cu examinarea cauzei în arbitraj, se va adresa instanţei de judecată, nu se va aplica art.170 alin.(1) lit.g) sau 267 lit.d) CPC „la aceeaşi instanţă sau la o alta, se află în judecată un litigiu între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi
avînd aceleaşi temeiuri”, întrucît arbitrajul nu este instanţă de judecată.
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Dacă părţile s-au adresat în arbitraj în lipsa convenţiei arbitrale sau abuziv (cu încălcarea convenţiei arbitrale), nici o instanţa de judecată nu se poate implica în soluţionarea respectivei cauze civile, or, decizia prin care arbitrajul se declară competent
nu poate fi atacată în instanţă de judecată decît concomitent cu hotărîrea finală asupra
fondului litigiului (art.27 alin.(3) Legea nr.23 din 22.02.2008).
15. În conformitate cu art.9 din Legea nr.23/22.02.2008 cu privire la arbitraj, instanţa de judecată unde este intentată acţiunea privind litigiul care constituie obiectul
unei convenţii de arbitraj,
• la solicitarea unei părţi (atît reclamantul, cît şi pîrîtul),
• făcută nu mai tîrziu de prima sa declaraţie asupra fondului litigiului (nu mai
tîrziu de explicaţiile reclamantului făcute nemijlocit sau prin reprezentant în
şedinţă de judecată ori de explicaţiile pîrîtului făcute nemijlocit sau prin reprezentant în şedinţă de judecată),
• scoate cererea de pe rol,
• cu excepţia cazului în care instanţa de judecată constată că acea convenţie este
nulă, nevalabilă sau nesusceptibilă de executare.
În acest context, urmează de menţionat că sintagma din norma juridică citată în
art.9 din lege, şi anume – „trimite litigiul spre soluţionare în arbitraj” nu corespunde
normelor generale procesuale, în special principiului disponibilităţii. Şi întrucît CPC nu
prevede ca instanţa de judecată să trimită cauza în arbitraj, cererea se scoate de pe rol şi
doar va explica părţilor că acestea sunt în drept să se adreseze în arbitraj.
Se va avea în vedere că, în cazul existenţei clauzei arbitrale, lipsa competenţei instanţei de judecată este relativă întrucît pe lîngă existenţa clauzei:
- aceasta trebuie invocată;
- invocarea trebuie făcută nu mai tîrziu de începerea dezbaterilor în fond.
Se atenţionează instanţele că în cazul depăşirii acestui termen ea va rămîne fără
efect, excepţie constituind situaţia în care partea a avut un motiv obiectiv de a nu o invoca şi a invocat-o imediat după ce motivul a încetat să existe, o condiţie fiind ca convenţia
arbitrală să fie valabilă.
F. Statuarea instanţei de judecată asupra competenţei sale
16. Examinînd chestiunea asupra competenţei sale, instanţa de judecată va reţine cauza spre soluţionare în cazurile prevăzute la art.9 alin.(3) din Legea nr.23 din
22.02.2008, şi anume:
a) pîrîtul şi-a formulat apărarea în fond iară nici o rezervă, întemeiată pe convenţia
de arbitraj;
Astfel, dacă pîrîtul nu a formulat obiecţii privitoare la existenţa convenţiei arbitrale
înseamnă că acesta a renunţat la alegerea unui organ arbitral.
b) convenţia de arbitraj este lovită de nulitate, şi-a pierdut valabilitatea ori este nesusceptibilă de executare.
Statuînd asupra nulităţii convenţiei arbitrale, instanţa de judecată va examina atît
temeiurile de nulitate prevăzute de Legea cu privire la arbitraj, cît şi cele prevăzute în
Codul civil, dat fiind faptul că convenţia reprezintă un act juridic.
Convenţia arbitrală ar putea fi recunoscută nulă dacă:
- a fost încheiată cu vicii de consimţămînt (dol, eroare, violenţă etc.);
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- a fost încheiată de o persoană lipsită de capacitate juridică;
- a fost încheiată fără respectarea formei prevăzute de lege;
Astfel, convenţia de arbitraj va fi lovită de nulitate dacă aceasta a fost doar o înţelegere verbală, fără să îmbrace forma scrisă cerută de art.8 alin.(2) din Legea cu privire
la arbitraj.
- convenţia nu are conţinutul prevăzut de lege;
Dacă părţile au încheiat un compromis, dar nu au indicat obiectul litigiului şi instituţia de arbitraj, convenţia dată de asemenea va fi nulă (art.2) din Legea
nr.23/22.02.2008.
- a fost încheiată în privinţa unor pretenţii care nu pot face obiectul unei convenţii
arbitrale, avînd în vedere prevederile art.3 alin.(2) din Legea cu privire la arbitraj.
17. Se va considera că convenţia arbitrală şi-a pierdut valabilitatea dacă acesta a fost
încheiată pe un termen concret şi acesta a expirat.
Dacă procedura de arbitraj a fost pornită înainte de expirarea termenului de valabilitate a convenţiei arbitrale, procedura poate fi finalizată cu adoptarea soluţiei, inclusiv
după expirarea termenului respectiv.
18. Convenţia de arbitraj va fi nesusceptibilă de executare în cazul indicării unui
arbitraj inexistent (care nici nu a existat) sau care deşi a existat la momentul încheierii
convenţiei, ulterior şi-a încetat activitatea.
Totodată, unele inexactităţi în denumirea instituţiei de arbitraj nu trebuie să fie
interpretate ca referire la o instituţie inexistentă.
Convenţia trebuie să fie interpretată după intenţia comună a părţilor de a stabili
clauza de arbitraj în eventualele raporturi juridice litigioase.
În cazurile unei convenţii de arbitraj, cu anumite inexactităţi sau omisiuni, dar care
confirmă incontestabil voinţa părţilor de a soluţiona litigiul prin arbitraj, părţile urmează să înlăture aceste deficienţe, concretizîndu-i conţinutul.
Dacă în convenţie nu este indicată instituţia de arbitraj sau se cere o concretizare a
ei, părţile urmează să înlăture aceste inexactităţi.
Dacă partea care intenţionează să se adreseze în arbitraj prin notificare propune
celeilalte părţi ca litigiul, conform convenţiei de arbitraj, să fie soluţionat de o instituţie
de arbitraj concretă, iar cealaltă parte după primirea acestei notificări nu răspunde în
termenul rezonabil, se consideră că ea a acceptat această instituţie ca fiind competentă
să soluţioneze litigiul.
19. Urmează de ţinut cont de faptul că în cazurile de nulitate a convenţiei de arbitraj,
de pierdere a valabilităţii acestea ori ca fiind nesusceptibilă de executare, instanţa de judecată (de drept comun), în cazul reţinerii cauzei spre soluţionare a unui asemenea litigiu,
cu cunoaşterea existenţei unei convenţii de arbitraj, trebuie mai întîi de toate să verifice
competenţa sa de judecare prin invocările aduse de oricare dintre părţi, să se pronunţe
separat asupra acestor temeiuri, apoi să purceadă la examinarea cauzei în fond.
Astfel, instanţa de judecată, care a acceptat cererea de chemare în judecată, va examina obiecţia făcută de oricare dintre părţi pînă la prima declaraţie asupra fondului
litigiului şi va decide asupra proprii competenţe. Dacă constată un motiv de nulitate,
nevalabilitate sau nesusceptibilitate de executare a convenţiei de arbitraj, instanţa va
respinge obiecţiile printr-o încheiere nesusceptibilă de recurs şi va continua examinarea
fondului cauzei. În hotărîre instanţa se va pronunţa în privinţa fondului cauzei, unde în
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dispozitiv în temeiul art.217 (1) din Codul Civil, va constata, ex officio, nulitatea absolută a clauzei de arbitraj.
20. Potrivit lit.с) din art.9 alin.(3) din lege, instanţa de judecată va reţine cauza
spre soluţionare atunci cînd arbitrajul nu poate fi constituit din cauze vădit imputabile pîrîtului.
În cea din urmă situaţie, tribunalul arbitral nu se poate constitui din cauze „vădit
imputabile” pîrîtului şi, deşi pîrîtul a optat pentru calea arbitrajului, o altă soluţie
pentru reclamant nu poate exista decît prin adresarea la instanţa judecătorească competentă.
G. Alte competenţe ale instanţei de judecată
21. Dacă există necesitatea, instanţa de judecată competentă (de drept comun) va
interveni, pe durata derulării procedurii arbitrale, în situaţiile prevăzute de lege la:
A) Aplicarea măsurilor asigurătorii la orice etapă a procedurii arbitrale (art.10 Legea nr.23 din 22.02.2008) sau chiar înaintea arbitrajului (art.23 alin.(1) Legea nr.23 din
22.02.2008);
B) Aplicarea măsurilor cu privire la obiectul litigiului (art.23 alin.(1) Legea nr.23
din 22.02.2008);
C) Constatarea împrejurărilor de fapt (art.23 alin.(1) Legea nr.23 din 22.02.2008);
D) Executarea măsurilor asigurătorii dispuse de arbitraj (art.23 alin.(4) Legea nr.23
din 22.02.2008);
E) Organizarea şi desfăşurarea procedurilor în arbitrajul ad-hoc (art.9 alin.(7) Legea nr.23 din 22.02.2008); De exemplu: numirea supraarbitrului ad-hoc(art.13 alin.(2)
Legea nr.23 din 22.02.2008), soluţionarea recuzării arbitrului (art.14 alin.(4) Legea nr.23
din 22.02.2008).
- aplicarea măsurilor de asigurare (art.10 şi art.23 alin.(1) din Legea
nr.23/22.02.2008).
Înaintea arbitrajului sau pe parcursul lui, orice parte poate cere instanţei de judecată competente să încuviinţeze măsurile asigurătorii şi măsurile cu privire la obiectul
litigiului ori să constate anumite împrejurări de fapt.
Legislaţia în vigoare nu prevede expres care instanţă de judecată este competentă să
soluţioneze cererile de asigurare a acţiunii examinate în arbitraj, de aplicare a măsurilor
cu privire la obiectul litigiului, constatarea împrejurărilor de fapt. De aceea, competentă
ar fi instanţa de judecată care, la rîndul său, ar fi avut competenţă legală să examineze
litigiul în lipsa convenţiei arbitrale.
Legiuitorul a avut în vedere măsurile de asigurare care pot fi aplicate de către instanţele de judecată conform procedurii prevăzute de Codul de procedură civilă, iar
prin constatarea anumitor împrejurări de fapt, nu se vor avea în vedere pricinile de
constatare a faptelor care au valoare juridică, care sunt de competenţa exclusivă, potrivit
art.281-283 CPC, a instanţelor de judecată.
- dispunerea executării măsurilor asigurătorii (art.23 alin.(4) din legea
nr.23/22.02.2008).
Dacă măsurile de asigurare au fost dispuse de arbitraj, iar partea responsabilă de
executarea acestora nu este de acord şi nu le acceptă, executarea acestor măsuri o dispune instanţa de judecată.
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Instanţa de judecată refuză executarea măsurii aplicate de arbitraj numai dacă
aceasta:
a) suferă de un viciu care ar constitui temei pentru desfiinţarea unei hotărîri arbitrale interne;
b) este incompatibilă cu o măsură solicitată sau aplicată anterior de către o instanţă
de judecată sau cu o măsură solicitată anterior unei instanţe judecătoreşti străine, care
rămîne a fi recunoscută;
c) este o măsură asigurătoare neprevăzută de dreptul intern al Republicii Moldova
şi nici o măsură potrivită prevăzută de dreptul intern nu a fost solicitată.
Se va reţine că legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional (art.17 alin.(3))
conferă instanţelor de judecată şi atribuţia de substituire a măsurii de asigurare dispusă
de tribunalul arbitral.
Astfel, dacă măsura asiguratoare dispusă de tribunalul arbitral nu este prevăzută
de dreptul intern, instanţa de judecată, la cererea părţii cointeresate, după ce a ascultat
opinia părţii opuse poate substitui măsura de asigurare cu una prevăzută de lege, aceasta
echivalînd cu încuviinţarea executării măsurii substituite.
Totodată, legea prevede că instanţa de judecată are competenţă, la cererea unei
părţi, să ridice încuviinţarea executării măsurilor de asigurare, inclusiv provizorii, în
prezenţa condiţiilor menţionate în alin.(6) al art.17 din Legea cu privire la arbitrajul
comercial internaţional.
Ridicarea încuviinţării măsurilor de asigurare se va face de către instanţa de judecată care a dispus încuviinţarea executării acestor măsuri.
Instanţele de judecată vor avea în vedere că la examinarea incidentelor de procedură menţionate se vor adopta încheieri, care pot fi atacate cu recurs în condiţiile prevederilor Codului de procedură civilă.
22. Instanţele de judecată vor face distincţie între „măsurile asigurătorii” şi „măsurile provizorii”.
Măsurile asigurătorii se vor aplica în litigiile izvorîte din contractele cu titlu oneros,
referindu-se la garantarea unei creanţe reale sau potenţiale. Acestea se vor aplica în conformitate cu normele CPC.
În litigiile privind drepturile de proprietate intelectuală, se vor aplica măsuri provizorii de protecţie.
Scopul măsurilor provizorii este de a conserva o anumită situaţie legală sau de fapt
pentru a proteja drepturile a căror recunoaştere formează obiectul litigiului arbitral .
Sub aspect terminologic, măsurile provizorii se regăsesc în cuprinsul legislaţiilor naţionale şi al regulamentelor instituţiilor de arbitraj şi sub denumirea de măsuri conservatorii, de protecţie sau interimare, termeni care sunt utilizaţi alternativ. Măsurile provizorii
se regăsesc în practica arbitrajului comercial internaţional sub o diversitate de forme, pe
care doctrina le-a clasificat în cîteva categorii.
O primă categorie cuprinde măsurile destinate să menţină status quo sau să evite
producerea unui prejudiciu ireparabil.
Acestea au scopul de a preveni schimbări de fapt care ar putea compromite eventuala executare a hotărîrii arbitrale, fiind necesare pentru a proteja obiectul litigiului,
respectiv pentru a reglementa relaţiile dintre părţi pînă la rezolvarea conflictului. Spre
exemplu, dacă o parte doreşte să prevină utilizarea drepturilor de proprietate intelec-
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tuală care formează obiectul litigiului, pînă la pronunţarea unei hotărîri cu privire la
fondul cauzei se va solicita aplicarea măsurilor provizorii prevăzute de art.59 din Legea
cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe.
O altă categorie de măsuri provizorii sunt cele prin care se urmăreşte asigurarea
dovezilor.
Art.57 din Legea cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe prevede că instanţa poate dispune aplicarea măsurilor prompte şi eficiente de asigurare a probelor
(sechestrarea bunurilor ce constituie obiect al litigiului, a materialelor şi echipamentelor utilizate la producerea şi/sau distribuirea acestor bunuri, precum şi a documentelor
referitoare la acestea). De asemenea, asigurarea probelor este prevăzută de art.59 din
Legea nr.161/12.07.2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, art.49 din
Legea nr.66/27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine
şi specialităţilor tradiţionale garantate ş.a.
Potrivit acestora, orice persoană îndreptăţită care a prezentat elemente de probă
suficiente pentru a-şi sprijini afirmaţiile conform cărora drepturile sale sunt încălcate
poate cere instanţei de judecată sau unei alte autorităţi competente, pînă la iniţierea
unui proces împotriva acţiunilor ilegale, aplicarea de măsuri provizorii pentru asigurarea probelor relevante, sub rezerva asigurării protecţiei informaţiilor confidenţiale şi
cu condiţia depunerii unei cauţiuni sau a unei garanţii echivalente corespunzătoare,
necesare să repare prejudiciile care ar putea fi cauzale pîrîtului în cazul în care nu va fi
constatată existenţa unei încălcări.
În acest sens, pot fi aplicate şi prevederile art.182 CPC potrivit cărora, acceptînd
asigurarea acţiunii, instanţa la solicitarea motivată a pârâtului, cere reclamantului o cauţiune a prejudiciilor care ar putea fi cauzate pîrîtului.
Dacă hotărîrea de respingere a acţiunii reclamantului a devenit irevocabilă, pîrîtul
este în drept să intenteze împotriva lui acţiune în reparaţie a prejudiciului cauzat prin
măsurile de asigurare a acţiunii, luate la cererea acestuia, indiferent de vinovăţia reclamantului.
Art.17 alin.(3) din Legea nr.24/22.02.2008 cu privire la arbitrajul internaţional prevede dreptul instanţei de a dispune executarea măsurilor asigurătorii şi a celor provizorii, dispuse de arbitraj, pe cînd Legea nr.23/22.02.2008 prevede dreptul instanţei de
judecată nu numai de a dispune executarea, cît şi aplicarea măsurilor de asigurare.
[Pct.22 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.13 din 16.10.2017]
23. Potrivit art.12 alin.(7) din Legea nr.23/22.02.2008), instanţele de judecată au
competenţă de numire a arbitrului în arbitrajul ad-hoc şi de numire a supraarbitrului în
arbitrajul ad-hoc (art.13 alin.(2) din Legea nr.24/22.02.2008).
Instanţa va numi arbitrul la cererea părţii interesate în cazul în care de către partea
notificată sau de către reprezentantul acesteia nu este numit arbitrul în termen (termenul de numire a arbitrul este de 15 zile de la primirea notificării).
Pentru justificarea cerinţei, partea interesată urmează să prezinte instanţei de judecată convenţia de arbitraj, precum şi copia notificării expediate părţii opuse cu dovada
de recepţionare a acesteia.
Instanţa intervine la cererea părţii în cazul în care cei doi arbitri numiţi omit să desemneze un al treilea arbitru în termenul stabilit (10 zile de la ultima acceptare). Accep-
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tarea împuternicirilor de către arbitru se face în scris şi se comunică părţilor în termen
de 5 zile de la data propunerii de numire.
Se atenţionează instanţele că această competenţă de numire a arbitrului şi a supraarbitrului este valabilă doar pentru arbitrajul ad-hoc, în cazul arbitrajului instituţionalizat, această atribuţie îi va reveni preşedintelui arbitrajului.
24. Potrivit art.14 alin.(5) din lege, instanţele de judecată soluţionează chestiunile
privind recuzarea arbitrului.
Dacă recuzarea nu poate fi obţinută conform procedurii stabilite între părţi sau
conform alin.(4) din art.14 din lege, partea care solicită recuzarea poate, în termen de
30 de zile de la primirea înştiinţării despre decizia de respingere a recuzării, să solicite
instanţei de judecată să decidă printr-o încheiere asupra recuzării.
Instanţa de judecată nu anulează actul tribunalului de arbitraj referitor la recuzare,
dar soluţionează cererea de recuzare a arbitrului printr-o încheiere de admitere sau respingere a solicitării.
Totodată, se explică faptul că în timp ce cererea de recuzare este pendinte în faţa
instanţei de judecată, arbitrul recuzat poate continua procedura arbitrală şi emite hotărîrea arbitrală.
Încheierea pe care o va pronunţa instanţa de judecată pe marginea recuzării nu este
susceptibilă de atac.
25. Potrivit art.27 din Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional, tribunalul arbitral sau o parte cu aprobarea tribunalului arbitral poate să adreseze în instanţa
de judecată competentă a Republicii Moldova cerere de acordare a asistenţei la obţinerea probelor. Instanţa de judecată poate executa această solicitare în limitele competenţei sale şi în conformitate cu regulile stabilite pentru obţinerea, probelor şi darea
delegaţiilor judecătoreşti.
Este o formă de reclamare a probelor, avînd ca analogie prevederile art.119 CPC,
doar că în textul Legii cu privire la arbitrajul comercial internaţional nu este stipulată
procedura de acordare a asistenţei la obţinerea probelor.
Astfel, legea prevede că cererea în instanţa de judecată poate fi adresată atît de tribunalul arbitral , cît şi de oricare parte, cu aprobarea tribunalului arbitral.
Deoarece legislaţia în domeniu nu prevede expres care instanţe vor examina asemenea cereri, competentă ar fi instanţa de judecată care, la rîndul său, ar fi avut competenţă
legală să examineze litigiul în lipsa convenţiei arbitrale.
26. Plenul Curţii Supreme de Justiţie consideră şi recomandă ca chestiunea cu privire la adresarea în instanţa de judecată cu privire la asistenţa de obţinere a probelor,
atît în cazul în care tribunalul o face din oficiu, cît şi la cererea părţii, să fie examinată de
tribunalul arbitral, apoi în temeiul unei încheieri, în care să fie descrise dificultăţile de
adunare a probelor, cu specificarea probei şi circumstanţele care ar putea fi confirmate
sau infirmate prin acea probă, cauzele ce împiedică dobîndirea probei, locul aflării ei
etc., arbitrajul să facă o delegaţie în adresa instanţei cu privire la acordarea asistenţei la
obţinerea probelor.
Această concluzie rezultă din art.27 din legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional, potrivit căruia tribunalul arbitral sau o parte cu aprobarea tribunalului arbitral poate să adreseze în instanţa de judecată competentă a Republicii Moldova cerere
de acordare a asistenţei la obţinerea probelor. Instanţa de judecată poate executa această

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

153

solicitare în limitele competenţei sale şi în conformitate cu regulile stabilite pentru obţinerea probelor şi darea delegaţiilor judecătoreşti.
27. Instanţa de judecată competentă va fi obligată, în temeiul art.16 alin.(4) CPC,
şi va examina solicitarea de acordare a asistenţei la obţinerea probelor ca o delegaţie judecătorească, conform prevederilor art.125, 126 CPC, în şedinţă de judecată, cu comunicarea participanţilor la proces a locului, datei şi orei şedinţei, iar procesele-verbale şi
probele adunate în legătură cu îndeplinirea delegaţiei se vor remite imediat tribunalului
arbitral care judecă pricina.
Neprezentarea părţilor, legal citate, nu împiedică examinarea cererii menţionate.
28. Conform art.29 alin.(7) din Legea nr.23/22.02.2008, în cazul arbitrajului adhoc, dosarul se păstrează la instanţa de judecată care ar fi fost competentă să decidă în
cauză dacă nu exista convenţia de arbitraj.
[Pct.28 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.13 din 16.10.2017]
H. Contestarea hotărîrilor arbitrale
29. Una din cele mai importante atribuţii a instanţelor de judecată în arbitraj reprezintă controlul judecătoresc asupra actelor emise în arbitraj prin statuarea asupra cererilor de desfiinţare a hotărîrilor arbitrale şi a cererilor de eliberare a titlurilor executoriii
pentru hotărîrile arbitrale.
Legislaţia autohtonă reglementează o singură cale de desfiinţare a unei hotărîri arbitrale. Acest mijloc procedural este cererea de desfiinţare.
Prin urmare, împotriva hotărîriі arbitrale este exclusă orice posibilitate de exercitare a căilor de atac din dreptul comun: apel, recurs. Totodată, este inadmisibilă cererea
de revizuire formulată împotriva unei hotărîri arbitrale.
30. Codul de procedură civilă consacră un capitol distinct (XLIII) în Titlul V procedurii de contestare a hotărîrilor arbitrale. Unele momente sunt prevăzute şi în art.31
din Legea nr.23/22.02.2008 cu privire la arbitraj. Normele acestor acte juridice urmează
a fi coroborate.
Instanţele de judecată vor ţine cont de următoarele momente:
- obiect al cererii de contestare a hotărîriі arbitrale îl reprezintă doar hotărîrea pronunţată de organele arbitrale. Concluzia se desprinde din interpretarea art.477 alin.(1)
CPC;
- doar părţile în arbitraj pot înainta în instanţa care ar fi fost competentă să examineze cauza civilă, în lipsa clauzei de arbitraj, cereri de contestare a hotărârilor arbitrale. Cererile de desfiinţare se pot depune şi de reprezentanţii părţilor cu prezentarea
împuternicirilor legale, însă legea nu prevede dreptul terţelor persoane de a contesta
hotărîrea arbitrală.
Se va ţine cont de faptul că părţile nu pot prin convenţie arbitrală să renunţe la
dreptul de a contesta hotărîrea arbitrală. La acest drept se poate renunţa doar după pronunţarea hotărîrii arbitrale (art.477 alin.(2) CPC).
[Pct.30 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.13 din 16.10.2017]
31. Contestarea hotărîrii arbitrale va îmbrăca forma unei cereri în anulare (art.31
alin.(2) din Legea cu privire la arbitraj sau a unei cereri de desfiinţare (art.468 CPC) a
hotărîrii arbitrale şi urmează să corespundă exigenţelor stabilite în art.478 CPC. Se con-

154

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

sideră că cererea de desfiinţare nu este o cale de atac „de reformare”, ci un mijloc procedural specific de desfiinţare a hotărîrii arbitrale, în cadrul controlului judecătoresc.
Cererea în anulare este distinctă de apel şi de recurs, prin obiect, prin motivele pe care
se întemeiază şi prin scopul urmărit.
32. Potrivit art.331 CPC, competenţa în soluţionarea acestor cereri revine judecătoriilor.
Deşi alin.(3) din art.477 CPC a fost exclus, termenul de contestare a hotărîrilor arbitrale este expres prevăzut în art.31 alin.(1) din Legea cu privire la arbitraj şi constituie
3 luni din ziua primirii hotărîrii arbitrale de către partea care a depus cererea de anulare.
[Pct.32 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.13 din 16.10.2017]
33. Dacă hotărîrea arbitrajului a fost completată, interpretată sau s-a emis o încheiere de corectare a greşelilor, termenul de 3 luni pentru contestare se va calcula din data
pronunţării hotărîrii de interpretare, completare sau încheierii de rectificare a hotărîrii
arbitrale, întrucît acestea devin părţi integrante ale hotărîrii arbitrale. În acest caz, acţiunea în desfiinţare se va baza pe temeiurile noi apărute ca urmare a completării, interpretării, corectării hotărîrii arbitrale. Examinarea acţiunii în desfiinţare în baza unor
temeiuri care existau la primirea hotărîrii arbitrale, dar invocate doar după completarea
hotărîrii arbitrale, ar însemna o tacită prelungire (repunere) a termenului acţiunii în
anulare, ceea ce este interzis.
Momentul recepţionării hotărîrii va fi interpretat conform prevederilor art.3 din
Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional. Astfel, dacă părţile nu au convenit
altfel orice hotărîre (comunicare scrisă) se va consideră recepţionată dacă a fost remisă
destinatarului personal sau la întreprinderea, domiciliul, reşedinţa ori la adresa poştală
a acestuia şi există confirmarea primirii acesteia (aviz de recepţie).
Dacă nici unul din locurile menţionate nu pot fi identificate după cercetări rezonabile, comunicarea scrisă se consideră recepţionată dacă a fost expediată la ultimul sediu
sau domiciliu cunoscut, la ultima reşedinţă sau adresă poştală cunoscută, printr-o scrisoare recomandată sau în orice alt mod care atestă încercarea de a remite comunicarea.
34. Partea care a omis termenul de 3 luni de contestare este în drept să înainteze
în judecată un demers de repunere în termen conform regulilor CPC. În acest sens, instanţa de judecată va pronunţa o încheiere potrivit art.116 alin.(5) CPC. Dacă în cererea
de desfiinţare a hotărîrii arbitrale nu se cere repunerea în termen aceasta se va restitui.
Art.477 alin.(4) CPC stipulează că cererea de desfiinţare a hotărîrilor arbitrale se
impune cu taxă de stat în cuantum stabilit de lege pentru cererea de eliberare a titlului
executoriu (100 lei).
Cererea în anulare sau cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale
35. Cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale urmează să fie depusă în scris şi se
semnează de către partea care contestă hotărîrea sau de către reprezentantul său. În ultimul caz, la cerere se anexează documentul, legalizat în modul stabilit (art.80, 81 CPC),
care certifică împuternicirile reprezentantului dacă în dosar lipseşte o astfel de împuternicire.
În cererea de desfiinţare a hotărîrii se indică:
- instanţa căreia îi este adresată cererea;
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- denumirea şi componenţa nominală a arbitrajului care a adoptat hotărîrea;
- numele sau denumirea părţilor în arbitraj, domiciliul sau sediul lor. Aici se poate
indica şi numărul de telefon, fax, adresa electronică, conturi bancare şi alte date la discreţia solicitantului;
- locul şi data pronunţării hotărîrii arbitrale;
- data înmînării hotărîrii arbitrale părţii care a adresat în judecată cererea de desfiinţare a hotărîrii;
- solicitarea părţii interesate de a desfiinţa hotărîrea arbitrală, motivele contestării
hotărîrii.
I. Actele ce se anexează la cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale
36. Art.478 alin.(4) CPC prevede actele ce urmează a fi anexate la cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale. La acestea se referă:
a) hotărîrea arbitrală în original sau copie legalizată în modul stabilit. Copia de pe
hotărîrea arbitrajului permanent se autentifică de preşedintele arbitrajului permanent,
iar copia de pe hotărîrea arbitrajului ad-hoc – de către notar;
b) convenţia arbitrală în original sau copie legalizată. Legalizarea convenţiei se va
face similar legalizării hotărîrii arbitrale;
c) actele ce argumentează cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale:
d) dovada de plată a taxei de stat;
e) copia de pe cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale: Este necesară pentru cealaltă parte;
f) procura sau mandatul avocatului care atestă împuternicirile persoanei de a senina cererea.
În cazul nerespectării normelor citate, instanţa de judecată va restitui cererea în
conformitate cu prevederile art.170 CPC sau, după caz, va emite o încheiere în baza
art.171 Cod de procedură civilă de a nu da curs cererii, acordînd un termen rezonabil
de lichidare a neajunsurilor, iar dacă persoana nu îndeplineşte în termen toate cerinţele
menţionate de instanţă, cererea va fi restituită.
Examinarea cererii de desfiinţare a hotărîrii arbitrale
37. Dacă cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale întruneşte prevederile legale,
instanţa de judecată va pronunţa o încheiere de primire/acceptare a cererii pe rol.
Se va avea în vedere că legea obligă examinarea cererii de desfiinţare a hotărîrii
arbitrare într-un termen de cel mult o lună de la data înregistrării acesteia în instanţă.
La examinarea cererii privind desfiinţarea hotărîrii arbitrale se vor aplica normele prevăzute de CPC.
Este relevantă şi urmează a fi aplicată prevederea din art.37 alin.(4) din Legea cu
privire la arbitrajul comercial internaţional, care nu se regăseşte în Codul de procedură
civilă, potrivit căreia, în caz de adresare în instanţa de judecată cu o cerere de desfiinţare
a hotărîrii arbitrale, instanţa este în drept, dacă consideră necesar şi dacă o solicită una
din părţi, să amâne pe un anumit timp examinarea chestiunii referitoare la desfiinţarea
hotărîrii arbitrale pentru a oferi tribunalului arbitral posibilitatea de a relua procedura
arbitrală sau de a întreprinde alte acţiuni care vor permite înlăturarea temeiurilor de
desfiinţare a hotărîrii arbitrale.
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38. La faza de pregătire a pricinii pentru dezbaterile judiciare, instanţa de judecată
poate, în conformitate cu art.479 alin.(2) CPC, la solicitarea părţilor, să ceară arbitrajului permanent sau instanţei de judecată de drept comun, unde se păstrează dosarul
examinat de un arbitraj ad-hoc, potrivit art.119 CPC, materialele dosarului, hotărîrea
arbitrală care se contestă, în original. În acest sens, instanţa de judecată nu poate solicita
instituţiei arbitrale dosarul arbitral în întregime, ci doar acele materiale din dosar care
pot servi ca probe în procesul de examinare a cererii de desfiinţare a hotărîrii arbitrale.
Legea nu obligă partea opusă la depunerea referinţei, însă depunerea referinţei este
un mijloc de argumentare a opiniei în privinţa cerinţei invocate.
Instanţa de judecată va înştiinţa legal părţile în arbitraj despre locul, data şi ora examinării cererii, însă neprezentarea acestora nu va împiedica dezbaterea pricinii.
[Pct.38 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.13 din 16.10.2017]
39. Se va avea în vedere că cererea în desfiinţare a hotărîrii arbitrale are ca temei
motive de ordin formal privitoare la aplicarea convenţiei arbitrale şi la respectarea procedurii arbitrale, instanţa neavînd dreptul de a cenzura modul în care arbitrajul a judecat fondul cauzei.
În această ordine de idei, instanţa de judecată nu este în drept:
- să facă analiza aplicării corecte a normelor de drept material;
- să cerceteze probele examinate în arbitraj;
- să analizeze circumstanţele cauzei;
- să modifice hotărîrea arbitrală.
În cadrul dezbaterilor judiciare, instanţa de judecată, în temeiul probelor prezentate de
părţi, va constata existenţa sau lipsa temeiurilor legale pentru desfiinţarea hotărîrii arbitrale.
[Pct.39 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.13 din 16.10.2017]
J. Temeiurile pentru desfiinţarea hotărîrii arbitrale
40. Temeiurile pentru desfiinţarea hotărîrii arbitrale prevăzute de lege sunt exhaustive, ele nu pot fi extinse, or, potrivit art.480 alin.(1) CPC, hotărîrea arbitrală se desfiinţează numai în cazurile prevăzute de prezentul articol.
41. Acţiunea în desfiinţare a hotărîrii arbitrale poate acoperi următoarele cauze:
1) cauze care se referă la competenţă:
- litigiul examinat de arbitraj nu poate fi, potrivit legii, obiectul dezbaterii arbitrale
(art.480, alin.(2), lit.a) CPC);
La invocarea acestui temei se va ţine cont de respectarea prevederilor art.3 din Legea cu privire la arbitraj nr.23/22.02.2008.
2) cauze care se referă la hotărîrea arbitrală:
- hotărîrea arbitrală nu cuprinde dispozitivul şi temeiurile, locul şi data pronunţării
ori nu este semnală de arbitri art.480 alin.(2) (lit. с) CPC);
Potrivit art.29 alin.(2) din Legea cu privire la arbitraj, hotărîrea arbitrală trebuie
să conţină componenţa arbitrajului, data şi locul pronunţării sale, numele şi domiciliul
(pentru persoanele fizice), denumirea şi sediul (pentru persoane juridice), referinţa la
convenţia de arbitraj în al cărei temei s-a recurs la arbitraj, obiectul litigiului, motivele
de fapt şi de drept ale hotărîrii, precum şi motivele care stau la baza soluţiei, semnăturile
arbitrilor, alte prevederi.
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Prin urmare, o hotărîre arbitrală din care nu reiese dacă instanţa admite sau respinge pretenţiile reclamantului, în textul căreia lipsesc motivele care stau la baza soluţiei
(lipseşte motivarea), nu este semnată de arbitri sau nu indică locul şi data pronunţării
urmează a fi desfiinţată.
Dacă hotărîrea a fost pronunţată de un arbitraj compus din 3 arbitri, aceasta urmează a fi semnată de toţi, chiar şi în cazul întocmirii unei opinii separate. Lipsa măcar
a unei semnătura va fi un temei de încadrare în motivul specificat.
- dispozitivul hotărîrii arbitrale cuprinde dispoziţii care nu pot fi executate (art.480
CPC, alin.(2), lit.d));
În această ordine de idei, s-ar putea aduce drept exemplu situaţia cînd obiectul
litigiului ce urmează a fi transmis nu mai există sau cînd dispozitivul hotărîrii conţine
dispoziţii contradictorii (se admite atît acţiunea principală, cît şi cea reconvenţională
care se exclud reciproc).
- hotărîrea arbitrală încalcă principiile fundamentale ale legislaţiei RM sau bunele
moravuri (art.480 alin.(2) lit.h) CPC);
Legislaţia autohtonă (legea cu privire la arbitraj, CPC) nu este explicită faţă de enumerarea principiilor fundamentale a căror încălcare ar constitui temei pentru desfiinţarea hotărîrii .
Temeiul menţionat mai sus nu reprezintă o extindere nelimitată a diferitor motive, ci
constituie o siguranţă în sensul că dacă celelalte motive anterioare nu ar sancţiona încălcarea principiilor fundamentale ale legislaţiei, o atare încălcare să nu rămînă fără urmări.
Dat fiind faptul că formularea acestui temei este generală, instanţei de judecată îi
revine, în fiecare caz concret, misiunea să determine în ce măsură încălcarea a avut loc.
Cu titlu de exemplu pot fi următoarele principii, care ar putea fi încadrate în art.480
alin.(2) lit.h) CPC:
- principiul contradictorialităţii;
- principiul egalităţii în drepturi a părţilor;
- principiul imparţialităţii;
- principiul disponibilităţii în drepturi a participanţilor la proces şi altele în această
ordine de idei;
- principiile dreptului de proprietate;
- principiul libertăţii contractuale;
- etc.
Principiile fundamentale ale legislaţiei RM rezultă în mod prioritar din Constituţia RM. De asemenea, acestea pot fi desprinse şi din legislaţia fiecărei ramuri de drept
(Codul Civil – în special art.1, Codul de Procedură Civilă – în special art.4 – 12). Aplicabilitatea acestui temei este mult mai probabilă în situaţia în care fondul cauzei a fost
soluţionat în temeiul legii materiale sau procesuale străine – şi aceasta contravine principiilor fundamentale ale legislaţiei RM, sau în speţă a fost aplicată contrar principiilor
fundamentale ale legislaţiei RM uzanţa sau analogia legii, sau a dreptului (a se vedea
art.4,5 ale Codului Civil).
Conceptul de „bune moravuri” reprezintă totalitatea regulilor de conduită care s-au
conturat în conştiinţa societăţii şi a căror respectare s-a impus cu necesitate, printr-o
experienţă practică îndelungată.
3) cauze care privesc procedura:
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- arbitrajul nu a fost constituit sau procedura arbitrală nu este în conformitate cu
convenţia arbitrală (art.480 alin.(2) lit.e) CPC);
- partea interesată nu a fost înştiinţată legal despre alegerea (numirea) arbitrilor
sau despre dezbaterile arbitrale, inclusiv despre locul, data şi ora şedinţei arbitrale sau,
din motive întemeiate, nu s-a putut prezenta în faţa arbitrajului pentru a da explicaţii.
(art.480 alin.(2) lit.f) CPC);
Alin. (2) al art.20 din Legea cu privire la arbitraj menţionează că procedura arbitrală
trebuie să asigure părţilor, sub sancţiunea nulităţii hotărîrii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii.
Chiar dacă părţile stabilesc prin convenţie unele reguli de procedură arbitrală, acestea urmează să ţină cont şi de normele legale imperative. Norme juridice ce vizează constituirea arbitrajului se conţin în art.11-16 din Legea cu privire la arbitraj, iar procedura
de examinare a litigiului în arbitraj e prevăzută de art.20-27 din aceeaşi lege.
Art.480 alin.(2) lit.f) CPC conţine cîteva motive pentru desfiinţarea hotărîrii:
- neînştiinţarea legală a părţii interesate despre numirea (alegerea arbitrilor);
- neînştiinţarea legală a părţii interesate despre data, ora şi locul dezbaterilor arbitrale;
- imposibilitatea părţii de a se prezenta în faţa arbitrajului din motive întemeiate
pentru a da explicaţii.
Numirea arbitrilor poate avea loc prin indicarea în convenţia arbitrală a acestora, prin
indicarea în convenţia arbitrală a modalităţii de numire a arbitrilor sau prin intermediul
unei notificări scrise, adresate părţii adverse. Astfel, dacă convenţia arbitrală prevedea modul de numire a arbitrilor şi partea nu a fost înştiinţată despre aceasta, sau părţii nu i-a fost
expediată notificarea referitoare la numirea arbitrilor în conformitate cu art.12 din Legea
cu privire la arbitraj, acest fapt ar constitui temei pentru desfiinţarea hotărîrii.
Cercetînd motivul de neînştiinţare despre numirea arbitrilor sau despre dezbaterile
arbitrale, instanţa de judecată va cerceta ce dovezi de comunicare a actelor sunt anexate
la dosar. Modalităţile de comunicare între părţi sunt stabilite în art.21 din Legea cu privire la arbitraj (scrisoare recomandată, cu recipisă de predare sau cu confirmare de primire, înmînare personală contra semnătură). Părţile pot conveni şi asupra altor metode
de comunicare, dar este important ca acestea să permită stabilirea probei comunicării.
Invocarea temeiului de imposibilitatea de prezentare în arbitraj trebuie să se bazeze
pe motive întemeiate, care urmează a fi probate de către partea care le invocă.
4) cauze care privesc convenţia:
- convenţia arbitrală este nulă în temeiul legii art.480 alin.(2) (lit. e) CPC); Se are în
vedere nerespectarea formei scrise a convenţiei arbitrale;
5) cauze mixte (art.480 alin.(2) lit.g) CPC)
- arbitrajul s-a pronunţat asupra unui litigiu care nu este prevăzut de convenţia
arbitrală ori care nu se înscrie în condiţiile convenţiei, ori hotărîrea arbitrală conţine
dispoziţii în probleme ce depăşesc limitele convenţiei arbitrale. Dacă dispoziţiile în problemele cuprinse în convenţia arbitrală pot fi separate de dispoziţiile care nu decurg din
convenţie, instanţa judecătorească poate desfiinţa numai acea parte a hotărîrii arbitrale
în care se conţin dispoziţii ce nu se înscriu în convenţia arbitrală.
42. Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional enumera, în art.37, temeiurile de desfiinţare a hotărîrii arbitrare, care fiind diferit formulate, în principiu, corespund cu temeiurile din art.480 CPC, şi anume că:
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a) partea care a înaintat cererea de desfiinţare a hotărîrii prezintă probe că:
- una din părţile convenţiei de arbitraj, menţionate la art.7, nu avea capacitate deplină de exerciţiu sau convenţia de arbitraj nu este valabilă conform legii aplicabile alese
de părţi sau, în lipsa desemnării de către părţi a legii aplicabile, convenţia nu este valabilă conform legislaţiei Republicii Moldova;
- nu a fost informată în modul corespunzător despre desemnarea arbitrului ori despre procedura arbitrală sau nu a putut prezenta explicaţii din alte motive justificate;
- hotărîrea a fost pronunţată asupra unui litigiu care nu este prevăzut în convenţia
de arbitraj ori care nu se înscrie în condiţiile convenţiei de arbitraj sau hotărîrea conţine
decizii privind chestiuni ce depăşesc limitele convenţiei de arbitraj. Dacă dispoziţiile
în chestiunile cuprinse în convenţia de arbitraj pot fi separate de dispoziţiile care nu se
înscriu în ea, poate fi desfiinţată numai partea din hotărîrea arbitrală care conţine dispoziţii referitor la chestiunile ce nu se înscriu în convenţia de arbitraj;
- constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrală nu corespund convenţiei
părţilor, numai dacă această convenţie nu contravine oricărei dispoziţii ale prezentei legi de
la care părţile nu pot deroga, iar în lipsa unei atare convenţii nu corespund prezentei legi;
b) va constata că:
- în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, obiectul litigiului nu este susceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului;
- hotărîrea arbitrală contravine ordinii publice a Republicii Moldova.
Astfel, prin compararea art.37 alin.(2) din Legea cu privire la arbitrajul comercial
internaţional cu art.480 alin.(2) CPC al RM, se constată o dublare a prevederilor legale
ce ţin de nulitatea hotărîrii arbitrale, contestarea şi desfiinţarea hotărîrii arbitrale.
Prevederile art.37 alin.(2) din Legea 24/22.02.2008 concurează cu prevederile similare din art.480 alin.(2) CPC al RM şi la examinarea unor astfel de cereri urmează a se
ţine cont de temeiurile prevăzute, coroborate între ele.
[Pct.42 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.13 din 16.10.2017]
43. Potrivit art.481 alin.(3) CPC, desfiinţarea totală sau parţială a hotărîrii arbitrale
nu împiedică părţile să se adreseze din nou în arbitraj, cu excepţia cazului în care litigiul
nu poate fi obiectul dezbaterii arbitrale, ori să depună cerere de chemare în judecată
potrivit regulilor stabilite de prezentul cod ori să soluţioneze litigiul prin mediere.
În acelaşi timp, în temeiul art.481 alin.(4) CPC 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.
Ca urmare, o ulterioară adresare în arbitraj, după desfiinţarea hotărîrii precedente,
pe temeiurile indicate în art.481 alin.(4) nu mai este posibilă.
[Pct.43 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.13 din 16.10.2017]
K. Contestarea încheierii judecătoreşti privind desfiinţarea sau refuzul de a desfiinţa hotărîrea arbitrală
44. încheierea pronunţată de instanţa de judecată pe marginea contestării hotărîrii
arbitrale poate fi atacată cu recurs potrivit art.423-428 CPC.
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Se atenţionează că susceptibilă de recurs este atît încheierea prin care s-a desfiinţat
hotărîrea arbitrală, cît şi încheierea prin care s-a refuzat.
Instanţele vor lua act de faptul că, dacă se atacă cu recurs încheierea judecătorească,
prin care s-a statuat în privinţa desfiinţării hotărîrii arbitrale, recurentul în instanţa de
recurs urmează să invoce acelaşi motiv de desfiinţare pe care le-a invocat în instanţa
de fond or, în calea de atac a recursului nu se poate schimba cauza sau obiectul cererii
deduse judecăţii şi nici nu se pot formula cereri noi.
Astfel, dacă prin acţiunea în desfiinţare a hotărîrii arbitrale în prima instanţă, recurentul a solicitat anularea sentinţei arbitrale pe un temei anumit, acest temei (dar nu
temeiuri noi) urmează a fi invocat şi în recurs.
[Pct.44 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.13 din 16.10.2017]
L. Executarea hotărîrilor arbitrale
45. Potrivit art.28 alin.(5), (6) din Legea cu privire la arbitraj, hotărîrea se remite
părţilor în cel mult 10 zile de la pronunţare şi hotărîrea arbitrală remisă părţilor are efectele unei hotărîri judecătoreşti definitive, iar art.33 prevede că hotărîrea arbitrală este
obligatorie, creditorul avînd dreptul de a solicita eliberarea titlului executoriu.
Reglementări, prin care se recunoaşte efectul hotărârii arbitrare ca o hotărâre judecătorească, se mai conţin în art.169 alin.(1) lit.d), 265 alin.(1) lit.e) CPC, conform cărora
se refuză primirea cererii de chemare în judecată şi, respectiv, se încetează procesul judiciar început, în cazul dacă există o hotărâre arbitrală, obligatorie pentru părţi, cu privire la litigiul dintre aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi având aceleaşi temeiuri, cu
excepţia cazurilor, în care judecata a respins cererea de eliberare a titlului de executare
silită a hotărârii arbitrale sau a desfiinţat hotărârea arbitrală.
[Pct.45 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.13 din 16.10.2017]
M. Cererea de eliberare a titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale
46. Partea care a avut cîştig de cauză în procesul de arbitraj sau reprezentantul acesteia poate cere eliberarea titlului executoriu, prin depunerea unei cereri în acest sens în
instanţa care ar fi fost competentă să examineze cauza civilă, în lipsa clauzei de arbitraj.
Legea nu prevede un anumit termen pentru depunerea cererii menţionate, dar
partea interesată ar putea depune o asemenea cerere îndată după recepţionare, fără aşteptarea termenului de 3 luni prevăzut pentru desfiinţarea hotărîrii arbitrale, or, potrivit art.28 alin.(6) din Legea cu privire la arbitraj, hotărîrea arbitrală remisă părţilor are
efectele unei hotărîri judecătoreşti definitive, adică este susceptibilă de executare, avînd
puterea lucrului judecat. Totodată, această cerere urmează să se încadreze în termenul
de prescripţie stabilit pentru prezentarea hotărîrii judecătoreşti spre executare or, hotărîrea arbitrală se execută (art.33 alin.(3) din Legea cu privire la arbitraj) similar unei
hotărîri judecătoreşti.
Cererea se va depune în scris şi va avea conţinutul prevăzut de art.483 alin.(2) CPC.
La cerere se va anexa:
- hotărîrea arbitrală în original sau în copie legalizată în modul stabilit.
Copia de pe hotărîrea arbitrajului permanent se autentifică de preşedintele acestuia,
iar copia de pe hotărîrea arbitrajului ad-hoc se autentifică notarial;
- convenţia arbitrală în original sau în copie legalizată în modul stabilit.
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Pentru legalizarea copiilor convenţiei arbitrale se vor aplica aceleaşi prevederi, ca şi
în cazul hotărîrilor arbitrale.
- dovada de plată a taxei de stat;
- copia de pe cererea de eliberare a titlului executoriu;
- dacă cererea a fost depusă prin reprezentant se va depune procura sau alt act ce
atestă împuternicirile persoanei care a semnat cererea.
Dacă cererea de eliberare a titlului pentru executarea hotărîrii arbitrale a fost depusă cu nerespectarea prevederilor legale, aceasta se va restitui sau nu і se va da curs, în
conformitate cu art.170 şi 171 CPC.
[Pct.46 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.13 din 16.10.2017]
N. Procedura examinării cererii de eliberare a titlului executoriu
47. Procedura de examinare a cererii pentru eliberarea titlurilor pentru executarea
hotărîrilor arbitrale este reglementată de art.484 CPC. Cererea menţionată trebuie examinată în şedinţă de judecată în cel mult o lună de la depunere.
Dacă ambele părţi solicită, în cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri, instanţa de
judecată poate cere arbitrajului materialele dosarului vizat, tară a fi în drept de a solicita întregul dosar, în conformitate cu prevederile stabilite în CPC pentru reclamarea probelor.
Instanţa înştiinţează părţile despre data, ora şi locul şedinţei de judecată, dar neprezentarea părţilor nu împiedică soluţionarea cererii în lipsa lor.
Dacă în instanţă se află în procedură şi cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale a
cărei executare se solicită prin eliberarea titlului executoriu respectiv, instanţa de judecată,
dacă consideră raţional, poate amîna examinarea cererii de eliberare a titlului executoriu.
De asemenea, la solicitarea părţii care a adresat în judecată cererea de eliberare a
titlului, poate obliga cealaltă parte la asigurarea eventualelor pagube (a se vedea art.484
(5) CPC).
Temeiuri de refuz în eliberarea titlului executoriu
48. Instanţa de judecată va refuza eliberarea titlului executoriu pentru executarea
hotărîrii arbitrale dacă partea interesată va prezenta probe despre faptul că:
- convenţia arbitrală este nulă în temeiul legii (a se vedea pct.16 lit.b) din prezenta
hotărîre);
- partea în arbitraj nu a fost înştiinţată legal despre numirea arbitrilor sau despre
dezbaterile arbitrale sau nu a putut să dea explicaţii arbitrajului din alte motive întemeiate;
Temeiul este comun cu cel de desfiinţare a hotărîrii arbitrale, unde au fost deja date
explicaţii.
- hotărîrea este emisă într-un litigiu care nu este prevăzut de convenţie ori conţine
dispoziţii în probleme neprevăzute de convenţia arbitrală;
Dacă dispoziţiile în problemele care decurg din convenţia arbitrală pot fi separate
de dispoziţiile care nu rezultă din această convenţie, judecata eliberează titlu executoriu
numai în acea parte a hotărîrii arbitrale care conţine dispoziţii privitor la problemele
care se înscriu în convenţia arbitrală;
- componenţa arbitrajului sau procedura dezbaterilor arbitrale nu s-a conformat cu
convenţia arbitrală sau legea;
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Instanţa ar putea refuza eliberarea titlului executoriu dacă în calitate de arbitru a
fost o persoană sau toate 3 persoane, incompatibile cu acest statut în conformitate cu
art.11 alin.(2) din Legea cu privire la arbitraj.
- hotărîrea arbitrală nu a devenit obligatorie pentru părţile în arbitraj, ori a fost desfiinţată de judecată, conform legii în al cărei temei a fost pronunţată;
Se va considera că hotărîrea nu a devenit obligatorie doar în situaţia în care în hotărîre direct se indică un termen concret de executare şi acest termen încă nu a survenit.
Dacă instanţa a amînat examinarea cererii privind eliberarea titlului executoriu în
legătură cu contestarea acesteia şi hotărîrea a fost desfiinţată sau dacă hotărîrea arbitrală
a fost desfiinţată pînă la depunerea cererii de eliberare a titlului executoriu, de asemenea, se va refuza în eliberarea titlului executoriu.
- litigiul examinat de arbitraj nu poate fi obiect al dezbaterilor arbitrale;
- hotărîrea arbitrală încalcă principiile fundamentale ale legislaţiei RM şi bunele
moravuri. Spre exemplu, în practică, drept motiv de refuz în eliberarea titlului executoriu pe acest temei a servit faptul că hotărîrea arbitrală pronunţată aduce atingere
drepturilor unor persoane, care nu sunt parte a convenţiei de arbitraj şi care n-au luat
parte la dezbaterile arbitrale. Aceasta contravine principiului fundamental al legislaţiei, şi anume - principiului legalităţii.
49. În virtutea art.486 alin.(3), (4) CPC sunt prevăzute consecinţele refuzului, şi
anume că aceasta nu împiedică părţile să se adreseze din nou în arbitraj, dacă posibilitatea adresării nu s-a epuizat, ori să înainteze acţiune în baze generale.
În cazul refuzului total sau parţial de eliberare a titlului de executare silită a hotărîrii
arbitrale datorat nulităţii convenţiei arbitrale sau în cazul emiterii hotărîrii într-un litigiu neprevăzut de convenţia arbitrală, sau în cazul neînscrierii în condiţiile convenţiei,
sau al existenţei de dispoziţii din convenţie în probleme neprevăzute de aceasta, părţile
în arbitraj sunt în drept a se adresa în judecată pentru soluţionarea unui astfel de litigiu,
potrivit regulilor stabilite de CPC.
O. Încheierea privind eliberarea titlului executoriu
50. În privinţa eliberării titlului executoriu, instanţa pronunţă o încheiere de eliberare sau refuz de a-l elibera, încheierea urmînd să corespundă exigenţelor specificate la
art.468 alin.(2) CPC.
Încheierea menţionată este susceptibilă de recurs potrivit art.423-428 CPC.
Titlul executoriu, pe care instanţa de judecată l-a eliberat pentru executarea hotărîrii arbitrale, urmează a fi prezentat executorului judecătoresc şi se supune executării
silite potrivit normelor Codului de executare.
51. Lista Arbitrajelor instituţionale, comunicate conform art.6 din Legea cu privire
la arbitraj, Curţii Supreme de Justiţie, care funcţionează în prezent în Republica Moldova, poate fi accesată pe site-ul Curţii Supreme de Justiţie.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 30 martie 2015
Nr. 2

Mihai POALELUNGI

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

163

HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica judiciară de soluţionare a cauzelor
ce ţin de atestarea provenienţei copilului
[Denumirea modificată prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.20 din 16.10.2017]

nr. 5 din 21.12.2015
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2016, nr.2, pag.4
***

Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.20 din
16.10.2017
Notă: În tot textul Hotărârii, cuvântul „pricinilor” se substituie cu cuvântul „cauzelor”, cu
formele gramaticale respective, conform Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.20 din 16.10.2017

Generalizarea practicii judiciare ce vizează atât stabilirea paternităţii, cât şi contestarea paternităţii atestă că examinarea corectă şi în termen rezonabil a acestor categorii
de cauze depinde, în mare măsură, de corectitudinea pregătirii cauzei pentru dezbaterile
judiciare, de plenitudinea circumstanţelor constatate, de aprecierea deplină şi exactă a
cadrului probatoriu.
Ţinând cont de erorile comise de către instanţele judecătoreşti la soluţionarea cauzelor de acest gen, în scopul aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei, Plenul Curţii
Supreme de Justiţie, în temeiul art.2 lit.d), art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea
Supremă de Justiţie, art.17 din Codul de procedură civilă, prin prezenta hotărâre, dă
următoarele explicaţii:
Principii generale
1. Una din sarcinile de bază ale instanţelor judecătoreşti constă în asigurarea principiului constituţional privind ocrotirea maternităţii şi copiilor de către stat, dreptului
copilului la ajutor şi ocrotire specială, indiferent de provenienţa copilului şi starea civilă
a părinţilor.
Toţi copiii, inclusiv cei născuţi în afara căsătoriei, se bucură de aceeaşi ocrotire
socială.
2. Cercetarea paternităţii unui copil de către instanţele judecătoreşti izvorăşte din
principii deosebit de importante, ce guvernează material acest domeniu: cel al ocrotirii
interesului superior al copilului, stabilirii adevărului cu privire la paternitate, al egalităţii
în drepturi dintre copilul din căsătorie şi cel din afara ei.
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De aceea, orice măsură privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie să fie
luată, cu respectarea interesului superior al copilului. Totodată, judecătorul urmează să
soluţioneze litigiul conform regulilor de drept care îi sunt aplicabile, având îndatorirea,
ca prin toate mijloacele legale, să prevină orice greşeală privind aflarea adevărului în
cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării
unei hotărâri temeinice şi legale.
3. Orişicare din sarcinile de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare, enumerate în art.183 alin.(2) CPC – precizarea legii care urmează a fi aplicată şi determinarea raporturilor juridice dintre părţi; constatarea circumstanţelor care au importanţă pentru
soluţionarea justă a cauzei; stabilirea componenţei participanţilor la proces şi implicarea
în proces a altor persoane; prezentarea de probe evaluarea oportunităţilor de soluţionare a litigiului prin mediere – constituie un element obligatoriu al etapei respective şi
neîndeplinirea uneia din ele poate conduce la tergiversarea nejustificată a procesului,
precum şi la săvârşirea unor erori judiciare.
[Pct.3 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.20 din 16.10.2017]
4. Instanţele de judecată la judecarea cauzelor privind atestarea provenienţei copilului, vor ţine cont de prevederile art.54 Codul familiei, conform cărora copilul are
dreptul să-şi exprime opinia şi să fie audiat în cursul dezbaterilor judiciare sau administrative, iar de la vârsta de 10 ani, se va ţine cont în mod obligatoriu de opinia acestuia,
dacă aceasta nu contravine intereselor lui.
5. Paternitatea se defineşte, ca fiind legătura juridică dintre un copil şi tatăl său.
Legătura juridică dintre un copil şi mama sa poartă denumirea de maternitate sau
filiaţie faţă de mamă.
Legătura de rudenie între copil şi părinţii săi (filiaţie) produce efecte juridice, dacă
este stabilită în condiţiile prevăzute de lege.
Stabilirea paternităţii
6. Stabilirea paternităţii se face în mod diferit, în dependenţă de provenienţa copilului din căsătorie (cel născut în timpul căsătoriei) sau provenienţa copilului în afara
căsătoriei (cel născut înainte de căsătorie ori născut în situaţia în care părinţii nu sunt
căsătoriţi).
În ceea ce priveşte copiii din căsătorie, legiuitorul, prin prisma art.47 alin.(3) Codul
familiei, a instituit prezumţia legală potrivit căreia: „Copilul născut din părinţi căsătoriţi
ori în timp de 300 de zile din momentul desfacerii căsătoriei, declarării căsătoriei nule sau
decesului soţului mamei copilului are ca tată pe soţul (fostul soţ) al mamei, dacă nu a fost
stabilit contrariul”.
Paternitatea în afara căsătoriei se poate stabili fie prin recunoaşterea voluntară din
partea pretinsului tată sau printr-o declaraţie comună a acestuia şi a mamei copilului,
depusă la organul de stare civilă, în condiţiile art.47 alin.(5) Codul familiei, fie prin acţiune în justiţie pentru stabilirea paternităţii.
[Pct.6 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.20 din 16.10.2017]
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7. Acţiunea în stabilirea paternităţii este mijlocul procesual, prin care copilul născut
în afara căsătoriei, în nume propriu sau prin reprezentantul legal, urmăreşte să-şi stabilească paternitatea faţă de pretinsul său tată pe cale judecătorească.
Pe cale judiciară paternitatea se stabileşte prin două căi:
- stabilirea paternităţii, în procedura contencioasă, conform art.48 Codul familiei;
- constatarea faptului recunoaşterii paternităţii, în procedură specială, conform
art.281 alin.(2) lit.d) CPC.
8. Pot înainta cerere de chemare în judecată privind stabilirea paternităţii, cerere
privind constatarea faptului recunoaşterii paternităţii, potrivit art.48 Codul familiei, părinţii, tutorele (curatorul) copilului sau copilul însuşi, la atingerea majoratului.
În conformitate cu art.59 alin.(2) Codul familiei, părinţii minori necăsătoriţi, care
nu au atins vârsta de 16 ani, pot de sine stătător să înainteze acţiune în stabilirea paternităţii, cât şi în contestarea paternităţii. Respectiv, instanţele de judecată nu vor fi în drept
să restituie cererea de chemare în judecată în temeiul art.170 alin.(1) lit.c) CPC.
În cazul în care parte, în cauzele privind stabilirea paternităţii, cât şi contestarea paternităţii, sunt minorii, în scopul apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime
ale acestora, instanţa de judecată va antrena în proces reprezentanţii lor legali (art.58
CPC).
9. Având în vedere prevederile art.12 alin.(4) din Legea privind sănătatea reproducerii nr.138 din 15.06.2012, nu este în drept să se adreseze cu cerere de chemare în
judecată în stabilirea paternităţii, mama copilului care a decurs la inseminarea artificială
cu sperma donatorului, cât şi tutorele (curatorul) copilului sau copilul însuşi, născut
ca urmare a inseminării artificiale cu sperma donatorului, deoarece, conform normei
enunţate, donatorii de celule sexuale şi de embrioni nu îşi asumă angajamente şi sunt
absolviţi de responsabilitatea părintească faţă de viitorul copil.
La fel, şi donatorii nu sunt în drept să se adreseze cu acţiune în stabilirea paternităţii
în privinţa copilului născut, ca urmare a inseminării artificiale cu sperma donatorului,
din considerentul că norma citată le interzice acestora dreptul să ceară dezvăluirea datelor despre copil şi despre părinţii acestuia.
În cazul în care, contrar normelor sus-menţionate, cererea este depusă în judecată,
judecătorul va refuza să primească cererea, în temeiul art.169 alin.(1) lit.a) CPC sau, în
cazul pornirii procesului, instanţa judecătorească va dispune încetarea procesului, în
temeiul art.265 lit.a) CPC.
10. Spre deosebire de acţiunea în stabilirea paternităţii, care se examinează în procedură contencioasă, la constatarea faptului recunoaşterii paternităţii (procedură specială), instanţa de judecată nu va stabili provenienţa biologică a copilului de la tatăl firesc.
Cazul în care tatăl firesc al copilului este decedat, constituie o condiţie obligatorie
pentru constatarea faptului recunoaşterii paternităţii în procedura specială. Astfel, urmând a fi constatat şi dovedit, dacă tatăl firesc al copilului în timpul vieţii recunoştea
paternitatea copilului sau fiind în viaţă se recunoştea pe sine ca tată al viitorului copil şi
prin comportamentul său, prin acţiunile sale dădea de înţeles acest fapt.
Aceasta se poate proba prin declaraţiile martorilor ce confirmă grija acestuia faţă de
copil şi acordarea de ajutor material, prin poze comune, corespondenţa dintre aceştia,
informaţia din reţelele de socializare etc., urmând a fi audiate şi rudele celui decedat.
Dacă, pe parcursul examinării cauzei în procedura specială, se constată un litigiu
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de drept, instanţa scoate cererea de pe rol printr-o încheiere şi explică petiţionarului şi
persoanelor interesate dreptul lor de a soluţiona litigiul în procedură de acţiune civilă la
instanţa competentă (art.280 alin.(3) CPC).
11. În cazul când mama copilului este decedată, iar tatăl firesc al copilului este în
viaţă, cauza se va examina în procedura contencioasă, deoarece potrivit art.281 alin.
(2) lit.d) CPC, în procedura specială se constată doar faptul recunoaşterii paternităţii
în cazul în care este decedat tatăl firesc al copilului. Acest fapt rezultă şi din prevederile
art.47 alin.(6) Codul familiei, în sensul cărora, în cazurile când mama este decedată,
declarată decedată sau dispărută ori când nu i se cunoaşte locul aflării, precum şi în
cazul decăderii ei din drepturile părinteşti, paternitatea se stabileşte în baza declaraţiei
tatălui şi a acordului scris al autorităţii tutelare la organul de stare civilă sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti, dacă lipseşte un astfel de acord. În cazul în care în privinţa
mamei este instituită o măsură de ocrotire judiciară, se aplică prevederile art.4852 şi 4853
din Codul civil.
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.20 din 16.10.2017]
12. Paternitatea este o acţiune subsecventă înregistrării naşterii copilului şi, de aceea, cererea de chemare în judecată privind stabilirea paternităţii va fi acceptată de către
instanţa de judecată, doar dacă a fost înregistrată naşterea copilului la organul de stare
civilă şi a fost prezentat certificatul de naştere al copilului cu înscrierea efectuată conform art.23 alin.(4) din Legea privind actele de stare civilă nr.100-XV din 28.04.2001,
pct.41 al Instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă din
21.01.2004.
În cazul în care naşterea copilului nu a fost înregistrată la organul de stare civilă,
instanţa de judecată va restitui cererea de chemare în judecată, în temeiul art.170 alin.
(1) lit.a) CPC, explicând persoanei interesate dreptul de a se adresa la organul de stare
civilă, pentru a înregistra naşterea copilului.
13. Cererea de chemare în judecată se întocmeşte în conformitate cu exigenţele
prevăzute de art.166, 167 CPC.
La cererea de chemare în judecată se anexează: actul de identitate al persoanei care
depune cererea, actul de identitate al pretinsului tată (dacă există în posesia persoanei
ce se adresează instanţei), certificatul de naştere al copilului, certificatul-tip (F3Na), eliberat de către organul de stare civilă ce confirmă că copilul a fost înregistrat la indicaţia
mamei, acte ce confirmă convieţuirea cu pretinsul tată, întreţinerea şi educarea copilului
de către acesta (certificate eliberate de către autorităţile publice locale cu referire la traiul
comun al mamei copilului cu pretinsul tată, gestionarea unei gospodării comune, certificate ce confirmă vizitele comune la medic în timpul sarcinii mamei sau după naşterea
copilului, fotografii, scrisori etc.), actul ce confirmă calitatea de tutore al copilului, certificatul de deces, în cazul când mama copilului sau pretinsul tată sunt decedaţi, dovada
achitării taxei de stat.
În cazul în care, concomitent cu stabilirea paternităţii se solicită şi încasarea pensiei
de întreţinere, la cerere, se vor anexa înscrisuri cu privire la veniturile pârâtului.
În cererea cu privire la constatarea faptului recunoaşterii paternităţii (procedură
specială) se va indica scopul stabilirii faptului paternităţii (introducerea datelor despre
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tată în actul de stare civilă, în legătură cu necesitatea stabilirii pensiei copilului, dreptul
la succesiune etc.).
14. În sensul art.47 Codul familiei, înscrierea despre tatăl copilului efectuată de
către organul de stare civilă, în temeiul art.47 alin.(3) şi (5) Codul familiei, constituie
dovada provenienţei copilului de la această persoană.
Dacă în actul de stare civilă privind înregistrarea naşterii copilului a fost inclusă,
ca tată, o anumită persoană, instanţa de judecată va soluţiona chestiunea atragerii în
proces a acestei persoane, deoarece, pentru a stabili paternitatea copilului, în actul de
naştere al căruia a fost înscris ca tată o persoană concretă, este necesară anularea acestei
înscrieri din actul de stare civilă.
Conform prevederilor art.69 alin.(2) lit.c) din Legea privind actele de stare civilă
nr.100-XV din 26.04.2001, anularea înscrierii în actul de stare civilă, la rubrica tată, se
face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti. Şi numai după aceasta se vor include noi date
despre tatăl copilului în actul de naştere al copilului, ca urmare a stabilirii paternităţii
unei alte persoane în privinţa copilului.
15. Pentru a se stabili paternitatea copilului născut în afara căsătoriei, trebuie să se
dovedească faptul că pârâtul, care se pretinde a fi tatăl copilului, a avut relaţii sexuale
cu mama acestuia în timpul legal al conceperii şi faptul că copilul, a cărui paternitate se
cercetează, a fost conceput din aceste relaţii.
Dovada paternităţii se face prin orice mijloc de probă admis de lege: martori, înscrisuri (ex.: înscrierile din foaia clinică privind datele despre sarcină, despre noul-născut), mărturisirea pârâtului. Un rol deosebit îl reprezintă expertiza medico-judiciară,
instanţa urmând să-şi formeze convingerea asupra stabilirii paternităţii din ansamblul
de probe prezentate.
Datorită specificului acestei probleme şi dat fiind că paternitatea se întemeiază pe
faptul incert şi imposibil de probat în mod nemijlocit, instanţele trebuie să dea prudenţă
deosebită în administrarea şi aprecierea probelor.
16. În calitate de probe privind recunoaşterea paternităţii pot fi prezentate: scrisorile pârâtului, anchetele lui, cererea şi alte date reale ce confirmă, cu certitudine, recunoaşterea paternităţii de către pârât.
Asemenea recunoaştere poate fi exprimată atât în perioada de graviditate a mamei
(exprimarea dorinţei de a avea copil, grijă faţă de mama viitorului copil etc.), cât şi după
naşterea copilului.
Faptul recunoaşterii poate fi confirmat numai prin acţiunile, care nu invocă dubii
despre aceea că persoana a acţionat ca tată al copilului.
Actele organelor din stânga Nistrului, prin care se constată un fapt (certificatul de
naştere al copilului, de căsătorie, raportul de expertiză, actul notarial etc.), nu pot fi admise
ca probe, deoarece nu pot fi considerate ca acte emise de persoane împuternicite în condiţiile legii, or, organele în care activează persoanele date sunt neconstituţionale. Ele vor putea fi admise, doar dacă au fost întocmite cu respectarea prevederilor legislaţiei Republicii
Moldova. Cât priveşte alte probe (ex.: proba cu martori, scrisori etc.), acestea urmează a fi
prezentate şi analizate prin prisma dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
17. În scopul stabilirii concrete a raporturilor juridice dintre părţi, în caz de necesitate, la pregătirea cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul poate decide convocarea părţilor în şedinţă, în temeiul art.185 alin.(2) CPC.
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Dacă în procesul audierii pârâtului, acesta se va recunoaşte pe sine tată al copilului,
instanţa de judecată va explica părţilor condiţiile art.47 alin.(5) Codul familiei şi cu acordul acestora de a recunoaşte paternitatea copilului, printr-o declaraţie comună la organul
de stare civilă, va acorda un termen pentru stabilirea paternităţii copilului, prin recunoaşterea voluntară la organul de stare civilă. Dacă în termenul stabilit părţile nu au perfectat
paternitatea copilului, după ce se va constata că cauza este pregătită suficient pentru dezbateri judiciare, judecătorul va stabili termenul de judecare a cauzei în şedinţa de judecată.
18. Pregătind cauza pentru dezbateri judiciare, judecătorul va lua măsuri, ca la momentul începerii dezbaterilor judiciare să se dispună de toate probele necesare pentru
soluţionarea cauzei, să determine care probe sunt de natură să confirme pretenţiile reclamantului şi care sunt obiecţiile pârâtului.
Ţinând cont de interesul superior al copilului, instanţa de judecată (judecătorul),
în situaţia în care, la caz, nu există probe suficiente, va propune părţilor efectuarea unei
expertize medico-judiciare (expertiza ADN, expertiza serologică, expertiza dermatologică etc.).
19. Eschivarea de la efectuarea expertizei este interpretată în defavoarea persoanei,
care s-a eschivat de la efectuarea acesteia. Atât raportul de expertiză, cât şi eschivarea de
a participa la efectuarea expertizei urmează a fi apreciate în cumul cu alte probe.
20. Pot avea calitatea de martor orice persoană, căreia îi sunt cunoscute unele împrejurări de fapt, în legătură cu speţa. Interesul persoanelor (rudenie, prietenie, relaţii
de serviciu, relaţii amicale sau ostile) nu constituie un impediment în a face declaraţii
în instanţa de judecată. Însă, în acest caz, declaraţiile acestora necesită a fi verificate
suplimentar.
21. Traiul în comun şi gestionarea unei gospodării comune a mamei copilului cu
pârâtul, până la naşterea copilului, poate fi confirmat prin prezenţa circumstanţelor caracteristice relaţiilor de familie: traiul în comun în aceeaşi locuinţă, alimentarea în comun, bugetul comun, grija reciprocă a unuia faţă de altul, procurarea bunurilor pentru
traiul în comun, etc.
Poate fi considerat trai în comun cazul în care, deşi părţile locuiau în încăperi diferite, pârâtul sistematic vizita reclamanta, participa la cheltuielile legate de gospodărirea
comună.
Încetarea traiului în comun şi a gestionării gospodăriei comune până la naşterea
copilului, prin sine însăşi nu poate servi ca bază pentru respingerea acţiunii privind
stabilirea paternităţii, cu excepţia cazurilor în care ele au fost încetate până la conceperea copilului. În legătură cu aceasta, instanţele judecătoreşti vor verifica, dacă perioada
conceperii copilului coincide cu perioada traiului în comun a părţilor sau a contactelor
permanente dintre ei.
22. Educarea în comun a copilului are loc atunci, când copilul trăieşte cu mama şi
pârâtul sau când pârâtul comunică cu copilul, manifestă faţă de el grijă şi atenţie părintească.
Prin întreţinerea în comun a copilului de către mamă şi pârât, se subînţelege întreţinerea copilului de către ei sau acordarea unui ajutor sistematic pentru întreţinerea
copilului din partea reclamantului, indiferent de mărimea acestui ajutor.
23. Deoarece condiţiile şi modul de stabilire a paternităţii sunt reglementate expres
prin prevederile legale, este inadmisibilă acceptarea încheierii tranzacţiilor de împăcare.
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În cazul în care părţile în instanţa de judecată îşi exprimă acordul de a depune la organul
de stare civilă declaraţia privind recunoaşterea paternităţii copilului, instanţa de judecată este în drept să acorde părţilor un termen pentru efectuarea acţiunilor prevăzute de
art.47 alin.(5) Codul familiei. La prezentarea certificatului de naştere al copilului, prin
care se confirmă recunoaşterea paternităţii copilului, instanţa de judecată va dispune
încetarea procesului în temeiul art.265 lit.c) CPC. Însă, instanţa de judecată va examina
chestiunea privind încasarea pensiei de întreţinere a copilului, în cazul în care aceasta a
fost solicitată de reclamant.
24. Este de precizat că acţiunea în stabilirea paternităţii formulată de către mamă
în numele copilului acesteia, odată formulată, nu mai poate fi retrasă, prin renunţarea
la cererea de chemare în judecată. Principiul disponibilităţii, în acest caz, suferă o îngrădire justificată de împrejurarea că acţiunea aparţine copilului, iar, pe de altă parte,
dacă introducerea acţiunii este în mod sigur un act în interesul copilului, renunţarea la
aceasta poate dăuna copilului. Cele menţionate fiind relevante şi situaţiei în care, întru
stabilirea paternităţii s-a adresat nu mama copilului, ci presupusul tată biologic al copilului, având în vedere că, conform art.48 Codul familiei, ...paternitatea se stabileşte de
către instanţa judecătorească în baza declaraţiei unuia dintre părinţi....
O atare renunţare poate fi contrară intereselor copilului minor, al cărui statut civil
se cere a fi dovedit.
25. Excepţie de la această regulă pot fi cazurile în care, de exemplu, reclamantul
renunţă de la acţiune în legătură cu aceea că părţile au recunoscut paternitatea copilului la organul de stare civilă şi instanţei de judecată i s-a prezentat înscrisul, prin care
se confirmă acest fapt sau renunţarea de la acţiune se motivează prin aceea că pârâtul
nu este tatăl firesc al copilului, iar la dosar există probe pertinente şi concludente, care
dovedesc cu certitudine această situaţie. Respectiv, renunţarea de la acţiune nu va putea
fi considerată contrară legii şi interesului superior al copilului.
26. Pârâtul poate recunoaşte acţiunea şi în cadrul dezbaterilor judiciare. În acest
caz, instanţa de judecată va soluţiona chestiunea cu privire la recunoaşterea acţiunii,
prin prisma art.60 alin.(5) CPC, potrivit cărora, instanţa nu va admite renunţarea reclamantului la acţiune, nici recunoaşterea acţiunii de către pârât..., dacă aceste acte contravin legii ori încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, interesele
societăţii sau ale statului.
27. Paternitatea copilului în afara căsătoriei se stabileşte pe cale judecătorească, în
situaţia în care părinţii copilului, din anumite cauze, nu au depus declaraţie comună
despre provenienţa copilului la organul de stare civilă. În acest sens, prevederile art.47
alin.(5) Codul familiei nu pot fi interpretate ca o procedură prealabilă instituită de lege
pentru examinarea acestei categorii de litigii, deoarece aceste prevederi stabilesc doar că
paternitatea copilului în afara căsătoriei poate fi recunoscută şi la organul de stare civilă,
dacă există declaraţia comună a persoanelor interesate.
Stabilirea maternităţii
28. Legiuitorul, prin prisma art.47 alin.(1) şi (2) Codul familiei, a instituit două căi
posibile de stabilire a provenienţei copilului de la mamă (maternitatea), şi anume:
- provenienţa copilului născut într-o instituţie medicală;
- provenienţa copilului care nu este născut într-o instituţie medicală.
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În primul caz provenienţa copilului se va stabili de către organul de stare civilă,
în baza documentelor care confirmă naşterea copilului de la mamă într-o instituţie
medicală. Acestea fiind, conform art.20 alin.(1) din Legea privind actele de stare civilă nr.100-XV din 26.04.2001, actul medical constatator de naştere, eliberat de unitatea
sanitară în care a avut loc naşterea copilului, certificatul medical de naştere, eliberat de
unitatea sanitară privată în care a avut loc naşterea.
29. În cazul când copilul nu este născut într-o instituţie medicală, maternitatea se
stabileşte pe baza documentelor medicale (certificatul eliberat de medicul care a asistat
naşterea sau la care s-a adresat mama după naştere, când naşterea s-a produs în afara
unităţii sanitare, ori de un medic privat care a asistat naşterea, actul examinării medicale, în scopul constatării, dacă pretinsa mamă a născut recent, expertiza sângelui etc.), a
depoziţiilor martorilor sau pe baza altor probe.
În cazul naşterii copilului pe o navă maritimă, fluvială, aeriană sau în tren, actul
naşterii va fi întocmit de către căpitanul navei (şeful trenului).
30. În cazul naşterii copilului fără acordarea asistenţei medicale, ca probă poate
servi cererea persoanei, care a asistat la naştere, privind provenienţa copilului. Această cerere poate fi făcută şi prezentată organului de stare civilă, care efectuează înregistrarea naşterii copilului, atât verbal, cât şi în formă scrisă. În cazul imposibilităţii
prezentării la organul de stare civilă, această cerere urmează a fi autentificată în modul
corespunzător.
31. În sensul art.20 alin.(2) din Legea privind actele de stare civilă nr.100-XV din
26.04.2001, coroborat cu prevederile art.47 alin.(2) Codul familiei, în cazul în care lipsesc actele şi probele prevăzute de normele enunţate, înregistrarea naşterii copilului se
face pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti privind stabilirea faptului naşterii copilului
de către o femeie concretă, în temeiul art.281 lit.n) CPC (procedură specială).
32. În cazul în care există litigiu de drept şi se contestă realitatea celor cuprinse în
certificatul medical constatator al naşterii, filiaţia faţă de mamă se poate stabili printr-o
acţiune în stabilirea maternităţii (procedura contencioasă), în cadrul căreia pot fi administrate orice mijloace de probă, ca şi în cazul stabilirii paternităţii.
Contestarea paternităţii
33. Prezumţia de paternitate nu are caracter absolut. Paternitatea unui copil născut
în timpul căsătoriei poate fi înlăturată în condiţiile art.47 alin.(4) Codul familiei, la organul de stare civilă.
În cazul în care lipseşte declaraţia soţilor de a înlătura prezumţia de paternitate
stabilită în condiţiile art.47 alin.(3) Codul familiei, cât şi în cazul paternităţii recunoscute în condiţiile art.47 alin.(5) Codul familiei, paternitatea poate fi contestată pe calc
judecătorească conform art.49 alin.(1) Codul familiei.
34. Acţiunea, care are ca obiect răsturnarea paternităţii, se numeşte acţiune în contestarea paternităţii. Legea nu precizează cazurile, în care poate fi pornită acţiunea în
contestarea paternităţii, ci stabileşte numai o regulă generală, în sensul căreia, paternitatea poate fi contestată, dacă este cu neputinţă, ca soţul mamei sau persoana care a
recunoscut paternitatea copilului, în conformitate cu art.47 alin.(5) Codul familiei, să fie
tatăl firesc al copilului. Cercul de persoane, care pot să conteste paternitatea, este stabilit
de art.49 alin.(1) Codul familiei.
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35. Acţiunea în contestarea paternităţii este mijlocul juridic, prin care se neagă paternitatea unui copil pe motiv că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru existenţa
uneia din prezumţiile legale de paternitate sau pe motiv că recunoaşterea tăcută de tată,
nu este concordantă cu realitatea.
Acţiunea privind contestarea paternităţii are două variante, şi anume:
a) contestarea paternităţii copilului aparent rezultat din căsătorie;
b) contestarea paternităţii copilului din afara căsătoriei.
Dovada ambelor acţiuni se poate face prin orice mijloc de probă. Regula probaţiunii în acţiunile privind contestarea paternităţii este aceeaşi, ca şi în cazurile de stabilire
a paternităţii. Excepţie de la aceasta constituie prevederile art.49 alin.(3) Codul familiei,
conform cărora nu au dreptul să conteste paternitatea:
a) soţul care şi-a dat acordul scris la fecundarea artificială sau implantarea embrionului soţiei;
b) persoana care a fost înscrisă drept tată al copilului, în baza declaraţiei comune a
acesteia şi a marnei copilului sau în baza declaraţiei proprii, dacă în momentul depunerii acesteia ştia că nu este tatăl firesc al copilului.
36. Paternitatea stabilită pe cale judecătorească nu poate fi contestată conform
art.49 alin.(1) Codul familiei, întrucât hotărârea judecătorească se bucură de autoritatea lucrului judecat. Aceasta înseamnă că prezumţia de adevăr a hotărârii judecătoreşti,
prin care s-a stabilit paternitatea, nu poate fi înlăturată decât prin exercitarea căilor de
atac ori prin revizuirea hotărârii judecătoreşti, în condiţiile art.449 CPC.
37. Acţiunea în contestarea paternităţii se introduce în forma prevăzută de lege
pentru orice acţiune.
În acţiunea sa reclamantul, căruia îi revine sarcina probaţiei, trebuie să arate împrejurările de fapt, motivele ce conduc la răsturnarea paternităţii copilului. Acestea fiind
de ordine biologică – imposibilitatea de procreare, de ordine obiectivă – când este cu
neputinţă, ca cei doi soţi să fi fost împreună în timpul prezumat în care a avut loc conceperea copilului, de exemplu, în cazul în care aceştia au locuit în ţări diferite în toată
această perioadă ori unul din soţi s-a aflat în detenţie etc. Totodată, să se facă dovada
relaţiilor intime ale mamei copilului care, în perioada de concepere a copilului, a avut
relaţii intime cu un alt bărbat.
38. Ţinând cont de interesul superior al copilului, chestiunile legate de renunţarea
de la acţiune, recunoaşterea acţiunii de către pârât, ca şi în cazurile stabilirii paternităţii,
se vor soluţiona prin prisma art.60 alin.(5) CPC.
Contestarea maternităţii
39. Conform art.49 alin.(1) Codul familiei, maternitatea poate fi contestată numai
pe cale judecătorească de către persoanele înscrise drept tată sau mamă sau de către persoanele care sunt mama sau tatăl firesc al copilului, de către copil la atingerea majoratului, de către tutorele (curatorul) copilului. În cazul în care în privinţa mamei este instituită o măsură de ocrotire judiciară, se aplică prevederile art.4852 şi 4853 din Codul civil.
[Pct.39 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.20 din 16.10.2017]
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40. Acţiunea în contestarea maternităţii este mijlocul juridic de înlăturare a maternităţii, ca legătură juridică dintre mamă şi copil, în situaţia în care maternitatea, indiferent de modul cum a fost stabilită, nu concordă cu realitatea.
Ca şi în cazul contestării paternităţii, este admisibil orice mijloc de probă.
Caracteristică acestui gen de litigiu este proba care indică la faptul că, în virtutea
unor particularităţi fiziologice ale organismului, femeia în cauză nu poate naşte copii.
Dispoziţii finale
41. Taxa de stat pe aceste categorii de cauze se achită în mărimea stabilită de art.3
alin.(1) lit.e) din Legea taxei de stat nr.1216-XlI din 03.12.1992.
42. Reclamantul poate să se adreseze cu cerere în stabilirea paternităţii în instanţa
de la domiciliul pârâtului sau de la domiciliul său.
În acţiunile în contestarea paternităţii (maternităţii), stabilirea maternităţii, cererile
se vor depune conform regulii generale, la domiciliul pârâtului.
La stabilirea competenţei instanţei judecătoreşti în procesele cu element de extraneitate privind stabilirea şi contestarea paternităţii, instanţele de judecată se vor conduce de prevederile art.460 alin.(1) lit.c) CPC, art.159 Codul familiei.
43. Acţiunile în stabilirea paternităţii (maternităţii) sunt imprescriptibile.
În cazurile de contestare a paternităţii, termenul de prescripţie de un an, prevăzut
de art.49 alin.(2) Codul familiei, având în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (cauza Shofman vs Federaţia Rusă, cererea nr.7482/01), se aplică din
momentul când una din persoanele enumerate la alin.(1) al articolului enunţat, au aflat
că persoana înscrisă ca tată, la rubrica „Tata”, în certificatul de naştere al copilului, nu
este tatăl biologic al copilului.
44. Hotărârea cu privire la stabilirea paternităţii (maternităţii), a faptului recunoaşterii paternităţii, cu privire la stabilirea faptului naşterii copilului de către o femeie
concretă trebuie să se bazeze pe circumstanţe verificate multilateral de către instanţa
judecătorească, care să confirme sau să conteste pretenţiile înaintate.
Dispozitivul hotărârii instanţei judecătoreşti va conţine informaţii necesare pentru
înregistrarea actului cu privire la stabilirea paternităţii (maternităţii) în organele de înregistrare a actelor stării civile (prenumele, numele tatălui (mamei), data, luna, anul şi
locul lui de naştere, numărul de identificare, naţionalitatea, locul permanent de trai şi
serviciu, prenumele, numele, data şi locul naşterii copilului, în privinţa căruia se stabileşte paternitatea (maternitatea), numărul de identificare, precum şi informaţiile despre
mama iui).
45. Se abrogă Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova nr.8
din 24.10.1994 „Cu privire la practica de aplicare de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la judecarea cazurilor referitoare la stabilirea paternităţii”.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 21 decembrie 2015
Nr. 5

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislaţiei privind gajul şi ipoteca
nr. 1 din 10.03.2014
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2014, nr.5, pag.4
www.despre.csj.md
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din
26.02.2018
În scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme de către instanţele de judecată a
legislaţiei ce reglementează raporturile juridice cu privire la gaj şi ipotecă, Plenul Curţii
Supreme de Justiţie, în temeiul art.2 lit.d), art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea
Supremă de Justiţie şi art.17 din Codul de procedură civilă, dă următoarele explicaţii:
Prevederi generale
1. La judecarea litigiilor legate de gaj şi ipotecă, instanţele de judecată vor aplica
prevederile Codului civil, Cartea II, Titlul IV, Capitolul V, art.454-495, Legii cu privire
la gaj nr.449-XV din 30.07.2001, Legii cu privire la ipotecă nr.142-XVI din 26.06.2008 şi
prevederile altor acte legislative tangente cu acest gen de raporturi, precum şi tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Lista actelor legislative şi normative care reglementează în mod direct sau tangenţial raporturile vizate este prezentată în anexă.
2. Se va avea în vedere că dispoziţiile Codului civil (art.454-495) şi ale Legii cu privire la gaj se aplică atît asupra regimului juridic al gajului, cît şi asupra regimului juridic
al ipotecii, însă instanţele de judecată vor aplica prevederile generale privind gajul la
soluţionarea litigiilor legate de ipotecă, în măsura în care Legea cu privire la ipotecă nu
stabileşte alte norme speciale.
Astfel, în sensul art.4alin. (2) din Legea cu privire la gaj, normele din această lege
se vor extinde asupra raporturilor juridice de ipotecă în măsura în care nu este stipulat
expres altfel în legea menţionată sau în situaţia în care nu este reglementat altfel în Legea
cu privire la ipotecă, deoarece Legea cu privire la ipotecă este o lege specială în raport cu
Legea cu privire la gaj şi Codul civil.
3. Se reţine că, în temeiul art.454 alin.(2) Cod civil, art.4 alin.(1) din Legea cu privire la ipotecă, gajul şi ipoteca reprezintă drepturi reale instituite în vederea garantării
executării obligaţiilor cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv statul, din valoarea
bunurilor gajate/ipotecate, şi reprezintă un raport de drept accesoriu faţă de obligaţia
principală şi condiţionată pe durata executării obligaţiei principale dacă legea sau contractul de gaj nu prevede altfel.
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În acest sens, gajul şi ipoteca reprezintă drepturi reale accesorii cu funcţii de garanţie care aparţin creditorului în favoarea cui au fost constituite, ultimul bucurîndu-se de
prerogativa dreptului de preferinţă şi de urmărire a bunului grevat în scopul asigurării
executării obligaţiei principale.
Legiuitorul prin prisma art.454 alin.(2) Cod civil a instituit două caracteristici legale ale gajului/ipotecii.
Prima caracteristică enunţată este că gajul constituie un raport de drept accesoriu
faţă de obligaţia principală. Adică nulitatea actului juridic care a generat obligaţiunea
garantată prin gaj are drept consecinţă şi nulitatea contractului de gaj sau de ipotecă,
însă recunoaşterea nulităţii contractului de gaj sau ipotecă nu poate servi temei pentru
încetarea sau recunoaşterea nulă a obligaţiei de bază.
A doua trăsătură juridică instituită, prin prisma art.454 alin.(2) Cod civil, ţine de
aceea că gajul/ipoteca este condiţionată în timp de durata obligaţiei garantate. Această
normă nu trebuie interpretată în sensul că odată ce a survenit scadenţa obligaţiei garantate, gajul încetează. Astfel atîta timp cît obligaţia garantată nu a fost stinsă, nici gajul
nu încetează.
Caracterul accesoriu precum şi condiţionarea în timp a gajului/ipotecii în raport cu
obligaţia garantată sunt dispozitive în sensul că părţile contractului de gaj pot prevede
altfel.
Complementar, dreptul de gaj şi ipotecă se menţine asupra bunurilor grevate indiferent de trecerea dreptului de proprietate sau gestiunea asupra bunurilor gajate şi
ipotecate. O asemenea abordare a dreptului real şi accesoriu al gajului şi ipotecii rezultă
din prevederile art.486 Cod civil, cît şi din prevederile art.26 din Legea cu privire la ipotecă, potrivit cărora, orice terţ dobîndeşte dreptul de proprietate sau de gestiune asupra
bunului grevat cu gaj ţinînd cont de gaj, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.478 Cod
civil şi/sau în cazul transmiterii, inclusiv al înstrăinării bunului imobil ipotecat către
terţi, ipoteca subzistă, cu excepţia cazurilor în care creditorul ipotecar consimte în scris
asupra încetării ipotecii.
4. Legislaţia în vigoare admite garantarea prin gaj sau prin ipotecă a uneia sau a
mai multor obligaţii (art.14 alin.(1) din Legea cu privire la gaj, art.4 alin.(5) din Legea
cu privire la ipotecă).
Prevederile art.4 alin.(5) şi (6) din Legea cu privire la ipotecă indică faptul că obligaţia garantată poate fi curentă sau viitoare, inclusiv condiţionată. În cazul garantării
obligaţiilor viitoare, părţile urmează să prevadă expres în contract acest fapt.
Codul civil, în art.461, prevede că gajul poate garanta una sau mai multe creanţe
legale, existente sau viitoare, pure şi simple sau afectate de modalităţi (afectate de o
condiţie, termen, sarcină), creanţa garantată prin gaj urmînd să fie determinată sau determinabilă.
5. Ţinînd cont de faptul că dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă sunt cele mai
importante efecte pe care le produce dreptul de gaj, se menţionează că aceste două drepturi sunt reglementate de lege prin intermediul normelor imperative. Creditorul gajist şi
debitorul gajist nu pot modifica aceste drepturi prin acordul lor şi, respectiv, nu pot devia de la normele imperative care reglementează aceste două efecte ale dreptului de gaj.
Dreptul de urmărire a bunului gajat poate fi exercitat de către creditorul gajist doar
prin modalităţile şi cazurile expres stabilite prin lege.
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Modalităţile stabilite de lege pentru urmărirea bunului gajat întru satisfacerea creanţelor sunt: vînzarea bunului gajat de către creditorul gajist, vînzarea bunurilor gajate
sub controlul instanţei de judecată, dobîndirea posesiei asupra bunului gajat în scopul
administrării lui (art.487 Cod civil, art.61 din Legea cu privire la gaj, art.30 din Legea cu
privire la ipotecă).
6. Avînd în vedere că în practica judiciară deseori se confundă contractele de gaj cu
contractele de fidejusiune, se reţine că, cu toate că la prima vedere acestea, după natura
lor, au ca scop asigurarea executării unor obligaţii, ele totuşi se deosebesc, deoarece dau
naştere unor efecte juridice diferite şi se aplică la situaţii diferite.
În primul rînd, gajul este un drept real în al cărui temei creditorul (creditorul gajist)
poate pretinde satisfacerea creanţelor sale cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv
statul, din valoarea bunurilor depuse în gaj în cazul în care debitorul (debitorul gajist)
nu execută obligaţia garantată prin gaj.
Prin contract de fidejusiune, o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial, gratuit sau oneros obligaţia debitorului.
Sunt diferite modalităţile de încheiere a contractelor de gaj şi de fidejusiune, necesitatea şi obligativitatea înregistrării gajului faţă de contractele de fidejusiune, pentru care
înregistrarea nu este obligatorie.
De asemenea, sunt diferite raporturile juridice, obiectul, temeiurile de încetare etc.
La relaţiile de gaj obiectul este strict determinat şi bunul constituie obiectul contractului, de aceea şi se defineşte ca o garanţie reală, iar în contractul de fidejusiune
obiectul îl constituie răspunderea fidejusorului cu întreg patrimoniul acestuia, de aceea
şi este definit ca o garanţie personală.
Fidejusiunea presupune un raport juridic accesoriu faţă de obligaţia garantată, prin
care o terţă persoană, alta decît debitorul obligaţiei garantate, îşi asumă răspunderea
pentru executarea obligaţiei de către debitor. Şi această răspundere se extinde asupra
întregului activ (toate bunurile) ce aparţin fidejusorului.
Gajul presupune un raport juridic accesoriu faţă de obligaţia garantată cu privire
la un bun concret determinat, ataşat executării obligaţiei, din valoarea căruia creditorul
este îndreptăţit să îşi satisfacă creanţa în caz de neexecutare a obligaţiei de către debitor.
Exercitarea bunului de gaj se limitează la bunul în cauză.
Obiectul, subiectele gajului şi ipotecii
7. Se specifică faptul că, deşi după natura lor juridică, atît gajul, cît şi ipoteca reprezintă o garanţie reală în al cărei temei creditorul este în drept să ceară satisfacerea creanţelor sale, avînd prioritate faţă de alţi creditori, diferenţa esenţială instituită de legiuitor
între gaj şi ipotecă o constituie însuşi obiectul raportului juridic.
Astfel, obiect al gajului, în sensul art.8 din Legea cu privire la gaj, poate fi orice bun
corporal sau incorporal, ori o universalitate de bunuri (a se vedea art.298 Cod civil), cu
excepţia bunurilor inalienabile şi insesizabile, iar obiect al ipotecii, potrivit art.7 alin.(1)
din Legea cu privire la ipotecă, pot fi numai bunurile imobile.
De asemenea, valorile mobiliare pot fi gajate în temeiul contractului de gaj. Totodată, urmează a se ţine cont că acţiunile gajate nu dau creditorului gajist dreptul de a
participa ca acţionar la adunările generale, dreptul de participare fiind rezervat acţionarului. Certificatele cu privire la dobînzi, dividende şi la alte venituri obţinute în temeiul
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dreptului exprimat în valoarea mobiliară constituie obiectul gajului doar în cazul în care
contractul nu prevede altfel (art.460 Cod civil).
Se va ţine cont de faptul că gajul constituit pentru garantarea plăţii unei sume
de bani este valabil chiar dacă, la momentul constituirii lui, debitorul gajist încă nu
a primit prestaţia pentru care se obligă sau a primit-o doar parţial. Această regulă se
aplică în special la acordarea de credite sau la emiterea de obligaţii sau de alte titluri de
împrumut (art.15 din Legea cu privire la gaj, art.462 Cod civil). Totodată, dacă creditorul gajist refuză să predea sumele de bani pe care s-a obligat să le dea cu împrumut
(sau credit bancar) şi în a căror garantare deţine un gaj, el este obligat să reducă gajul
(cu excepţia ipotecii) sau să-l radieze, sub sancţiunea reparării prejudiciului cauzat
debitorului gajist.
De asemenea, obiect al gajului, în conformitate cu dispoziţiile art.8 din Legea cu
privire la gaj, pot fi mijloacele băneşti în monedă naţională şi în valută străină aflate în
conturi deschise la bănci, precum şi sub formă de monede metalice jubiliare şi comemorative (inclusiv cele ce conţin metale preţioase). Gajul mijloacelor băneşti poate fi
constituit numai cu deposedarea acestora (amanet).
8. Conform legislaţiei în vigoare, prin contract, atît gajul, cît şi ipoteca, se pot extinde şi asupra accesoriilor bunului, şi a bunurilor viitoare, asupra oricărui bun care se
uneşte prin accesiune cu bunul gajat sau ipotecat.
Gajul subzistă asupra bunului mobil nou care rezultă din transformarea unui bun
gajat. La fel, gajul subzistă asupra bunului mobil nou care rezultă din transformarea
unui bun gajat sau se extinde asupra a ceea ce rezultă din confuziunea (amestecul) sau
unirea mai multor bunuri mobile dintre care cel puţin unul a fost gajat (art.464 Cod
civil), iar persoana care dobîndeşte dreptul de proprietate asupra bunului nou este, în
special în virtutea regulilor cu privire la accesiunea mobiliară, ţinută de acest gaj (art.12
din Legea cu privire la gaj).
Ipoteca se poate extinde asupra îmbunătăţirilor şi ameliorărilor bunului imobil
ipotecat, precum şi asupra bunurilor noi ce rezultă din transformarea bunului imobil
ipotecat, dacă altfel nu este prevăzut de contract.
În context, ipoteca este indivizibilă şi subzistă integral asupra tuturor bunurilor
imobile ipotecate, asupra fiecăruia dintre ele şi asupra tuturor părţilor lor, chiar dacă
imobilul ipotecat sau obligaţia garantată cu ipotecă este divizibilă.
9. Instanţele de judecată urmează să facă distincţie între noţiunile „accesoriile, îmbunătăţirile, ameliorările bunului ipotecat” şi „bunurile dobîndite în viitor”.
Conform art.292 alin.(1) şi (2) Cod civil, bunul destinat în mod permanent întrebuinţării economice unui alt bun (principal) şi legat de acesta prin destinaţie comună
este un bun accesoriu, atît timp cît satisface această întrebuinţare. Toate celelalte bunuri
sunt principale.
Clasificarea bunurilor în principale şi accesorii se face în raport cu corelaţia dintre
ele. Bunurile principale sunt bunurile care au o existenţă de sine stătătoare, o destinaţie
economică proprie, adică poate fi folosită independent, fără a servi la întrebuinţarea
unui alt bun. Şi, invers, bunurile accesorii sunt bunurile care sunt destinate să servească
la întrebuinţarea altor bunuri principale. Această normă (art.292 alin.(1)) atribuie 2 caractere bunurilor accesorii, şi anume:
- existenţa unei legături economice între bunul accesoriu şi principal;
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- bunul accesoriu trebuie sa fie destinat în mod permanent întrebuinţării economice a bunului principal.
Prin noţiunea de „ameliorări” se subînţelege o îndreptare, o corectare, o îmbunătăţire, o optimizare.
La categoria accesoriilor bunului trebuie atribuite bunurile unite, incorporate la
bunul gajat (ipotecat) prin accesiune mobiliară sau imobiliară.
10. Bunurile imobile ce vor fi dobîndite ulterior instituirii ipotecii, nu constituie
bunuri accesorii în sensul art.292 Cod civil, deoarece au o existenţă de sine stătătoare,
o destinaţie economică proprie, pot fi folosite independent şi nu sunt destinate în mod
permanent la folosirea bunului principal.
Bunul viitor poate fi obiect distinct al ipotecii doar dacă corespunde criteriilor de
existenţă de sine stătătoare, destinaţie economică proprie, posibilitatea folosirii independente, cum ar fi în cazul ipotecării unui bun imobil ce urmează a fi construit sau
achiziţionat de debitorul ipotecar (bloc locativ, apartament, casă de locuit individuală).
Dacă bunul reprezintă, de exemplu, o anexă la casa de locuit individuală, edificată după
instituirea ipotecii, atunci această anexă urmează a fi atribuită la categoria accesoriilor.
Potrivit art.7 alin.(2) din Legea cu privire la ipotecă, obiectul ipotecii poate fi determinat prin denumirea bunului, numărul său cadastral, locul aflării, precum şi printr-o
descriere suficientă pentru identificarea acestuia (datele cadastrale, datele conform documentaţiei de proiectare, valoarea etc.).
Totodată, distinct de cele menţionate, dacă altfel nu este prevăzut de contract, ipoteca se extinde asupra oricărui bun imobil care se uneşte prin accesiune cu bunul imobil
ipotecat, precum şi asupra bunurilor noi ce rezultă din transformarea bunului imobil
ipotecat (art.7 alin.(4) din Legea cu privire la ipotecă).
Codul civil, prin art.328, cu referire la accesiunea imobiliară naturală stabileşte că
adăugirile de teren la malurile apelor curgătoare revin proprietarului terenului riveran
numai dacă ele se formează treptat (aluviuni), iar terenurile ocupate treptat de albiile
apelor curgătoare revin proprietarului acestor ape.
Conform art.329 Cod civil, accesiunea imobiliară artificială, construcţiile şi lucrările subterane sau de la suprafaţa terenului sunt prezumate a fi făcute de proprietarul
terenului pe cheltuiala sa şi îi aparţin acestuia pînă la proba contrară.
Prin lucrări se înţeleg plantarea, precum şi amenajările aduse unui teren care nu se
încorporează în mod durabil în acesta.
Prevederile art.330 Cod civil identifică accesiunea mobiliară şi caracteristicile acestora.
11. Legea nr.354-XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, prin
prisma art.10, prevede că în cazul în care în Registrul bunurilor imobile sunt înscrise drepturi patrimoniale cu care este grevat dreptul de proprietate (dreptul de arendă,
dreptul de ipotecă etc.), aceste grevări, dacă la momentul formării nu au fost stinse, vor
trece la toate bunurile imobile formate prin separare.
În cazul bunului imobil grevat cu servitute, după separare va fi grevat cu servitute
doar bunul imobil care rămîne aservit, dacă se poate stabili bunul aservit. În caz contrar,
rămîn grevate cu servitute toate bunurile.
De asemenea, în cazul comasării potrivit legii menţionate, în cazul în care bunurile
imobile care se comasează sunt grevate cu ipotecă, bunul format prin comasare nu se
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înregistrează decît după confirmarea de către creditorii ipotecari a rangului fiecărei ipoteci. Pentru aceasta, registratorul întocmeşte o listă a drepturilor de ipotecă în ordinea
înregistrării lor, indicînd rangul fiecărui drept, pe care o va expedia spre confirmare
fiecărui creditor ipotecar. Înregistrarea drepturilor de ipotecă se va efectua o dată cu
înregistrarea bunului format prin comasare.
12. Se reţine că, exceptînd situaţia în care contractul de ipotecă prevede altfel, în cazul instituirii ipotecii asupra terenului, aceasta se extinde şi asupra construcţiilor capitale existente şi viitoare, precum şi asupra construcţiilor nefinalizate amplasate pe acesta,
care îi aparţin debitorului ipotecar cu drept de proprietate privată, iar în cazul ipotecării
unei construcţii, ipoteca se extinde şi asupra terenului pe care este amplasată aceasta
dacă proprietar al terenului este debitorul ipotecar (art.46 şi 47 din Legea cu privire la
ipotecă).
Proprietarul unei construcţii viitoare sau nefinisate, divizată sau nu în încăperi izolate, poate institui ipoteca asupra acesteia dacă construcţia viitoare sau nefinisată este
înregistrată în Registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia privind cadastrul bunurilor imobile.
Proprietarul unei încăperi izolate din cadrul construcţiei viitoare sau nefinisate
poate institui ipoteca asupra acesteia dacă respectiva încăpere izolată este înregistrată
în Registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia privind cadastrul bunurilor
imobile.
Totodată, în cazul în care construcţia viitoare sau nefinisată este înregistrată în formă de condominiu, ipoteca nu se instituie asupra întregii construcţii. Ipoteca poate fi
instituită numai asupra încăperilor izolate în cadrul acesteia.
13. Se va avea în vedere că, potrivit reglementărilor art.11 alin.(3) lit.e) din Legea
cu privire la ipotecă, contractul de ipotecă trebuie să conţină în mod obligatoriu valoarea de piaţă şi valoarea de înlocuire a obiectului ipotecii, care trebuie să fie stabilită
în ordinea prevăzută de art.8 din Legea cu privire la ipotecă, printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator, în conformitate cu legislaţia privind activitatea
de evaluare.
Legea cu privire la gaj nu impune asemenea cerinţe, dar în vederea excluderii oricăror divergenţe ce ar putea apărea pe viitor, părţile contractante nu sunt lipsite de dreptul
de a evalua bunul mobil obiect al gajului prin intermediul unor evaluatori sau printr-o
altă modalitate, anexînd la contractul de gaj actul de confirmare al preţului comercial
rezonabil al bunului gajat.
Codul civil, prin prisma art.468, instituie că în contractul de gaj trebuie să se indice,
inclusiv, estimarea bunului gajat, iar potrivit art.479 părţile pot conveni asupra condiţiilor de înlocuire sau substituire a obiectului gajului, înlocuirea sau substituirea obiectului
gajului reprezentînd un nou gaj, aceeaşi reglementare fiind prevăzută şi de art.54 din
Legea cu privire la gaj.
În acelaşi sens, art.49 din Legea cu privire la gaj stabileşte că dacă, în urma deteriorării, bunul gajat nu mai poate fi utilizat conform destinaţiei sale directe, creditorul
gajist este în drept să ceară substituirea ori completarea bunului gajat sau achitarea de
către debitorul gajist a valorii lui stabilite în contract, drepturile creditorului, în cazul
pierderii sau deteriorării bunului ipotecat, fiind reglementate cu titlu de blanchetă la
legislaţia cu privire la ipotecă.
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14. Conform art.457 alin.(3) Cod civil, art.11 din Legea cu privire la gaj şi art.7 alin.
(6) din Legea cu privire la ipotecă, prin contract poate fi prevăzută extinderea gajului sau
ipotecii asupra bunurilor care vor fi dobîndite în viitor.
În acest sens, ipoteca se va putea răsfrînge asupra bunurilor dobîndite în viitor numai în cazul în care acestea au fost prevăzute expres în contract.
În cazul îmbunătăţirilor şi ameliorărilor bunului imobil ipotecat, precum şi a bunurilor noi ce rezultă din transformarea bunului imobil ipotecat, ipoteca se va extinde
asupra acestora în orice caz, dacă altfel nu este prevăzut de contract.
15. Se reţine că nu pot fi obiect separat al gajului sau al ipotecii bunurile care nu pot
fi înstrăinate separat.
Nu poate fi obiect al ipotecii o parte a bunului indivizibil, însa este posibilă grevarea
cu gaj a unei cote din dreptul de proprietate asupra bunului. Adică cota-parte din dreptul de proprietate asupra unui bun poate fi ipotecată separat.
Nu poate fi obiect al gajului drepturile legate nemijlocit de persoana debitorului
gajist, adică bunurile care servesc în mod direct necesităţile vitale ale persoanei fizice şi
de care persoana fizică nu poate fi lipsită (art.89 din Cod de executare, ex. mobilierul,
obiectele casnice etc.), şi nici drepturile a căror cesiune este interzisă de lege, precum şi
alte bunuri inalienabile sau insesizabile.
La fel, ipoteca nu se va extinde asupra fructelor (art.299 Cod civil) bunului ipotecat,
dacă contractul de ipotecă nu prevede altfel.
16. Se va avea în vedere că, în sensul art.479 Cod civil, obiectul gajului poate fi
înlocuit sau substituit, însă condiţiile de înlocuire sau substituire urmează a fi stabilite
expres prin contract.
Debitorul ipotecar este obligat să asigure obiectul ipotecii în beneficiul creditorului
ipotecar, la valoarea de înlocuire, împotriva tuturor riscurilor de pieire sau deteriorare
fortuită (art.22 din Legea cu privire la ipotecă).
17. Cercul de subiecţi al gajului şi al ipotecii este stabilit prin prisma art.476 Cod
civil, art.2, 3 din Legea cu privire la gaj, art.9 din Legea cu privire la ipotecă.
Este creditor gajist persoana în a cărei favoare s-a constituit gajul şi care este creditor în raportul juridic obligaţional garantat prin gaj. În calitate de creditor ipotecar
poate fi orice persoană fizică sau juridică.
Atît în cazul gajului, cît şi în cazul ipotecii, poate fi debitor orice persoană fizică sau
juridică (debitor gajist, debitor ipotecar). La fel subiect al raporturilor de ipotecă poate
fi şi garantul ipotecar.
Debitorul şi garantul ipotecar, în calitatea lor de debitor ipotecar, pot conveni asupra condiţiilor de garantare a executării obligaţiilor debitorului de către garantul ipotecar, precum şi asupra obligaţiilor debitorului faţă de garantul ipotecar în cazul executării dreptului de ipotecă de către creditorul ipotecar. Lipsa unui asemenea acord scris nu
influenţează valabilitatea ipotecii.
În cazul în care creanţele creditorului ipotecar sunt satisfăcute de către garantul
ipotecar, inclusiv din contul bunului imobil ipotecat, acesta se subrogă în drepturile
creditorului astfel încît garantul obţine dreptul de creditor al obligaţiilor debitorului.
După ce garantul ipotecar execută obligaţia debitorului, primul are dreptul să solicite de
la creditorul ipotecar dovada executării obligaţiei în condiţiile stabilite de lege.
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De asemenea, urmează a se accentua asupra faptului că, în temeiul art.9 alin.(6)
din Legea cu privire la ipotecă, garantul ipotecar nu poate opune creanţele sale faţă de
debitor satisfacerii creanţelor creditorului ipotecar din contul bunului imobil ipotecat.
18. În sensul art.2 alin.(6) din Legea cu privire la gaj, minorii şi persoanele cu capacitate de exerciţiu restrînsă pot fi debitori gajişti numai dacă grevarea cu gaj a bunurilor
răspunde unei necesităţi stringente sau prezintă un avantaj neîndoielnic pentru aceştia.
Gajarea bunurilor se face doar cu acordul autorităţii de tutelă şi curatelă.
Spre deosebire de art.2 alin.(6) din Legea cu privire la gaj, art.10 alin.(5) din Legea cu
privire la ipotecă prevede că imobilul aflat în proprietatea unor persoane fizice cu capacitatea de exerciţiu restrînsă sau în proprietatea minorilor poate fi ipotecat cu respectarea
condiţiilor necesare pentru înstrăinare. Astfel, la ipotecarea imobilului a cărui proprietar
sau coproprietar este o persoană în privinţa căreia a fost instituită tutela sau curatela urmează a fi respectate prevederile art.42 Cod civil, care de asemenea solicită autorizaţia
autorităţii tutelare. Iar ipotecarea imobilului care aparţine minorului în privinţa căruia nu
a fost instituită tutela sau curatela are loc de către părinţi (art.22 Cod civil) sau cu încuviinţarea părinţilor (art.21 Cod civil) fără a fi necesar acordul autorităţii tutelare.
Contractul de gaj şi contractul de ipotecă. Condiţiile pentru instituirea gajului
sau ipotecii
19. Ca temei juridic pentru constituirea gajului este, de regulă, contractul (art.466
Cod civil).
În cazul gajului legal, temei pentru constituirea gajului servesc prevederile legale
sau hotărîrea judecătorească (art.467 Cod civil, art.32-36 din Legea cu privire la gaj).
Gajul nu se naşte prin efectul direct al contractului sau al legii, prevederile legale
sau contractuale servind doar temei pentru constituirea gajului.
Dacă nu a fost constituit, gajul legal nu există şi creditorul care a încheiat un contract de gaj cu debitorul nu este altceva decît un creditor chirografar (ordinar).
La fel, creditorii care în baza legii au dreptul la constituirea gajului legal, devin
creditori gajişti doar în cazul în care au săvîrşit toate formalităţile de constituire (înregistrare). Lipsa temeiului atrage după sine nulitatea dreptului de gaj dacă acesta a fost
constituit.
Contractul de gaj (art.468 Cod civil) se încheie între creditorul creanţei garantate şi
proprietarul bunului (sau titularul unui drept real care îi dă acestuia dreptul de a înstrăina bunul) asupra căruia se constituie dreptul de gaj.
Contractul de gaj este un contract accesoriu, unilateral, real (în cazul amanetului)
sau consensual (în cazul gajului fără deposedare).
20. Contractul de gaj se încheie în formă scrisă. În cazul în care pentru transmiterea bunului se cere formă autentică, contractul de gaj se încheie în formă autentică.
Contractul de ipotecă se încheie în formă autentică. Nerespectarea formei atît în cazul
gajului, cît şi ipotecii atrage nulitatea contractului.
De asemenea, în cazul în care pentru constituirea gajului este necesară forma scrisă,
se va lua în consideraţie prevederile art.210 alin.(2) Cod civil, care permit ca acesta să
fie încheiat şi printr-un schimb de scrisori, telegrame, telefonograme, altele, semnate de
partea care le-a expediat.
Se reiterează că, potrivit art.12 alin.(1) din Legea cu privire la ipotecă, orice modifi-
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care sau completare a clauzelor contractului de ipotecă se autentifică notarial, iar art.468
alin.(3) din Cod civil stabileşte că orice modificare sau completare a contractului de gaj
se efectuează în forma prevăzută de alin.(1) al acestui articol.
Clauza privind gajul sau clauza privind ipoteca poate fi inclusă în contractul în a
cărui bază apare obligaţia garantată prin gaj sau obligaţia garantată prin ipotecă. În acest
caz, contractul din care se nasc obligaţiile debitorului va fi întocmit în forma cerută pentru contractele respective şi va include clauzele esenţiale ale acestora.
Contractul de gaj şi contractul de ipotecă trebuie să conţină condiţiile obligatorii
indicate în art.468 alin.(2), (3), (4) şi (5) Cod civil, art.13 din Legea cu privire la gaj,
art.11 din Legea cu privire la ipotecă.
Atît în contractul de gaj, cît şi în contractul de ipotecă, părţile pot include şi alte
clauze.
21. Articolul 13 din Legea cu privire la gaj, art.11 din Legea cu privire la ipotecă prevăd că, este nulă clauza prin care creditorul gajist devine proprietarul obiectului gajului
în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiei garantate prin gaj.
Se va face distincţie între prevederile art.11 alin.(5) din Legea cu privire la ipotecă
privind interzicerea trecerii dreptului de proprietate la creditorul ipotecar şi ale art.35
din aceeaşi lege, care stabileşte modalitatea de achiziţionare a bunului de către creditorul ipotecar ca mijloc de executare benevolă.
Conform art.30 din lege, achiziţionarea bunului ipotecat de către creditorul ipotecar reprezintă una din modalităţile de exercitare a dreptului de ipotecă, care conform
art.35 poate fi realizată în cadrul executării benevole prin încheierea unui acord de executare benevolă, care va avea conţinutul şi forma unui contract de vînzare-cumpărare.
Legea expres reglementează că bunul ipotecat poate fi achiziţionat de către creditorul
ipotecar în cadrul executării silite a dreptului de ipotecă numai prin intermediul vînzării
sub controlul instanţei de judecată.
22. Urmează a se ţine cont că Legea cu privire la gaj instituie o derogare de la prevederea
privind interzicerea trecerii dreptului de proprietate asupra gajului către creditorul gajist.
Astfel, regula generală prevede că este interzisă, sub sancţiunea nulităţii, clauza prin
care bunul gajat trece în proprietatea creditorului în cazul în care debitorul nu execută
obligaţia garantată. Însă art.13 alin (7) din această lege a instituit şi o excepţie, care stabileşte că această regulă nu se aplică în cazul respectării concomitente a următoarelor
condiţii:
- obiect al gajului îl constituie moneda naţională sau valuta străină, cu excepţia monedelor metalice jubiliare şi comemorative (inclusiv a celor ce conţin metale preţioase);
- moneda în care urmează a fi executată obligaţia garantată nu diferă de moneda
mijloacelor băneşti gajate.
În acest caz, creditorul gajist devine proprietar al mijloacelor băneşti ce constituie
obiectul gajului. Art.661 prevede expres că dreptul de gaj asupra monedei naţionale şi
asupra valutei străine, cu excepţia monedelor metalice jubiliare şi comemorative (inclusiv a celor ce conţin metale preţioase), se exercită prin transmiterea cu drept de proprietate către creditorul gajist a monedei naţionale şi a valutei străine gajate sau prin
vînzarea monedei naţionale şi a valutei străine gajate, în corespundere cu prevederile
normei date.
23. În sensul art.13 alin.(4) din Legea cu privire la gaj coroborat cu art.468 alin.(4)
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Cod civil, drept condiţie pentru instituirea gajului în favoarea creditorului gajist o constituie acordul expres al debitorului gajist.
O prevedere similară cu privire la condiţia obligatorie a acordului expres al debitorului gajist se conţine şi în art.11 alin.(3) lit.b) din Legea cu privire la ipotecă nr.142-XVI
din 26 iunie 2008.
La fel, conform art.10 alin.(1) din Legea cu privire la ipotecă, dacă dreptul de dispoziţie necesită acordul unui terţ, acest acord este necesar şi pentru instituirea ipotecii
asupra bunului imobil respectiv. Această condiţie, în sensul art.469 Cod civil, este obligatorie şi pentru încheierea contractului de gaj, deoarece instituirea gajului sau ipotecii
impune prezenţa unui acord expres şi nu presupus.
24. Se reţine că, atît în cazul contractului de gaj, cît şi în cazul contractului de ipotecă, neexecutarea obligaţiei de notificare în scris a creditorului gajist sau ipotecar despre
drepturile terţilor asupra obiectului gajului sau ipotecii acordă creditorului gajist sau
ipotecar dreptul de a solicita executarea anticipată a obligaţiei garantate prin contract
sau modificarea condiţiilor contractului (art.469 Cod civil).
25. Încheind contractul de gaj, se va lua în consideraţie faptul că bunurile mobile şi
drepturile patrimoniale care se află în proprietate colectivă (comună) pot fi transmise în
gaj doar cu consimţămîntul tuturor proprietarilor.
În cazul în care nu există consimţămîntul proprietarilor de a transmite în gaj bunurile comune, instanţa de judecată, la cererea persoanelor interesate, examinează chestiunea despre constatarea nulităţii parţiale a contractului de gaj, şi anume în partea ce
ţine de gajarea cotelor (co)proprietarilor care nu şi-au manifestat consimţămintul, în
temeiul art.198 alin.(3), 199, 220, 351, 359 Cod civil.
26. Raporturile juridice de instituire, valabilitate şi exercitare a dreptului de gaj ce
au ca obiect bunuri imobile sunt reglementate, în special, de Legea cu privire la ipotecă
şi, în subsidiar, de Legea cu privire la gaj. În partea ce nu este reglementată de actele
normative menţionate, urmează a fi aplicate normele Codului civil.
Gajarea (ipotecarea) caselor de locuit şi a apartamentelor aflate în proprietate comună se permite în cazul în care există consimţămîntul în scris al tuturor coproprietarilor, primit în ordinea stabilită de lege.
Unul din coproprietari poate ipoteca cota sa din bunul proprietate comună pe cote-părţi fără acordul celorlalţi coproprietari dacă contractul între proprietari nu prevede
altfel. Însă încălcarea acordului dintre coproprietari prin care se interzice gajarea bunului, în situaţia în care terţul ca creditor gajist este de bună credinţă, nu poate avea ca
consecinţă nulitatea contractului de gaj/ipotecă. Încălcarea înţelegerii respective poate
duce doar la răspunderea contractuală a coproprietarului vinovat.
Cota-parte din spaţiile destinate deservirii bunului imobil, deţinute cu drept de
proprietate comună pe cote părţi forţată şi perpetuă (teren, acoperiş, scări, subsol, etc.)
aferentă unei încăperi izolate (art.355 Cod civil), este ipotecată împreună cu dreptul de
proprietate asupra încăperii respective fără acordul celorlalţi coproprietari ai spaţiilor
comune.
Totodată, la ipotecarea construcţiei viitoare sau nefinalizate, în cazul în care construcţia viitoare sau nefinisată este înregistrată în formă de condominiu, ipoteca nu se
instituie asupra întregii construcţii. Ipoteca poate fi instituită numai asupra încăperilor
izolate în cadrul acesteia (art.48 din Legea cu privire la ipotecă).
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27. Dat fiind faptul că drepturile patrimoniale sau creanţele băneşti, inclusiv dreptul de creanţă al debitorului gajist asupra creditorului gajist, care, potrivit art.8 alin.(1)
din Legea cu privire la gaj, pot constitui obiect al contractului de gaj, poartă un caracter
special, valoarea lor fiind variabilă, părţile, la încheierea contractului de gaj, urmează
să indice valoarea creanţei cunoscută la data încheierii contractului, chiar dacă ulterior
valoarea respectivă va varia.
28. Încheind contractul de gaj, ipotecă în privinţa unei case de locuit sau a unui
apartament, debitorul este obligat să-l prevină în scris pe creditor despre toate drepturile persoanelor terţe asupra obiectului de gaj (ipotecă) pe care le cunoaşte la momentul
înregistrării contractului (existenţa gajului (ipotecii) anterior, a contractului de închiriere, de arendă, a dreptului de întreţinere pe viaţă, a dreptului de utilizare de către foştii
membri ai familiei). Concomitent, debitorul nu este obligat să informeze creditorul despre existenţa testamentului asupra casei de locuit sau a apartamentului, atît la încheierea
contractului, cît şi după încheierea lui.
Se va avea în vedere că, potrivit art.508 Cod civil, drepturile de creanţă, faptele sau
raporturile juridice aferente imobilelor consemnate în registru devin opozabile terţilor numai prin notare, corespunzător în cazul lipsei notărilor în registrele publice, raporturile juridice ulterioare invocate de către terţi sunt inopozabile creditorului gajist/
ipotecar prin însăşi lipsa notării, deoarece notarea în esenţă, conform art.498, se referă
la înscrierea drepturilor de creanţă, a faptelor sau a raporturilor juridice aferente imobilelor consemnate în registru.
Mai mult, conform Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.98,
contractele prin care una dintre părţi se obligă să asigure construcţia unuia sau mai
multor apartamente şi să le transmită persoanei fizice care se obligă să achite integral
sau parţial preţul imobilului anterior predării acestuia, precum şi contractele privind cesiunea drepturilor care rezultă din acestea se autentifică notarial şi se înscriu în registrul
bunurilor imobile, sub sancţiunea nulităţii.
29. În cadrul gajării (ipotecării) caselor de locuit şi a apartamentelor aflate în proprietate privată în care locuiesc minori, care au dreptul la cotă-parte a proprietăţii
private în ele, este necesar de a primi în prealabil acordul în scris al organului de tutelă
şi curatelă, în cazul în care asupra minorilor a fost stabilită tutela (curatela) sau familia
lor se află la evidenţă în organele respective ca defavorabilă. Nerespectarea acestei reguli
conduce la nevalabilitatea contractului.
În cazul în care se dispune gajarea (ipotecarea) caselor, apartamentelor unde locuiesc copii minori, aflaţi sub tutelă sau curatelă, care nu sunt coproprietari ale acestor
bunuri, potrivit prevederilor art.42 alin.(1) Cod civil, nu este necesar acordul autorităţii
tutelare.
30. La judecarea pricinilor civile privind instituirea gajului şi a ipotecii, instanţele
de judecată vor ţine cont de principiile interpretării contractului stabilite prin prisma
art.725, 726 Cod civil.
Conform art.725 Cod civil, contractul urmează a fi interpretat pe principiile bunei-credinţe, după intenţia comună a părţilor, fără a se limita la sensul literal al termenilor utilizaţi, ţinînd cont de natura lui, de circumstanţele în care a fost încheiat, de
interpretarea care este dată acestuia de către părţi sau care poate fi dedusă din comportamentul lor de pînă la şi de după încheierea contractului, precum şi de uzanţe.
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Orice neclaritate din condiţiile contractului, potrivit art.732 Cod civil, se va interpreta în defavoarea părţii care le-a formulat.
31. La încheierea contractelor de investiţii sau de vînzare-cumpărare a unei părţi
din imobilul ipotecat, părţile pot prevedea o clauză, potrivit căreia, în situaţia în care
cumpărătorul achită integral preţul apartamentului, creditorul ipotecar, în baza prevederilor art.26 alin.(5) din Legea cu privire la ipotecă, îşi va da acordul scris privind
radierea ipotecii în privinţa acestui apartament. Astfel, la achitarea deplină a preţului
apartamentului concret, ipoteca instituită în privinţa lui va înceta cu acordul creditorului gajist şi cumpărătorul (investitorul) va fi în drept să-şi înregistreze dreptul de
proprietate.
În caz contrar, dacă la încheierea unor astfel de contracte în privinţa imobilului
ipotecat, părţile contractante nu au prevăzut o asemenea clauză, ipoteca va subzista asupra întregului complex locativ, pînă ce debitorul ipotecar va satisface obligaţia garantată
prin ipotecă.
Potrivit art.48 din Legea cu privire la ipotecă, în cazul în care o încăpere izolată
din cadrul construcţiei viitoare sau nefinisate este ipotecată, la transferul dreptului de
proprietate asupra acesteia, părţile contractului de ipotecă pot conveni asupra radierii
ipotecii sau modificării contractului de ipotecă, noul proprietar fiind în drept să instituie o nouă ipotecă asupra încăperii respective.
32. Avînd în vedere că, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la ipotecă, norme
privind ipoteca se aplică obligaţiilor ce rezultă din contractele de credit sau împrumut,
indiferent de scopul şi destinaţia acestora, se reţine că normele legale în această materie nu stabilesc expres care sunt efectele modificării obligaţiei principale fără acordul
terţului care a garantat executarea obligaţiei, dar este evident că creditorul ipotecar nu
poate cere de la terţul care a garantat iniţial executarea obligaţiei, ca acesta să execute
o obligaţie ce diferă de cea stabilită iniţial de părţile contractului de ipotecă, cu atît mai
mult dacă modificarea obligaţiei a dus chiar şi la alte efecte.
În acelaşi timp, conform art.461 Cod civil, gajul poate garanta una sau mai multe
creanţe legale, existente sau viitoare, pure şi simple sau afectate de modalităţi, creanţa
garantată prin gaj urmînd a fi determinată sau determinabilă. Aceeaşi normă prevede
că, dacă în contract nu se prevede altfel, gajul garantează creanţa în volumul existent la
momentul satisfacerii, inclusiv capitalul, dobînzile, cheltuielile de urmărire şi cheltuielile de întreţinere a bunului gajat. Prin contract, părţile pot extinde garanţia şi asupra
penalităţilor şi prejudiciului cauzat prin neexecutare.
În context, art.14 din Legea cu privire la gaj, prevede că gajul garantează obligaţia
propriu-zisă, dobînzile, cheltuielile de urmărire şi cheltuielile de întreţinere a bunului
gajat. Poate fi garantată prin gaj o obligaţie care apare după încheierea contractului de
gaj dacă acest fapt este stipulat în mod expres în contract.
33. Prin prisma art.4 din Legea cu privire la ipotecă, legislatorul a stabilit că obligaţia garantată poate fi curentă sau viitoare, inclusiv condiţionată, că în cazul garantării
obligaţiilor viitoare, părţile vor conveni expres, în contractul de ipotecă, asupra faptului
că ipoteca instituită va garanta aceluiaşi creditor ipotecar executarea oricărei obligaţii
viitoare, şi că ipoteca se extinde şi asupra achitării dobînzilor, comisioanelor, penalităţilor, amenzilor, reparării prejudiciului cauzat, compensării cheltuielilor de judecată
şi altor cheltuieli de executare a dreptului de ipotecă, dacă părţile nu au convenit altfel.
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Corespunzător, în situaţia în care obligaţiile conform contractului principal sunt
determinate sau determinabile şi/sau după caz stabileşte obligaţiile curente sau viitoare
şi/sau dacă contractul nu stabileşte astfel, ipoteca/gajul se va extinde cu titlu de garanţie
inclusiv asupra acestor obligaţii.
34. Dacă creditorul cu consimţămîntul debitorului a modificat termenele de executare a obligaţiei de bază (de exemplu, a prelungit termenul rambursării mijloacelor
băneşti conform contractului de creditare) şi despre aceasta nu a informat şi nu a primit
consimţămîntul în scris al terţei persoane care este şi ea debitor, contractul, în cazul în
care nu există consimţămîntul terţei persoane şi a expirat termenul pentru care a fost
constituit gajul (ipoteca), îşi încetează acţiunea din momentul modificării.
Concluzia dată rezidă din importanţa abordării termenului gajului/ipotecii ca raport de drept accesoriu faţă de obligaţia principală şi care este condiţionat în timp de
durata acesteia dacă legea sau contractul de gaj nu prevede altfel, or, potrivit art.495 Cod
civil, dreptul de gaj încetează în cazul expirării termenului pentru care a fost constituit gajul sau ipoteca, încetează în cazul expirării termenului contractului de ipotecă. În
aceste condiţii, prelungirea termenului gajului/ipotecii poate avea loc doar cu acordul
debitorului gajist/ipotecar, în caz contrar gajul şi ipoteca încetează în temeiul expirării
termenului de constituire.
Constituirea gajului şi opozabilitatea dreptului de gaj.
Înregistrarea gajului şi ipotecii
35. Legislaţia în vigoare face distincţie între constituirea (naşterea) dreptului de
gaj, opozabilitatea dreptului de gaj şi gradul de prioritate al gajului faţă de alţi creditori
gajişti.
Constituirea ipotecii şi a gajului bunurilor mobile este condiţionată de publicitatea
acestora, cu excepţiile prevăzute de lege, cînd constituirea are loc la momentul dobîndirii posesiunii bunului mobil de către creditor (art.6 din Legea cu privire la gaj).
În cazul în care legea prevede constituirea gajului din momentul publicităţii gajului, publicitatea dreptului de gaj nu este o condiţie de fond a constituirii dreptului de gaj,
ci este o condiţie de formă a publicităţii, necesară pentru constituirea gajului, nerespectarea căreia atrage nevalabilitatea gajului sau ipotecii.
Atunci cînd legea prevede constituirea gajului din momentul încheierii contractului, gajul este valabil pentru părţi de la momentul intrării în vigoare a contractului şi nu
din momentul publicităţii gajului.
Opozabilitatea gajului faţă de orice persoane terţe este valabilă din momentul publicităţii gajului. Gradul de prioritate al gajului faţă de alte gajuri sau drepturi al altor
creditori apare din momentul publicităţii gajului.
36. Forma publicităţii dreptului de gaj depinde de tipul gajului.
Publicitatea gajului fără deposedare se realizează prin înregistrarea dreptului de gaj.
Publicitatea gajului cu deposedare sau amanetului se realizează prin remiterea bunului ori titlului sau menţinerea posesiei bunului ori titlului în cazul în care creditorul
gajist are bunul în posesia sa sau în posesia unui terţ.
37. În sensul art.466 Cod civil, art.6 din Legea cu privire la gaj, art.6 din Legea cu
privire la ipotecă, publicitatea (înregistrarea sau remiterea bunului/titlului) are, de regulă, atît efectul constituirii dreptului de gaj asupra bunului, cît şi efectul opozabilităţii
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dreptului de gaj faţă de terţi şi efectul determinării gradului de prioritate. Aceste prevederi se referă atît la gajul convenţional, cît şi la gajul legal.
38. Gajul fără deposedare trebuie să fie înscris, în modul prevăzut de lege, într-un
registru public.
Gajul se înregistrează în modul următor:
a) ipoteca se înregistrează conform legislaţiei privind cadastrul bunurilor imobile
şi legislaţiei cu privire la ipotecă, la organul cadastral teritorial în a cărui rază teritorială
este amplasat bunul imobil ipotecat;
b) gajul de întreprinzător se înregistrează, în conformitate cu prevederile Codului
civil, la biroul notarial în a cărui rază teritorială se află întreprinderea;
c) gajul valorilor mobiliare se înregistrează, conform legislaţiei cu privire la gaj!;
d) gajul valorilor mobiliare ale statului se înscrie în registrul deţinătorilor valorilor
mobiliare ale statului;
e) gajul celorlalte bunuri mobile se înscrie în registrul gajului bunurilor mobile;
f) gajul drepturilor de proprietate intelectuală se înscrie în registrul proprietăţii intelectuale.
Potrivit prevederilor art.33 din Legea cu privire la gaj, în cazul creanţelor statului
care iau naştere în temeiul legislaţiei fiscale şi vamale, gajul legal se constituie doar dacă
este înregistrat în registrul corespunzător, în conformitate cu art.7 din legea menţionată.
[Pct.38 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 26.02.2018]
39. Coroborînd prevederile art.470 alin.(2) lit.a) Cod civil cu prevederileart.15 din
Legea cu privire la ipotecă, se reţine că ipoteca este valabilă din data înregistrării în Registrul bunurilor imobile. În acelaşi sens, art.24, 44 din Legea cadastrului bunurilor imobile
stabileşte că, la înregistrarea ipotecii, se indică datele despre creditorul ipotecar şi despre
obiectul ipotecii, termenul de acţiune al acesteia, dacă este stabilit, valoarea obligaţiei asigurată prin ipotecă sau datele privind modul şi condiţiile determinării acestor valori.
Informaţia cu privire la gaj odată cu înregistrarea acesteia este publică, deoarece
conform art.3 din Legea cadastrului bunurilor imobile, cadastrul bunurilor imobile, reprezintă un sistem deschis de informare a participanţilor la piaţa bunurilor imobile şi
a autorităţilor publice, inclusiv a Serviciului Fiscal de Stat şi a oficiilor teritoriale ale
Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat.
Codul civil, prin art.471 şi Legea cu privire la ipotecă, prin art.15, reglementează că,
din momentul înregistrării gajului, nimeni nu poate invoca necunoaşterea informaţiei
înscrise în Registrul gajului, ipoteca fiind opozabilă terţilor din momentul înregistrării
ipotecii în Registrul Bunurilor Imobile, or, în virtutea art.art.496, 497, 503 Cod civil,
datele din Registrul Bunurilor Imobile sunt publice, încît orice persoană, fără a fi ţinută
să justifice un interes, dispune de acces la informaţia din Registru şi actele adiţionale, în
condiţiile legii.
Conform art.474 Cod civil, debitorul gajist poate cere interzicerea accesului terţilor
la informaţia din registrul gajului cu privire la gajul asupra bunurilor sale. În acest caz,
se prezumă că întregul patrimoniu al debitorului gajist este grevat cu gaj.
[Pct.39 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 26.02.2018]
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40. Valorile mobiliare pot fi gajate în baza contractului de gaj, contractului de garanţie financiară, deciziei Comisiei Naţionale, a instanţei de judecată sau a altor autorităţi publice competente în ordinea prevăzută de art.12 din Legea privind piaţa de
capitalnr.171 din 11.07.2012.
Contractul de gajare a valorilor mobiliare se consideră încheiat din momentul înscrierii respective în registru. Nerespectarea acestei reguli conduce la nevalabilitatea
contractului.
[Pct.40 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 26.02.2018]
41. Respingerea cererii de înregistrare (reînregistrare) a gajului, înregistrarea ilegală, eliberarea de informaţie eronată, prezentarea întîrziată sau refuzul de a prezenta informaţia necesară referitoare la înregistrarea gajului pot fi atacate de persoana interesată
în instanţa de judecată (art.44 alin.(5) din Legea cu privire la gaj, art.475 Codul civil).
Drepturile şi obligaţiile creditorului şi debitorului.
Exercitarea dreptului de gaj şi ipotecă
42. La judecarea litigiilor care decurg din relaţiile legate de gaj, de ipotecă, se va ţine
cont de faptul că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul în care debitorul gajist, ipotecar nu a executat conform contractului sau a executat în mod necorespunzător
obligaţia garantată ori o parte a acesteia, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege sau de
contract, creditorul gajist sau ipotecar în baza gajului sau ipotecii are dreptul de a fi satisfăcut din costul bunului gajat sau ipotecat, cu preferinţă faţă de alţi creditori, inclusiv statul.
Conform art.50 din Legea insolvabilităţii, creditorii care au un drept de gaj convenţional sau legal asupra unui bun din masa debitoare sunt îndreptăţiţi la satisfacerea
prioritară a capitalului împrumutat, a dobînzii şi a cheltuielilor aferente din contul bunului gajat.
43. Esenţa gajului ca garant al asigurării obligaţiunii de bază constă în dreptul creditorului gajist de a cere comercializarea obiectului gajat şi a i se transmite mijloacele
băneşti primite de la această comercializare în mărime ce nu depăşeşte suma de datorii
conform obligaţiunii garantate.
În cazul în care mijloacele obţinute nu sunt suficiente pentru acoperirea cerinţelor
creditorului gajist, el are dreptul, dacă altceva nu este stipulat în lege sau în contract, să
obţină mijloacele lipsă din alte bunuri în ordinea generală fără a beneficia în acest caz de
privilegiul ce rezultă din dreptul de gaj.
Dacă însă suma obţinută de la comercializarea obiectului de gaj va fi mai mare decît
suma datoriei, diferenţa se transmite debitorului gajist.
În cazul în care în calitate de debitor gajist este un terţ, care nu este debitor conform
contractului de bază, obligaţiile lui faţă de creditorul gajist nu pot depăşi suma obţinută
în urma comercializării bunurilor gajate, dacă altceva nu este prevăzut de contract.
44. Însăşi transmiterea în gaj a bunurilor de către debitorul gajist nu acordă creditorului gajist dreptul la proprietate asupra obiectului de gaj, dar îi dă temei creditorului
gajist, în conformitate cu art.487 alin.(1) Cod civil, să exercite dreptul de gaj dacă debitorul
gajist nu a executat conform contractului sau a executat în mod necorespunzător obligaţia
garantată ori o parte a acesteia, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege şi contract.
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45. Potrivit art.477 Cod civil, art.20 din Legea cu privire la ipotecă, debitorul gajist
(ipotecar) este în drept să folosească obiectul gajului (ipotecii), dacă condiţiile contractului nu prevăd altfel, însă nu este în drept să înstrăineze bunul gajat fără acordul scris
al creditorului sub formă de autorizaţie prevăzută de art.478 Cod civil. Orice terţ ce
dobîndeşte dreptul de proprietate sau gestiune asupra bunului grevat cu gaj, este ţinut
de gaj, cu excepţiile stabilite de lege.
În cazul ipotecii, art.26 din lege stabileşte expres că actul juridic prin care este transmis dreptul de proprietate asupra bunului imobil ipotecat fără consimţămîntul scris al
creditorului ipotecar este nul, în cazul transmiterii, inclusiv al înstrăinării bunului către
terţi, ipoteca va subzista cu excepţia consimţirii de către creditorul ipotecar asupra încetării ipotecii.
Debitorul gajist are dreptul să transmită obiectul gajului în arendă sau pentru utilizare gratuită altei persoane sau să dispună de el în alt mod doar cu consimţămîntul
creditorului, dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
În ceea ce priveşte creditorul gajist, acesta este în drept să folosească obiectul gajului
doar în cazurile prevăzute de contract. La fel, creditorul gajist poate fi obligat prin contract să obţină fructele din obiectul gajului de valoarea cărora se va ţine cont la stingerea
obligaţiei, suma datoriei putînd fi diminuată în mărimea egală cu valoarea fructelor,
pentru a stinge obligaţia principală garantată prin gaj.
46. Potrivit prevederilor art.7 alin.(7) din Legea cu privire la ipotecă, în situaţia
în care ipoteca a fost instituită asupra unui bun imobil constituit din mai multe spaţii
locative (spre exemplu: un complex locativ nefinisat), ea este indivizibilă şi va subzista
integral asupra fiecăruia dintre ele şi asupra tuturor părţilor lor.
Debitorul ipotecar va fi în drept să dispună de proprietatea ipotecată sau să transmită dreptul de proprietate asupra bunului imobil ipotecat doar cu consimţămîntul scris al
creditorului ipotecar. Excepţie de la regula dată constituie cazurile în care proprietatea
ipotecată este lăsată prin testament.
Vînzarea de către debitorul ipotecar a apartamentelor din imobilul ipotecat va fi
posibilă numai cu acordul scris al creditorului ipotecar.
47. Prevederile art.21 din Legea cu privire la ipotecă, în cazul în care contractul nu
prevede altfel, impune obligarea debitorului ipotecar să păstreze bunul, să-l întreţină, să
nu-l distrugă, să nu-l deterioreze şi să nu-i diminueze valoarea în orice alt mod, decît
numai în limita uzurii normale a acestuia.
Schimbarea destinaţiei, resistematizarea, construirea de dependinţe, precum şi demolarea, inclusiv parţială, a obiectului ipotecii este permisă cu acordul scris al creditorului ipotecar.
Articolul 477 alin.(6) Cod civil stabileşte obligaţia păstrării, întreţinerii obiectului
gajului, cu respectarea dreptului de folosire a acestuia, faţă de subiecţii gajului, în funcţie
de faptul care dintre ei vor deţine bunul gajat.
48. Articolul 17 din Legea cu privire la ipotecă şi art.480 Cod civil conţin prevederi referitoare la ipoteca ulterioară şi gajul ulterior, potrivit cărora bunul ipotecat
sau gajat pentru garantarea executării anumitei obligaţii (anterioare) poate fi ipotecat
(gajat) întru executarea unei altei obligaţii a aceluiaşi sau a altui debitor în favoarea
aceluiaşi sau a altui creditor cu excepţia cazului în care condiţiile contractului precedent prevăd altfel.
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Este nulă instituirea ulterioară a ipotecii sau a gajului în cazul în care prin contractul anterior este interzisă. În acest caz, orice persoană prejudiciată este în drept să ceară
repararea prejudiciului cauzat.
49. Debitorul are obligaţia de a informa fiecare creditor următor despre toate grevările existente asupra bunului, răspunzînd pentru prejudiciile cauzate creditorului gajist
prin neîndeplinirea acestei obligaţii.
50. Se va distinge că, potrivit art.484 Cod civil, gajul şi creanţa care stă la baza acestuia pot fi transmise doar împreună şi simultan şi în cazul cesiunii creanţei garantate
prin gaj. Noul creditor dobîndeşte dreptul de gaj, iar debitorul gajist rămîne obligat faţă
de creditorul cesionar.
Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul cesiunii unei părţi a creanţei garantate, doar că
noul creditor dobîndeşte dreptul de gaj proporţional acestei părţi dacă în contractul de
gaj nu este prevăzut altfel.
Aceeaşi normă instituie regula de bază în temeiul căreia substituirea creditorului
gajist se înregistrează conform art.470. Valabilitatea înregistrării precedente nu este
afectată pînă la înregistrarea noului gaj.
Cesiunea drepturilor ipotecare este reglementată de legislaţia cu privire la ipotecă.
Se atenţionează instanţele de judecată că Legea cu privire la gaj nr.449-XV din
30.07.2001, prin art.58, prevede expres obligativitatea înregistrării substituirii gajului
conform art.41 din această lege, iar în cazul cesiunii datoriei, gajul se stinge dacă debitorul gajist nu a consimţit să garanteze pentru noul debitor.
La rîndul său, Legea nr.142-XVI din 26.06.2008 cu privire la ipotecă, prin art.27
(alin.4) distinct de cele prevăzute în Codul civil şi Legea cu privire la gaj reglementează
că cesiunea drepturilor ipotecare nu necesită înregistrare în Registrul bunurilor imobile,
dacă părţile nu convin altfel, pe cînd gajul drepturilor ipotecare va fi înregistrat în Registrul gajului bunurilor mobile conform legislaţiei în vigoare (alin.6).
În acelaşi sens, creditorul ipotecar este în drept să cesioneze sau să gajeze terţilor
drepturile ipotecare prezente şi viitoare fără acordul debitorului ipotecar, cu condiţia că
acest drept este prevăzut în contractul de ipotecă, iar drepturile ipotecare sunt cedate
împreună şi simultan cu creanţa ipotecară. Contractul de cesiune sau gaj al drepturilor
ipotecare se încheie în forma în care a fost încheiat contractul din care a rezultat obligaţia garantată cu ipotecă.
Banca, în calitate de creditor ipotecar, are dreptul să cesioneze şi/sau să gajeze terţilor drepturile ipotecare prezente şi viitoare, fără acordul debitorului ipotecar. Contractele de ipotecă învestite cu formulă executorie, care se cesionează unei bănci, se transmit
împreună cu dreptul la executare silită extrajudiciară.
[Pct.50 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 26.02.2018]
51. În sensul art.18 din Legea cu privire la ipotecă, art.481 Cod civil, prioritatea
de satisfacere a creanţelor creditorilor, în cazul ipotecii ulterioare şi gajului ulterior,
corespunde cronologiei înregistrării drepturilor de ipotecă, de gaj, dacă acordul scris al
creditorilor nu prevede altceva.
52. Conform ordinii reglementate de art.487 alin.(2) Cod civil, în cazul în care de-
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bitorul nu a îndeplinit sau a îndeplinit în modul necorespunzător obligaţia garantată,
există trei modalităţi de exercitare a dreptului de gaj, şi anume, creditorul gajist:
1) poate obţine obiectul gajului în posesiune pentru a-l administra;
2) poate vinde el însuşi bunul gajat;
3) poate să vîndă obiectul gajului sub controlul instanţei de judecată.
Se va avea în vedere că, pentru exercitarea oricărei din cele trei modalităţi menţionate, în cazul în care debitorul gajist refuză în mod benevol să transmită bunul gajat în
posesia creditorului gajist este necesară adresarea în instanţa de judecată, numai că în
unele situaţii vînzarea nemijlocită a bunului gajat poate avea loc sub controlul instanţei
de judecată.
În cazul dreptului de ipotecă, potrivit art.30 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la
ipotecă, în afară de cele trei modalităţi menţionate, ca o modalitate de exercitare a dreptului de ipotecă o constituie achiziţionarea bunului ipotecat de către creditorul ipotecar.
Alegerea uneia dintre aceste modalităţi de urmărire a bunului este la discreţia creditorului, cu excepţia achiziţionării bunului ipotecat în temeiul art.35 alin.(1) din Legea
cu privire la ipotecă, unde este necesar şi acordul debitorului gajist.
Instanţele de judecată vor avea în vedere faptul că atît normele Codului civil
(art.491-492), cît şi normele din Legea cu privire la gaj (art.61, 69-70, 75, 79), cu excepţia art.661 ce se referă la particularităţile exercitării dreptului de gaj asupra mijloacelor
băneşti, şi Legea cu privire la ipotecă (art.33-36) prevede în mod expres că creditorul
gajist poate exercita drepturile sale în privinţa bunurilor garantate prin vînzarea de el
însuşi a bunurilor gajate/ipotecate sau să le vîndă sub controlul instanţei judecătoreşti
şi să le ia în posesiune spre a le administra, să exercite alte drepturi în corespundere cu
prevederile legii.
Art.11 alin.(5) din Legea cu privire la ipotecă prevede că este nulă clauza din contractul de ipotecă privind trecerea dreptului de proprietate asupra obiectului ipotecii
către creditorul ipotecar în cazul neexecutării sau al executării necorespunzătoare a
obligaţiilor asumate de către debitor.
O excepţie în acest sens, precum s-a remarcat, este modalitatea nouă de realizare
a dreptului creditorilor garantaţi asupra bunului grevat prin transmiterea, în condiţiile
art.131 alin.(10) din Legea insolvabilităţii, a bunului în proprietatea creditorului garantat în contul creanţei.
Potrivit Legii insolvabilităţii, acest drept al creditorului garantat apare doar după
respectarea altor proceduri nerealizate, în termenii stabiliţi, de valorificare a bunului
prin licitaţie publică, concurs sau prin negocieri directe.
53. Înainte de a exercita dreptul de gaj sau ipotecă prin una sau altă modalitate, creditorul trebuie să notifice debitorul şi după caz debitorul gajist/ipotecar şi terţul deţinător al
bunului privind intenţia de exercitare a dreptului de gaj/ipotecă. Notificarea poate avea loc
şi prin intermediul executorului judecătoresc în temeiul art.28 Cod de executare.
După notificare, creditorul gajist depune la registrul în care a fost înregistrat gajul
un preaviz, la care anexează dovada notificării debitorului gajist.
Preavizul trebuie să indice mărimea creanţei garantate, temeiul începerii urmăririi,
dreptul pe care creditorul gajist intenţionează să-l exercite, să conţină descrierea bunului gajat şi somaţia ca debitorul gajist să transmită, în termenul acordat de creditorul
gajist, bunul gajat. Preavizul se semnează de creditorul gajist.
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Pentru bunul mobil termenul de transmitere, potrivit art.488 alin.(4) Cod civil, nu
poate fi mai mic de 10 zile, iar pentru un bun imobil, conform art.31 alin.(3) lit.d) din
Legea cu privire la ipotecă, nu mai mic de 20 de zile, începînd cu data înregistrării preavizului.
54. Art.490 Cod civil reglementează că transmiterea bunului gajat în posesiune creditorului gajist poate fi benevolă ori silită, transmiterea în posesiune considerîndu-se
benevolă dacă, înaintea expirării termenului indicat în preaviz, debitorul gajist transmite în mod efectiv bunul gajat în posesiune creditorului gajist sau consimte în scris în
formă autentică să-l pună la dispoziţia acestuia la momentul convenit.
Art.31 din Legea cu privire la ipotecă stabileşte că, în termenul indicat în notificare
şi preaviz, debitorul are dreptul să achite suma restantă sau să înlăture în alt mod omisiunea de executare corespunzătoare a obligaţiilor sale, aşa cum este stabilit în notificare
şi preaviz, art.32 statuînd că executarea benevolă a dreptului de ipotecă se face în baza
unui acord privind executarea benevolă a dreptului de ipotecă, încheiat în formă autentică între creditorul ipotecar şi debitorul ipotecar, în orice moment convenit de părţi.
În privinţa bunurilor mobile, art.70 din Legea cu privire la gaj reglementează că
transmiterea în posesiune este benevolă dacă, înaintea expirării termenului indicat în
preaviz, debitorul gajist transmite în mod efectiv bunul gajat în posesiune creditorului
gajist sau consimte în scris în formă autentică să-l pună la dispoziţia acestuia la momentul convenit, actul de transmitere benevolă în posesiune efectuîndu-se în forma stabilită
pentru înstrăinarea bunului respectiv.
55. Bunurile grevate cu gaj sunt urmărite din valoarea acestora în conformitate cu
hotărîrea instanţei de judecată, dacă creditorul gajist şi debitorul gajist nu au avut o altă
înţelegere încheiată după apariţia dreptului de satisfacere a obligaţiei garantate prin gaj.
Satisfacerea creanţelor creditorului în mod benevol este admisă în temeiul unui acord,
autentificat notarial, dintre creditorul gajist şi debitorul gajist, încheiat după apariţia
dreptului de urmărire a obiectului gajului, a cărui înstrăinare necesită autentificare notarială. În cazul revendicării nulităţii de către părţi în temeiuri legale a actului juridic,instanţa de judecată poate examina legalitatea actului juridic.
56. Potrivit art.31 din Legea cu privire la ipotecă, dacă debitorul nu a întreprins
măsurile specificate în notificare şi preaviz, creditorul ipotecar are dreptul să continue
procedura de executare a dreptului de ipotecă şi/sau dacă debitorul a întreprins măsurile indicate în notificare sau preaviz după expirarea termenului specificat la alin.(6), acest
fapt nu îl lipseşte pe creditorul ipotecar de dreptul de a continua procedura de executare
a dreptului de ipotecă.
Articolul 33 din Legea cu privire la ipotecă, cît şi art.490 Cod civil statuează că
executarea silită a dreptului de ipotecă de către creditorul ipotecar se face în temeiul
unei ordonanţe judecătoreşti, pronunţată în acest sens în cadrul procedurii în ordonanţă (procedura simplificată), sau, dacă este cazul, în temeiul unei hotărîri a instanţei de
judecată, cu respectarea prevederilor Codului de procedură civilă.
În corespundere cu art.71 din Legea cu privire la gaj, în hotărîrea privind transmiterea silită a imobilului, instanţa judecătorească este obligată să se pronunţe asupra
evacuării silite a persoanelor şi bunurilor din imobil, iar conform art.36 din Legea cu
privire la ipotecă, debitorul ipotecar, cît şi celelalte persoane care locuiesc în imobilul
ipotecat sunt obligate să elibereze bunul ipotecat la data intrării în vigoare a acordului
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de executare benevolă ori, după caz, a hotărîrii judecătoreşti - în cazul executării forţate
a dreptului de ipotecă, însă dacă persoanele menţionate refuză să elibereze bunul ipotecat sau dacă nu l-au eliberat, executorul judecătoresc va iniţia evacuarea silită.
[Pct.56 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 26.02.2018]
57. Ordinea urmăririi obiectului gajului transmis creditorului gajist (amanet) se stabileşte în corespundere cu contractul de gaj, dacă legea nu prevede altfel. Totodată, luînd
în consideraţie faptul că obiect al unui asemenea contract pot fi doar bunurile mobile, dacă
în contract nu este condiţia despre urmărirea obiectului gajului, se va reieşi din faptul că în
acest caz se aplică regula generală despre urmărirea bunurilor mobile gajate.
Se reţine asupra faptului că creditorul gajist îşi exercită dreptul de gaj indiferent de
faptul cine deţine bunul gajat. Totodată, potrivit art.30 din Legea cu privire la ipotecă,
creditorul ipotecar care deţine dreptul de ipotecă asupra mai multor bunuri imobile
ipotecate în vederea garantării aceleiaşi obligaţii poate executa dreptul de ipotecă asupra
bunurilor ipotecate în mod simultan sau succesiv, la discreţia sa.
58. Creditorul ipotecar poate vinde bunul ipotecat în orice moment convenit cu
debitorul ipotecar prin acordul de executare benevolă a dreptului de ipotecă sau după
rămînerea definitivă a ordonanţei sau hotărîrii judecătoreşti, după caz, emise în această privinţă ori după neexecutarea de către debitor a obligaţiilor de plată rezultate din
contractul de ipotecă învestit cu formulă executorie. Legea cu privire la ipotecă reglementează expres că creditorul ipotecar trebuie să vîndă bunul ipotecat fără tergiversări
nejustificate, în condiţii şi la un preţ comercial rezonabil, ţinînd cont de interesele debitorului ipotecar, modalitatea de vînzare a bunului ipotecat fiind la alegerea creditorului
ipotecar fie prin ofertă-tender, negocieri directe sau licitaţie publică, organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
În cazul vînzării bunului ipotecat ca urmare a executării silite a dreptului de ipotecă în temeiul actului notarial învestit cu formulă executorie, creditorul ipotecar sau,
după caz, executorul judecătoresc va aplica, ca modalitate de vînzare, licitaţia publică,
cu excepţia cazului în care există acordul scris al debitorului ipotecar, eliberat creditorului ipotecar după apariţia dreptului său de executare a dreptului de ipotecă, de a vinde
bunul în alt mod prevăzut de prezenta lege.
59. Totodată, conform art.491 Cod civil, după ce a obţinut în posesiune bunul gajat,
creditorul gajist este îndreptăţit, dacă a depus la registru un preaviz în modul prevăzut
la art.488 alin.(2), să procedeze la vînzarea, prin negocieri directe, prin tender sau prin
licitaţie publică a bunului gajat, fără nici o întîrziere nejustificată, contra unui preţ comercial rezonabil şi în interesul major al debitorului gajist.
Cumpărătorul dobîndeşte bunul grevat de drepturile reale existente la momentul
înscrierii preavizului în registrul respectiv, fără dreptul de gaj al creditorului gajist care
a vîndut bunul şi fără creanţele prioritare dreptului acestuia.
Potrivit art.78 din Legea cu privire la gaj, în cazul în care cumpărătorul bunului
transmite instanţei judecătoreşti în a cărei circumscripţie se află, în totalitate sau în cea
mai mare parte, bunurile gajate, dovada că vînzarea a fost efectuată cu respectarea prevederilor legale şi că preţul a fost plătit integral, instanţa emite o hotărîre de încetare şi
anulare a gajurilor, sechestrelor şi drepturilor reale indicate la art.77 alin.(2).
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În cazul în care cumpărătorul bunului transmite instanţei judecătoreşti în a cărei
circumscripţie se află, în totalitate sau în cea mai mare parte, bunurile gajate, dovada
că vînzarea a fost efectuată cu respectarea prevederilor legale şi că preţul a fost plătit
integral, instanţa emite o hotărîre de încetare şi anulare a gajurilor, sechestrelor şi drepturilor reale indicate în alin.(3).
60. În contextul expus mai sus în privinţa procedurii exercitării dreptului de gaj,
inclusiv prin demararea procedurilor de înstrăinare a bunului gajat, în condiţiile legii,
instanţele de judecată, la soluţionarea litigiilor respective, vor avea în vedere faptul că,
în temeiul art.489 alin.(1) Cod civil, debitorul gajist se poate opune urmăririi de către
creditorul gajist a bunului gajat, plătind creanţa garantată sau, după caz, înlăturînd încălcările menţionate în preaviz şi cele ulterioare, plătind în ambele cazuri cheltuielile
aferente înregistrării preavizului.
Prin urmare, prevederile enunţate îi dau posibilitate debitorului gajist de a face opoziţie vînzării silite a bunului, adică se va opune urmăririi bunului prin înstrăinare, chiar dacă
obligaţia garantată a fost încălcată, achitînd suma datorată în contul creditorului gajist.
Legea prevede că dreptul menţionat la alin.(1) poate fi exercitat de către debitorul
gajist pînă la momentul vînzării bunului luat în posesiune de creditorul gajist şi debitorul nu mai poate pretinde la degrevarea bunului prin achitarea datoriei după încheierea
contractului de vînzare-cumpărare a bunului gajat.
61. În cazul în care debitorului gajist i-a fost intentată procedura de insolvabilitate, urmărirea obiectului gajului se va face în conformitate cu prevederile art.131 alin.
(3), (4), (9) din Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012 potrivit cărora, creditorul
garantat care intenţionează să-şi valorifice garanţia va înştiinţa administratorul insolvabilităţii/lichidatorul despre acest lucru, arătînd prin notificare condiţiile şi modalitatea de valorificare şi/sau de vînzare a bunului afectat cu garanţie, precum şi preţul de
vînzare după o expertiză a valorii lui. Odată cu primirea notificării, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul este îndreptăţit să procedeze la valorificarea şi/sau la vînzarea
bunului grevat cu garanţie în condiţiile expuse de creditorul garantat. Administratorul
insolvabilităţii/ lichidatorul se poate opune valorificării şi/sau vînzării bunului grevat cu
garanţie în condiţiile invocate de creditorul garantat numai dacă acestea contravin legii.
În cazul în care intenţia de vînzare a bunului grevat cu garanţie vine de la administratorul insolvabilităţii/lichidator, acesta trebuie, sub sancţiunea nulităţii, să facă o
notificare a vînzării către creditorul garantat, în care va propune condiţiile, modalitatea
şi preţul de vînzare a bunului. Creditorul garantat este obligat ca, în termen de 7 zile de
la primirea notificării, să accepte propunerea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului ori să se pronunţe pentru o posibilitate mai avantajoasă de valorificare a bunului.
Dacă, în acest termen, creditorul garantat nu s-a expus în scris asupra propunerii de
vînzare a bunului, ea se consideră acceptată în condiţiile indicate în notificare. Dacă
creditorul garantat respinge propunerea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului fără a indica o posibilitate de vînzare mai avantajoasă a bunului, acesta va fi vîndut
de administratorul insolvabilităţii/lichidator în condiţiile din notificare. Dacă creditorul
garantat se pronunţă în termen, administratorul insolvabilităţii/ lichidatorul trebuie să
ia în considerare posibilitatea mai avantajoasă de valorificare propusă de creditor.
Dacă, în termen de 3 luni de la iniţierea procedurii de vînzare, bunul grevat cu garanţie nu s-a putut înstrăina, creditorul garantat este în drept să preavizeze transmiterea
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bunului în posesia sa pentru valorificare. Administratorul insolvabilităţii/lichidatorul
transmite efectiv bunul grevat cu garanţie în posesia creditorului garantat sau consimte
în scris în formă autentică să îl pună la dispoziţia acestuia în momentul convenit în
preaviz. În caz de refuz al administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, bunul trece
în posesia creditorului garantat după expirarea termenului din preaviz în temeiul unei
încheieri judecătoreşti, care poate fi contestată cu recurs de persoanele vizate în ea.
62. Comercializarea obiectelor de gaj, conform regulii generale, se efectuează prin
negocieri directe, prin tendere sau prin licitaţie publică (art.491 Cod civil şi art.75 din
Legea cu privire la gaj).
Vînzarea bunului gajat are loc sub controlul instanţei de judecată, dacă aceasta
desemnează persoana care va efectua vînzarea bunurilor gajate, determină condiţiile
şi sarcinile vînzării, indică modalitatea de efectuare a vînzării - prin negocieri directe,
tender sau prin licitaţie publică şi stabileşte, după caz, preţul după o expertiză a valorii
bunului (art.492 Cod civil, art.79 din Legea cu privire la gaj).
63. În cazul vînzării bunului gajat sub controlul instanţei de judecată, instanţa va
desemna prin încheiere persoana care va efectua vînzarea bunurilor gajate, va determină condiţiile şi sarcinile vînzării, va indică modalitatea de efectuare a vînzării - prin
negocieri directe, tender sau prin licitaţie publică - şi stabileşte, după caz, preţul după o
expertiză a valorii bunului. În situaţia vînzării sub control judiciar persoana desemnată
va acţiona în calitate de proprietar şi va anunţa cumpărătorul despre acest fapt, aceasta
fiind obligată să informeze părţile interesate, la solicitarea acestora, despre acţiunile pe
care le întreprinde pentru vînzarea bunurilor gajate.
64. Amanetarea obiectelor la lombard (amanet obişnuit) se legalizează prin eliberarea de către lombard a unui bilet nominal de gajare, care este un formular de gestiune
strictă, pe care debitorul poate să-l transmită persoanei terţe pentru primirea obiectelor
gajate din lombard în baza procurii întocmite în ordinea stabilită de lege.
Dacă după expirarea termenului stabilit în contract clientul – debitorul gajist nu va
returna suma primită şi nu va plăti serviciile acordate, lombardul are dreptul să-şi satisfacă cerinţele din costul obiectelor transmise în gaj în ordinea fixată în contract, dacă
legea nu prevede altfel.
Din suma încasată de la comercializarea obiectelor gajate se stinge plata pentru păstrare, creditele şi procentele pentru ele, cheltuielile pentru vînzare, iar restul sumei lombardul o întoarce posesorului biletului nominal de gajare la prezentarea acestuia. După
aceasta cerinţele lombardului faţă de debitorul gajist se epuizează, chiar dacă suma încasată era insuficientă pentru acoperirea datoriei.
65. Conform prevederilor art.350 CPC, instanţa de judecată examinează cererea de
transmitere a bunului gajat în termen de 5 zile de la data depunerii ei fără a cita părţile
pentru explicaţii, fără dezbateri judiciare şi fără încheiere de proces-verbal şi constată
doar existenţa documentelor (contractelor), din care rezultă obligaţia garantată şi dreptul de gaj, mărimea creanţei garantate, faptul că creditorul a notificat debitorul despre
intenţia de a-şi exercita dreptul de gaj şi că preavizul este înscris în registrul respectiv.
66. Articolul 33 alin.(1) din Legea cu privire la ipotecă stabileşte 3 modalităţi de
executare silită a dreptului de ipotecă de către creditorul ipotecar. Aceasta se poate face:
- în temeiul unei ordonanţe judecătoreşti, pronunţată în acest sens în cadrul procedurii în ordonanţă (procedura simplificată), sau:
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- dacă este cazul, în temeiul unei hotărîri a instanţei de judecată, cu respectarea
prevederilor Codului de procedură civilă; sau;
- în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie prevăzut la
art.331.
Alineatul (4) al acestui articol prevede că, în cazul în care ordonanţa judecătorească
sau, dacă este cazul, hotărîrea judecătorească privind transmiterea silită a bunului ipotecat este ulterior anulată, creditorul ipotecar este obligat să restituie bunul ipotecat sau
să restituie preţul la care bunul a fost vîndut şi să repare prejudiciul cauzat.
67. În conformitate cu art.345 lit.k) CPC, instanţa de judecată examinează în procedură în ordonanţă nu cererile privind deposedarea şi vînzarea forţată a obiectului gajului, dar cererile în care pretenţia urmăreşte exercitarea dreptului de gaj. Noţiunea dată
poate include, de asemenea, cerinţa privind evacuarea forţată din încăperile ocupate.
Potrivit prevederilor art.36 alin.(1) din Legea cu privire la ipotecă, executarea dreptului de ipotecă presupune obligaţia debitorului ipotecar, cît şi a celorlalte persoane care
locuiesc în imobilul ipotecat să elibereze bunul ipotecat la data intrării în vigoare a acordului de executare benevolă, semnat între creditorul ipotecar şi debitorul ipotecar. În
caz de neexecutare benevolă a dreptului de ipotecă, evacuarea locatarilor din imobilul
ipotecat se va efectua la momentul rămînerii definitive a ordonanţei judecătoreşti (ori,
după caz, a hotărîrii judecătoreşti).
Drept excepţie de la cele menţionate mai sus, potrivit prevederilor art.36 alin.
(3) din Legea cu privire la ipotecă, nu vor putea fi evacuate din încăperile ipotecate
persoanele care locuiesc în spaţiile respective în baza unui contract de locaţiune, pînă
la expirarea termenului de locaţiune, dacă creditorul ipotecar a fost informat despre
existenţa acestui contract, în conformitate cu prevederile art.10 alin.(6) din Legea cu
privire la ipotecă.
68. Nu vor putea fi evacuate din încăperile ipotecate nici oricare alte persoane terţe,
care posedă în mod legal imobilul ipotecat, indiferent de contractul pe care se întemeiază posesiunea (contract de comodat, contract de uzufruct etc.), dacă creditorul ipotecar
a fost informat în scris despre existenţa unui asemenea contract în momentul instituirii
ipotecii, conform reglementărilor art.10 alin.(6) din Legea cu privire la ipotecă.
69. În conformitate cu prevederile art.345 pct.k) şi art.352 alin.(1) CPC, instanţa judecătorească, examinînd cererea privind exercitarea dreptului de gaj, emite o ordonanţă
copia căreia, cel tîrziu a doua zi, se trimite debitorului printr-o scrisoare recomandată
cu recipisă (aviz de recepţie).
[Pct.69 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 26.02.2018]
70. Se reţine că, conform art.100 Cod de executare, bunurile gajate pot fi urmărite de executorul judecătoresc în cazul în care debitorul nu dispune de alte bunuri sau
bunurile lui nu sunt suficiente pentru a acoperi întreaga sumă urmărită. În asemenea
cazuri, executorul judecătoresc înştiinţează creditorul gajist, care va prezenta calculul
datoriei la contractul a cărui asigurare este garantată prin gaj însoţit de extrasele de evidenţă financiară. În toate cazurile, când bunurile gajate sunt urmărite şi în favoarea altor
creditori, negarantată, vânzarea bunurilor se va face la licitaţie, dacă toţi creditorii nu au
acceptat o altă modalitate de executare. În lipsa documentului executoriu, aceste creanţe
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nu sunt puse în executare, dar vor participa, în condiţiile legii, la distribuirea sumelor
realizate prin urmărirea sau prin administrarea silită a bunului gajat.
După satisfacţia deplină a creanţelor creditorilor gajişti, bunurile rămase sau suma
realizată care depăşeşte creanţele creditorilor gajişti se distribuie altor creditori în ordinea categoriilor stabilite la art.145 din acest cod.
Astfel, din sensul normei citate rezultă cu certitudine că bunurile gajate pot fi urmărite de executorul judecătoresc pentru satisfacerea cerinţelor altor creditori, conform
titlurilor executorii, doar după acoperirea deplină a creanţelor creditorilor gajişti, din
contul bunurilor gajate rămase sau din suma care depăşeşte creanţele creditorilor gajişti.
Similar, art.200 Cod fiscal, în acelaşi context de asigurare a drepturilor creditorului
gajist/ipotecar în realizarea dreptului său prioritar, prevede că nu sunt sechestrabile,
ca modalitate de asigurare a executării silite a obligaţiei fiscale, bunurile gajate pînă la
momentul sechestrării.
[Pct.70 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 26.02.2018]
Încetarea dreptului de gaj şi a dreptului de ipotecă
71. Temeiurile de încetare a dreptului de gaj şi al ipotecii sunt prevăzute de art.495
Cod civil, art.80 din Legea cu privire la gaj şi, respectiv, de art.28 din Legea cu privire la
ipotecă.
Temeiurile încetării dreptului de gaj pot fi divizate în două categorii:
- care se află în legătură cu stingerea obligaţiei principale a debitorului (sau altfel
spus, a creanţei creditorului);
- temeiuri independente.
72. Fiind un drept accesoriu unei obligaţii, dreptul de gaj se stinge odată cu stingerea acesteia şi nu subzistă decît în cazuri excepţionale (art.643 alin.(4) Cod civil).
Dacă obligaţia garantată este stinsă numai parţial sau dacă doar una din obligaţiile
garantate a fost executată, gajul nu se reduce corespunzător (art.463 Cod civil), decît în
cazul gajului mărfurilor în circulaţie şi în proces de prelucrare (art.459 Cod civil) sau cu
acordul creditorului gajist.
Gajul se stinge, de asemenea, în temeiul neîndeplinirii evenimentului de care depinde naşterea obligaţiei garantate, precum şi a îndeplinirii evenimentului de care depinde stingerea obligaţiei garantate.
Gajul se stinge şi atunci cînd creditorul gajist renunţă la obligaţia principală. Obligaţia principală însă nu se stinge prin renunţarea creditorului gajist la dreptul de gaj.
Expirarea prescripţiei extinctive a creanţei principale nu prescrie dreptul de gaj, creditorul fiind în drept să pretindă executarea din valoarea gajului (art.282 alin.(1) şi (3)
Cod civil).
În acest caz, însă, avînd în vedere prescrierea creanţei garantate, pretenţiile creditorului cu privire la satisfacerea creanţei sale se vor limita doar la valoarea bunului gajat.
Dacă valoarea bunului gajat nu va fi suficientă pentru stingerea integrală a creanţei creditorului gajist, acesta nu va putea fi în drept să urmărească alte bunuri ale debitorului.
73. Ca temeiuri independente ale încetării dreptului de gaj pot fi:
a) expirarea termenului pentru care a fost constituit gajul, dacă acest termen a fost
indicat în contract (ex. în cazul gajării unui drept de arendă pe un anumit termen, a
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unor titluri de valoare care devin scadente pînă la scadenţa creanţei garantate). Dacă
termenul de acţiune a gajului nu a fost limitat de părţi, el nu se stinge la scadenţa creanţei principale;
b) pieirea bunurilor gajate;
c) vînzarea silită a bunurilor gajate;
d) întrunirea în aceeaşi persoană a calităţilor de creditor gajist şi proprietar al bunului gajat;
e) punerea obiectului gajului în afara circuitului civil;
f) alte situaţii prevăzute de lege, la care se referă, spre exemplu:
1) confiscarea bunurilor gajate şi revendicarea lor de către proprietarul legitim. În
alte cazuri de stingere a dreptului de proprietate asupra bunului (vezi nota 3 din comentariul la art.479), dreptul de gaj subzistă şi grevează bunurile sau banii puşi în schimb la
dispoziţia debitorului gajist;
2) decesul creditorului persoană fizică sau lichidarea creditorului persoană juridică
în cazurile prevăzute de lege (art.664 Cod civil);
3) declararea nulităţii contractului de gaj. În acest caz gajul încetează cu efect retroactiv (art.219 Cod civil), iar creditorul este în drept să pretindă repararea prejudiciului;
4) renunţarea creditorului de la dreptul de gaj;
5) expirarea termenului de treizeci de ani de la înscrierea iniţială sau, după caz, ulterioară a ipotecii în registrul bunurilor imobile. Dacă nu este reînnoită, inscripţia devine
inoperantă şi se perimă.
74. Ţinînd cont de faptul că, conform art.4 alin.(8) din Legea cu privire la ipotecă,
ipoteca se extinde şi asupra achitării dobînzilor, comisioanelor, penalităţilor, amenzilor,
reparării prejudiciului cauzat, compensării cheltuielilor de judecată şi altor cheltuieli
de executare a dreptului de ipotecă, dacă părţile nu au convenit altfel, ipoteca nu va fi
considerată încetată în cazul în care obligaţiile enumerate nu au fost executate în modul
corespunzător.
75. Instanţele de judecată vor avea în vedere că noţiunea şi temeiurile de stingere a
dreptului de gaj/ipotecă este distinctă de noţiunea de radiere a dreptului de gaj.
Prin radiere se are în vedere acţiunea de a radia, adică de ştergere dintr-un registru
a inscripţiei privitoare la anumite acte sau drepturi.
La modul general, în temeiul art.499 alin.(1), (2) Cod civil, drepturile reale asupra
imobilelor supuse înscrierii potrivit legii se vor dobîndi atît între părţi, cît şi faţă de terţi
numai prin înscrierea în registrul bunurilor imobile a constituirii sau strămutării lor în
temeiul acordului de voinţă dintre părţi.
Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai dacă radierea lor s-a înscris în registrul bunurilor imobile cu consimţămîntul titularului. Consimţămîntul nu este necesar
dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau
încetarea existenţei titularului.
Potrivit art.473 Cod civil în urma stingerii gajului, informaţia cu privire la gaj urmează a fi radiată din registrul gajului.
Pot solicita radierea informaţiei cu privire la gaj, creditorul gajist, debitorul gajist,
terţul care a dobîndit obiectul gajului, în baza declaraţiei scrise a creditorului gajist cu
privire la radierea gajului din registrul gajului a certificatului eliberat de executorul judecătoresc, prin care se confirmă că bunul a fost dobândit în cadrul procedurii de exe-
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cutare silită, a certificatului eliberat de instanţa de judecată pentru confirmarea faptului
că bunul a fost dobândit în cadrul procesului de insolvabilitate, a hotărârii judecătoreşti
cu privire la expirarea gajului, chiar dacă nu a fost parte la proces.
Radierea dreptului de gaj/ipotecă este prevăzută în Legea cu privire la gaj (art.261,
35, 43), Legea cu privire la ipotecă (art.14, 29).
Stingerea dreptului de gaj/ipotecă pentru oricare din motivele prevăzute de lege,
urmează în mod obligatoriu cu radierea înregistrării gajului,care se face printr-o menţiune pe marginea inscripţiei.
Radierea poate fi voluntară, care poate fi operată doar cu acordul titularului dreptului de gaj/ipotecă, sau judecătorească, adică în temeiul unei hotărîri judecătoreşti ca
urmare a constatării stingerii drepturilor de gaj/ipotecă.
Creditorul nu se poate opune fără temei radierii gajului, dacă debitorul a executat
obligaţia garantată, în caz contrar poate fi obligat la despăgubiri, cauzate prin omisiune.
În acelaşi timp, reieşind din principiul enunţat la art.473 alin.(2), lit.b) Cod civil,
potrivit cărui în cazul în care la solicitarea debitorului gajist de radiere a gajului, este
necesar un demers semnat de ambele părţi sau o declaraţie scrisă a creditorului, consimţămîntul creditorului de radiere a gajului/ipotecii la cererea debitorului sau oricărui
terţ, este obligatoriu.
[Pct.75 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 26.02.2018]
Dispoziţii finale
76. Taxa de stat pentru acţiunile civile legate de bunurile gajate, examinate în procedură generală, se va încasa conform Legii taxei de stat.
La depunerea cererii în procedura de ordonanţă în temeiul art.345 lit.k) CPC, instanţele de judecată se vor conduce de prevederile art.346 alin.(2) CPC.
77. În temeiul art.89 lit.b) CPC coroborat cu art.348 CPC, taxa de stat în cazul refuzului primirii cererii în procedura de ordonanţă se restituie.
Se reţine că, în cazul anulării ordonanţei judecătoreşti, se are în vedere faptul soluţionării în fond a pretenţiilor invocate, taxa de stat nu se restituie (art.346 alin.(4) CPC)
şi, totodată, nu se va lua în consideraţie la depunerea cererii de chemare în judecată în
procedura contencioasă.
Pe cînd în cazul refuzului primirii cererii în procedură de ordonanţă (art.346 alin.
(3) CPC), avîndu-se în vedere faptul neexaminării acesteia în fond, la depunerea cererii
în procedură contencioasă, taxa de stat achitată pentru examinarea acesteia în procedură de ordonanţă se va lua în calcul, fiind achitată diferenţa acesteia.
78. Se abrogă Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 09.04.1999 „Cu privire la aplicarea legislaţiei în soluţionarea litigiilor legate de obligaţiile de gaj”.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 10 martie 2014
Nr. 1

Mihai POALELUNGI
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Anexă
LISTA
actelor normative aplicabile raporturilor de gaj şi ipotecă.
- Codul civil, Cartea II, Titlul IV, Capitolul V, art.art.454-495;
- Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24.12.2004;
- Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997;
- Cod vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000, republicat;
- Cod funciar nr.828-XII din 25.12.91, republicat;
- Codul de procedură civilă nr.225-XV din 30.05.2003;
- Legea cu privire la gaj nr.449-XV din 30.07.2001;
- Legea cu privire la ipotecă nr.142-XVI din 26.06.2008;
- Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998;
- Legea cu privire la registre nr.71-XVI din 22.03.2007;
- Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare nr.199-XIV din 18.11.1998, MO nr.2728 din 23.03.1999 (în vigoare pînă la 14.03.2014);
- Legea privind piaţa de capital nr.171 din 11.07.2012;
- Legea cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat nr.419XVI din 22.12.2006;
- Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012;
- Legea cu privire la notariat nr.1453-XV din 08.11.2002;
- Legea cambiei nr.1527-XII din 22.06.1993;
- Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.139 din 02.07.2010;
- Legea privind protecţia invenţiilor nr.50-XVI din 07.03.2008;
- Legea privind protecţia desenelor şi modelelor industriale nr.161-XVI din
12.07.2007;
- Legea privind protecţia mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008;
- Legea privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate nr.66-XVI din 27.03.2008;
- Hotărîrea Guvernului privind consolidarea Vistieriei de Stat a Republicii Moldova nr.10 din 28.01.1998;
- Regulamentului cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.204 din 28.03.1995;
- Regulamentul cu privire la ţinerea Registrului garanţiilor reale mobiliare, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.210 din 26 februarie 2016;
- Regulamentul privind gajul valorilor mobiliare corporative, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.4/4 din 06.02.2003.
[Anexă modificată prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 26.02.2018]
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la aplicarea în practica judiciară a Legii insolvabilităţii
nr. 2 din 24.03.2014
www.despre.csj.md
***

Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.23 din
22.10.2018
În scopul aplicării unitare a legislaţiei noi ce vizează insolvabilitatea, Plenul Curţii
Supreme de Justiţie, în temeiul art.2 lit.e), art.16 lit.d) din Legea cu privire la Curtea
Supremă de Justiţie şi art.17 CPC oferă următoarele explicaţii:
1. Consideraţiuni generale
1.1. Odată cu intrarea în vigoare, după 180 de zile de la data publicării, a Legii insolvabilităţii nr.149/29.06.2012, a fost abrogată Legea insolvabilităţii nr.632/14.11.2001, cu
excepţia art.73 alin.(1)-(4), ce se referă la condiţiile de bază şi suplimentare de desemnare în calitate de administrator al insolvabilităţii sau de administrator provizoriu şi care
persoane sunt incompatibile de a fi desemnate în calitate de administrator.
Se atenţionează instanţele că Legea nr.149/29.06.2012 nu este aplicabilă băncilor,
compartimentul ce se referă la particularităţile insolvabilităţii bancare nefiind inclus în legea nouă şi fiind exclus, prin abrogare, din Legea veche a insolvabilităţii prin Legea nr.27XVII din 15.06.2009, în vigoare la 19.06.2009, odată cu introducerea în Legea instituţiilor
financiare a capitolului VI1 privind modalităţile şi particularităţile lichidării silite a băncii.
Astfel, în cazul incapacităţii de plată a acestor subiecţi de drept se va aplica o altă
procedură prevăzută în Legea instituţiilor financiare.
Prevederile legii noi se vor aplica şi asupra proceselor de insolvabilitate în curs de
desfăşurare intentate pînă la intrarea ei în vigoare, cu excepţia art.190 alin.(6), care nu
se aplică debitorilor în a căror privinţă procedura planului a fost prelungită în condiţiile
art.164 al legii nr.632-XV din 14.11.2001.
1.2. Instanţele vor face distincţie între noţiunile:
- întreprindere în dificultate financiară – întreprindere al cărei potenţial de viabilitate managerială şi economică se află într-o dinamică descrescătoare, dar al cărei titular
execută sau este capabil să execute obligaţiile exigibile;
Urmează de accentuat că, categoria dată de întreprinderi nu se consideră insolvabile de fapt, iar situaţia în care titularul execută sau este capabil să execute obligaţiile
exigibile, dar într-o dinamică descrescătoare, ce ar putea genera pe viitor incapacitatea
lui de a-şi executa obligaţiile pecuniare scadente, ar constitui ulterior un temei de restructurare accelerată a debitorului.
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- supraîndatorare – situaţia financiară a debitorului, a cărui răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului său, în care valoarea bunurilor nu acoperă obligaţiile existente ale acestuia (se poate referi doar la societăţile pe acţiuni şi societăţile cu
răspundere limitată);
- incapacitate de plată – situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea lui de a-şi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale (se
prezumă în cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăţi);
- insolvabilitate – situaţie financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea
de a-şi onora obligaţiile de plată, constatată prin act judecătoresc de dispoziţie.
Astfel, dacă în legea veche noţiunea de „insolvabilitate” aproape echivala cu cea de
„incapacitate de plată”, legea nouă atribuie un alt conţinut noţiunii de „insolvabilitate”,
debitorul intrînd în această situaţie odată cu pronunţarea de către instanţa de insolvabilitate a hotărîrii de intentare a procedurii de insolvabilitate.
1.3. Se va reţine că instanţa de insolvabilitate are un rol de supraveghere şi dirijare
a procesului de insolvabilitate, avînd dreptul de examinare a circumstanţelor de fapt şi
de drept în vederea confirmării unor proceduri sau a unor acte executate în cadrul procesului de insolvabilitate prin emiterea unor hotărîri sau încheieri în situaţiile prevăzute
de lege.
Se atenţionează instanţele că instanţa de insolvabilitate nu are în competenţa sa
atribuţii manageriale. Acestea sunt exercitate de către administratorul provizoriu, administratorul insolvabilităţii, sau, în mod excepţional, de către debitor dacă acesta nu
a fost îndepărtat de la administrarea patrimoniului. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori prin organele lor, instanţa doar le
supraveghează (se pronunţă prin încheieri, la solicitare, în cazurile prevăzute de lege).
În acest context, instanţa de insolvabilitate nu poate manifesta din oficiu propria
voinţă privind modul de desfăşurare a procesului şi chestiunile examinate în cadrul
acestuia. În lipsa voinţei creditorilor, instanţa, conform reglementărilor în vigoare, nu
poate substitui voinţa acestora prin a sa, decît doar în cazurile expres prevăzute prin lege.
2. Competenţa instanţelor de insolvabilitate
2.1. Prin Legea nr.254 din 01.12.2017 privind modificarea şi completarea unor acte
legislative (în vigoare din 05.01.2018), competenţa de examinarea cauzelor de insolvabilitate a fost stabilită la judecătorii. Respectiv, aceste cereri se vor depune, prin prisma
art.38 CPC, la unul din sediile judecătoriei, în a cărei rază teritorială îşi are sediul debitorul insolvabil.
În privinţa competenţei instanţei de insolvabilitate urmează de menţionat că aceasta dispune de competenţă exclusivă la judecarea în cadrul procesului de insolvabilitate a litigiilor ce ţin nemijlocit de masa debitoare şi a circumstanţelor relevante cauzei.
Principalele competenţe ale instanţei de insolvabilitate sunt prevăzute la art.5 alin.(5)
din lege.
Potrivit art.2 din Legea insolvabilităţii, noţiunea de masă debitoare semnifică – bunuri, inclusiv mijloace băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă naţională şi în
valută străină, aflate în proprietatea debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, dobîndite sau recuperate pe parcursul acestuia, cu excepţia bunurilor care,
potrivit legii, nu sunt pasibile de executare silită.
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În sensul art.285 alin.(1) Cod civil, bunuri sunt toate lucrurile susceptibile apropierii
individuale sau colective şi drepturile patrimoniale.
Proprietatea deţinută de debitor în comun cu terţii este raportată cu titlu provizoriu
la masa debitoare, indiferent de acordurile încheiate între ei. În caz de litigiu între coproprietarii bunului inclus în masa debitoare, partajarea se face într-un proces separat
de către instanţa de insolvabilitate pe al cărui rol se află cauza.
Potrivit art.39 alin.(1), (2) din Legea insolvabilităţii, masa debitoare cuprinde toate
bunurile debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, precum şi cele pe
care acesta le dobîndeşte şi le recuperează pe parcursul procesului.
[Pct.2.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.23 din 22.10.2018]
2.2. Instanţele de judecată urmează să facă deosebire dintre instanţa de insolvabilitate (completul de judecată) care examinează nemijlocit cauza de insolvabilitate şi
instanţa de insolvabilitate ca termen generic utilizat de lege (curtea de apel).
Ţinînd cont de cele expuse, ca litigii ce se referă la masa debitoare, se vor judeca:
- cererile administratorului/lichidatorului sau a oricărui creditor, în temeiul art.80
din Legea insolvabilităţii, de nulitate a înregistrării de către un creditor chirografar în
ultimele 4 luni de pînă la intentarea procedurii de insolvabilitate a unui gaj legal faţă de
bunurile debitorului declarat insolvabil, în temeiul Legii nr.449-XV din 30 iulie 2001 cu
privire la gaj. În asemenea cazuri se va avea în vedere nulitatea de drept a oricărui gaj legal constituit, conform art.33, 34 din Legea cu privire la gaj nr.449-XV din 30 iulie 2001,
fie de către organele fiscale pentru garantarea recuperării creanţelor fiscale, fie de către
o oricare altă persoană în privinţa gajului legal constituit în baza hotărîrii judecătoreşti
cu privire la încasarea unei sume de bani;
- cererile de separare a bunurilor din masa debitoare, depuse de alte persoane în
temeiul art.48 din lege;
- cererile în temeiul art.126 din Lege privind urmărirea silită prin poprire;
- cererile de constatare a faptului cu valoare juridică în temeiul art.117 alin.(17) din
lege. Se va reţine că pentru vînzarea bunului din masa debitoare care nu este înscris în
registrul public este necesară înscrierea lui în registru, potrivit unei proceduri stabilite.
În acest caz, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul urmează să se adreseze în instanţa de insolvabilitate cu o cerere de constatare a faptului cu valoare juridică. Astfel
de cereri sunt cu titlu de noutate în procedura insolvabilităţii. Într-un termen de 15 zile
de la adresarea cererii, instanţa va pronunţa o încheiere în acest sens, care va constitui
temei pentru efectuarea înregistrării bunului în registrul public. Încheierea va fi susceptibilă de recurs de către orice persoană interesată;
- cererile (opoziţiile) debitorului, creditorilor sau administratorului la vînzarea bunului grevat cu garanţie, dacă nu se ajunge la un numitor comun în ce priveşte modalitatea de vînzare (art.131 alin.(6) LI). Instanţa va judeca opoziţia cu citarea creditorilor
garantaţi care au depus opoziţia, a administratorului insolvabilităţii şi, după caz, a reprezentantului debitorului, în cel mult 2 săptămîni de la primirea opoziţiei, pronunţînd
o încheiere, care poate fi contestată cu recurs numai de părţile vizate în ea;
- cererile creditorilor depuse în temeiul art.148 alin.(2) din Legea insolvabilităţii cu
privire la nulitatea oricăror acte juridice ale administratorului insolvabilităţii/lichidato-
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rului privind distribuirea mijloacelor băneşti din conturile speciale bancare, parvenite
de la asociaţii (membrii, acţionarii) debitorului sau terţii (oferta de executare a obligaţiei din partea unui terţ), altfel decît pentru satisfacerea creanţelor creditorilor masei şi
ale celor incluşi în tabelul definitiv sau urmărirea acestor sume pentru alte obligaţii ale
debitorului sau pentru obligaţiile administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, sau
pentru a satisface creanţele creditorilor ofertantului;
- cererile creditorilor, în temeiul art.192 alin.(4) din Legea insolvabilităţii privind
nulitatea actelor juridice încheiate între administratorul insolvabilităţii, debitorul sau
alte persoane cu vreun creditor prin care ei vor fi favorizaţi pentru comportarea lor în
cadrul votării sau pentru alte acţiuni din cadrul procesului de insolvabilitate neprevăzute în planul procedurii de restructurare;
- cererile de nulitate a convenţiilor derogatorii, potrivit art.94 din Legea insolvabilităţii, prin care se exclude sau se limitează aplicarea art.89-93 din lege, care se referă la
situaţia raporturilor preexistente (dreptul de opţiune al administratorului/lichidatorului, menţinerea contractelor cu executare succesivă, situaţia contractelor de locaţiune şi
de arendă, a mandatului, valabilitatea procurii);
- cererile administratorului/lichidatorului insolvabilităţii de încasare a diferenţei
sumei de la vînzarea bunurilor grevate şi valoarea creanţei în cazul valorificării bunului de către creditorul garantat sau a oricăror alte sume plătite în plus creditorilor
debitorului;
- cererile administraţiei publice locale privind anularea dreptului de proprietate
al cumpărătorului sau al dobînditorului în cazul valorificării şi/sau lichidării fondului
social de locuinţe, a instituţiilor preşcolare şi a obiectivelor de infrastructură comunală
dacă nu este păstrată destinaţia lor, potrivit art.40 alin.(5) din lege;
- cererile administratorului/lichidatorului, comitetului creditorilor, în temeiul
art.248 din Lege, cu privire la răspunderea subsidiară a membrilor organelor de conducere ale debitorului ş.a.
2.3. De competenţa instanţelor de insolvabilitate, de asemenea, sunt litigiile prevăzute la art.104 din Legea insolvabilităţii, potrivit căruia administratorul poate introduce
în instanţa de insolvabilitate acţiuni în vederea anulării actelor juridice care afectează
bunurile debitorului încheiate în ultimii 3 ani, dacă acestea reprezintă:
- acte juridice fictive sau frauduloase care au afectat drepturile creditorilor (termenul de 3 ani se va calcula pînă la data intentării procedurii de insolvabilitate);
- transferuri cu titlu gratuit din partea debitorului, cu excepţia actelor de îndeplinire a unor obligaţii morale sau de sponsorizare, în care generozitatea donatorului este
proporţională patrimoniului său (termenul de 3 ani se va calcula pînă la data înaintării
cererii introductive);
- tranzacţii în care prestaţia debitorului este vădit mai mare decît cea primită (termenul de 3 ani se va calcula de pînă la data înaintării cererii introductive).
Art.104 din lege mai prevede că administratorul poate introduce acţiuni în vederea
anulării unor acte încheiate în ultimele 4 luni precedente înaintării cererii introductive
dacă acestea reprezintă:
- transferuri de proprietate de la debitor la creditor în contul unei datorii anterioare
sau în folosul acestuia din urmă, care au ca efect creşterea sumei pe care creditorul ar
urma să o primească în cazul lichidării debitorului;
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- transferuri de proprietate de la debitor către un creditor în contul unei datorii
anterioare sau folosul acestuia din urmă, la care creditorul nu avea dreptul sau care nu
ajunsese la scadenţă;
- acordarea gratuită a unui gaj sau a unei ipoteci, a oricărei altei garanţii pentru o
creanţă care era neasigurată sau pentru o creanţă a unui acţionar sau asociat al debitorului într-o perioadă similară, dacă aceste creanţe nu au ajuns la scadenţă pînă la data
intentării procedurii de insolvabilitate.
Administratorul poate solicita şi anularea oricăror acte încheiate sau garanţii acordate de debitor după înaintarea cererii introductive.
2.4. Tot de competenţa instanţelor de insolvabilitate sunt şi litigiile prevăzute la
art.105 din Legea insolvabilităţii, potrivit căruia administratorul/lichidatorul poate introduce şi alte acţiuni privind anularea unor acte juridice încheiate de debitor în ultimele 24 luni precedente înaintării cererii introductive, dacă acestea sunt în dauna intereselor creditorilor şi au fost încheiate:
- cu un asociat sau asociat în comandită al debitorului, care deţine cel puţin 20% din
capitalul social al debitorului (în cazul cînd debitorul este o societate în comandită sau
societate în nume colectiv);
- cu un asociat (acţionar) care deţine cel puţin 20% din capitalul social al debitorului
(în cazul cînd debitorul este o societate pe acţiuni sau o societate cu răspundere limitată);
- cu o persoană care pe parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului a fost membru al organelor de conducere ale debitorului.
În sensul art.247 alin.(1), membri ai organelor de conducere ale debitorului pot fi:
- debitorul persoană fizică ce desfăşoară activitate individuală de întreprinzător;
- fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), administratorii societăţilor comerciale;
- membrii organelor executive, membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), lichidatorii şi membrii consiliilor de lichidare, contabilii;
- cu un coproprietar – asupra unui bun comun indivizibil;
- cu un administrator al insolvabilităţii sau cu un lichidator.
Aceste acţiuni pot fi înaintate chiar din momentul punerii sub observaţie a debitorului, dacă sunt în dauna intereselor creditorilor.
Spre deosebire de legea veche, care nu indica expres instanţele competente de soluţionare a acestor litigii, legea nouă atribuie soluţionarea litigiilor menţionate în competenţa instanţei de insolvabilitate (art.5 alin.(5) lit.g), art.104, 105 din lege).
Nu vor putea fi anulate transferurile cu caracter patrimonial efectuate în baza unei
licitaţii publice, în condiţiile legii.
2.5. Termenele de trei ani, de patru luni, de 24 luni prevăzute de art.104, 105 din
Legea insolvabilităţii sunt termene de decădere şi nu trebuie confundate cu termenul de
prescripţie extinctivă. Caracteristic termenelor de decădere este faptul că în interiorul
lor titularul trebuie să-şi exercite dreptul său subiectiv printr-o dispoziţie legală imperativă, să-şi exercite acel drept, sub sancţiunea stingerii dreptului respectiv.
Aceste termene au ca efect pierderea dreptului subiectiv şi nu poate fi suspendat,
întrerupt şi este incompatibil cu noţiunea de repunere în termen.
2.6. Se va avea în vedere că toate litigiile ce ţin de masa debitoare, menţionate la
punctele 2.2.-2.4. din prezenta hotărîre, ce se referă la un singur proces de insolvabilita-
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te se vor judeca de acelaşi complet (judecător) al instanţei de insolvabilitate care are în
procedură dosarul de insolvabilitate respectiv.
Aceste litigii vor avea un număr comun de înregistrare cu procesul de insolvabilitate, însă se va specifica şi un indice pentru a putea reliefa numărul dosarelor, care, totodată, se vor reflecta şi în sarcina ce-i revine judecătorului. Spre exemplu, numărul dosarului de insolvabilitate va fi 2i-500/2014, litigiile ce ţin de masa debitoare din cadrul
procesului de insolvabilitate respectiv se vor înregistra 2i-5001/2014, 2i-5002/2014 etc.
Fiecare cerere (litigiu ce ţine de masa debitoare) se va judeca în mod separat în
procedură contencioasă în conformitate cu prevederile art.5 alin.(2), 6 alin.(2) din Legea
insolvabilităţii, cu adoptarea hotărîrilor, iar după ce hotărîrile vor deveni irevocabile,
copiile de pe ele se vor anexa la dosarul de insolvabilitate, dosarul respectiv fiind păstrat
în arhiva instanţei”.
Excepţie de la regula dată sunt cazurile în care legea insolvabilităţii prevede expres
adoptarea de încheieri.
2.7. În acelaşi timp, potrivit art.79 din Legea insolvabilităţii, cauzele cu privire la
masa debitoare care sunt pendinte la data intentării procedurii de insolvabilitate vor
continua a fi examinate de instanţele în care se află pe rol şi pot fi clasificate în următoarele:
1) cauze în care debitorul este reclamant. Acestea pot fi preluate de către administrator în starea în care se găsesc sau continuate de oricare dintre părţi;
2) cauze în care debitorul este pîrît. Pot fi preluate de administrator sau creditor,
dacă se referă la:
- separarea unui bun din masa debitoare (art.48 din lege);
- executarea creanţelor garantate (art.131 din lege);
- obligaţiile masei debitoare (art.52 din lege);
3) cauze în care debitorul este pîrît, iar reclamantul este creditor chirografar.
Aceste cauze, prevăzute la art.79 alin.(4) din Lege, se suspendă, creditorii chirografari fiind în drept să depună în instanţa de insolvabilitate cerere de înaintare a creanţelor.
În cazul nevalidării creanţei, creditorul chirografar poate relua procedura suspendată.
Prin urmare, oricare litigiu aflat pe rol la data intentării procesului de insolvabilitate, inclusiv care se referă la masa debitoare (revendicare de bunuri, separarea cotelor-părţi în bunuri, exercitarea dreptului de gaj ş. a.) vor continua a fi judecate în
instanţele de judecată, care au început examinarea.
2.8. Alte litigii de drept, fie ca rezultat al admiterii contestaţiilor împotriva creanţelor ca rezultat al existenţei unui litigiu de drept cu radierea creanţei din tabelul definitiv
(art.144 din lege), fie litigii apărute după intentarea procesului de insolvabilitate sau în
alte cazuri, cu excepţia celor stabilite expres în art.5 din lege, se judecă de alte instanţe
de judecată, potrivit competenţei.
3. Contestarea încheierilor şi hotărîrilor
3.1. Ţinînd cont de art.8 din Lege, hotărîrile şi încheierile instanţei de insolvabilitate pot fi contestate numai cu recurs şi numai în cazurile prevăzute expres de Legea
insolvabilităţii.
Pot fi contestate cu recurs următoarele încheieri pronunţate de instanţa de insolvabilitate:
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- încheierea de autorizare a operaţiunilor şi plăţilor care depăşesc condiţiile menţionate la alin.(2) al art.23 din lege (art.23 alin.(3) Legea insolvabilităţii);
- încheierea emisă pe marginea demersului administratorului provizoriu (art.23
alin.(6) LI) – se contestă de părţile vizate;
- încheierea de ridicare totală sau parţială a dreptului debitorului de a administra
întreprinderea odată cu desemnarea unui administrator provizoriu (art.25 alin.(3) LI) –
poate fi contestată doar de către debitor;
- încheierea de anulare a hotărîrii adunării creditorilor (art.59 alin.(3) LI) – se contestă de orice creditor chirografar sau garantat;
- încheierea de respingere a cererii de anulare a hotărîrii adunării creditorilor
(art.59 alin.(3) LI) – de către orice solicitant;
- încheierea de destituire a membrului comitetului creditorilor (art.60 alin.(13)) –
de către cel destituit;
- încheierea instanţei de anulare a hotărîrii comitetului creditorilor sau de respingere a contestaţiei (art.62 alin.(10) LI)- de persoanele vizate în ea;
- încheierea de respingere a propunerii unui alt administrator de către adunarea
creditorilor (art.65 alin.(1) LI) – de către orice creditor;
- încheierea privind aplicarea amenzii administratorului/lichidatorului (art.67 alin.
(2) LI) – de către administrator/lichidator;
- încheierea de aplicare a amenzii pentru neexecutarea cerinţelor administratorului
(art. 68 alin.(9) LI) – de către administrator şi persoana amendată;
- încheierea de obligare a organelor de conducere a debitorului la achitarea onorariului fix administratorului (art.70 alin.(13) LI) – de persoanele vizate;
- încheierea de destituire a administratorului (art.71 alin.(4) LI) – de către administrator;
- încheierea de respingere a propunerii comitetului creditorilor (art.71 alin.(4) LI)
– de orice membru al comitetului sau (după caz) de creditori;
- încheierea de respingere a cererii de demisie (art.71 alin.(6) LI) – de către administrator;
- încheierea de refuz al confirmării modului, termenelor, preţului şi condiţiilor de
valorificare a masei debitoare (art.117 alin.(9) LI) – de către lichidator;
- încheierea instanţei de înscriere a bunului din masa debitoare în registrul public
(art.117 alin.(17) LI) – de persoana interesată;
- încheierea pronunţată pe marginea opoziţiei făcute de debitor, creditori sau administrator la vînzarea bunului grevat cu garanţii (art.131 alin.(6) LI) – de către părţile
vizate;
- încheierea de trecere a bunului în posesia creditorului garantat (art.131 alin.(9)
LI) – de persoanele vizate în încheiere;
- încheiere în privinţa contestării creanţei sau contestarea trecerii unei creanţe în
tabel (art.144 alin.(4) şi (9) LI) – la alin.(4) se contestă de creditorul a cărui creanţă nu a
fost validată, alin.(9) – de orice parte interesată;
- încheierea de repunere în termen a cererii de admitere a creanţei (art.145 alin.(3)
LI) – de către administrator/lichidator, debitor, creditori;
- încheierea privind respingerea contestaţiei planului de distribuţie (art.156 alin.(3)
LI) – de către creditor;
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- încheierea privind rectificarea planului de distribuţie (art.156 alin.(4) LI) – de
către administrator/lichidator şi creditori;
- încheierea de respingere a cererii de distribuţie ulterioară (art.161 alin.(3) LI) – de
solicitant;
- încheierea de distribuţie ulterioară (art.161 alin.(4) LI) – de debitor;
- încheierea instanţei de refuz în confirmarea tranzacţiei (art.169 alin.(3) LI) – de
partea interesată;
- încheierea de admitere sau respingere a cererii de revocare (art.173 alin.(4) LI) –
de participanţi;
- încheierea instanţei de aprobare a hotărîrii adunării creditorilor privind aplicarea
procedurii de restructurare sau privind neadmiterea restructurării debitorului (art.183
alin.(2) LI) – de persoana care a depus planul, de administrator, de debitor sau de creditori.
3.2. Recursurile pronunţate împotriva încheierilor instanţei de insolvabilitate se vor
depune în timp de 15 zile calendaristice din data pronunţării la curtea de apel a cărei
încheiere se atacă.
Competenţa în soluţionarea recursului respectiv revine Colegiului civil, comercial
şi de contencios al CSJ (recurs Secţiunea1 CPC).
Curtea de apel a cărei încheiere a fost contestată nu va expedia dosarul în instanţa
de recurs, ci doar recursul împreună cu copiile acelor acte care sunt necesare pentru
soluţionarea căii de atac, acestea urmînd a fi certificate de instanţa de insolvabilitate.
3.3. Instanţele vor ţine cont că acte relevante pentru soluţionarea recursului se
vor considera toate actele judecătoreşti ce se referă la speţă în formă de încheieri sau
hotărîri, inclusiv: copia încheierii de admitere a cererii introductive sau, după caz, a
hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate dacă se referă la aplicarea măsurilor de asigurare, copiile tabelului provizoriu al creanţelor dacă se referă la validarea
creanţelor, copiile cererilor şi actelor justificative dacă se referă la litigiile de validare
a creanţelor, copiile hotărîrilor adunării creditorilor, comitetului creditorilor şi alte
acte relevante dacă se referă la numirea, destituirea administratorului, membrilor comitetului creditorilor etc.
Se va reţine că depunerea recursului nu suspendă executarea încheierii instanţei de
insolvabilitate, însă încheierea recurată ar putea fi suspendată de instanţa de recurs la
cererea motivată a recurentului (art.8 alin.(2) din Legea insolvabilităţii).
Termenul de depunere a recursului (15 zile) poate fi restabilit printr-o încheiere, cu
examinarea recursului în fond, dacă persoanele îndreptăţite solicită aceasta şi prezintă
probe veridice ce confirmă imposibilitatea de a fi putut depune recursului în termen.
În cadrul derulării procesului de insolvabilitate, instanţa va aplica normele generale
din Codul de procedură civilă în măsura în care acestea nu contravin Legii insolvabilităţii. Astfel, deşi CPC prevede un termen de 3 luni pentru examinarea recursului împotriva încheierii, urmează a fi aplicate prevederile art.8 alin.(3) din Legea insolvabilităţii,
recursul examinîndu-se în termen de 60 de zile (2 luni) de la înregistrarea dosarului în
instanţa de recurs.
Recursul se va examina de un complet de 3 judecători, fără participarea părţilor,
în baza copiilor de pe înscrisuri prezentate, verificîndu-se în exclusivitate respectarea
normelor procesuale la emiterea încheierii atacate.
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Instanţa de recurs va plasa decizia pe pagina web la data emiterii, iar copia acesteia
va fi remisă părţilor în termen de 5 zile de la data pronunţării.
3.4. În procesul de insolvabilitate pot fi contestate cu recurs următoarele hotărîri:
- de intentare a procesului de insolvabilitate (art.37 alin.(1) din Legea insolvabilităţii). Această hotărîre poate fi contestată doar de către debitor;
Se atenţionează instanţele că dacă cererea introductivă este depusă de debitor şi
acesta declară că se află în stare de insolvabilitate şi îşi exprimă intenţia de a lichida sau
de a-şi restructura activitatea, instanţa va adopta hotărîrea de intentare a procesului de
insolvabilitate în cel mult 10 zile, aceasta fiind fără drept de recurs. (art.21 alin.(6) din
lege).
- hotărîrea de respingere a cererii introductive (art.37 alin.(2) din aceeaşi lege). Poate fi contestată de către participanţii la proces (se contestă de debitor, creditor sau, după
caz, organul de stat autorizat care a depus cererea introductivă);
- hotărîrea de validare a popririi (art.126 alin.(10) din lege). Poate fi contestată numai de către terţul poprit;
- hotărîrea de încetare a procesului de insolvabilitate (art.180 alin.(3) din lege). Poate fi contestată de participanţi;
- hotărîrea privind confirmarea planului procedurii de restructurare sau respingerea confirmării planului (art.207 din lege). Beneficiază de drept de recurs creditorii,
administratorul insolvabilităţii şi debitorul;
- hotărîrea cu privire la respingerea unei noi cereri introductive (art.217 alin.(6)).
Poate fi atacată de către creditori;
- hotărîre de confirmare a planului şi de încetare a procedurii accelerate de restructurare a debitorului (art.224 alin.(6) din lege). Se contestă doar de creditori în decurs de
5 zile;
- hotărîrea de suportare parţială a datoriilor creditorului de către membrii organelor lui de conducere (art.248 alin.(6)). Se contestă de persoanele vizate.
3.5. În afară de cele expres prevăzute de lege, indicate mai sus (art.21 alin.(6), art.37
alin.(1), art.37 alin.(2), art.126 alin.(10), art.180 alin.(3), art.207, art.217 alin.(6), art.224
alin.(6), art.248 alin.(6)), instanţele de insolvabilitate vor adopta hotărîri în toate cazurile de soluţionare a cererilor:
- introduse de administratorul insolvabilităţii şi de alte persoane (în vederea anulării unor acte juridice, de separare a bunurilor, etc., (art.104, 105, 48 alin.(3), (4) ş. a.);
- de nulitate a înregistrării gajului legal (art.80);
- de nulitate a actelor juridice ale administratorului insolvabilităţii/lichidatorului
privind distribuirea mijloacele băneşti din conturile speciale bancare (art.148 alin.(2));
- depuse în temeiul art.192 alin.(4) din Lege privind nulitatea actelor juridice încheiate între administratorul insolvabilităţii, debitorul sau alte persoane cu unul din
creditori de favorizare;
- de nulitate a convenţiilor derogatorii, potrivit art.94 din Lege;
- administraţiei publice locale privind anularea dreptului de proprietate al cumpărătorului sau al dobînditorului în cazul valorificării şi/sau lichidării fondului social de
locuinţe, a instituţiilor preşcolare şi a obiectivelor de infrastructură comunală dacă nu
este păstrată destinaţia lor, potrivit art.40 alin.(5) din lege ş.a.
Concluzia în cauză se impune prin următoarele.
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Potrivit art.1 alin.(4) din Legea insolvabilităţii procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale acestei
legi.
În conformitate cu art.5 alin.(2), (3) din lege, instanţa de insolvabilitate dispune de
competenţă exclusivă la judecarea, în cadrul procesului de insolvabilitate, a litigiilor ce
ţin de masa debitoare şi instanţa pe al cărei rol se află cauza de insolvabilitate examinează din oficiu toate circumstanţele relevante cauzei.
În mare parte, Legea insolvabilităţii nu reglementează situaţiile în care instanţa de
insolvabilitate, examinînd litigii ce se referă la masa debitoare sau ale circumstanţe relevante procesului de insolvabilitate, adoptă hotărîri sau încheieri.
Conform art.14 alin.(1), (2), (3) CPC, la judecarea pricinilor civile în primă instanţă, actele judiciare se emit în formă de hotărîre, încheiere şi ordonanţă.
În formă de hotărîre se emite dispoziţia primei instanţe prin care se soluţionează
fondul pricinii.
În formă de încheiere se emite dispoziţia primei instanţe prin care nu se soluţionează fondul pricinii.
Prin urmare, avînd în vedere faptul că prin acţiunile (cererile) administratorului/
lichidatorului insolvabilităţii şi a altor persoane de nulitate a unor acte juridice, de revendicare de drepturi ş.a. se soluţionează litigii în fond, instanţele de insolvabilitate vor
adopta în asemenea cazuri hotărîri şi nu încheieri.
3.6. Din sensul prevederilor art.34 alin.(3) din Legea insolvabilităţii rezultă că instanţa de insolvabilitate, prin hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate, dă
apreciere concluziilor din raportul administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor asupra cărora obiecţiile debitorului şi/sau ale creditorilor au fost respinse
ori considerate ca fiind întemeiate, desemnează administratorul insolvabilităţii şi instituie, după caz, comitetul creditorilor.
Pe lîngă alte date care trebuie să conţină, în mod obligatoriu, hotărîrea respectivă
(alin.(4)), dispozitivul hotărîrii trebuie să conţină notificarea intentării procedurii de insolvabilitate, termenul-limită de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor, termenul
de verificare a creanţelor, data şedinţei de validare a creanţelor etc..
Prin urmare, hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate urmează a fi motivată.
[Pct.3.6 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.23 din 22.10.2018]
3.7. Recursul împotriva hotărîrii instanţei de insolvabilitate se va depune la instanţa
de recurs în temeiurile prevăzute la art.432 CPC.
Potrivit prevederilor art.8 alin.(1) din Legea insolvabilităţii, hotărîrile instanţei de
insolvabilitate pot fi atacate cu recurs, numai în cazurile prevăzute expres de lege, în
termen de 15 zile de la data pronunţării, cu excepţia hotărîrii de confirmare a planului
şi de încetare a procedurii accelerate de restructurare a debitorului, care se contestă în 5
zile de la publicare (art.224 alin.(6) din lege).
Avînd în vedere că la soluţionarea litigiilor la acţiunile introduse de administratorul
insolvabilităţii şi de alte persoane:
- în vederea anulării unor acte juridice (art.104, 105);
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- de separare a bunurilor (art.48 alin.(3));
- la cererile de nulitate a înregistrării gajului legal (art.80);
- la cererile de nulitate a actelor juridice ale administratorului insolvabilităţii/lichidatorului privind distribuirea mijloacele băneşti din conturile speciale bancare (art.148
alin.(2));
- la cererile creditorilor, în temeiul art.192 alin.(4) din Lege privind nulitatea actelor
juridice încheiate între administratorul insolvabilităţii, debitorul sau alte persoane cu
unul din creditori de favorizare;
- la cererile de nulitate a convenţiilor derogatorii, potrivit art.94 din Lege;
- la solicitarea administraţiei publice locale privind anularea dreptului de proprietate al cumpărătorului sau al dobînditorului în cazul valorificării şi/sau lichidării fondului
social de locuinţe, a instituţiilor preşcolare şi a obiectivelor de infrastructură comunală
dacă nu este păstrată destinaţia lor, potrivit art.40 alin.(5) din lege ş.a. se adoptă hotărîri
în temeiul unor litigii de drept, rezultînd din prevederile constituţionale de efectuare şi
asigurare a unei justiţii echitabile, din jurisprudenţa CEDO de garantare pentru orice
persoană în proces şi în orice litigiu a unui dublu grad de jurisdicţie, hotărîrile pe aceste
cauze pot fi atacate cu recurs, în modul prevăzut de Legea insolvabilităţii de contestare
a altor hotărîri.
Dat fiind faptul că în procedura de insolvabilitate termenele de contestare cu recurs
coincid cu cele din CPC (recurs Secţiunea 1- (15zile şi 5 zile), iar Legea insolvabilităţii
nu interzice acest lucru, persoana îndreptăţită va putea solicita repunerea în termen
pentru depunerea recursului, aducînd argumentele corespunzătoare.
Termenul de recurs se va întrerupe prin decesul participantului la proces care avea
interes să facă recurs sau prin decesul mandatarului căruia i se comunicase decizia.
Pentru cererile de recurs formulate împotriva hotărîrilor şi încheierilor pronunţate
de instanţa de insolvabilitate, în cadrul procedurii, se constituie un singur dosar.
3.8. Potrivit art.180 alin.(3) din lege, hotărîrea de încetare a procesului de insolvabilitate poate fi contestată cu recurs în modul prevăzut de lege.
Din sensul art.180 din Legea insolvabilităţii se are în vedere încetarea procesului de
insolvabilitate în temeiul art.175, 177 şi 178, adică:
- ca urmare a distribuţiei finale a masei debitoare;
- ca urmare a lipsei sau a nevalidării creanţelor;
- ca rezultat al acordului creditorilor sau din lipsă de temei al insolvabilităţii;
- ca rezultat al încheierii unei tranzacţii în temeiul art.168 alin.(1) din lege.
În acelaşi timp, procedura de insolvabilitate poate înceta şi în temeiul adoptării
hotărîrii de intentare a procedurii de insolvabilitate cu iniţierea procedurii simplificate a
falimentului, conform prevederilor art.134, 135 din lege, care are ca finalitate lichidarea
debitorului după aprobarea raportului final al lichidatorului şi bilanţului de lichidare.
Conform art.135 alin.(4), (5) din lege, după aprobarea raportului final al lichidatorului şi bilanţului de lichidare, după distribuirea finală a tuturor fondurilor din patrimoniul debitorului sau în cazul lipsei masei debitoare, instanţa de insolvabilitate închide
prin hotărîre procedura falimentului şi radiază debitorul din registrul de stat al persoanelor juridice şi din registrul de stat al întreprinzătorilor individuali sau, respectiv,
adoptă o hotărîre de încetare a procesului, prin care dispune şi radierea debitorului din
registrul de stat în care este înscris.
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În principiu, în cazul derulării procedurii simplificate a falimentului, procedura
falimentului încetează odată cu aprobarea raportului final al lichidatorului şi bilanţului
de lichidare.
Articolul citat prevede că prin încetarea procesului debitorul este degrevat de obligaţiile pe care le avea înainte de intrare în procedura falimentului şi că dispozitivul hotărîrii de încetare a procedurii falimentului şi de radiere a debitorului din registrul de
stat se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, însă nu este expres indicat
dreptul de contestare a unei asemenea hotărîri cu recurs.
Avînd în vedere că încetarea procesului ca rezultat al procedurii falimentului simplificat, prin care dispune şi radierea debitorului din registrul de stat în care este înscris,
este o procedură de încetare a procesului de insolvabilitate, hotărîrea în cauză, în temeiul art.180 din lege poate fi atacată cu recurs de participanţii la procesul de faliment sau
de către alte persoane ale căror drepturi pot fi afectate.
3.9. Recursul depus împotriva hotărîrilor nu suspendă executarea, dar aceasta poate
fi suspendată de instanţa de recurs la cererea motivată a recurentului.
Recursul împotriva hotărîrii se judecă în termen de 60 de zile de un complet de 5
judecători, fără participarea părţilor.
Interpretînd prevederile art.5 alin.(9) din Legea insolvabilităţii, instanţele vor reţine
că instanţa de insolvabilitate poate pronunţa succesiv mai multe hotărîri în cadrul aceluiaşi dosar, neputîndu-i fi invocate dispoziţiile privind incompatibilitatea.
În aceeaşi ordine de idei, în cazul casării încheierii instanţei de insolvabilitate şi
remiterea cauzei la rejudecare, instanţa de insolvabilitate a cărei încheiere s-a anulat va
putea rejudeca cauza.
Dimpotrivă, în cazul casării unei hotărîri a instanţei de insolvabilitate, cu remiterea
cauzei la rejudecare, rejudecarea se va face de alt complet al instanţei de insolvabilitate
(alt judecător), ţinînd cont de prevederile aceluiaşi art.5 alin.(9) din lege.
Se va reţine că, în temeiul art.38 alin.(3) din Legea insolvabilităţii, în cazul în care
instanţa de recurs admite recursul şi casează integral sau parţial hotărîrea, restituind
pricina spre judecare în primă instanţă, actele de asigurare şi de executare aplicate în
cadrul procedurii se menţin în vigoare în măsura în care instanţa de recurs nu prevede
altfel. În acest caz, pricina va fi examinată de un alt complet de judecată.
Totodată, dacă instanţa de recurs a casat parţial hotărîrea instanţei de insolvabilitate sau a pronunţat o nouă hotărîre fără a restitui pricina spre rejudecare, procedura de
insolvabilitate va fi continuată în acelaşi complet de judecată.
3.10. Potrivit art.7 din Legea insolvabilităţii, dispozitivul hotărîrilor şi încheierilor
instanţei de insolvabilitate se publică în Monitorul Oficial al RM. La dispunerea instanţei, publicarea dispozitivului hotărîrilor şi încheierilor se poate face şi în ziarele locale
din zonele în care debitorul îşi are sediul ori sunt concentrate sediile celor mai mulţi
creditori. Publicarea actelor instanţei de insolvabilitate poate avea loc şi prin internet
sau prin alt sistem electronic.
Cheltuielile de publicare se vor raporta la cheltuieli de judecată.
Etapele procesului de insolvabilitate
Etapele procesului de insolvabilitate pot fi divizate în următoarele:
a) etapa introducerii cererii introductive de intentare a procesului de insolvabilitate;
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b) admiterea cererii introductive şi punerea sub observaţie a debitorului;
c) judecarea cererii introductive cu pronunţarea uneia din următoarele soluţii de:
- constatarea insolvabilităţii debitorului şi intentarea procesului de insolvabilitate;
- constatarea insolvabilităţii debitorului şi intentarea procedurii simplificate a falimentului;
- procedura de restructurare;
- intentarea procedurii accelerate de restructurare a debitorului;
- respingerea cererii introductive şi refuzarea intentării unui proces de insolvabilitate;
d) contestarea actelor juridice ale debitorului;
e) valorificarea masei debitoare şi satisfacerea creanţelor creditorilor;
f) încetarea procesului de insolvabilitate.
4. Cererea introductivă
4.1. Cererea introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate poate fi introdusă de debitor, creditori sau alte persoane indicate în Legea insolvabilităţii. Debitor în
cadrul procesului de insolvabilitate este acel participant la proces, persoană fizică sau
juridică, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate aflat în stare de incapacitate de plată sau de supraîndatorare, care a depus sau faţă de care s-a depus cerere
introductivă în condiţiile legii.
Astfel, calitatea de debitor în cadrul procesului de insolvabilitate o pot avea:
a) următoarele persoane fizice întreprinzători:
- întreprinderea individuală;
- gospodăria ţărănească;
- titularul de patentă de întreprinzător (o condiţie esenţială pentru ca aceste persoane să fie debitor în cadrul procesului de insolvabilitate este înregistrarea acestora în
modul prevăzut de lege);
b) următoarele persoane juridice:
- societăţile comerciale (societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, societăţi în nume colectiv, societăţi în comandită);
- cooperativele (de întreprinzător, de consum, de producţie);
- întreprinderile de stat şi municipale;
- organizaţiile necomerciale (asociaţii, fundaţii, instituţii).
Nu pot avea calitatea de debitor într-un proces de insolvabilitate:
a) statul, unităţile administrativ teritoriale;
b) persoanele juridice de drept public. La acestea se referă:
- Parlamentul, Guvernul, Aparatul Preşedintelui;
- Organele administraţiei publice centrale (ministere, servicii, agenţii etc.);
- Organele administraţiei publice locale;
- Instanţele de judecată, în conformitate cu legea privind organizarea judecătorească 514/1995;
- Organele de drept şi control (Curtea Constituţională, Procuratura, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Comisia Electorală Centrală, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Casa Naţională de Asigurări Sociale
etc.);
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- băncile comerciale.
4.2. Creditorii debitorului sunt persoane fizice sau juridice, deţinători ai unui drept
de creanţă asupra patrimoniului debitorului, care fac dovada creanţei sale faţă de acest
patrimoniu în condiţiile Legii insolvabilităţii.
Dovada creanţei faţă de patrimoniul debitorului se face prin documentele ce adeveresc obligaţiile debitorului faţă de creditor, mărimea datoriilor la aceste obligaţii, alte
documente care justifică creanţa şi nu este obligatoriu ca creanţa să fie probată doar
prin copia de pe hotărîrea irevocabilă a instanţei de judecată sau copia de pe hotărîrea
arbitrală irevocabilă, ori copia de pe încheierea judecătorească irevocabilă privind recunoaşterea hotărîrii judecătoreşti sau a hotărîrii arbitrale străine, ori decizia (hotărîrea)
organului abilitat prin legea executorie la acel moment.
5. Cererea introductivă a creditorilor
5.1. Creditorii pot depune cererea introductivă numai dacă au un interes legitim,
îşi pot argumenta creanţele şi unul din temeiurile de intentate a procesului de insolvabilitate.
Însăşi existenţa creanţei şi depunerea cererii introductive nu duce la apariţia calităţii procesuale de creditor. Această calitate şi toate drepturile ce decurg din ea vor apărea
numai după ce creanţa acestuia a fost validată la şedinţa de validare.
5.2. Procesul de insolvabilitate se intentează doar în baza cererii introductive de intentare a procesului. Se va reţine că, pentru introducerea cererii introductive, art.10 din
Legea insolvabilităţii prevede necesitatea existenţei a unuia din 2 temeiuri:
a) temei general (incapacitatea de plată a debitorului);
b) temei special (supraîndatorarea debitorului în cazul în care aceasta este persoană
juridică responsabilă de creanţele creditorilor în limitele patrimoniului său).
5.3. Creditorul va depune cererea introductivă numai după notificarea prealabilă a
debitorului. Notificarea prealabilă se consideră realizată dacă, pînă la momentul depunerii
cererii introductive, debitorul a fost informat de către creditor sau de executorul judecătoresc, sau, în cazurile prevăzute expres de Codul fiscal, de către organele abilitate despre
faptul că se află în întîrziere ori despre înaintarea spre executare a titlului executoriu sau
a unui alt document echivalent lui în condiţiile prevăzute expres de Codul de executare.
În conţinutul cererii introductive depuse de creditor trebuie să se indice:
a) denumirea/numele şi prenumele creditorului şi ale debitorului, sediul/adresa,
alte date de identificare ale acestora confirmate prin extrasul din registrul public corespunzător;
b) valoarea creanţelor creditorului, mărimea dobînzilor şi a penalităţilor aferente;
c) temeiul creanţelor şi termenul executării lor;
d) menţiuni despre alte probe ce confirmă creanţa creditorului;
e) propunerea candidaturii la funcţia de administrator provizoriu pe perioada de
observare a debitorului;
f) alte date, considerate de creditor ca fiind necesare pentru examinarea cererii.
La cererea introductivă creditorul va anexa:
- documentele ce adeveresc obligaţiile debitorului faţă de creditor, mărimea datoriilor la aceste obligaţii, temeiul intentării procesului de insolvabilitate, alte documente
care justifică cererea creditorului;
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- dovada notificării prealabile a debitorului de către creditor;
- copia de pe hotărîrea irevocabilă a instanţei de judecată (a ordonanţei) sau copia
de pe hotărîrea arbitrală irevocabilă, ori copia de pe hotărîrea judecătorească irevocabilă
privind recunoaşterea hotărîrii judecătoreşti sau a hotărîrii arbitrale străine, ori decizia
(hotărîrea) organului abilitat prin legea executorie la acel moment.
La cererea introductivă creditorul deponent anexează documentele ce adeveresc
obligaţiile debitorului faţă de creditor şi, ca oricare alt creditor care ulterior îşi înaintează creanţele sau se alătură la cererea introductivă, de asemenea, nu este obligat să-şi
întemeieze creanţele exclusiv pe copia de pe hotărîrea irevocabilă a instanţei de judecată
(a ordonanţei judecătoreşti), titlul executoriu etc.
6. Cererea introductivă a debitorului
6.1. Se va reţine că debitorul este în drept (art.13 din lege) să depună cerere introductivă în situaţia în care există pericolul intrării în incapacitate de plată şi presupune
că nu va putea executa la scadenţă obligaţiile pecuniare.
Dimpotrivă, art.14 din lege obligă debitorul să depună cererea introductivă dacă
există temeiurile prevăzute la art.10, precum şi în situaţiile în care:
- executarea integrală a creanţelor scadente ale unui sau ale mai mult or creditori
poate cauza imposibilitatea satisfacerii integrale la scadenţă a creanţelor celorlalţi creditori;
- în cazul lichidării, care se efectuează conform altor legi, devine evident că debitorul nu poate satisface integral creanţele creditorilor.
6.2. Potrivit art.13 alin.(2) din Legea insolvabilităţii, dacă debitorul este o persoană
fizică, dreptul de a depune cerere introductivă pentru intentarea procesului de insolvabilitate în numele debitorului îl au: organul executiv, persoana care în conformitate cu
legislaţia în vigoare deţine dreptul de reprezentare a debitorului, asociaţii cu răspundere
nelimitată (asociaţii unei societăţi în nume colectiv şi asociaţii unei societăţi în comandită) şi lichidatorii debitorului.
Din prevederile menţionate rezultă că instanţele de judecată nu pot accepta cererea
introductivă depusă în numele debitorului de acţionarii unei societăţi pe acţiuni şi asociaţii unei societăţi cu răspundere limitată.
După intentarea procedurii de insolvabilitate, interesele debitorului şi ale acţionarilor/asociaţilor vor fi reprezentate de persoana fizică, aleasă ca reprezentant de adunarea
generală a acţionarilor, asociaţilor debitorului pe cheltuiala lor şi care va participa la
procedura de insolvabilitate din contul debitorului.
Dacă acest reprezentant nu a fost desemnat în termen de 10 zile de la data publicării
hotărîrii privind intentarea procedurii de insolvabilitate, instanţa va desemna un reprezentant al debitorului din rîndul persoanelor specificate la art.247 din lege.
Mandatul reprezentantului debitorului va fi redus la reprezentarea intereselor acţionarilor/asociaţilor prin exercitarea atribuţiilor specificate la art.88 alin.(3) din Legea
insolvabilităţii, inclusiv prin formularea contestaţiilor în cadrul procesului, activitatea
comercială fiind condusă de administratorul insolvabilităţii.
6.3. Cererea introductivă depusă de debitor urmează să corespundă exigenţelor
specificate la art.16 din lege. Astfel, în cererea introductivă debitorul trebuie să indice:
a) codul fiscal şi numerele conturilor bancare ale debitorului;
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b) valoarea creanţelor creditorilor, mărimea dobînzilor şi penalităţilor aferente;
c) temeiul creanţelor şi termenele lor de executare, cu specificarea sumei creanţelor
decurgînd din daunele cauzate vieţii şi sănătăţii, precum şi ale creanţelor salariale faţă
de angajaţii debitorului;
d) suma datoriilor la bugetul public naţional;
e) motivarea temeiului insolvabilităţii;
f) date despre cererile de chemare în judecată a debitorului primite spre examinare de către instanţa de judecată, precum şi despre titlurile executorii asupra bunurilor
debitorului;
g) date despre bunurile debitorului, inclusiv despre mijloacele băneşti şi creanţele
lui;
h) candidatura propusă la funcţia de administrator al insolvabilităţii.
Debitorul urmează să anexeze la cererea introductivă următoarele acte:
- copia de pe statutul sau de pe contractul de asociere;
- lista participanţilor (membrilor săi);
- bilanţul contabil la data ultimului raport financiar;
- documentele care atestă componenţa şi valoarea bunurilor sale dacă este persoană
fizică (întreprinzător individual);
- datele din registrele publice despre bunurile sale, inclusiv despre bunurile gajate;
- lista creditorilor şi a debitorilor, cu specificarea datoriilor creditoare şi debitoare,
adreselor şi datelor de identificare ale creditorilor şi debitorilor;
- declaraţia prevăzută la art.85 alin.(2) din lege.
6.4. Spre deosebire de posibilitatea restituirii fără examinare a cererii introductive,
depusă de creditor, în cazul în care nu au fost respectate condiţiile de conţinut şi de
anexare a documentelor necesare, prevăzute la art.20 din Lege, cererea introductivă a
debitorului, în situaţia în care nu au fost anexate la ea documentele prevăzute la art.17,
instanţa de insolvabilitate nu este în drept de a restitui cererea introductivă, dar o admite spre examinare printr-o încheiere, solicitînd prezentarea documentelor în ordinea
dezbaterilor judiciare.
6.5. Se va ţine cont de faptul că, în temeiul art.21 alin.(6) din lege, dacă în cererea
introductivă debitorul declară că se află în stare de insolvabilitate şi îşi exprimă intenţia
de a lichida sau de a îşi restructura activitatea, instanţa de judecată va adopta, în cel mult
10 zile lucrătoare, cu citarea debitorului, o hotărîre de intentare a procesului de insolvabilitate fără drept de recurs, obligîndu-l, după caz, să prezinte un plan al procedurii
de restructurare. Prin aceeaşi hotărîre, instanţa poate să oblige debitorul să prezinte un
plan al procedurii de restructurare în cazul în care acesta s-a adresat cu intenţia de a-şi
restructura activitatea.
În acest caz, prevederile art.23-29 nu se aplică. Totodată, unele măsuri de observaţie
trebuie aplicate, astfel trebuie numit administratorul provizoriu, aplicate măsurile de
asigurare.
Cererea introductivă de intentare a procedurii accelerate de restructurare a debitorului se va depune în condiţiile art.219, iar intentarea procedurii accelerate de restructurare în baza acestei cereri se va efectua conform prevederilor art.220 din lege, ţinînd
cont că debitorul aflat în dificultate financiară, este în drept să depună în instanţa de
insolvabilitate cerere introductivă motivată de intentare a procedurii accelerate de re-
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structurare, care trebuie să conţină datele prevăzute la art.16. La cerere se anexează actele nominalizate la art.17, precum şi actul, actualizat, de inventariere a patrimoniului,
proiectul planului procedurii accelerate de restructurare.
Important este ca cererile introductive de intentare a procesului de insolvabilitate
formulate de creditori împotriva aceluiaşi debitor, depuse după intentarea procedurii
accelerate de restructurare, se restituie fără a fi examinate, iar instanţa de insolvabilitate
este obligată să admită cererea introductivă depusă în condiţiile Codului de procedură
civilă şi ale acestei legi, şi să iniţieze procedura accelerată de restructurare a debitorului.
Cererea introductivă întocmită cu încălcarea prevederilor art.219 alin.(1) se restituie
fără a fi examinată.
7. Primirea, refuzul de primire, restituirea, retragerea cererii introductive
7.1. La etapa primirii şi verificării cererii introductive, instanţa va verifica în primul
rînd corespunderea acesteia cu condiţiile generale prevăzute de art.166, 167 CPC, precum şi cu condiţiile prevăzute la art.16, 17 şi 20 din Legea insolvabilităţii. Astfel, instanţa
va verifica:
- respectarea competenţei jurisdicţionale – Curtea de apel de drept comun în circumscripţia căreia îşi are sediul debitorul insolvabil;
- depunerea cererii doar de către subiecţii prevăzuţi de lege (debitor, creditori, autorităţile împuternicite în conformitate cu art.236 alin.(1), art.241 alin.(1), art.245 alin.
(1) din Legea insolvabilităţii);
- existenţa împuternicirilor persoanei ce depune cererea pentru persoana juridică;
- indicarea temeiului de insolvabilitate pretins şi actelor doveditoare;
- respectarea cerinţei privind certitudinea creanţei (anexarea hotărîrii judecătoreşti
sau arbitrale irevocabile);
- notificarea debitorului înainte de depunerea cererii introductive etc.
Instanţa de insolvabilitate e obligată să admită spre examinare cererea introductivă
depusă de creditor în cel mul 3 zile de la depunere printr-o încheiere (art.21 alin.(1) şi
(2) din Lege), dacă aceasta corespunde prevederilor CPC şi a Legii insolvabilităţii.
La această etapă, instanţa de insolvabilitate care a pus pe rol prima cerere introductivă va conexa din oficiu toate cererile introductive formulate împotriva aceluiaşi
debitor, examinîndu-le în cadrul aceluiaşi dosar.
7.2. În privinţa restituirii sau refuzului de a primi cererea se vor reţine următoarele.
Dacă cererea introductivă depusă de creditori a fost întocmită cu încălcarea art.20
din lege, aceasta se va restitui fără examinare, păstrîndu-se posibilitatea adresării repetate.
Dacă cererea introductivă a fost depusă de debitor, în cazul în care legea îl obligă
s-o facă (art.14 din lege), însă fără anexarea documentelor specificate la art.17, instanţa
nu va restitui, ci va admite spre examinare cererea, obligînd debitorul să corecteze erorile, adică să prezinte documentele necesare.
Instanţa poate refuza în primirea cererii introductive în temeiurile prevăzute la
art.169 CPC. Refuzul instanţei de a primi cererea introductivă are drept efect imposibilitatea adresării repetate cu aceeaşi cerere.
Cererea introductivă poate fi retrasă de deponent pînă la adoptarea unei hotărîri de
intentare a procesului de insolvabilitate sau de respingere a cererii introductive.
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Renunţarea la cererea introductivă nu privează persoanele care s-au alăturat acestei
cereri de dreptul de a solicita examinarea pricinii în fond şi în acest caz procesul de insolvabilitate nu încetează, se continuă examinarea dacă există o cerere separată de înaintare a creanţelor sau de alăturare la cererea introductivă. Încetarea procesului în acest
caz ar încălca drepturile şi interesele legitime ale persoanelor care s-au alăturat cererii
sau au depus o cerere separată de înaintare a creanţei.
8. Admiterea cererii introductive, efectele
8.1. Prin încheierea de admitere a cererii introductive, instanţa de insolvabilitate va
dispune:
- punerea sub observaţie a debitorului;
- desemnarea unui administrator provizoriu;
- aplicarea măsurilor de asigurare a creanţelor creditorilor;
- obligarea administratorului provizoriu să notifice în toate registrele publice precum şi persoanele vizate în lege despre aplicarea măsurilor de asigurare;
- obligarea administratorului provizoriu să notifice în cel mult 10 zile toţi creditorii
pentru înaintarea creanţelor certe şi exigibile, şi necesitatea prezentării referinţei asupra
cererii introductive într-un termen de cel mult 30 de zile.
Punerea sub observaţie a debitorului se va face prin numirea unui administrator
provizoriu, care dispune de drepturile şi atribuţiile prevăzute la art.25 alin.(5) din Legea insolvabilităţii. Instanţa va stabili cuantumul de remunerare a administratorului
provizoriu în mărime fixă pentru fiecare lună de activitate efectiv lucrată şi confirmată
documentar. Administratorul provizoriu va activa pînă la numirea administratorului
insolvabilităţii sau pînă la respingerea cererii introductive din lipsa temeiului de insolvabilitate.
8.2. În decurs de 2 zile de la adoptarea încheierii de admitere a cererii introductive
(înaintate de creditor), instanţa va expedia copia cererii debitorului, solicitîndu-i prezentarea unei referinţe în cel mult 10 zile de la primirea cererii.
La referinţa debitorului faţă de cererea introductivă se vor anexa actele specificate
la art.17 din lege.
Dacă, examinînd referinţa, instanţa constată că debitorul nu este în stare de insolvabilitate, ea va respinge cererea introductivă.
Dacă debitorul nu va contesta prin referinţă că este în stare de insolvabilitate şi îşi
va exprima intenţia de a restructura activitatea, instanţa de insolvabilitate va adopta o
hotărîre de intentare a procedurii de insolvabilitate, obligîndu-l să prezinte un plan al
procedurii de insolvabilitate.
Prin referinţa depusă în conformitate cu art.28 alin.(6) din lege, creditorii se pot
opune intentării procesului de insolvabilitate ori se alătură cererii creditorului iniţial.
Lipsa de referinţă la cererea introductivă nu împiedică examinarea ei.
Referinţa debitorului sau obiecţiile creditorilor care se opun intentării procesului
de insolvabilitate vor fi soluţionate de instanţa de insolvabilitate într-o şedinţă publică. Instanţa de insolvabilitate va lua măsurile de pregătire preliminară a examinării cauzei privind insolvabilitatea în conformitate cu prevederile CPC, inclusiv poate
solicita audierea persoanelor ce fac parte din administraţia societăţii, insolvabilitatea
căreia se solicită.
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9. Perioada de observaţie
9.1. Perioada de observaţie va fi perioada cuprinsă între data admiterii cererii introductive şi data intentării procedurii de insolvabilitate. Perioada de observaţie nu poate
dura mai mult de 60 de zile, cu posibilitatea extinderii încă pentru 15 zile. În perioada de
observaţie, debitorul va putea continua activităţile curente (specificate la art.23 alin.(2)
din lege) sub supravegherea administratorului provizoriu dacă nu i s-a ridicat dreptul
de administrare sau sub conducerea acestuia dacă i s-a ridicat dreptul de administrare.
În această perioadă activităţile debitorului se limitează la:
a) continuarea activităţilor contractate conform obiectului de activitate;
b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi de plăţi aferente acestora;
c) asigurarea finanţării cheltuielilor curente.
Alte acţiuni, neprevăzute la alin.(2) al art.23 din lege, vor putea fi efectuate numai
cu aprobarea prealabilă a instanţei de insolvabilitate, care se va pronunţa în acest sens
printr-o încheiere motivată emisă în cel mult 5 zile de la data primirii cererii de aprobare, care poate fi atacată cu recurs.
Perioada de observaţie nu se va aplica dacă debitorul declară că este insolvabil şi
solicită lichidarea sau aplicarea procedurii de restructurare sau aplicarea procedurii
simplificate de faliment.
După primirea cererii introductive, instanţa de insolvabilitate, din oficiu, iar în
unele cazuri şi la cererea creditorilor, urmează să aplice măsuri de asigurare, specificate
la art.24 alin.(2) din Legea insolvabilităţii, cît şi altele prevăzute de CPC.
9.2. Pe lîngă numirea administratorului provizoriu şi obligarea debitorului ca în
perioada de observaţie deciziile privind gestionarea patrimoniului să fie luate doar cu
acordul prealabil al administratorului provizoriu, instanţa de insolvabilitate, la cererea motivată a creditorilor sau administratorului provizoriu ori din oficiu, dispune
înlăturarea debitorului de la gestionarea patrimoniului, pune sub sechestru bunurile
debitorului şi corespondenţa lui comercială, suspendă urmăririle individuale ale creditorilor şi executările silite asupra bunurilor debitorului, precum şi curgerea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a creanţelor acestora contra debitorului,
pune sub interdicţie înstrăinarea de către debitor a bunurilor sale ori decide ca acestea
să poată fi înstrăinate doar cu învoirea expresă a administratorului provizoriu, aplică
şi alte măsuri prevăzute de lege.
Se atenţionează instanţele de judecată asupra faptului că măsura de asigurare prevăzută la art.25 alin.(2) din lege cu privire la ridicarea dreptului de administrare al întreprinderii de către debitor nu este identică cu cea prevăzută la art.24 alin.(2) lit.b) din
aceeaşi lege, prima fiind aplicată doar la cererea administratorului provizoriu sau creditorilor şi are scopul de a înlătura debitorul nu doar de la dispoziţia asupra patrimoniului,
dar şi de la conducerea propriu-zisă a afacerii acestuia, iar prin înlăturarea debitorului
de la gestionarea patrimoniului, potrivit art.24 alin.(2) lit.b) din lege se are în vedere
interdicţia debitorului de a întreprinde acţiuni şi de a încheia oricare acte ce se referă la
patrimoniu, interdicţie care poate fi aplicată şi din oficiu.
Totodată, chiar şi în cazul ridicării dreptului de administrare al debitorului în perioada de observaţie, acesta va putea, sub conducerea administratorului provizoriu, să
continue activităţile curente prevăzute la art.23 alin.(2) LI.
Aceste măsuri sunt necesare pentru împiedicarea modificării sau diminuării stării
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în care se află bunurile debitorului şi vor acţiona pînă la data intentării procesului de
insolvabilitate ori pînă la data respingerii cererii introductive, ori odată cu încheierea
unei tranzacţii în modul stabilit.
9.3. Dacă în această perioadă administratorul provizoriu depune instanţei de insolvabilitate demersuri sau creditorii ori debitorii depun cereri privind încălcarea drepturilor sale de către administratorul provizoriu, instanţa de insolvabilitate le va examina
în şedinţă publică cu citarea părţilor interesate, în cel mult 2 săptămîni de la depunerea
demersului sau cererii. Pe marginea acestora, instanţa se va pronunţa printr-o încheiere
susceptibilă de recurs de părţile vizate în încheiere.
Creditorii care au înaintat cererea introductivă ori administratorul provizoriu pot
adresa oricînd instanţei de insolvabilitate o cerere pentru a i se ridica debitorului dreptul
de administrare avînd ca justificare suportarea continuă a pierderilor din patrimoniul
acestuia. În cel mult 10 zile, instanţa de insolvabilitate va examina cererea într-o şedinţă
la care vor fi citaţi administratorul provizoriu, creditorii care au înaintat cererea introductivă şi reprezentantul debitorului. Neprezentarea părţilor citate legal nu va împiedica examinarea cererii.
Încheierea de ridicare totală sau parţială a debitorului de la administrarea întreprinderii poate fi contestată cu recurs de debitor.
9.4. Pe parcursul perioadei de observaţie, acţiunile administratorului sunt îndreptate spre îndeplinirea următoarelor sarcini:
- preluarea actelor şi ştampilelor debitorului (solicitarea actelor contabile, documentelor privind activitatea economică a debitorului etc.);
- prezentarea raportului privind executarea măsurilor de asigurare. Într-un termen
de cel mult 45 de zile de la desemnarea sa, administratorul provizoriu va prezenta instanţei de judecată un raport privind starea debitorului şi îşi va expune părerea dacă
în privinţa debitorului urmează a fi intentată procedura de insolvabilitate, procedura
simplificată de faliment sau să fie respinsă cererea introductivă. Raportul administratorului urmează să fie examinat într-o şedinţă unică cu studierea referinţei debitorului şi
obiecţiilor creditorilor;
- dispunerea de bunurile perisabile sau supuse deprecierii. Administratorul provizoriu este obligat să întreprindă toate măsurile pentru înstrăinarea bunurilor perisabile
în scopul conservării la maxim a valorii masei debitoare ;
- conservarea, administrarea bunurilor care se află sub riscul de a se distruge şi/sau
de a se deprecia;
- pregătirea tabelului preliminar al creanţelor. Administratorul provizoriu trebuie să înregistreze în instanţa de judecată tabelul preliminar al creanţelor cu indicarea
tipului acestora (garantate, chirografare). Acesta va fi un tabel provizoriu şi creanţele
vor avea statut provizoriu pînă la şedinţa de validare. Includerea sau neincluderea unei
creanţe în tabelul preliminar nu poate fi contestată în instanţa de insolvabilitate.
10. Administratorul provizoriu, administratorul/lichidatorul
10.1. Dacă la etapa intentării procedurii instanţa de judecată va desemna un administrator provizoriu pentru perioada de observaţie a debitorului, ulterior se va desemna
un administrator pentru procesul de insolvabilitate sau procedura de restructurare a
debitorului.
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Pentru conducerea activităţii debitorului în cadrul procedurii falimentului şi al
procedurii simplificate a falimentului se va numi un lichidator.
În calitate de administrator al insolvabilităţii (administrator provizoriu) poate fi
desemnată o persoană fizică înregistrată în calitate de întreprinzător individual, independentă faţă de creditori şi debitor.
Pentru a putea fi desemnată în calitate de administrator, persoana trebuie să corespundă următoarelor criterii:
- să fie cetăţean al RM, cu domiciliu permanent pe teritoriul ei;
- să aibă studii superioare în unul din următoarele domenii: administrativ, juridic,
economico-financiar sau tehnic;
- să aibă experienţă de cel puţin 5 ani de activitate în unul din următoarele domenii:
administrativ, juridic, economico-financiar sau tehnic;
- să dispună de certificat de instruire profesională în vederea desfăşurării activităţii
de administrator;
- să nu aibă antecedente penale.
Persoana care depune cererea introductivă (debitorul sau creditorul) propune candidatura administratorului provizoriu/ administratorului şi instanţa este obligată sa-l
desemneze (art.16, 20, 63 (4); pe urmă adunarea creditorilor este în drept fără motiv să
ceară destituirea acestui administrator şi să propună pe altul (art.65). Acestea sunt nişte
prevederi noi pentru Legea insolvabilităţii.
10.2. Nu vor putea fi numiţi în calitate de administrator:
a) membrii organelor de conducere ale debitorului, persoanele care au deţinut
funcţii în organele de conducere ale debitorului sau persoanele care deţin cote de participaţie ori acţiuni în capitalul social al debitorului;
b) persoanele care au deţinut funcţii de conducere sau care au fost asociaţi ai unui
alt debitor declarat insolvabil în ultimele 24 de luni;
c) asociaţii cu răspundere nelimitată în societăţile în nume colectiv şi în comandită;
d) persoanele cu antecedente penale;
e) persoanele lipsite, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, de dreptul de a administra întreprinderi şi alte persoane juridice;
f) persoanele apropiate sau dependente de judecătorul care examinează cazul de
insolvabilitate.
Lichidatorul urmează să întrunească condiţiile prevăzute de art.90 alin.(1) CC, precum şi alte condiţii suplimentare stabilite de legi speciale.
10.3. Din sensul art.63 alin.(6) din Lege, administratorul şi lichidatorul sunt înscrişi
în registrul de stat al persoanelor juridice şi în registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, astfel o condiţie obligatorie pentru a fi desemnaţi în aceste funcţii este deţinerea
de către aceştia a calităţii juridice de întreprindere individuală.
10.4. Administratorul şi lichidatorul îşi exercită atribuţiile sub supravegherea instanţei de insolvabilitate. Atribuţiile principale ale administratorului sunt stabilite la
art.66 din lege şi nu pot fi remise altor persoane sau organe.
Acţiunile administratorului trebuie să fie orientate spre păstrarea, majorarea şi valorificarea cît mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, administratorul provizoriu are dreptul la remunerare, precum şi la recuperarea cheltuielilor suportate pentru acţiunile sale (notifi-
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carea creditorilor, comunicarea actelor de procedură etc.). Cuantumul de remunerare
este stabilit de instanţa de insolvabilitate în mărime fixă potrivit art.25 alin.(6) din lege.
Atît sumele pentru remunerarea administratorului, cît celelalte cheltuieli necesare, efectuate de administratorul provizoriu se suportă din patrimoniul debitorului.
Dacă în patrimoniul debitorului nu există bunuri ori acestea sunt insuficiente, remunerarea administratorului provizoriu şi acoperirea cheltuielilor, efectuate de acesta în
perioada de observare a debitorului, le suportă membrii organelor de conducere şi asociaţii, acţionarii sau membrii debitorului în mod solidar (art.32 alin.(2) din lege).
Modalitatea de repartizare a cheltuielilor de remunerare a administratorului provizoriu o stabileşte instanţa de insolvabilitate într-o hotărîre sau încheiere emisă în urma
examinării cauzei.
Administratorul insolvabilităţi, de asemenea, are dreptul la remuneraţie şi la restituirea cheltuielilor aferente. Remuneraţia se compune din onorariul fix stabilit de comitetul creditorilor, care se plăteşte lunar din contul debitorului şi onorarii de succes sub
formă procentuală ce se stabileşte de comitetul creditorilor şi se achită din contul creditorilor în urma valorificării masei debitoare. Onorariul de succes poate fi de cel mult 5%
din sumele distribuite creditorilor în urma valorificării masei debitoare şi/sau din suma
creanţelor stinse prin compensare.
În cazul în care statul este creditor majoritar, onorariul de succes sub formă procentuală se stabileşte în baza grilei prevăzute în Regulamentul privind remunerarea administratorului procesului de insolvabilitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1717
din 27.12.2002.
Pe lîngă onorariul fix şi cel de succes, comitetul sau adunarea creditorilor poate
decide acordarea unei plăţi unice administratorului în cazul în care acesta propune un
plan de restructurare acceptat şi confirmat.
Cheltuielile aferente efectuate de administrator (publicare, notificare, convocare şi
comunicarea actelor de procedură) vor fi suportate din patrimoniul debitorului.
Dacă debitorul nu dispune de bunuri pentru acoperirea cheltuielilor de insolvabilitate, achitarea onorariului fix administratorului se trece în mod solidar, prin încheiere judecătorească, în obligaţia organelor de conducere ale debitorului consemnate la
art.247.
În sensul Legii insolvabilităţii, membri ai organelor de conducere ale debitorului
pot fi: debitorul persoană fizică ce desfăşoară activitate individuală de întreprinzător,
fondatorul întreprinderii individuale sau al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), administratorii societăţilor comerciale, membrii organelor executive, membrii consiliilor de
supraveghere (de observatori), lichidatorii şi membrii comisiilor de lichidare, contabilii.
Instanţa citează administratorul, membrii de conducere ai debitorilor, preşedintele comitetului creditorilor, însă neprezentarea acestora nu împiedică examinarea cauzei. Încheierea e susceptibilă cu recurs de persoanele vizate.
Dacă masa debitoare nu se valorifică şi nu există mijloace băneşti, sumele cuvenite ca onorarii administratorului pot fi înlocuite cu transmiterea în natură a bunurilor din masa debitoare evaluată la suma datoriei. Transmiterea bunurilor se face în
temeiul hotărîrii comitetului creditorilor, confirmată de instanţa de insolvabilitate.
Confirmarea se va face prin înscrierea sintagmei „se aprobă” pe hotărîrea comitetului
creditorilor.
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Deşi art.70 alin.(13) din lege prevede, în cazul lipsei sau insuficienţei bunurilor,
trecerea cheltuielilor pentru remunerarea administratorului doar pe seama organelor de
conducere ale debitorului, acestea vor putea fi recuperate şi de la asociaţii sau acţionarii
debitorului.
Concluzia rezultă din faptul că, potrivit art.52 alin.(1) şi (2) din lege, remuneraţia
şi cheltuielile administratorului provizoriu şi ale administratorului se atribuie la cheltuieli ale procesului de insolvabilitate şi alte obligaţii ale masei debitoare, reprezentînd
nişte creanţe care au apărut în legătură cu intentarea procesului de insolvabilitate. Or,
potrivit art.159 alin.(4) din lege, în cazul în care, la distribuţia finală, se constată că bunurile care alcătuiesc masa debitoare nu sunt suficiente pentru plata creanţelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat, instanţa de insolvabilitate va autoriza, în mărimea
creanţelor neacoperite, executarea silită din bunurile membrilor organelor de conducere ale debitorului declarate culpabile de neîndeplinirea obligaţiilor de depunere a
cererii introductive prevăzute la art.14 şi 248 şi, după caz, din patrimoniul asociaţilor
(membrilor, acţionarilor) cărora le-ar fi imputată apariţia stării de insolvabilitate a debitorului, pronunţînd o încheiere definitivă şi executorie.
10.5. La cererea comitetului creditorilor, a adunării creditorilor, a administraţiei
publice centrale de specialitate /autorităţilor administraţiei publice locale sau din oficiu,
instanţa de judecată poate destitui administratorul din motivele specificate la art.71 alin.
(1) din Legea insolvabilităţii.
După audierea administratorului, instanţa adoptă o încheiere de destituire, prin
aceasta desemnînd concomitent un alt administrator în condiţiile art.63 din lege.
Încheierea de destituire poate fi atacată cu recurs de către administrator. Încheierea de respingere a propunerii comitetului creditorilor poate fi atacată cu recurs de
orice membru al lui. Dacă cererea de destituire a fost formulată de adunarea creditorilor, încheierea de respingere a cererii se poate contesta cu recurs de către orice
creditor.
Dacă are motive întemeiate, administratorul poate adresa instanţei o cerere de demisie. Încheierea de admitere a demisiei nu este susceptibilă de recurs, cea de respingere
a cererii poate fi contestată de administrator.
10.6. Potrivit art.71 alin.(8) din Lege, în cazul în care administratorul/lichidatorul
nu îşi poate exercita temporar atribuţiile (boală, deplasare pe un termen mai îndelungat
ş.a.), la cererea lui, a adunării creditorilor sau a comitetului creditorilor, instanţa de insolvabilitate îi desemnează un locţiitor.
Legea nu prevede în mod expres situaţiile în care încetează activitatea administratorului în circumstanţe ce nu depind de voinţa cuiva, însă aceasta poate înceta în caz de
deces, pierdere sau limitare a capacităţii de exerciţiu sau de alegere, de numire a administratorului la o funcţie incompatibilă cu exercitarea funcţiei şi în alte cazuri.
Pentru comiterea acţiunilor ilegale, administratorul poartă răspundere disciplinară, materială, contravenţională sau penală.
Pentru neîndeplinirea obligaţiilor sau neprezentarea raportului pentru perioada sa
de activitate, instanţa de insolvabilitate, după un avertisment, îi poate aplica administratorului o amendă printr-o încheiere susceptibilă de recurs.
Răspunderea contravenţională şi penală se va aplica în afara procesului de insolvabilitate.
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11. Adunarea creditorilor, Comitetul creditorilor
11.1. Creditorii participă procesual în procesul insolvabilităţii atît în mod individual, cît şi prin organele sale: adunarea creditorilor şi comitetul creditorilor.
Toţi creditorii debitorului într-un proces de insolvabilitate reprezintă adunarea
creditorilor. Acesta este un organ colegial care exercită în numele creditorilor toate
acţiunile cu privire la creanţele debitorului insolvabil şi repartizarea masei debitoare
(art.54-59 din Legea insolvabilităţii).
Adunarea creditorilor nu este în drept să soluţioneze chestiunile care, conform legii, sunt atribuite administratorului insolvabilităţii sau debitorului. Excepţie de la aceste
norme legale vor face situaţiile în care problemele discutabile au fost incluse în ordinea
de zi a adunării creditorilor la iniţiativa acestui organ.
Instanţa de insolvabilitate poate anula hotărîrile adoptate de adunarea creditorilor
la cererea administratorului insolvabilităţii (lichidatorului) sau a reprezentantului debitorului sau la cererea creditorilor îndreptăţiţi de lege (depusă în termen de 5 zile de la
data luării de cunoştinţă) dacă se invocă încălcări de procedură sau pentru motive de
ilegalitate.
Cererea menţionată se soluţionează în şedinţă publică în cel mult 10 zile de la data
depunerii. La şedinţă sunt invitaţi: persoana care a introdus cererea, administratorul şi
preşedintele adunării creditorilor.
Instanţa de insolvabilitate se va pronunţa printr-o încheiere de anulare sau una de
respingere a cererii de anulare. Prima încheiere poate fi contestată cu recurs de orice
creditor (chirografar sau garantat), cea de-a doua – de către participantul la proces care
a cerut anularea hotărîrii.
11.2. Se va lua în vedere că instanţa de insolvabilitate, examinînd contestaţiile împotriva hotărîrilor Adunării creditorilor, în caz de admitere a contestaţiilor, va putea
anula doar hotărîrea Adunării creditorilor, dar nu şi procesul verbal al şedinţei, deoarece potrivit art.56 alin.(17) din lege în procesul-verbal al adunării creditorilor, de
rînd cu hotărîrea adoptată, care constituie obiectul contestării, se consemnează data,
ora şi locul adunării, cuantumul total al creanţelor cu drept de vot înregistrate în tabelul
de validare a creanţelor, numărul de creanţe cu drept de vot reprezentate la adunare,
numele şi prenumele preşedintelui şi secretarului adunării, ordinea de zi, tezele principale ale cuvîntărilor pe marginea ordinii de zi, numele şi prenumele celor care au
ţinut discursuri, anexele la procesul-verbal (lista creditorilor cu drept de vot, dovada
înştiinţării creditorilor despre convocarea adunării, actele de certificare a împuternicirilor reprezentanţilor creditorilor prezenţi la adunare, informaţia despre ţinerea adunării
creditorilor adusă la cunoştinţă creditorilor şi textul buletinului de vot, procesul-verbal
privind rezultatul votului, lista materialelor pentru ordinea de zi, textul discursurilor şi
al opiniilor separate ale creditorilor la cererea acestora, dările de seamă şi rapoartele prezentate adunării creditorilor, exemplare ale regulamentelor şi/sau ale altor acte aprobate
de adunarea creditorilor, alte documente prevăzute în hotărîrea adunării creditorilor,
care nu constituie parte integrantă a hotărîrii, dar constituie informaţii şi date despre
procedura desfăşurării Adunării creditorilor şi care pot fi utilizate de către părţi şi instanţă ca probe şi argumente întru admiterea sau respingerea contestaţiei.
11.3. Un alt organ prin care participă creditorii la procesul de insolvabilitate este
comitetul creditorilor. Acesta se instituie iniţial de instanţa de insolvabilitate prin ho-
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tărîrea de intentare a procesului respectiv, pînă la convocarea adunării creditorilor. Ulterior componenţa acestui organ poate fi menţinută, revocată, suplinită sau redusă de
adunarea creditorilor.
Atribuţiile şi modul de funcţionare a comitetului creditorilor sunt prevăzute la
art.61-62 din Legea insolvabilităţii.
Împotriva hotărîrilor comitetului creditorilor se poate depune contestaţie în instanţa de insolvabilitate de către orice creditor sau administratorul/lichidatorul insolvabilităţii în termen de 5 zile de la adoptarea acesteia.
Legea prevede un termen restrîns de soluţionare a contestaţiei – 10 zile lucrătoare,
într-o şedinţă publică cu invitarea persoanei care a depus-o, a administratorului/lichidatorului şi a preşedintelui comitetului creditorilor.
În privinţa contestaţiei, instanţa se va pronunţa printr-o încheiere de anulare a hotărîrii sau de respingere a anulării. Încheierea va fi susceptibilă de recurs de către persoanele vizate în ea.
12. Clasele de creditorii, rangurile
12.1. În dependenţă de prioritatea ce o au la satisfacerea creanţelor, creditorii se împart în creditori garantaţi, creditori chirografari şi creditorii ale căror creanţe au apărut
în legătură cu intentarea procesului de insolvabilitate (creditorii masei).
Creditori garantaţi (art.50 din lege) – sunt persoane ale căror creanţe sunt asigurate
prin garanţii (gaj convenţional sau legal) şi au apărut înainte de intentarea procesului de
insolvabilitate. În partea negarantată a creanţelor, aceşti creditori sunt creditori chirografari.
12.2. Gajul este un drept real constituit în favoarea creditorului asupra unui bun
(drept) al altuia pentru garantarea unei creanţe, care îl îndreptăţeşte pe creditor la satisfacerea creanţei sale în mod prioritar faţă de ceilalţi creditori din produsul bunului
(dreptului) gajat. În scopul satisfacerii creanţei din produsul bunului gajat, dreptul de
gaj conferă creditorului gajist dreptul de a urmări bunul gajat, de a-l lua în posesie, de a-l
vinde el însuşi sau sub controlul instanţei judecătoreşti. În cadrul procesului de insolvabilitate, dreptul de gaj conferă creditorului dreptul de a fi satisfăcut cu prioritate faţă de
alţi creditori din contul bunului gajat care face parte din masa debitoare.
Potrivit Legii cu privire la gaj, gajul legal poate naşte doar din creanţele statului
pentru sumele datorate conform legislaţiei fiscale şi creanţele rezultate dintr-o hotărîre
judecătorească.
12.3. Potrivit art.50 din Legea insolvabilităţii, se atribuie la categoria de creditori
garantaţi creditorul care deţine un bun sau un titlu în asigurarea dreptului său, creditorul care are un drept de retenţie şi creanţele persoanelor fizice, născute din contracte de
investire în construcţia de locuinţe.
Spre deosebire de legea veche a insolvabilităţii, legea nouă a exclus din categoria
persoanelor garantate statul, în cazul încasării impozitelor de orice fel şi a taxelor vamale asupra unor bunuri care, conform legii, servesc drept garanţie a plăţilor.
În acelaşi timp, dacă statul, în persoana organelor fiscale, a instituit un gaj legal
pentru sumele datorate conform legislaţiei fiscale, cu înregistrarea acestuia în Registrul
respectiv, organele fiscale se atribuie la categoria de creditori garantaţi şi doar în privinţa
bunurilor pentru care a fost instituit gajul legal.
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Potrivit legii, sunt atribuiţi la categoria de creditori garantaţi persoanele care deţin
un drept de retenţie (art.637 – 641). Printre aceste persoane ar fi superficiarul care are
dreptul de retenţie a construcţiei pînă la plata despăgubirii (art.452 Cod civil), vînzătorul în cazul conservării bunului pînă la plata recompensei de conservare (art.780 alin.
(4) Cod civil), comodatarul – în situaţia prevăzută de art.865 Cod civil, cărăuşul pînă la
achitarea taxei de transport (art.985 alin.(3) Cod civil), antreprenorul în cazul prevederilor art.952 Cod civil, art.1066 Cod civil dreptul de retenţie al comisionarului, art.1103
Cod civil dreptul de retenţie al depozitarului ş.a.
12.4. Prin lege sunt atribuite la creditori garantaţi creanţele persoanelor fizice, născute din contracte de investire în construcţia de locuinţe.
Se va avea în vedere că persoanele fizice, care sunt parte a unui contract de investiţie, pot pretinde la calitatea de creditor garantat doar dacă demonstrează prin probe
veridice achitarea unor sume la contul debitorului în bancă sau în casa acestuia a sumei
integrale sau parţiale a contractului de investiţie şi ca bun garantat (gajat, ipotecat) va
constitui spaţiul locativ concret construit sau construit parţial sau bunul imobil în totalitate, dacă în contractul de investiţie nu este identificat concret spaţiul locativ care
constituie obiectul contractului de investiţie.
12.5. Creditori chirografari (art.42 din lege) – sunt persoanele care, deşi la momentul intentării procesului de insolvabilitate au o creanţă patrimonială faţă de debitor,
aceasta nu este garantată, adică sunt acei creditori care nu au o garanţie reală care să le
asigure realizarea creanţei pe care o au împotriva debitorului (ipotecă, gaj), dar numai
un drept general asupra bunurilor prezente şi viitoare ale debitorului lor.
Creditorii chirografari se împart în 2 categorii: creditori ale căror creanţe au apărut
înainte de intentarea procesului de insolvabilitate şi creditori ale căror creanţe au apărut
în legătură cu intentarea procesului de insolvabilitate.
12.6. Creditorii ale căror creanţele au apărut înainte de intentarea procesului de
insolvabilitate se împart în următoarele ranguri:
Rangul I – creanţele din dăunarea sănătăţii sau din cauzarea morţii;
Rangul II – creanţele salariale faţă de angajaţi, cu excepţia persoanelor indicate la
art.247 din Legea insolvabilităţii (membrii organelor de conducere ale debitorului) şi
remuneraţia datorată conform drepturilor de autor;
Rangul III – creanţele pentru creditele acordate de Ministerul Finanţelor, creditele
interne şi externe acordate cu garanţie de stat, impozitele şi alte obligaţii de plată la bugetul public naţional;
Rangul IV – creanţele de restituire a datoriilor faţă de rezervele materiale ale statului;
Rangul V – alte creanţe chirografare care nu sunt de rang inferior;
Rangul VI – creanţe chirografare de rang inferior care se divizează în:
- dobînda la creanţele creditorilor chirografari calculată după intentarea procesului;
- amenzile, penalităţile şi alte sancţiuni financiare (pecuniare), precum şi cele cauzate de neexecutarea obligaţiilor sau din executarea lor necorespunzătoare;
- creanţele din prestaţiile gratuite ale debitorului;
- creanţele legate de rambursarea creditelor capitalizate şi/sau împrumuturile unui
asociat, acţionar sau membru al debitorului ori ale persoanelor afiliate sau interdependente şi alte asemenea creanţe;
- creanţele salariale ale persoanelor indicate la art.247 din lege.
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12.7. Creditorii ale căror creanţe au apărut în legătură cu intentarea procesului de
insolvabilitate se divizează în:
a) creditori ale căror creanţe au apărut în legătură cu cheltuielile procedurii de insolvabilitate;
b) creditori ale căror creanţe au apărut în legătură cu cheltuielile în privinţa masei
debitoare.
La cheltuieli ale procedurii de insolvabilitate se referă:
- cheltuieli de judecată (sume plătite persoanelor care au contribuit la înfăptuirea
justiţiei (martori, experţi, specialişti), cheltuieli suportate de instanţa de judecată la efectuarea actelor de procedură (înştiinţarea părţilor, cheltuieli de căutare a părţii, cheltuieli
de executare a actelor de procedură etc.);
- cheltuieli suportate în legătură cu remuneraţia şi recuperarea cheltuielilor administratorului provizoriu şi a administratorului insolvabilităţii/lichidatorului.
La cheltuieli în privinţa masei debitoare se referă:
- cheltuieli apărute în legătură cu acţiunile de administrare, valorificare şi distribuire a masei debitoare ale administratorului;
- cheltuieli rezultate din obligaţiile contractuale realizate în legătură cu intentarea
procedurii de insolvabilitate etc.
13. Creanţe, tabele ale creanţelor, validare, contestaţii
13.1. O etapă premergătoare celei de înaintare a creanţelor este notificarea de către administratorul provizoriu în cel mult 10 zile lucrătoare de la numirea sa a tuturor
creditorilor din evidenţa contabilă a debitorului despre necesitatea înaintării creanţelor
(art.26 alin.(2) din lege).
Termenul limită de depunere de către creditori în instanţa de insolvabilitate a cererii de admitere a creanţelor este de 30 de zile de la data notificării (art.29 alin.(2) din
lege). Cererea de admitere a creanţelor are acelaşi regim juridic ca şi cererea de chemare
în judecată, creditorul nefiind obligat să probeze notificarea prealabilă (art.19 alin.(3)
din lege). În cererea de admitere a creanţelor se va indica: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţelor, menţiuni cu privire la eventuale drepturi de preferinţă şi garanţii. Totodată, la cerere se vor anexa documentele
justificative din care rezultă creanţele şi garanţiile.
Legea acordă administratorului provizoriu un termen de 15 zile pentru verificarea
creanţelor şi întocmirea tabelului preliminar.
În rezultatul verificării creanţelor, administratorul provizoriu va întocmi tabelul
preliminar al creanţelor, ce va rezulta din:
a) datele evidenţei contabile a debitorului;
b) cererile de admitere a creanţelor înaintate de creditori.
13.2. Creanţele incluse în tabelul preliminar nu se contestă (art.29 alin.(8) din lege).
Dacă sunt confirmate de administratorul provizoriu vor fi considerate a fi valabile şi
corecte, însă pot fi contestate după intentarea procesului de insolvabilitate sau al procedurii simplificate a falimentului doar dacă au fost incluse în tabelul definitiv.
Contestaţia poate fi depusă cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa de validare de către
debitor sau creditor, însă contestaţia doar a debitorului nu poate să invalideze creanţa
(art.143 alin.(6) din lege).
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Contestaţiile depuse într-un termen mai mic de 3 zile sau în cadrul şedinţei de validare, sau după şedinţa de validare se declară tardive de către instanţa de insolvabilitate
şi se restituie fără a fi examinate.
Instanţa de insolvabilitate va adopta în acest sens o încheiere nesusceptibilă de recurs (legea nu o menţionează cu drept de atac).
Se va reţine că, în pofida regulii generale privind faptul depunerii contestaţiilor în
maxim 3 zile pînă la şedinţa de validare, contestaţiile bazate pe fals sau erori pot fi înaintate pînă la încetarea procesului (art.144 alin.(8) LI).
13.3. După intentarea procesului de insolvabilitate, instanţa mai acordă conform
art.34 alin.(4) din lege – 45 de zile pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, face apel către creditorii garantaţi, iar administratorul numit mai face o notificare
creditorilor cunoscuţi (art.35 alin.(4) din lege) pentru înaintarea creanţelor.
După expirarea termenului de 45 de zile, administratorul va verifica în termen de
15 zile creanţele şi va întocmi tabelul definitiv (art.34 alin.(5) lit.b) din lege). Totodată,
instanţa stabileşte data şedinţei de validare care nu va depăşi 30 de zile după întocmirea
tabelului definitiv.
13.4. Dacă creditorii au înaintat creanţa în tabelul preliminar, ei nu urmează să
confirme repetat creanţele pentru tabelul definitiv, iar creanţele care au fost incluse în
tabelul preliminar de administrator în baza datelor contabile şi n-au fost susţinute de
creditori în termen prin cerere – nu se includ în tabelul definitiv şi se consideră nevalabile (art.140 alin.(4) din lege).
Creanţele neajunse la scadenţă se consideră scadente din momentul intentării
procesului de insolvabilitate. Creanţele sub condiţie la data deschiderii procedurii
(care pot fi valorificate împotriva debitorului numai după executarea unui codebitor
principal) vor fi îndreptăţite să participe la distribuiri de sume în măsura permisă de
această lege.
13.5. La expirarea termenului de verificare (15 zile după cele 45 acordate pentru
înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor după intentarea procesului de insolvabilitate), administratorul va depune imediat tabelul în instanţa de insolvabilitate.
Procedura de verificare a tabelului definitiv şi validarea creanţelor se va efectua în
felul următor:
- judecătorul validează cu menţiunea „validat” în rubrica respectivă creanţele incluse în tabelul definitiv de către administrator care nu au fost contestate;
- în privinţa creanţelor contestate, judecătorul va face o consemnare în tabel cu
menţiunea „creanţe cu titlul provizoriu”, în care se indică suma creanţei, persoana care
a depus contestaţia, ceea ce va însemna că creanţele în cauză sunt admise provizoriu pe
perioada examinării contestaţiei.
O creanţă se va considera validată dacă ea, fiind acceptată şi inclusă de administratorul insolvabilităţii în tabelul definitiv al creanţelor nu a fost contestată de debitor
sau creditori cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa de validare ori dacă, fiind introdusă o
contestaţie, a fost ridicată.
Instanţa de insolvabilitate va valida sau confirma contestarea creanţei debitorului,
dar nu se va putea opune unei creanţe, chiar şi împotriva unei creanţe vădit neîntemeiate, dacă nimeni din participanţii la proces nu o contestă.
13.6. Contestaţiile se examinează în şedinţa de validare sau în cadrul unei şedinţe
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speciale cu citarea atît a contestatorului, cît şi a creditorului a cărui creanţă a fost contestată, a administratorului sau a oricărei persoane cointeresate în chestiunea dată.
În procesul examinării contestaţiilor, contestatorul şi/sau creditorul a cărui creanţă a
fost contestată, precum şi administratorul sau alte persoane au dreptul să prezinte oricare
probe şi dovezi şi să-şi exercite toate drepturile sale de parte în proces conform CPC.
Instanţa de insolvabilitate în rezultatul examinării contestaţiei adoptă o încheiere
de admitere sau de respingere a contestaţiei care poate fi contestată cu recurs. Încheierea
este executorie pentru administrator şi pentru toţi creditorii şi constituie temei pentru
rectificarea tabelului definitiv al creanţelor sau a tabelului definitiv consolidat fără a se
convoca şedinţa specială de validare.
13.7. Dacă în procesul examinării contestaţiilor se constată un litigiu de drept
(art.144 alin.(4) din lege), instanţa admite contestaţia, creanţa se radiază din tabel, iar
creditorul a cărui creanţă nu a fost validată poate să intenteze un proces separat sau să
preia procesul suspendat care era pendinte pe rol în temeiul art.79 alin.(4).
Existenţa unui litigiu de drept se constată de instanţa de insolvabilitate în fiecare
caz aparte pe baza probelor şi dovezilor prezentate, ţinînd cont de faptul că însuşi examinarea contestaţiei presupune în sine un litigiu de drept şi care este definitivat prin
admiterea sau respingerea contestaţiei, or, potrivit legii insolvabilităţii, creanţa validată
are efectul unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
Admiterea contestaţiei prin constatarea unui litigiu de drept, cu radierea creanţei
din tabel, poate avea loc în cazurile în care creanţa solicitată de creditor pentru a fi admisă, nu se confirmă prin probele şi argumentele invocate şi administrate, iar confirmarea
acestea presupune diverse acţiuni procesuale (efectuare de expertize, evaluări, probe
suplimentare, care urmează a fi apreciate respectiv).
În asemenea situaţii, creditorul a cărui creanţă nu a fost validată prin admiterea
contestaţiei, este în drept de a intenta un proces separat, după regulile generale, în instanţa competentă şi nu în instanţa de insolvabilitate.
Această concluzie rezultă şi din faptul că în situaţia în care se admite o contestaţie în privinţa creanţei unui creditor, al cărui litigiu de drept (la acţiunea creditorului
împotriva debitorului) se află suspendat, ca rezultat al înaintării creanţei în instanţa de
insolvabilitate, în altă instanţă, procesul poate fi preluat de creditor în aceeaşi instanţă.
Potrivit art.141 din Legea insolvabilităţii, cererea de admitere a creanţelor are acelaşi regim juridic ca şi cererea de chemare în judecată şi aceasta va cuprinde, inclusiv,
suma datorată, temeiul creanţelor, iar la cerere se anexează documentele justificative din
care izvorăsc creanţele.
13.8. După ce toate contestaţiile la creanţele incluse în tabelul definitiv au fost examinate, administratorul va prezenta instanţei de insolvabilitate tabelul definitiv consolidat care va cuprinde totalitatea creanţelor ce figurează a fi admise în tabelul definitiv şi
cele rezultate în urma soluţionării contestaţiilor.
Tabelul definitiv consolidat are efectul unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile, titularii cărora au dreptul ulterior să participe la vot la adunarea creditorilor
conform atribuţiilor conferite de lege. Astfel, odată cu confirmarea creanţelor are loc
legitimarea statutului procesual al creditorilor.
13.9. Art.145 din Legea insolvabilităţii prevede situaţia înaintării tardive a creanţelor. Astfel, titularul unei creanţe născute anterior intentării procesului care nu depune
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cererea de validare a creanţelor în termenul prevăzut prin hotărîrea instanţei de insolvabilitate (cel mult 45 de zile de la data intentării procedurii) va fi decăzut din drepturile
prevăzute de alin.(1) al art.145 din lege:
- de a participa şi a vota la adunarea creditorilor;
- de a înainta şi de a retrage candidatura administratorului insolvabilităţii;
- de a participa la distribuire de sume în cadrul procedurii de restructurare şi/sau al
procedurii falimentului;
- de a-şi realiza creanţele împotriva debitorului, a membrilor ori asociaţiilor acestuia;
- de a înainta propuneri de restructurare a debitorului.
Decăderea din aceste drepturi nu va avea loc dacă notificarea intentării procesului
s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legii.
În cazuri excepţionale, creditorului ar putea depune instanţei o cerere motivată de
repunere în termen a cererii de admitere a creanţei. Instanţa de insolvabilitate va pronunţa o încheiere de repunere în termen a cererii de admitere a creanţei în următoarele
cazuri:
- nu s-a respectat procedura de notificare a intentării procesului prevăzută la art.35
alin.(4) din Legea insolvabilităţii (art.145 alin.(2) din lege).
- termenul de înaintare a creanţelor nu a fost respectat din cauza unor circumstanţe
legate de persoana creditorului (spre exemplu, creditorul s-a aflat timp îndelungat peste
hotare, s-a aflat în concediu medical un timp îndelungat cu o situaţie de imposibilitate
de înaintare a creanţelor);
- termenul de înaintare a creanţelor nu a fost respectat din cauza unor circumstanţe
legate de obiectul creanţei;
Încheierea de repunere în termen menţionată poate fi contestată cu recurs de către administratorul insolvabilităţii, debitor şi creditori şi serveşte temei pentru numirea
unei şedinţe speciale de validare pe cheltuiala creditorului întîrziat, precum şi al rectificării tabelului definitiv al creanţelor (art.145 alin.(4) din lege).
13.10. Un rol important în stabilirea cercului creditorilor îl are tabelul de creanţe,
care la diferite etape a procesului are o denumire diferită:
- tabel preliminar de creanţe – acest tabel cuprinde creanţele născute înainte de perioada de observaţie, înregistrate de administratorul provizoriu în urma verificării lor,
suma solicitată de creditor, suma acceptată şi rangul de prioritate;
- tabel definitiv de creanţe – acest tabel cuprinde creanţele asupra patrimoniului
debitorului la data deschiderii procedurii, inclusiv cele acceptate în tabelul preliminar,
precum şi creanţele admise în urma soluţionării contestaţiilor, suma solicitată, suma
admisă şi rangul de prioritate.
- tabel definitiv consolidat – tabel care cuprinde totalitatea creanţelor ce figurează
ca fiind admise în tabelul definitiv de creanţe, precum şi creanţele rezultate în urma
soluţionării contestaţiilor.
Se va reţine că atît în tabelul preliminar, precum şi în tabelul definitiv şi cel consolidat, administratorul urmează să precizeze numele sau denumirea creditorului, clasa
creditorului (garantat sau chirografar), rangul creditorului, mărimea creanţei solicitate
de creditor şi suma acceptată de administrator, tipul creanţei: dacă creanţa este garantată (se precizează titlul din care izvorăşte garanţia), sub condiţie sau nescadentă.
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14. Intentarea procesului de insolvabilitate, efectele
14.1. Termenul de examinare a cererii introductive de intentare a procesului de insolvabilitate pe baza existenţei temeiurilor de insolvabilitate nu poate fi mai mare de 60
de zile lucrătoare. Din motive întemeiate termenul poate fi prelungit cu 15 zile.
După judecarea cererii, instanţa va pronunţa una din soluţiile prevăzute la art.30
alin.(4) şi (5) din lege.
Pronunţarea hotărîrii de intentare a procedurii de insolvabilitate califică existenţa
temeiurilor de fapt privind declararea unei persoane insolvabile. Ea (hotărîrea) nu modifică statutul creditorilor debitorului insolvabil, deoarece aceştia vor căpăta drepturi
doar după validarea creanţelor.
În aceeaşi ordine de idei, hotărîrea nominalizată nu hotărăşte în privinţa tipului de
procedură aplicabilă (faliment sau restructurare), pentru aceasta fiind necesar un act de
dispoziţie suplimentar.
Prin hotărîrea de intentare a procesului de insolvabilitate, instanţa va da o apreciere
concluziilor administratorului provizoriu, va prevedea mărimea revendicărilor asupra
cărora obiecţiile debitorului sau creditorilor au fost respinse sau considerate întemeiate,
va desemna administratorul insolvabilităţii, va institui un comitet al creditorilor.
În conţinutul hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate urmează să fie
indicat:
- denumirea/numele şi prenumele, sediul/adresa, codul fiscal, domeniul de activitate al debitorului;
- numele, prenumele, adresa administratorului insolvabilităţii;
- locul, data şi ora şedinţei de validare a mărimii creanţelor (şedinţa de validare) şi,
după caz, locul, data şi ora adunării creditorilor de audiere a raportului administratorului insolvabilităţii (adunarea de rapoarte);
- ora intentării procesului de insolvabilitate.
De asemenea, dispozitivul hotărîrii trebuie să conţină notificarea creditorilor despre intentarea procesului de insolvabilitate, care va cuprinde:
a) termenul-limită de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor, în vederea întocmirii tabelului definitiv – în cel mult 45 zile de la data intentării procesului;
b) termenul de întocmire a tabelului definitiv – în cel mult 15 de la expirarea termenului pentru înaintarea creanţelor;
c) convocarea şedinţei de validare a creanţelor – în cel mult 30 zile de la data expirării termenului pentru întocmirea tabelului definitiv de creanţe. La aceeaşi dată poate
fi convocată şi adunarea de rapoarte.
În conformitate cu art.35 din Lege, hotărîrea de intentare a procedurii de insolvabilitate urmează a fi publicată în termen de 2 zile din data adoptării de către administrator.
Hotărîrea menţionată poate fi contestată doar cu recurs şi doar de către debitor.
14.2. Cu privire la efectele hotărîrii de intentare a procesului de insolvabilitate, instanţele vor reţine că:
- dreptul debitorului de a administra şi de a dispune de bunurile incluse în masa
debitoare este transmis administratorului insolvabilităţii. De asemenea, debitorul nu va
putea dispune de disponibilul din conturile sale fără un ordin al administratorului;
- se suspendă activitatea organelor de conducere ale debitorului, totodată legitimîndu-se activitatea organelor nejurisdicţionale (adunarea creditorilor, comitetul creditorilor);
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- sechestrarea patrimoniului debitorului, alte măsuri de asigurare sau de limitare a
debitorului, administratorului insolvabilităţii în dreptul de administrare şi de valorificare a masei debitoare aplicate de alte instanţe de judecată sau de alte organe abilitate, se
anulează de drept şi se aplică în exclusivitate numai de către instanţa de judecată care a
intentat procedura de insolvabilitate;
- este interzisă răscumpărarea sau procurarea de către debitor a acţiunilor plasate;
- asociaţii debitorului nu au dreptul la separarea cotei de participaţie din masa debitoare în legătură cu ieşirea sau cu excluderea debitorului din lista asociaţilor;
- se suspendă calcularea penalităţilor, dobînzilor şi altor plăţi aferente datoriilor
creditoare ale debitorului.
14.3. Într-un termen de cel mult 100 de zile de la data intentării procedurii de insolvabilitate se convoacă adunarea creditorilor ce poartă denumirea adunarea de raportare. Administratorul insolvabilităţii urmează să prezinte un raport privind starea
economică a debitorului şi cauzele care au provocat insolvabilitatea.
În dependenţă de situaţia economică a debitorului şi părerile creditorilor la această
adunare urmează a fi adoptată una din hotărîrile:
- de intentare a procedurii de restructurare a debitorului;
- de intentare a procedurii falimentului.
Dacă adunarea creditorilor de raportare hotărăşte restructurarea debitorului, hotărîrea trebuie confirmată de instanţa de insolvabilitate. Într-un termen de cel mult 5
zile, instanţa va emite o încheiere privind intentarea procedurii de restructurare a debitorului şi va stabili un termen de 30 de zile pentru prezentarea planului procedurii
de restructurare. Încheierea instanţei de insolvabilitate de aprobare a hotărîrii adunării
creditorilor privind aplicarea procedurii de restructurare sau privind neadmiterea restructurării debitorului poate fi atacată cu recurs de persoana care a depus planul, administratorul insolvabilităţii, de debitor sau creditori.
Dacă părţile nu au depus planul în termenul stabilit, ele decad din dreptul de a-l
depune şi instanţa va dispune printr-o încheiere trecerea la procedura falimentului.
Dacă se aprobă propunerea administratorului insolvabilităţii de încetare a activităţii întreprinderii insolvabile, instanţa va pronunţa o încheiere de continuare a procedurii de insolvabilitate şi intrarea în faliment a debitorului.
14.4. În prezenţa condiţiilor prevăzute la art.115 alin.(1) din Legea insolvabilităţii,
instanţa va decide intrarea imediată în faliment a debitorului. Prin încheierea de intrare în
faliment, care urmează a fi publicată în conformitate cu art.7 din lege, instanţa va dispune:
- dizolvarea societăţii debitoare;
- desemnarea unui lichidator (poate fi numită şi persoana care îndeplineşte funcţiile administratorului insolvabilităţii sau altă persoană);
- valorificarea şi lichidarea masei debitoare.
15. Masa debitoare
15.1. Prin masă debitoare se semnifică bunuri, inclusiv mijloace băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă naţională şi în valută străină, aflate în proprietatea
debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, dobîndite sau recuperate
pe parcursul acestuia, cu excepţia bunurilor care, potrivit legii, nu sunt pasibile de
executare silită.
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Toate bunurile debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, precum şi
toate pe care acesta le dobîndeşte pe parcursul procesului formează masa debitoare, care
serveşte la executarea creanţelor patrimoniale ale creditorilor.
Urmează a fi distinsă noţiunea de masă debitoare de noţiunea de masă credală, ultima semnificînd în sine pasiv constituit din totalitatea obligaţiilor debitorului insolvabil
faţă de creditori.
15.2. Nu se includ în masa debitoare bunurile specificate la art.40 din Legea insolvabilităţii.
Potrivit legii nu se includ în masa debitoare bunurile scoase din circuitul civil, bunurile care, în conformitate cu Codul de procedură civilă, nu sunt pasibile de executare
silită şi drepturile patrimoniale inalienabile ale debitorului.
Cu toate că legea face referire la bunurile ce nu se includ în masa debitoare, care, în
conformitate cu Codul de procedură civilă, nu sunt pasibile de executare silită, acestea
sunt indicate în art.89 Cod de executare.
Printre aceste bunuri se enumeră seminţele de culturi agricole pentru însămînţare şi sădire, nutreţul pentru vitele care nu au fost urmărite, necesar pînă la strînsul
nutreţurilor noi sau pînă la scoaterea vitelor la păşunat, după caz, produsele agricole
perisabile, conform unei liste aprobate de Guvern, bunurile din domeniul public al
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, alte bunuri care, conform legii, nu
pot fi urmărite.
15.3. Dacă în masa debitoare există bunuri excluse din circuitul civil, administratorul insolvabilităţii notifică proprietarul lor. Acesta este obligat să ridice bunurile în
termen de 30 de zile calendaristice din momentul notificării. În cazul încălcării acestui
termen, proprietarul trebuie să restituie cheltuielile de întreţinere a bunurilor excluse
din circuitul civil.
15.4. Este important de reţinut că fondul social de locuinţe, instituţiile preşcolare
şi obiectivele de infrastructură comunală vor fi valorificate/lichidate în conformitate cu
legea, iar autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de preemţiune.
În cazul în care bunurile nominalizate nu vor putea fi valorificate/lichidate, vor fi
transmise autorităţilor administraţiei publice locale în modul prevăzut de lege.
Obligaţiile de întreţinere şi de menţinere în funcţiune a acestor obiective conform
destinaţiei lor trec la autorităţile administraţiei publice locale la expirarea a 30 de zile de
la notificarea lor despre acest fapt. Obiectivele sunt transmise necondiţionat în starea în
care se află la data transmiterii lor. Finanţarea întreţinerii acestor obiective se efectuează
de la bugetele respective.
Chiar şi în cazul valorificării şi/sau lichidării fondului social de locuinţe, a instituţiilor preşcolare şi a obiectivelor de infrastructură comunală păstrarea destinaţiei lor este
obligatorie. În caz de nerespectare a destinaţiei lor, autoritatea administraţiei publice
locale poate solicita instanţei de judecată anularea dreptului de proprietate al cumpărătorului sau al dobînditorului şi remiterea acestui drept către autoritatea administraţiei
publice locale. În acest caz, mijloacele băneşti achitate de cumpărător sau valoarea creanţei stinse dobînditorului vor fi restituite acestora de la bugetul autorităţii administraţiei publice locale care a solicitat anularea.
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16. Separarea bunului din masa debitoare
16.1. Dacă o persoană demonstrează în baza unui drept real sau personal că un bun
nu poate fi inclus în masa debitoare, ea neavînd statut de creditor chirografar, va putea
solicita separarea bunului din masa debitoare, adresînd în acest sens o cerere motivată
administratorului insolvabilităţii. Dacă administratorul va refuza separarea, persoana
va sesiza instanţa de insolvabilitate.
Se atenţionează instanţele de judecată că, spre deosebire de Legea insolvabilităţii
nr.632 din 14.11.2001, care prevedea în art.59 că în cazul separării bunului din masa debitoare nu se aplică Legea insolvabilităţii, competenţa acestor cerinţe revenind judecătoriilor de drept comun, Legea nr.149 din 29.06.2012 prevede expres (art.48) competenţa
instanţei de insolvabilitate (curtea de apel) de a soluţiona cerinţele de separare a bunului
dacă administratorul insolvabilităţii a refuzat separarea.
În privinţa cererii de separare a bunului, instanţa se va pronunţa printr-o hotărîre
în care va forma loturi de atribuire a bunurilor, ţinînd cont de acordul părţilor, de natura bunurilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăruia, de faptul dacă unii coproprietari nu au făcut construcţii sau îmbunătăţiri etc. La necesitate, în prealabil instanţa poate
dispune printr-o încheiere efectuarea unei expertize, care va arăta criteriile de separare
sau va facilita partajarea masei debitoare.
16.2. Dacă nu este posibilă partajarea în natură a bunului sau separarea acestuia,
instanţa de insolvabilitate va emite o încheiere, prin care va raporta cu titlul provizoriu
bunul la masa debitoare şi îi va stabili un termen administratorului provizoriu pentru
achitarea contravalorii bunului solicitantului. Dacă administratorul va achita în termen
suma cuvenită solicitantului, bunul va fi inclus în masa debitoare printr-o hotărîre a
instanţei de insolvabilitate.
În cazul în care administratorul nu a achitat în termenul stabilit solicitantului suma
cuvenită, instanţa de insolvabilitate va dispune printr-o încheiere vînzarea bunului. Sumele rezultate din vînzarea bunului vor fi împărţite de instanţa de insolvabilitate potrivit dreptului real.
17. Valorificarea masei debitoare
17.1. După intentarea procedurii falimentului, sarcina de bază a lichidatorului este
valorificarea cît mai avantajoasă şi lichidarea masei debitoare, însă numai cu acordul
expres al comitetului creditorilor sau al adunării creditorilor. Termenul acestor acţiuni
(valorificarea şi lichidarea) nu trebuie să depăşească 2 ani de la intentarea procedurii
falimentului.
17.2. Din punct de vedere procedural, valorificarea masei debitoare este o etapă a
procedurii de faliment extrajudiciară, în care sunt implicaţi lichidatorul, adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor. Rolul instanţei de insolvabilitate la această etapă este
unul de supraveghere, aceasta intervenind doar în cazurile în care legea obligă autorizarea de către ea a unor acte sau acţiuni.
Valorificarea masei debitoare presupune existenţa următoarelor etape:
a) evaluarea bunurilor masei debitoare (se efectuează de către un evaluator angajat);
b) prezentarea de către lichidator a unui raport în faţa comitetului sau adunării creditorilor despre rezultatele evaluării masei debitoare (se prezintă în cel mult 10 zile de la
finisarea procesului de evaluare);
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c) aprobarea raportului la şedinţa Adunării creditorului reprezintă autorizarea
începerii acţiunilor de vînzare a bunurilor masei debitoare. În cazul în care Adunarea
creditorilor nu aprobă raportul de evaluare sau nu se expune asupra lui pe parcursul a
15 zile, lichidatorul se va putea adresa instanţei de insolvabilitate pentru confirmarea
acestor propuneri. Dacă instanţa aprobă raportul, din acest moment valorificarea masei
debitoare se va face sub controlul instanţei de judecată. Încheierea prin care se refuză
aprobarea modului, termenelor, preţului sau condiţiilor de valorificare a masei debitoare poate fi contestată cu recurs;
d) vînzarea masei debitoare se face prin diferite metode:
- licitaţie (cu strigare, cu reducere) art.118-121 din Legea insolvabilităţii;
- vînzare prin concurs, care se desfăşoară în conformitate cu art.122 din Legea insolvabilităţii;
- vînzare prin negocieri directe (art.123 din lege);
- vînzarea întreprinderii ca un complex patrimonial unic (art.129 din lege).
18. Valorificarea bunurilor grevate
18.1. O modalitate nouă în Legea insolvabilităţii este modalitatea de valorificare a
bunurilor grevate a creditorilor garantaţi care, în aspectul legii, în principiu, are o analogie a modalităţii exercitării dreptului de gaj.
Astfel, potrivit art.131 din lege, creditorul garantat care intenţionează să-şi valorifice garanţia, va înştiinţa administratorul insolvabilităţii/lichidatorul despre acest lucru,
arătînd prin notificare condiţiile şi modalitatea de valorificare şi/sau de vînzare a bunului afectat cu garanţie, precum şi preţul de vînzare după o expertiză a valorii lui.
Odată cu primirea notificării, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul este îndreptăţit să procedeze la valorificarea şi/sau la vînzarea bunului grevat cu garanţie în
condiţiile expuse de creditorul garantat. Administratorul insolvabilităţii/lichidatorul se
poate opune valorificării şi/sau vînzării bunului grevat cu garanţie în condiţiile invocate
de creditorul garantat numai dacă acestea contravin legii.
În cazul în care intenţia de vînzare a bunului grevat cu garanţie vine de la administratorul insolvabilităţii/lichidator, acesta trebuie, sub sancţiunea nulităţii, să facă o
notificare a vînzării către creditorul garantat, în care va propune condiţiile, modalitatea
şi preţul de vînzare a bunului.
Creditorul garantat este obligat ca, în termen de 7 zile de la primirea notificării, să
accepte propunerea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului ori să se pronunţe
pentru o posibilitate mai avantajoasă de valorificare a bunului. Dacă, în acest termen,
creditorul garantat nu s-a pronunţat în scris asupra propunerii de vînzare a bunului,
ea se consideră acceptată în condiţiile indicate în notificare. Dacă creditorul garantat
respinge propunerea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului fără a indica o posibilitate de vînzare mai avantajoasă a bunului, acesta va fi vîndut de administratorul insolvabilităţii/lichidator în condiţiile din notificare. Dacă creditorul garantat se pronunţă
în termen, administratorul insolvabilităţii/ lichidatorul trebuie să ia în considerare posibilitatea mai avantajoasă de valorificare propusă de creditor.
Dacă, în termen de 3 luni de la iniţierea procedurii de vînzare, bunul grevat cu
garanţie nu s-a putut înstrăina, creditorul garantat este în drept să preavizeze transmiterea bunului în posesia sa pentru valorificare. Administratorul insolvabilităţii/li-

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

235

chidatorul transmite efectiv bunul grevat cu garanţie în posesia creditorului garantat
sau consimte în scris în formă autentică să îl pună la dispoziţia acestuia în momentul
convenit în preaviz. În caz de refuz al administratorului insolvabilităţii/lichidatorului,
bunul trece în posesia creditorului garantat după expirarea termenului din preaviz în
temeiul unei încheieri judecătoreşti, care poate fi contestată cu recurs de persoanele
vizate în ea.
18.2. Pentru creditorii chirografari este interzisă executarea silită în mod individual
a masei debitoare pe întreaga perioadă a procesului de insolvabilitate.
Creditorii garantaţi au privilegii, în sensul că pot să-şi valorifice bunurile grevate cu
garanţii după ce expiră 180 de zile din data intentării procedurii de insolvabilitate, cu
excepţia cazului de iniţiere a procedurii de restructurare a debitorului, în care interdicţia
de executare silită se va prelungi pe perioada moratoriului.
Urmărirea silită a bunurilor grevate cu garanţii ar putea fi începută de creditorii
garantaţi şi înainte de expirarea termenului de 180 de zile. Aceştia urmează să adreseze
instanţei de insolvabilitate o cerere în acest sens, cu prezentarea dovezilor despre faptul
că suportă pierderi prin diminuarea valorii bunului grevat şi nu există posibilitatea de
compensare a pierderii valorii bunului. În privinţa cererii, instanţa de insolvabilitate
se va pronunţa printr-o încheiere. Legea nu prevede posibilitatea examinării cererii cu
prezenţa părţilor interesate şi nici posibilitatea contestării încheierii.
18.3. Dacă în procesul valorificării bunului grevat cu garanţii există mai mulţi creditori garantaţi incluşi în tabelul de creanţe şi ei nu ajung la un numitor comun în privinţa
condiţiilor, preţului sau modalităţilor de vînzare a bunului, condiţiile vor fi stabilite de
instanţa de insolvabilitate la cererea administratorului sau a unuia dintre creditori.
Debitorul, creditorii (garantaţi şi chirografari) pot face opoziţie la vînzarea bunului
în faţa instanţei de judecată. Această opoziţie urmează a fi judecată în cel mult 2 săptămîni de la primirea opoziţiei, în şedinţă publică cu citarea creditorilor care au depus
opoziţia, a administratorului insolvabilităţii şi, după caz, a reprezentantului debitorului.
Dacă părţile citate nu se prezintă, cauza se va examina în lipsa lor. Instanţa va pronunţa
o încheiere susceptibilă de recurs de către părţile vizate în ea.
În cazul admiterii opoziţiei, instanţa de insolvabilitate va modifica sau anula condiţiile, preţul, locul sau data vînzării bunurilor grevate cu garanţii, informînd despre
aceasta administratorul, care are obligaţia de a se conforma măsurilor dispuse de instanţă.
18.4. Cu titlu de noutate şi o modalitate nouă de realizare a dreptului creditorilor garantaţi asupra bunului grevat este transmiterea, în condiţiile art.131 alin.(10) din
Lege, a bunului în proprietatea creditorului garantat în contul creanţei.
Potrivit legii, acest drept al creditorului garantat apare după respectarea altor proceduri, şi anume după acţiunile de valorificare a bunului prin licitaţie publică, concurs
sau prin negocieri directe, descrise mai sus.
Dacă, în termen de 3 luni de la iniţierea procedurii de vînzare, bunul grevat cu garanţie nu s-a putut înstrăina, creditorul garantat este în drept să preavizeze transmiterea
bunului în posesia sa pentru valorificare.
În procesul valorificării bunului de către creditorul garantat acesta urmează să
acorde terţilor posibilitatea de a participa la cumpărare. În cazul în care bunul grevat cu
garanţie nu s-a putut vinde la licitaţie publică sau prin concurs, orice creditor garantat
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prin bunul în cauză îl poate prelua, în condiţiile legii, în contul creanţei sale la preţul stabilit în publicaţiile sau în anunţurile de vînzare pentru ultimul termen de licitaţie sau de
concurs, cu achitarea prealabilă a cheltuielilor de validare şi de valorificare a bunului, inclusiv a onorariului de succes stabilit pentru administratorul insolvabilităţii/lichidator.
Dacă preţul stabilit în publicaţiile sau în anunţurile de vînzare pentru ultimul termen de licitaţie sau de concurs este mai mare decît valoarea creanţei, creditorul garantat
poate prelua bunul numai dacă depune suma de bani ce acoperă diferenţa dintre preţ şi
valoarea creanţei garantate, inclusiv cheltuielile de validare a creanţelor şi de valorificare
a bunului şi remuneraţia administratorului insolvabilităţii/lichidatorului.
În cazul în care rezultatele obţinute din valorificarea bunului sunt insuficiente pentru a acoperi în întregime plata obligaţiei garantate, debitorul rămîne obligat pentru
diferenţa de plată. În acest caz, creditorul garantat poate să îşi satisfacă diferenţa de
creanţă ca simplu creditor chirografar.
18.5. Este de menţionat că preluarea bunului grevat de către creditorul garantat în
proprietate, în contul creanţei, este o modalitate de exercitare a dreptului de garanţie,
care oferă creditorului gajist/ipotecar prioritate faţă de ceilalţi creditori, la satisfacerea
creanţei garantate, prevăzută doar de Legea insolvabilităţii.
Atît normele Codului civil (art.491-492), cît şi normele din Legile cu privire la gaj
(art.61, 69-70, 75, 79), cu excepţia art.661 ce se referă la particularităţile exercitării dreptului de gaj asupra mijloacelor băneşti, şi cu privire la ipotecă art.30-35) , în mod expres
prevăd că creditorul gajist poate exercita drepturile sale în privinţa bunurilor garantate
prin vînzarea de el însuşi a bunurilor gajate/ipotecate sau să le vîndă sub controlul instanţei judecătoreşti şi să le ia în posesiune spre a le administra, să exercite alte drepturi
în corespundere cu prevederile legii.
Art.11 alin.(5) din Legea cu privire la ipotecă prevede cert că este nulă clauza din
contractul de ipotecă privind trecerea dreptului de proprietate asupra obiectului ipotecii către creditorul ipotecar în cazul neexecutării sau al executării necorespunzătoare a
obligaţiilor asumate de către debitor.
18.6. Prevederile art.131 din Legea insolvabilităţii, integral şi în special în partea ce
ţine de preluarea de către creditorul garantat a dreptului de proprietate asupra bunului
grevat, prin executarea creanţelor garantate, nu sunt aplicabile cauzelor pendinte, la
data intentării procedurii de insolvabilitate, la cererea creditorului garantat, în conformitate cu art.79 din lege, în care debitorul este pîrît.
Instanţele de drept comun care examinează asemenea cauze vor aplica în mod corespunzător prevederile Codului civil, Legii cu privire la gaj, Legii cu privire la ipotecă,
după care, în temeiul hotărîrii adoptate, creditorii garantaţi vor avea dreptul de a se
adresa instanţei de insolvabilitate pentru exercitarea în continuare a dreptului asupra
bunului garantat, inclusiv prin prevederile art.131 din Legea insolvabilităţii de preluare
a bunului grevat în proprietate.
19. Poprirea
19.1. O noţiune nouă introdusă de Legea insolvabilităţii este „poprirea” (art.126
din lege). Aceasta reprezintă o procedură prin care administratorul insolvabilităţii
sau lichidatorul urmăreşte bunurile sau sumele pe care o terţă persoană le datorează
debitorului.
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În acest sens, administratorul/lichidatorul înaintează o somaţie terţului dator debitorului împreună cu copia certificată a hotărîrii de intentare a procedurii de insolvabilitate.
De la data comunicării somaţiei de înfiinţare a popririi şi pînă la achitarea integrală
a obligaţiilor, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, terţul poprit
nu va face nici o plată sau operaţiune care ar putea diminua bunurile. Pot fi urmărite
prin poprire mijloacele băneşti, titlurile de valoare, precum şi alte bunuri mobile incorporale care sunt datorate debitorului.
În termen de 5 zile de la comunicarea popririi, terţul poprit este obligat să plătească
direct pe conturile de acumulare indicate de administratorul insolvabilităţii. Terţul poprit nu poate contesta poprirea (art.126 alin.(8) din lege).
19.2. Administratorul insolvabilităţii va fi în drept să sesizeze instanţa de insolvabilitate în vederea validării popririi, în cel mult o lună din dată în care terţul urma să
plătească suma, dacă acesta nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin.
Cererea de validare a popririi se va judeca cu citarea administratorului/lichidatorului şi a terţului poprit, cu administrarea oricărei probe admisibile necesare soluţionării
cauzei. Terţul poate opune creditorului urmăritor toate excepţiile şi mijloacele de apărare pe care le-ar putea opune debitorului.
Instanţa va adopta o hotărîre de validare a popririi dacă din probele administrate
rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului. Prin hotărîrea de validare
a popririi se va încasa de la terţul poprit suma datorată debitorului. Această hotărîre (de
validare a popririi) poate fi contestată cu recurs doar de către terţul poprit.
Dacă instanţa nu validează poprirea, ea va decide desfiinţarea popririi.
Dacă poprirea a fost înfiinţată asupra unor bunuri mobile incorporale, care se aflau
la data înfiinţării în posesia terţului poprit, instanţa va decide predarea lor în proprietatea debitorului sau să fie întoarse bunurile mobile incorporale care au fost transmise de
către terţ altor persoane cu titlu gratuit sau plata contravalorii lor, dacă acestea lipsesc.
19.3. Hotărîrea de validare a popririi prin încasarea de la terţul poprit a sumei datorată debitorului se va executa potrivit prevederilor Codului de executare, responsabil
pentru prezentarea titlului executoriu şi alte acţiuni respective, fiind administratorul
insolvabilităţii.
În aceeaşi modalitate se va executa poprirea şi în cazul validării popririi, asupra
unei creanţe cu termen sau sub condiţie, dar hotărîrea va putea fi executată doar după
ajungerea creanţei la termen sau la data îndeplinirii condiţiei, după caz.
Dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atît pentru sumele ajunse
la scadenţă, cît şi pentru cele care vor fi scadente, în ultimul caz validarea producîndu-şi
efectele numai la data cînd sumele devin scadente.
20. Procedura simplificată a falimentului
20.1. În secţiunea a 4-a, Capitolul IV din Legea insolvabilităţii este prevăzută procedura simplificată a falimentului. Aceasta reprezintă o procedură prin care debitorul
intră direct în procedura falimentului după o perioadă de observaţie sau odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate.
Instanţele vor lua act de faptul că procedura menţionată se va aplica odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate următorilor subiecţi:
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- întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei de întreprinzător;
- persoanelor juridice care nu deţin nici un bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi nici un creditor sau terţ
nu se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare;
- societăţilor comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;
- debitorilor care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare
prevăzută de lege.
Dacă debitorul face parte din categoriile menţionate, în hotărîrea de intentare a
procedurii de insolvabilitate, instanţa va indica:
1) iniţierea procedurii simplificate a falimentului şi dizolvarea debitorului;
2) ridicarea dreptului de administrare de la debitor;
3) numirea lichidatorului cu stabilirea atribuţiilor acestuia;
4) obligarea persoanelor responsabile de a preda lichidatorului toate actele şi informaţia necesară;
5) notificarea creditorilor despre termenul de prezentare a creanţelor (45 zile de la
intentare), convocarea în şedinţa de validare, formarea comitetului creditorilor (dacă e
necesar);
6) obligarea lichidatorului de a efectua notificările prevăzute la art.35 alin.(2) şi (4)
din lege, precum şi de a prezenta proiectul bilanţului de lichidare într-un termen de 15
zile de la consolidarea tabelului definitiv.
Hotărîrea de intentare a procedurii simplificate de faliment este executorie din momentul pronunţării, poate fi contestată cu recurs şi urmează a fi publicată conform art.7
din Legea insolvabilităţii.
Procedura simplificată de faliment presupune următoarele etape:
- inventarierea masei debitoare şi formarea bilanţului de lichidare;
- desfăşurarea şedinţei de validare;
- aprobarea raportului final şi a bilanţului de lichidare de către instanţa de judecată
(dacă nu există bunuri, se va înceta procesul de insolvabilitate cu dispunerea radierii
debitorului din registru);
- distribuţia finală (dacă există bunuri);
- încetarea procedurii de insolvabilitate cu dispunerea radierii debitorului.
Instanţele vor reţine că, în cazul iniţierii procedurii simplificate a falimentului faţă
de întreprinzătorul individual, nu se va aplica procedura de observaţie.
20.2. Spre deosebire de art.134 din Legea insolvabilităţii care prevede intentarea
procedurii simplificate a falimentului odată cu intentarea procedurii de insolvabilitate, art.137 alin.(2) prevede situaţia în care după intentarea procesului de insolvabilitate se constată că masa debitoare nu este suficientă pentru acoperirea cheltuielilor
procesului. În acest caz, instanţa va iniţia îndată printr-o hotărîre procedura simplificată a falimentului după audierea adunării creditorilor şi a administratorului insolvabilităţii.
20.3. Dacă o societate se află în proces de lichidare şi activele acesteia sunt insuficiente pentru satisfacerea creanţelor, lichidarea se va face în cadrul procedurii simplificate
a falimentului.
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Odată cu depistarea situaţiei menţionate, lichidatorul este obligat în termen de 30
de zile să depună în instanţa de insolvabilitate o cerere introductivă.
Cererea menţionată urmează a fi examinată în cel mult 30 de zile de la data înregistrării.
Dacă instanţa constată că activele debitorului sunt suficiente pentru satisfacerea
creanţelor tuturor debitorilor, instanţa va pronunţa o hotărîre de refuz în declararea
stării de insolvabilitate a debitorului, hotărîrea servind temei pentru continuarea procedurii de lichidare.
Dacă, dimpotrivă, se constată insuficienţa activelor, se va pronunţa o hotărîre de
declarare a întreprinderii aflate în proces de lichidare ca fiind insolvabilă şi se va iniţia
procedura simplificată a falimentului. Faţă de o întreprindere dizolvată, declarată insolvabilă nu se va aplica procedura de observare şi cea de restructurare.
21. Restructurarea
21.1. Restructurarea este o procedură de insolvabilitate aplicată debitorului, ce
constă în realizarea unui set de măsuri financiare, organizatorice, operaţionale şi juridice, orientate spre remedierea financiară şi economică a întreprinderii pe bază de
capitalizare, de reorganizare, de schimbare a structurii activelor şi de modificare a
procesului operaţional de producţie, precum şi alte măsuri care nu contravin legislaţiei în vigoare.
Procedura de restructurare se aplică prin încheierea instanţei de insolvabilitate în
temeiul unei hotărîri a adunării creditorilor (art.184). Hotărîrea adunării creditorilor de
aplicare a procedurii de restructurare poate fi una separată la orice etapă după intentarea procesului de insolvabilitate. În special atunci cînd debitorul nu a propus un plan
odată cu cererea introductivă sau în termenul stabilit imediat după intentarea procedurii insolvabilităţii.
Alternativ, în conformitate cu art.21 alin.(6), debitorul poate să declare în cererea
introductivă că se află în stare de insolvabilitate şi îşi exprimă intenţia de a îşi restructura
activitatea. În acest caz, instanţa de insolvabilitate va intenta procesul de insolvabilitate
printr-o hotărîre fără drept de recurs, în cel mult 10 zile lucrătoare. Instanţa va stabili un
termen pentru debitor pentru depunerea planului de restructurare.
Astfel deja la prima adunare a creditorilor, creditorii pot să decidă asupra planului
de restructurare şi în temeiul acestei hotărîri instanţa să aplice procedura de restructurare şi imediat aplicarea planului. Totodată, creditorii pot să nu fie de acord cu planul
propus de către debitor şi să adopte o hotărîre de aplicare a procedurii planului, dar să
propună un termen pentru elaborarea unui alt plan.
Astfel, este preferabil debitorii să se adreseze şi să discute planul cu creditorii înainte de a se adresa în instanţa de judecată cu cererea introductivă.
21.2. În cadrul procedurii falimentului, pot fi constatate circumstanţe esenţiale, în
urma unei analize financiare ample, care ar permite concluzia că solvabilitatea debitorului poate fi restabilită. În acest caz, lichidatorul ar putea, din oficiu sau la cererea
creditorilor, a reprezentantului debitorului, să convoace în termen de o lună adunarea
creditorilor pentru examinarea chestiunii încetării procedurii falimentului şi trecerii debitorului la procedura de restructurare.
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Hotărîrea adunării creditorilor privind încetarea procedurii falimentului şi trecerea
debitorului la procedura de restructurare urmează a fi adoptată cu votul majorităţii simple a creditorilor cu drept de vot şi trebuie confirmată de instanţa de judecată.
Dacă aprobă hotărîrea adunării creditorilor, instanţa decide încetarea procesului
falimentului şi intentează procedura de restructurare a debitorului.
Potrivit art.183 alin.(2) din lege, aprobarea hotărîrii adunării creditorilor privind
aplicarea procedurii de restructurare se face printr-o încheiere.
21.3. Unul din efectele aplicării procedurii de restructurare este instituirea unui
moratoriu (amînarea pe un anumit termen) asupra executării silite a obligaţiilor pecuniare ale creditorilor existente la data aplicării procedurii de restructurare, cu excepţiile
prevăzute la art.184 alin.(1) din lege.
În denumirea oficială a debitorului se foloseşte sintagma „în procedura de restructurare”.
Condiţiile, precum şi persoanele care pot propune planul procedurii de restructurare sunt specificate la art.188 alin.(1) din lege. Nu va putea propune un plan de restructurare debitorul, care în ultimii 3 ani pînă la formularea cererii introductive a mai fost
subiect al unei proceduri prevăzute de Legea insolvabilităţii, precum şi debitorul al cărui
administrator, director sau asociaţi au antecedente penale.
Structura şi conţinutul planului procedurii de restructurare urmează să corespundă
exigenţelor prevăzute la art.189, 190 din lege. Executarea planului procedurii de restructurare nu trebuie să depăşească 3 ani, calculaţi din data confirmării, însă poate fi executat şi anticipat. Dacă debitorul este de importanţă vitală pentru economia naţională,
durata restructurării poate fi prelungită cu 2 ani.
21.4. Examinarea chestiunii acceptării planului procedurii de restructurare a debitorului ţine de competenţa exclusivă a adunării creditorilor (art.202 din lege).
Creditorii votează planul în clase de creditori. Clasele se stabilesc în dependenţă de
tratamentul aplicat în plan diferitor grupuri de creanţe şi trebuie incluse în planul de
restructurare. Clasele sunt flexibile şi pot fi determinate în fiecare caz de insolvabilitate
separat. Totodată, legea prevede un set de clase de creditori prestabilit:
• clasa creditorilor garantaţi;
• clasa creditorilor bugetari cu creanţe de rangul trei şi patru prevăzute la art.43;
• clasa creditorilor chirografari, cu excepţia creditorilor de rang inferior;
• clasa creditorilor chirografari de rang inferior.
Fiecare clasă votează planul separat.
Dacă adunarea creditorilor a acceptat planul, acesta se prezintă în cel mult 5 zile
instanţei de insolvabilitate spre confirmare. Înainte de confirmare, instanţa de insolvabilitate audiază administratorul, comitetul creditorilor şi debitorul.
Dacă va confirma planul, instanţa va pronunţa o hotărîre de încetare a procedurii
de restructurare şi aplicarea planului faţă de debitor.
Instanţa va confirma planul procedurii de restructurare dacă cumulativ vor fi întrunite următoarele condiţii:
- cel puţin jumătate plus una din clasele de creditori acceptă ori consideră că acceptă planul;
- în cazul existenţei a doar două clase, planul se consideră acceptat dacă clasa cu cea
mai mare valoare totală a creanţelor l-a acceptat;
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- fiecare clasă de creditori defavorizată care a respins planul va fi supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan.
21.5. Se va considera că există tratament corect şi echitabil situaţia cînd sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
- nici o clasă şi nici o creanţă care resping planul nu primesc mai puţin decît ar
primi în caz de faliment;
- nici o clasă şi nici o creanţă a unei clase nu primesc mai mult decît valoarea creanţei;
- în cazul în care o clasă de creditori defavorizată respinge planul, nici o clasă de
creditori cu creanţe de rang inferior clasei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă
din ierarhia prevăzută la art.191 alin.(2), nu primeşte mai mult decît ar primi în caz de
faliment.
Pentru a stabili că nici o clasă şi nici o creanţă care resping planul nu primesc mai
puţin decît ar primi în caz de faliment, persoana care propune planul de restructurare
sau administratorul va trebui să prezinte instanţei şi să includă în plan valoarea creanţelor pe care fiecare clasă de creditori (sau dacă este posibil, doar clasele defavorizate) o
vor primi în caz de faliment. Pentru aceasta pot fi evaluatori pentru determinarea sumei
care ar putea fi primită în cazul valorificării masei debitoare prin lichidare.
21.6. În cazul existenţei temeiurilor prevăzute de art.205 din lege, instanţa poate refuza confirmare planului de restructurare, pronunţînd o hotărîre de refuz în confirmarea planului. Această hotărîre nu decade participanţii din dreptul de a prezenta un nou
plan. Perioada maximă în care instanţa poate accepta prezentarea repetată a planului de
restructurare este de 4 luni din data deschiderii procedurii de restructurare.
Atît hotărîrea de confirmare a planului procedurii de restructurare, cît şi cea de
respingere a confirmării pot fi contestate cu recurs de către creditori, debitor şi administratorul insolvabilităţii.
Dispozitivul hotărîrii de confirmare a planului procedurii de restructurare şi de
încetare a procedurii de restructurare cu aplicarea planului urmează a fi publicată în
conformitate cu art.7 din lege, cu notificarea debitorului, creditorilor şi membrilor comitetului creditorilor.
Din momentul rămînerii irevocabile a hotărîrii de încetare a procedurii de restructurare şi aplicării planului de restructurare, debitorul reintră în dreptul de administrare
a masei debitoare sub supravegherea administratorului.
Dacă pe parcursul aplicării planului de restructurare, debitorul nu respectă prevederile lui sau planul nu este realizat în termen, fiecare creditor poate înainta o nouă
cerere introductivă care va avea ca efect deschiderea procedurii de faliment fără a mai fi
necesară dovada insolvabilităţii debitorului.
Deschiderea procedurii de faliment va duce la revocarea planului şi creditorii ale
căror creanţe au fost executate urmează să restituie tot ce au primit, cu excepţia creditorilor masei şi creditorilor cu creanţe de rangul I şi II.
Hotărîrea instanţei de insolvabilitate cu privire la respingerea unei noi cereri introductive poate fi atacată cu recurs de către creditori.
22. Restructurarea accelerată
22.1. Cu titlu de noutate, Legea insolvabilităţii prevede procedura accelerată de
restructurare, aceasta reprezentînd o procedură prin care debitorul depune planul de
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restructurare accelerată o dată cu cererea introductivă şi instanţa de insolvabilitate în 3
zile intentează procedura accelerată de restructurare. (art.220 (3)).
Cererea introductivă de intentare a procedurii accelerate de restructurare poate fi
depusă numai de către debitorul care se află în dificultate financiară (cu restricţiile prevăzute la alin.(2) al art.219 din lege), cu respectarea prevederilor art.16 din lege. Dificultate financiară se va considera situaţia în care potenţialul economic al întreprinderii se
află în descreştere, dar încă este capabilă să-şi execute obligaţiile exigibile.
La cerere urmează a fi anexate actele specificate la art.17, precum şi proiectul planului
procedurii accelerate de restructurare, actul actualizat de inventariere a patrimoniului.
Dacă cererea a fost întocmită cu încălcarea prevederilor art.219 alin.(1) din lege,
instanţa de insolvabilitate va restitui cererea.
Despre admiterea cererii şi intentarea procedurii accelerate de restructurare a debitorului, instanţa urmează să se pronunţe în cel mult 3 zile printr-o încheiere în care
se va indica:
- intentarea procedurii de restructurare accelerată;
- punerea sub observaţie a debitorului; (nu este o perioadă de observaţie în deplin
sens precum se foloseşte pe parcursul legii, adică o perioadă în care instanţa decide dacă
să intenteze procesul de insolvabilitate. În acest caz sunt doar aplicate anumite măsuri de
observaţie pentru păstrarea bunurilor debitorului);
- desemnarea administratorului provizoriu;
- data convocării în şedinţa de validare (poate fi convocată nu mai tîrziu de 7 zile
de la expirarea termenului de 37 zile de la intentarea procedurii de restructurare accelerate);
- data convocării adunării de votare a planului de restructurare (poate fi convocată nu mai tîrziu de 7 zile de la expirarea termenului pentru convocarea adunării de
validare).
22.2. Dacă după intentarea procedurii accelerate de restructurare, creditorii introduc cerere de intentare a procesului de insolvabilitate împotriva aceluiaşi debitor, acestea se vor restitui fără a fi examinate (art.119 alin.(3) din lege).
Pînă la adunarea creditorilor de votare a planului procedurii accelerate de restructurare, administratorul e obligat să prezinte instanţei un raport despre posibilitatea reală
de a menţine întreprinderea şi de aplicare a procedurii accelerate de restructurare sau
despre imposibilitate.
Termenul limită de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor asupra patrimoniului
debitorului este de 30 zile calendaristice de la data publicării avizului. Creanţele înaintate
vor fi supuse verificării de către administrator, înregistrate într-un tabel şi validate de
instanţa de insolvabilitate conform procedurii stabilite la Capitolul V, Secţiunea 1, cu
excepţiile stabilite la Capitolul VI, Secţiunea a 5-a din lege.
Creditorii au dreptul să introducă contestaţii cu privire la creanţe în formă scrisă cu
cel puţin 2 zile înainte de adunarea de votare a planului procedurii accelerate de restructurare. Instanţa de insolvabilitate urmează să soluţioneze toate contestaţiile la adunarea
de validare a creanţelor.
Instanţa de insolvabilitate se va pronunţa printr-o încheiere irevocabilă motivată
asupra mărimii creanţelor admise provizoriu cu care creditorii vor avea dreptul să voteze planul procedurii accelerate.
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22.3. În baza tabelului de creanţe aprobat de instanţa de insolvabilitate conform
art.221, administratorul provizoriu va întocmi lista creditorilor cu drept de vot. Adunarea creditorilor va vota planul procedurii accelerate de restructurare pe clase de creditori în modul prevăzut la art.200-203 din lege.
După acceptarea de către adunarea creditorilor a planului, instanţa de insolvabilitate urmează, într-un termen nu mai mare de 5 zile, să se pronunţe pentru:
- confirmarea planului, încetarea procedurii accelerate de restructurare a debitorului şi trecerea la procedura de realizare a planului confirmat; sau
- neconfirmarea planului şi intentarea faţă de debitor a procedurii falimentului
(dacă se constată existenţa unui temei de insolvabilitate).
Confirmarea planului se face printr-o hotărîre definitivă, dispozitivul căreia se publică în conformitate cu art.7, se execută imediat şi poate fi contestă cu recurs de către
creditori în termen de 5 zile de la publicare.
La data confirmării planului procedurii accelerate de restructurare, se sting toate
creanţele născute înainte de confirmarea planului şi neincluse în el.
Dacă debitorul încalcă condiţiile planului sau programul de stingere a creanţelor,
fiecare creditor este în drept să înainteze instanţei de insolvabilitate o cerere introductivă, care va avea efect intrarea în faliment şi lichidarea patrimoniului debitorului fără a
mai fi necesară dovada insolvabilităţii.
22.4. Asociaţii debitorului sau terţii sunt în drept la orice etapă a procedurii de insolvabilitate, faliment sau restructurare să satisfacă creanţele creditorilor sau să remită
debitorului mijloace băneşti pentru stingerea creanţelor validate.
În acest sens, ei pot înainta instanţei de judecată o ofertă de executare, care va corespunde cerinţelor art.146 alin.(2) din Legea insolvabilităţii.
În privinţa ofertei de executare, instanţa va pronunţa o încheiere de acceptare a
ofertei sau de respingere (dacă ofertantul renunţă la intenţii).
Încheierea prin care s-a acceptat oferta de executare va cuprinde:
- numele, prenumele/denumirea, adresa/sediul, alte date de identificare ale persoanei acceptate de instanţă, care a făcut oferta;
- denumirea debitorului insolvabil;
- mărimea creanţelor creditorilor incluşi în tabelul definitiv al creanţelor validate şi
mărimea creanţelor masei debitoare;
- termenul de stingere a creanţelor validate şi a creanţelor masei debitoare;
- modalitatea de stingere a creanţelor;
- altă informaţie importantă pentru virarea mijloacelor băneşti.
În temeiul acestei încheieri, administratorul/lichidatorul va deschide într-o instituţie financiară conturi speciale pentru consemnarea sumelor băneşti din partea ofertantului acceptat de instanţa de insolvabilitate. În termen de 10 zile din data consemnării,
aceste sume vor fi distribuite creditorilor.
Prin satisfacerea creanţelor validate, ofertantul nu ia locul creditorilor validaţi, dar
mijloacele băneşti consemnate de către ofertant au statut de împrumut fără dobîndă
acordat debitorului pe un termen de un an, care începe să curgă din data încetării procesului (de insolvabilitate, de faliment sau restructurare).
După expirarea termenului de 10 zile, administratorul/lichidatorul sau ofertantul
va adresa instanţei o cerere pentru constatarea creanţelor stinse, cu anexarea documen-
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telor de plată ce confirmă consemnarea bancară a mijloacelor băneşti, stingerea creanţelor prin distribuirea sumelor, documentelor ce confirmă transferul soldului mijloacelor
băneşti în depozitul notarului sau în contul „Mijloace intrate temporar în dispoziţia
instanţei de judecată”.
Dacă cererea va corespunde modului de stingere şi mărimii creanţelor stinse prevăzute în încheierea de acceptare a ofertei de executare, instanţa va adopta o încheiere
de admitere a cererii, în caz contrar se va pronunţa o încheiere de refuz în constatarea
creanţelor stinse.
Odată cu stingerea deplină a creanţelor validate şi a creanţelor masei debitoare,
instanţa de insolvabilitate va dispune încetarea procedurii de insolvabilitate, procedurii
falimentului sau a procedurii de restructurare.
23. Distribuirea masei debitoare
23.1. Articolele 150-161 din Legea insolvabilităţii consemnează ultima etapă din cadrul procedurii de insolvabilitate sub formă de faliment – distribuirea masei debitoare.
Realmente, aceasta reprezintă executarea creanţelor creditorilor ca rezultat al finalizării
valorificării masei debitoare.
La fiecare 3 luni de la data şedinţei de validare, administratorul/lichidatorul urmează să prezinte spre aprobare comitetului creditorilor un raport privind rezultatele
valorificării masei debitoare şi planul de distribuţie a creanţelor.
Distribuţia masei debitoare efectuată pe parcursul derulării procedurii poartă denumire de intermediară, iar cea la încetarea procedurii – distribuţie finală. La întocmirea
planului de distribuţie intermediară, administratorul urmează să rezerve sume pentru:
- creanţele contestate sau admise provizoriu;
- creanţele care nu au fost acoperite în întregime din valorificarea bunurilor grevate
cu garanţii;
- creanţele condiţionate sau creanţele viitoare a masei debitoare.
După ce planul de distribuţie este aprobat de comitetul creditorilor, acesta se depune în instanţa de insolvabilitate.
Pe parcursul distribuţiei intermediare, creditorii pot depune în instanţa de insolvabilitate contestaţii împotriva planului de distribuţie într-un termen de 7 zile din data
notificării.
În cel mult 15 zile de la depunerea contestaţiei, instanţa va desfăşura o şedinţă cu
participarea administratorului, debitorului şi a creditorului care a depus contestaţia.
Dacă s-au depus mai multe contestaţii, acestea se vor examina concomitent.
Pe marginea contestaţiilor, instanţa va pronunţa o încheiere de respingere a contestaţiei
(poate fi contestată cu recurs de creditorul care a depus contestaţia) sau o încheiere de rectificare a planului de distribuţie (poate fi contestată de administrator/lichidator şi creditori).
Ultima convocare a tuturor creditorilor are loc pentru şedinţa de distribuţie finală
la care urmează a fi aprobat ultimul raport al administratorului şi planul de distribuţie
finală.
După valorificarea integrală a masei debitoare, administratorul/lichidatorul prezintă în instanţa de judecată un raport final cu planul distribuţiei finale, expediind, totodată, copii creditorilor şi debitorului. În cel mult 30 de zile de la prezentarea raportului,
instanţa de insolvabilitate va convoca adunarea finală a creditorilor.
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Asupra raportului final, creditorii pot formula obiecţii cu cel puţin 3 zile înainte de
data convocării.
În cadrul şedinţei finale de distribuţie, odată cu examinarea raportului final şi a
planului de distribuţie, instanţa va soluţiona şi contestaţiile depuse, pronunţînd o încheiere de aprobare a raportului final. După aprobarea raportului final, administratorul va
efectua distribuţia finală a tuturor fondurilor din masa debitoare.
23.2. În cazul în care la distribuţia finală se constată că bunurile care alcătuiesc masa
debitoare nu sunt suficiente pentru plata creanţelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat, instanţa va autoriza, în mărimea creanţelor neacoperite, executarea silită din bunurile membrilor organelor de conducere ale debitorului declarate culpabile de neîndeplinirea obligaţiilor de depunere a cererii introductive prevăzute la art.14 şi 248 sau din
patrimoniul asociaţilor cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvabilitate. În acest
caz, instanţa va pronunţa o încheiere definitivă executorie (art.159 alin.(4) din lege).
Dacă după încetarea procesului de insolvabilitate anumite sume plătite din masa
debitoare au fost restituite ori au fost descoperite bunuri care aparţin masei debitoare,
instanţa de insolvabilitate poate, la cererea administratorului/lichidatorului, a unui creditor validat sau din oficiu, să emită o încheiere de distribuţie ulterioară. Despre această
încheiere instanţa trebuie să notifice administratorul/lichidatorul, debitorul şi creditorul, dacă ultimul a depus cererea. Are drept de recurs doar debitorul.
Încheierea prin care s-a respins cererea de distribuţie ulterioară poate fi contestată
cu recurs de către solicitant.
24. Tranzacţia
24.1. Participanţii procesului de insolvabilitate sunt în drept să încheie la orice stadiu de examinare a procesului o tranzacţie în formă scrisă cu respectarea cerinţelor legale de conţinut, precum şi a prevederilor art.162, 163 din lege.
Nu mai devreme de 5 zile şi nu mai tîrziu de 10 zile de la data încheierii tranzacţiei,
debitorul, administratorul insolvabilităţii sunt obligaţi să prezinte instanţei de insolvabilitate cererea de confirmare a tranzacţiei. La această cerere urmează a fi anexate:
- tranzacţia;
- procesul-verbal al adunării creditorilor care a hotărît încheierea tranzacţiei;
- lista creditorilor cunoscuţi care nu şi-au înaintat creanţele împotriva debitorului,
adresele şi sumele datorate lor;
- dovezile de plată a creanţelor creditorilor masei şi a creanţelor creditorilor de
primul şi al doilea rang;
- hotărîrea organului de conducere al debitorului privind încheierea tranzacţiei, în
cazul în care necesitatea unei astfel de hotărîri este prevăzută de lege;
- contestaţiile sau obiecţiile creditorilor care au votat împotriva tranzacţiei sau care
nu au participat la vot, în cazul în care aceste obiecţii au fost prezentate în scris;
- alte documente.
Participanţii la proces vor fi informaţi de către instanţa de insolvabilitate despre
data la care se va judeca cererea de confirmare a tranzacţiei, însă neprezentarea acestora
(dacă au fost citaţi legal) nu împiedică examinarea cererii.
Tranzacţia se confirmă de către instanţa de insolvabilitate printr-o încheiere definitivă, în care se dispune încetarea procesului.
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Odată cu confirmarea tranzacţiei, împuternicirile administratorului încetează. Persoana care a îndeplinit atribuţiile de administrator va îndeplini obligaţiile organului
executiv al debitorului pînă la data alegerii noii conduceri a debitorului. Din momentul
alegerii organului executiv al debitorului, acesta devine succesorul de drept al dosarelor
pendinte intentate de administrator.
Din data confirmării tranzacţiei, debitorul trece la executarea creanţelor.
Dacă debitorul sau terţii nu execută tranzacţia, creditorul este în drept să iniţieze
faţă de debitor un nou proces de insolvabilitate, în cadrul căruia să înainteze creanţele
în mărimea confirmată prin tranzacţie.
24.2. Instanţa de insolvabilitate poate refuza confirmarea tranzacţiei din următoarele temeiuri:
- încălcarea procedurii, stabilite de lege pentru încheierea tranzacţiei (art.162, 163,
167 alin.(5) din lege);
- nerespectarea formei tranzacţiei (art.164 din lege);
- încălcarea drepturilor terţilor;
- existenţa unor contradicţii între condiţiile tranzacţiei şi prevederile prezentei legi
sau alte acte normative;
- existenţa temeiurilor de nulitate absolută prevăzute de legislaţia civilă.
Dacă instanţa refuză confirmarea tranzacţiei, ea va pronunţa în acest sens o încheiere susceptibilă de recurs, tranzacţia considerîndu-se neîncheiată. Acest fapt nu împiedică părţile să încheie o nouă tranzacţie.
24.3. Dacă se casează încheierea de confirmare a tranzacţiei, instanţa de insolvabilitate va dispune redeschiderea procesului de insolvabilitate la etapa la care a încetat şi va
continua de la ultima operaţiune efectuată de participanţii la proces pînă la data emiterii
încheierii de confirmare a tranzacţiei. Din data redeschiderii procesului, administratorul/lichidatorul reintră în atribuţii.
Procesul nu se va redeschide dacă debitorului îi sunt iniţiate proceduri aplicate într-un nou caz de insolvabilitate.
Casarea încheierii de confirmare a tranzacţiei nu serveşte temei pentru debitor de a
cere restituirea sumelor achitate creditorilor, creanţele achitate în condiţiile tranzacţiei
care nu contravin legii se consideră stinse.
Avizul despre redeschiderea procedurii urmează a fi publicat în Monitorul Oficial.
Creditorii chirografari sau unul din ei (care deţin 1/4 din creanţele chirografare
validate) pot adresa instanţei de insolvabilitate o cerere de revocare a tranzacţiei în cazul
în care există o neexecutare sau o încălcare esenţială din partea debitorului a condiţiilor
tranzacţiei ce lezează drepturile şi interesele legitime ale creditorilor.
Cererea de revocare se semnează de creditorul ale cărui creanţe nu au fost stinse de
debitor sau în privinţa căruia debitorul a încălcat în mod substanţial tranzacţia.
Instanţa în a cărei procedură se află cazul de insolvabilitate judecă şi litigiile cu
privire la revocarea tranzacţiei. Printr-o încheiere, instanţa va numi data şedinţei de
judecată, în cel mult 15 zile, invitînd toţi participanţii la proces incluşi în tranzacţie.
După judecarea cererii, instanţa va pronunţa o încheiere de admitere sau respingere a cererii de revocare, susceptibilă de recurs.
Admiterea cererii de revocare presupune redeschiderea procedurii şi survenirea
consecinţelor similare casării încheierii de confirmare a tranzacţiei.

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

247

25. Răspunderea subsidiară a membrilor organelor
de conducere şi a altor persoane ale debitorului
25.1. Conform art.68 alin.(2) Cod civil, fondatorul (membrul) persoanei juridice
nu răspunde pentru obligaţiile persoanei juridice, iar persoana juridică nu răspunde
pentru obligaţiile fondatorului (membrului), cu excepţiile stabilite de lege sau de actul
de constituire.
Potrivit art.45 alin.(2) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr.135
din 14.06.2007, în afară de obligaţiile enumerate în alin.(1) al acestui articol, asociatul
are şi alte obligaţii stabilite de lege şi de actul de constituire.
Este de observat că aceste texte de lege impun drept condiţii de răspundere a asociatului (fondatorului) cazurile stabilite de lege sau de actul de constituire.
25.2. La judecarea cauzelor ce ţin de intentarea procesului de insolvabilitate, legea
care stabileşte obligaţiile asociatului (fondatorului) este Legea insolvabilităţii care, conform art.1 alin.(2), este aplicabilă persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi
forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de patentă
de întreprinzător, societăţilor de asigurări, fondurilor de investiţii, companiilor fiduciare,
organizaţiilor necomerciale, înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit.
Conform art.15 alin.(1) din Legea insolvabilităţii, în cazul insolvabilităţii debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor
alte persoane care au dreptul de a da indicaţii obligatorii pentru debitor ori care pot
influenţa în alt mod acţiunile debitorului (insolvabilitate intenţionată), aceştia poartă
răspundere subsidiară solidară faţă de creditori în măsura în care bunurile debitorului
sunt insuficiente pentru executarea creanţelor creditorilor.
25.3. Articolul 248 alin.(1) şi alin.(4) din legea menţionată prevede că, dacă în cadrul procesului sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de
insolvabilitate a debitorului, la cererea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului,
instanţa de insolvabilitate poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil
să fie suportate de membrii organelor lui de conducere şi/sau de supraveghere, precum
şi de orice altă persoană, care i-au cauzat insolvabilitatea prin una dintre următoarele
acţiuni:
a) folosirea bunurilor sau creditelor debitorului în interes personal;
b) desfăşurarea unei activităţi comerciale în interes personal sub acoperirea debitorului;
c) majorarea fictivă a pasivelor debitorului şi/sau deturnarea (ascunderea) unei părţi din activul debitorului;
d) procurarea de fonduri pentru debitor la preţuri exagerate;
e) ţinerea unei contabilităţi fictive sau contrare prevederilor legii, precum şi contribuirea la dispariţia documentelor contabile, a documentelor de constituire şi a ştampilei;
f) dispunerea continuării unei activităţi a debitorului care îl duce în mod vădit la
incapacitate de plată;
g) dispunerea, în luna precedentă încetării plăţilor, de a se plăti cu preferinţă unui
creditor în dauna celorlalţi creditori;
h) nedepunerea cererii de intentare a procesului de insolvabilitate conform prevederilor art.14;
i) comiterea altor acţiuni care au adus daune proprietăţii debitorului.
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25.4. În caz de pluralitate, răspunderea persoanelor indicate este solidară, cu condiţia ca apariţia stării de insolvabilitate să fie actuală sau anterioară perioadei în care şi-au
exercitat mandatul ori au deţinut poziţia ce ar fi putut cauza insolvabilitatea debitorului.
Persoanele în cauză se pot apăra de solidaritate, dacă în organele colegiale de conducere
ale debitorului s-au opus actelor sau faptelor care au cauzat insolvabilitatea sau dacă au
lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolvabilitatea şi au făcut să se consemneze,
ulterior luării deciziei, opoziţia lor la aceste decizii.
Aşadar, din analiza prevederilor art.15 şi 248 din Legea insolvabilităţii reiese
că, în dependenţă de motivele apariţiei stării de insolvabilitate a debitorului, fondatorul (asociatul) va purta răspundere subsidiară solidară faţă de creditori sau la
cererea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului, instanţa de insolvabilitate
poate dispune ca o parte din datoriile debitorului insolvabil să fie suportate de asociat (fondator).
Cît priveşte prevederile art.9 alin.(3) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată care stabilesc că asociaţii nu răspund pentru obligaţiile societăţii, se menţionează
că raportînd prevederile date la prevederile art.68 alin.(2) Cod civil, art.45 alin.(2) din
Legea privind societăţile cu răspundere limitată se deduce că, condiţiile de răspundere
subsidiară a asociatului (fondatorului) în cadrul procesului de insolvabilitate reglementate prin Legea insolvabilităţii se încadrează în rigorile „cazurile stabilite de lege sau
de actul de constituire”, adică prevederile ambelor legi se completează una pe alta şi
nicidecum nu se contrazic.
25.5. Conform art.247 alin.(1) din Legea insolvabilităţii, în sensul prezentei legi,
membri ai organelor de conducere ale debitorului pot fi: debitorul persoană fizică ce
desfăşoară activitate individuală de întreprinzător, fondatorul întreprinderii individuale
sau al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), administratorii societăţilor comerciale, membrii organelor executive, membrii consiliilor de supraveghere (de observatori), lichidatorii şi membrii comisiilor de lichidare, contabilii.
Referitor la norma citată se reţine că aceasta după caracterul conduitei prescrise
este o normă dispozitivă permisivă şi nu imperativă, care nici nu interzice săvîrşirea
unui act şi nici nu impune o acţiune, ci stabileşte doar o anumită conduită subiectelor
de drept vizate.
Cu alte cuvinte, este o normă de complinire a conţinutul art.248 din legea enunţată
în ceea ce priveşte noţiunea „membrii organelor lui de conducere” şi nu se referă la răspunderea subsidiară a asociatului (fondatorului) în cadrul procesului de insolvabilitate,
aceasta fiind prevăzută expres de art.15 şi art.248 prin sintagma „precum şi de orice altă
persoană” din legea dată .
26. Executarea hotărîrilor procesului de insolvabilitate
26.1. Legea insolvabilităţii nu conţine prevederi exprese potrivit cărora pentru executarea hotărîrilor şi încheierilor instanţei de insolvabilitate, ultima urmează să emită
titlul executoriu.
În general, îndeplinirea (executarea) hotărîrilor instanţei de insolvabilitate reprezintă una din atribuţiile principale ale administratorului insolvabilităţii (art.66 alin.(1)
lit.n), o) LI). Coroborînd prevederile art.5 alin.(8) cu art.35 alin.(3) LI, se conchide că
acestea se vor executa de către administrator fără emiterea unui titlu executoriu.
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Totodată, legea indică expres 2 situaţii în care executarea hotărîrilor pronunţate de
instanţa de insolvabilitate o efectuează executorul judecătoresc:
- art.126 alin.(12) (hotărîrea de validare şi poprire de la terţi în cazul în care bunul
sa aflat la terţi, dar la moment lipseşte, cu încasarea contravalorii lui);
- art.249 alin.(3) (hotărîrea de încasare parţială a datoriilor debitorului de la organele lui de conducere).
26.2. Întrucît alin.(3) al art.249 din Legea insolvabilităţii relevă că executarea se
efectuează conform Codului de executare, iar art.11 lit.b) – m) din Codul de executare nu prevede ca document executoriu hotărîrea instanţei de insolvabilitate, rezultă că
instanţa de insolvabilitate trebuie să emită în aceste cazuri titluri executorii, care vor fi
prezentate la executare de către administrator, cu avansarea taxelor prevăzute de lege,
ultimele fiind raportate la obligaţii ale masei debitoare, şi anume la obligaţii ce rezultă
din acţiunile de valorificare a masei debitoare.
Astfel, în cazul pronunţării hotărîrilor în temeiul art.126 alin.(12) şi 249 alin.(3) din
Legea insolvabilităţii, instanţa de insolvabilitate urmează să elibereze titlul executoriu.
27. Încetarea procesului de insolvabilitate
27.1. Finisarea procesului de insolvabilitate urmează a fi relevată prin hotărîrea de
încetare a procesului de insolvabilitate, care se publică în modul stabilit de Legea insolvabilităţii.
Dacă a fost intentată procedură de insolvabilitate sub formă de faliment, aceasta
va înceta ca urmare a distribuţiei finale a masei debitoare. În două săptămîni de la data
publicării dispozitivului hotărîrii, administratorul va prezenta hotărîrea registrului de
stat pentru radierea debitorului. Anume din momentul radierii debitorul se consideră
lichidat.
În cazul intentării procedurii de insolvabilitate sub formă de faliment simplificat,
aceasta va înceta prin hotărîre de încetare odată cu distribuirea creanţelor sau aprobarea
bilanţului de lichidare (art.135 din lege).
Dacă a fost intentată procedură de insolvabilitate sub formă de procedură de restructurare, aceasta va înceta prin hotărîrea de încetare a procedurii de restructurare şi
aplicarea planului faţă de debitor (art.206 din lege).
Procedura de insolvabilitate sub formă de restructurare accelerată va înceta în urma
adoptării hotărîrii de confirmare a planului şi încetării procedurii de restructurarea accelerată (art.224 din lege).
Dacă a fost formulată o cerere introductivă, intentată procedura de insolvabilitate,
dar nu a fost înaintată nici o creanţă sau toate creanţele au decăzut în rezultatul contestării, instanţa va pronunţa o hotărîre de încetare a procesului şi de revocare a hotărîrii
de deschidere a procedurii de insolvabilitate (art.177 din lege).
27.2. Procedura de insolvabilitate poate fi încetată şi la cererea debitorului în următoarele cazuri:
- în situaţia în care debitorul obţine acordul tuturor creditorilor (art.178 alin.(1)
din lege);
- dacă creditorul garantează că după încetarea procesului nu va fi în stare de insolvabilitate (art.178 alin.(2) din lege). Această cerere va fi admisă numai dacă se probează
lipsa temeiului de insolvabilitate.
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În ultimele cazuri procesul va înceta fără radierea debitorului din registrul comercial, acesta avînd posibilitatea de a-şi continua activitatea.
Instanţa de insolvabilitate va adopta hotărîrea de încetare a procesului de insolvabilitate sau de respingere a cererii de încetare după ce va audia solicitantul, administratorul şi comitetul creditorilor (dacă există).
Hotărîrea de încetare a procesului de insolvabilitate este susceptibilă de recurs.
Procedura de insolvabilitate poate înceta şi prin confirmarea de către instanţa de
insolvabilitate a tranzacţiei încheiate de părţi (art.168 din lege) sau în cazul retragerii
cererii introductive (art.30 alin.(5) din lege). Se atenţionează instanţele că în aceste cazuri procesul se va încheia printr-o încheiere. Legea insolvabilităţii nu prevede dreptul
de atac al acestor încheieri.
27.3. Urmează să se ţină cont de faptul că odată cu încetarea procesului de insolvabilitate debitorul este degrevat de orice obligaţii faţă de creditori.
Astfel, potrivit art.135 alin.(6) din Lege, prin încetarea procesului, cu iniţierea procedurii simplificate a falimentului, debitorul se descarcă de obligaţiile pe care le avea
înainte de intrare în procedura falimentului, cu excepţia cazului cînd este tras la răspundere subsidiară în modul prevăzut de lege.
Conform art.181 alin.(2), prin încetarea procedurii falimentului, debitorul va fi degrevat de obligaţiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub rezerva de a
nu fi găsit culpabil conform art.14, 15 şi 248. În astfel de situaţii, el va fi degrevat de obligaţii numai în măsura în care ele au fost plătite în cadrul procesului de insolvabilitate.
În temeiul art.229 alin.(1), după terminarea achitării cu creditorii în condiţiile
art.43, debitorul este degrevat de executarea ulterioară a creanţelor creditorilor, cu excepţia celor prevăzute la alin.(2) al prezentului articol.
Prevederea de la art.176 alin.(1) din Lege, potrivit cărei după încetarea procesului
de insolvabilitate, creditorii validaţi pot înainta fără restricţii creanţele lor faţă de debitor, se referă la cazurile în care procesul de insolvabilitate încetează ca rezultat al restructurării, iar debitorul nu este lichidat şi radiat, dar îşi continue activitatea.
27.4. Dacă s-a constatat culpa sau neglijenţa debitorului (printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă) la survenirea insolvabilităţii proprii, persoana vinovată poate fi
descalificată de instanţa de insolvabilitate prin hotărîrea de încetare a procesului. Descalificarea se manifestă prin privarea dreptului:
- de a fi aleasă sau desemnată într-o funcţie publică sau de a continua să deţină o
astfel de funcţie;
- de a activa în proces de insolvabilitate în calitate de administrator;
- de a fi membru al unui organ de conducere ori de control într-o societate comercială sau asociaţie de economii şi împrumut.
De rînd cu debitorul, descalificarea poate fi aplicată şi fostului director, membru al
comitetului de conducere al unei societăţi, dacă insolvabilitatea a survenit în perioada
exercitării acestei funcţii sau într-o perioadă de 6 luni după încetarea exercitării acestei
funcţii.
Descalificarea poate fi aplicată pe un termen de la un an pînă la 5 ani şi încetează la
data expirării termenului stabilit de instanţă.
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28. Particularităţi ale insolvabilităţii pentru unii subiecţi
28.1. La intentarea procesului de insolvabilitate a unei întreprinderi agricole, instanţa de insolvabilitate va ţine cont de caracterul sezonier al producţiei agricole, precum şi de posibilitatea satisfacerii creditorilor din contul veniturilor care pot fi obţinute
de întreprinderea agricolă pînă la şi după încheierea perioadei de lucrări agricole.
Gospodăriei ţărăneşti (de fermier) insolvabile i se va iniţia procedura simplificată
a falimentului (art.233 din lege), cererea introductivă fiind înaintată de conducătorul
întreprinderii doar cu acordul scris al tuturor membrilor ei.
Într-un termen de 30 de zile din data înregistrării cererii introductive, instanţa de
insolvabilitate va emite o hotărîre de declarare a gospodăriei ţărăneşti ca fiind insolvabilă şi va intenta procedura simplificată a falimentului.
Prin hotărîrea de iniţiere a procedurii simplificate a falimentului, instanţa va dispune:
- ridicarea dreptului de administrare a debitorului;
- desemnarea lichidatorului, cu stabilirea atribuţiilor;
- notificarea intentării procedurii de insolvabilitate şi intrării debitorului în procedura falimentului.
Se va reţine că gospodăriei ţărăneşti (de fermier) nu i se aplică procedura de observaţie.
Hotărîrea de intentare a procedurii simplificate de faliment poate fi contestată cu
recurs (art.134 alin.(6) din lege) şi urmează a fi publicată în termen de 10 zile.
Masei debitoare, în cazul intentării procedurii simplificate a falimentului, i se atribuie bunurile aflate în proprietate comună a membrilor gospodăriei, inclusiv plantaţiile, instalaţiile de irigare, animalele productive şi de lucru, păsările, tehnica şi utilajele,
mijloacele de transport, inventarul şi alte bunuri, procurate pentru gospodărie din mijloacele comune ale membrilor ei, iar bunurile membrilor gospodăriei ţărăneşti (de fermier), precum şi bunurile din proprietate pentru care există probe că au fost procurate
din venituri ce nu sunt proprietate comună a membrilor gospodăriei nu se includ sau,
respectiv, se exclud din masa debitoare.
După intentarea procedurii simplificate de faliment, lichidatorul va expedia în mod
obligatoriu hotărîrea instanţei potrivit art.35 alin.(2) din Legea insolvabilităţii în adresa
primăriei unde a fost înregistrată gospodăria ţărănească şi care ţine Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (art.14 din Legea nr.1353/03.11.2000 privind gospodăriile
ţărăneşti (de fermier)).
28.2. Cererea introductivă cu privire la insolvabilitatea unei societăţi de asigurări
poate fi depusă de către debitor, creditorii chirografari şi de Inspectoratul de Stat pentru
Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii. Participarea la proces a
organului de stat menţionat este obligatorie.
În cazul intentării procesului de insolvabilitate societăţii de asigurări, acţiunea contractelor de asigurare, încheiate de societatea insolvabilă, ale căror cazuri de asigurarea
nu au survenit pînă la data intentării procesului de insolvabilitate încetează cu excepţia
cazului de înstrăinare a complexului patrimonial unic al societăţii unei alte societăţi de
asigurare, care şi-a asumat contractele de asigurare încheiate de compania insolvabilă.
Prima de asigurare achitată în contractul de asigurare generală a cărui acţiune a
încetat în temeiul alin.(1) se restituie asiguratului pentru lunile complete de pînă la ex-
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pirarea contractului, reţinînd suma cheltuielilor de gestiune efective, dar nu mai mult de
20% din prima de asigurare calculată spre restituire.
Dacă a fost încheiat un contract de asigurare pe viaţă, acţiunea căruia a încetat în
temeiul art.238 alin.(1) din lege, asiguratului i se va restitui rezerva acumulată (suma de
răscumpărare).
Beneficiarii din contractele de asigurare ale căror cazuri asigurate au survenit pînă
la data intentării procesului de insolvabilitate pot pretinde achitarea despăgubirii sau
indemnizaţiei de asigurare.
Creanţele creditorilor chirografari vor fi satisfăcute în ordinea prevăzută la art.240
din lege.
28.3. La examinarea insolvabilităţii participanţilor profesionişti la piaţa valorilor
mobiliare, instanţele vor reţine că participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare
sunt persoane juridice constituite în formă juridică de societate pe acţiuni, care desfăşoară următoarele activităţi pe piaţa valorilor mobiliare:
- de brokeraj (activitate de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare, desfăşurată
de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare, în calitate de mandatar sau de
comisionar ce activează în baza contractului de mandat sau de comision, precum şi în
baza procurii pentru efectuarea tranzacţiilor menţionate, în cazul în care contractul nu
stipulează împuternicirile mandatarului sau ale comisionarului);
- de dealer (activitate de cumpărare a valorilor mobiliare, desfăşurată de participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare, în numele şi din cont propriu, pentru
vînzarea lor ulterioară în scopul obţinerii de profit);
- de administrare fiduciară a investiţiilor (activitate de administrare fiduciară conform contractului a valorilor mobiliare, a mijloacelor băneşti destinate investirii în valori mobiliare, a valorilor mobiliare şi a mijloacelor băneşti obţinute ca rezultat al administrării fiduciare a valorilor mobiliare);
- de ţinere a registrului (activitate de colectare, înregistrare, prelucrare şi păstrare a
datelor în vederea constituirii şi funcţionării sistemului de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative, precum şi furnizarea datelor);
- de depozitare (activitate de prestare a serviciilor de păstrare a valorilor mobiliare
şi/sau de evidenţă a drepturilor deponenţilor asupra valorilor mobiliare);
- activitate bursieră pe piaţa valorilor mobiliare (activitate organizată a pieţei valorilor mobiliare, orientată spre crearea infrastructurii şi prestarea serviciilor care asigură
efectuarea tranzacţiilor civile cu valori mobiliare între participanţii la piaţa valorilor
mobiliare);
- de depozitar central (servicii de evidenţă a drepturilor deponenţilor asupra valorilor mobiliare, de clearing şi decontare a tranzacţiilor efectuate pe piaţa bursieră);
- de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele (activitate de apreciere a valorii valorilor mobiliare efectuată în baza contractului încheiat între estimator
şi client);
- de consulting investiţional (recomandare personală dată unui client în legătură cu
una sau mai multe tranzacţii cu valori mobiliare);
- de fond de investiţii (activitate de atragere a mijloacelor prin plasarea acţiunilor
proprii, precum şi activitatea de investire şi reinvestire a mijloacelor atrase în valori
mobiliare ale altor emitenţi).
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Ca activităţi conexe, participantul profesionist poate desfăşura activitate de underwriting (acordarea asistenţei emitentului de valori mobiliare la elaborarea şi perfectarea prospectului ofertei publice şi a altor documente pentru înregistrarea ofertei),
de clearing şi decontare (efectuarea operaţiunilor de colectare, verificare şi corectare a
informaţiei privind tranzacţiile de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare, perfectarea
documentelor pentru efectuarea tranzacţiilor, efectuarea decontărilor prin transferarea
mijloacelor băneşti şi livrarea valorilor mobiliare), de consulting (prestare de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare a serviciilor auxiliare de consultanţă a
clienţilor în domeniul activităţii licenţiate).
La examinarea cauzelor privind insolvabilitatea participanţilor profesionişti la piaţa
valorilor mobiliare este obligatorie participarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
(autoritatea de stat cu funcţii de reglementare a pieţei valorilor mobiliare).
Valorile mobiliare şi alte bunuri ale clienţilor aflate la debitorul insolvabil (participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare) nu se atribuie la masa debitoare şi după
intentarea procesului de insolvabilitate, şi urmează a fi restituite proprietarilor de drept,
dacă legea nu prevede altfel.
28.4. De rînd cu participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, la participanţii profesionişti ai pieţei financiare nebancare se atribuie şi asociaţiile de economii
şi împrumut.
Astfel, cererea introductivă privind insolvabilitatea unei asociaţii de economii şi
împrumut poate fi depusă de aceleaşi persoane ca şi în cazul insolvabilităţii participantului profesionist la piaţa valorilor mobiliare: debitor, creditori chirografari şi Comisia
Naţională a Pieţei Financiare, participarea ultimei la examinarea cauzei fiind obligatorie.
Se va reţine că creanţele din depunerile de economii ale membrilor asociaţiilor de
economii şi împrumut, prin derogare de la art.43 din lege, se vor atribui rangului al
doilea al creanţelor chirografare.
Totodată, se va întrerupe calcularea dobînzilor la obligaţiile asociaţiei aflate în proces de insolvabilitate.
28.5. Instanţele de insolvabilitate ţin registrul cauzelor de insolvabilitate, în care fac
menţiuni despre fiecare cauză de insolvabilitate examinată sau în curs de examinare,
ţinîndu-se cont de prevederile art.250 alin.(1) din lege.
La solicitarea persoanei interesate, instanţa de insolvabilitate va elibera extrase din
registrul menţionat în modul stabilit de lege.
29. Taxa de stat
29.1. Se va ţine cont de faptul că taxa de stat în pricinile de insolvabilitate se achită:
a) la înaintarea acţiunii – de către creditor sau debitor în mărime de 2000% din
unitatea convenţională care este egală cu 20 de lei;
b) la pronunţarea hotărîrii – din contul debitorului în mărime procentuală din valoarea creanţei încasată în contul fiecărui creditor, conform prevederilor art.3 pct.1)
lit.b) din Legea taxei de stat.
Se scutesc de plata taxei de stat la înaintarea cererii introductive de insolvabilitate
autorităţile publice centrale, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice,
precum şi autorităţile administraţiei publice locale (art.4 alin.(1) p.13) din Legea taxei
de stat).
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29.2. Coroborînd prevederile art.6 din Legea taxei de stat cu art.86 alin.(2) CPC, se
va reţine că persoanele juridice declarate în stare de insolvabilitate, atît la introducerea
în instanţa de judecată a acţiunilor de urmărire a creanţelor debitoare, de anulare a
actelor juridice fictive sau frauduloase, a garanţiilor acordate, a tranzacţiilor încheiate
şi a actelor de transfer de proprietate, precum şi la atacarea hotărîrilor judecătoreşti,
adoptate pe marginea acestor litigii, plătesc taxa de stat după examinarea cauzei, dar nu
mai târziu de 6 luni din data adoptării hotărîrii.
Dat fiind faptul că, potrivit art.26 alin.(3) din Codul civil, asupra activităţii de întreprinzător desfăşurate fără constituirea de persoană juridică se aplică regulile care reglementează activitatea persoanelor juridice, dacă din lege nu rezultă altfel, normele
citate supra ce vizează amînarea achitării taxei de stat se vor aplica şi persoanelor fizice
ce practică activitate de întreprinzător.
30. Dispoziţii finale
30.1. Se abrogă Hotărîrea explicativă a Plenului CSJ nr.34 din 22.11.2004 „Cu privire la aplicarea Legii insolvabilităţii de către instanţele judecătoreşti economice”.
30.2. Curţile de apel, ca instanţe de insolvabilitate, vor avea în vedere prevederea
strictă a Legii despre ţinerea registrului cauzelor de insolvabilitate, în care se fac menţiuni despre fiecare cauză de insolvabilitate examinată sau în curs de examinare. În registru se menţionează în mod special numele şi prenumele/denumirea persoanei care a
înaintat cererea introductivă, data înaintării ei, data şi temeiul intentării procesului de
insolvabilitate sau al respingerii cererii introductive, numele, prenumele şi sediul administratorului, procedura aplicată debitorului şi rezultatul ei, data încetării procesului de
insolvabilitate, cauzele încetării procesului de insolvabilitate, datele privind descalificarea debitorului.
Potrivit Legii, orice persoană interesată are acces liber la datele din registrul cauzelor de insolvabilitate şi că instanţa de insolvabilitate eliberează persoanelor interesate
extrase din registrul cauzelor de insolvabilitate în modul stabilit de lege, prin aceasta
fiind asigurat în modul corespunzător accesul liber al oricărei persoane la informaţie.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 24 martie 2014
Nr. 2

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi
ale Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale
nr. 3 din 09.06.2014
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2014, nr.8-9, pag.4
***
Respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale constituie însăşi esenţa unei societăţi democratice, iar obligaţia statelor de a se conforma cu bună-credinţă
obligaţiilor asumate constituie un principiu fundamental al răspunderii internaţionale
a statelor, încălcarea acestei obligaţii constituind un act ilicit şi deschizînd posibilitatea
corelativă de reacţie prin mijloace şi măsuri admise în dreptul internaţional împotriva
încălcării acestei obligaţii.
Un instrument juridic de largă rezonanţă, atît prin procedura pe care a instituit-o,
cît şi prin spectrul larg ai drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului cărora li
se consacră, îl constituie Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale, care a fost ratificată prin hotărîrea Parlamentului Republicii
Moldova din 24 iulie 1997, în vigoare pentru Republica Moldova din 12 septembrie
1997.
Prin aderarea la Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare Convenţia Europeană), Republica Moldova şi-a
asumat obligaţia de a garanta respectarea şi apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale, proclamate de Convenţie, tuturor persoanelor aflate sub jurisdicţia sa.
Responsabilitatea primară de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale prevăzute de Convenţia Europeană, potrivit principiului subsidiarităţii, îi revine Statului. Acest principiu prezumă faptul că, înainte de a apela la instituţiile Convenţiei, orice reclamant trebuie să fi adresat plîngerea sa tuturor acelor instituţii naţionale
care ar putea oferi un remediu eficient şi adecvat în împrejurările cauzei, deoarece Statul
respondent „trebuie să aibă mai întîi şansa de a redresa situaţia la care se face referire
prin propriile mijloace şi în cadrul sistemului juridic naţional”.
Totodată, acest principiu reflectă nu numai existenţa remediilor de redresare, dar
şi obligaţia primordială a tuturor autorităţilor, în special a instanţelor de judecată, de a
preveni încălcările prin aplicarea directă a Convenţiei Europene în deciziile sale.
Astfel, în vederea asigurării respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti, la
examinarea cauzelor, a prevederilor Convenţiei Europene şi a Protocoalelor ratificate
la ea de către Republica Moldova, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în temeiul art.2
lit.e), art.16 lit.с) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, dă următoarele
explicaţii:
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1. Convenţia Europeană şi Protocoalele adiţionale la ea (nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 14)
constituie tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte, la aplicarea cărora
instanţele judecătoreşti urmează să ţină cont de prevederile art.4 alin.(2) din Constituţia
Republicii Moldova, de prevederile hotărîrii Curţii Constituţionale nr.55 din 14 octombrie
1999 „Privind interpretarea unor prevederi ale art.4 din Constituţia Republicii Moldova”
din care rezultă că, Convenţia Europeană constituie o parte integrantă a sistemului legal
intern şi, respectiv, prevederile ei trebuie aplicate direct ca o oricare altă lege a Republicii
Moldova, ultima avînd prioritate faţă, de restul legilor interne care îi contravin.
Acest fapt rezultă şi din conţinutul art.53 din Convenţia Europeană, potrivit căruia
nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu va fi interpretată ca limitînd sau aducînd
atingere drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, care ar putea fi recunoscute
conform legilor oricărei părţi contractante sau oricărei alte convenţii la care această
parte contractantă este parte.
În acelaşi timp, atît Codul de procedură civilă, cît şi Codul de procedură penală prevăd că tratatele internaţionale au prioritate faţă de legislaţia internă şi cer judecătorilor
să aplice direct prevederile tratatelor internaţionale.
În acest sens, sarcina primordială cu privire la aplicarea prevederilor Convenţiei
Europene revine instanţelor naţionale. Astfel, la judecarea cauzelor, instanţele de judecată trebuie să verifice dacă legea sau actul, care urmează a fi aplicate şi care prevede
drepturi şi libertăţi proclamate de Convenţia Europeană, sunt compatibile cu prevederile acesteia.
În caz de incompatibilitate, instanţele judecătoreşti vor aplica direct prevederile
Convenţiei Europene, despre acest fapt fiind menţionat în actele judecătoreşti de dispoziţie pronunţate.
2. Unica instanţă care este în drept sa dea interpretări oficiale privind aplicarea
Convenţiei Europene, prin intermediul hotărîrilor sale, este Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare CEDO).
În sensul art.46 din Convenţia Europeană, hotărîrile CEDO au forţă obligatorie.
În conformitate cu prevederile acestui articol, înaltele părţi-contractante s-au angajat să se conformeze hotărîrilor definitive ale Curţii în litigiile în care ele sunt părţi.
Adică, interpretările CEDO cuprinse în hotărîrile sale, adoptate în privinţa Republicii
Moldova, sunt obligatorii pentru instanţele judecătoreşti.
Totodată, instanţele judecătoreşti, în scopul respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, urmează să ia în considerare şi jurisprudenţa CEDO stabilită în
hotărîrile sale în raport cu alte state - părţi la Convenţia Europeană.
În această ordine de idei, instanţele judecătoreşti vor aplica jurisprudenţa CEDO în
cazul în care circumstanţele cauzei ce se examinează sunt similare circumstanţelor care
au fost examinate de către CEDO şi asupra cărora aceasta s-a pronunţat.
În context se mai reţine că, în conformitate cu art.7 alin.(8) şi (9) Cod de procedură penală, hotărîrile definitive ale Curţii Europene a Drepturilor Omului sunt
obligatorii pentru organele de urmărire penale, procurori şi instanţele de judecată.
La fel, deciziile Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie pronunţate ca urmare a
examinării recursului în interesul legii sunt obligatorii pentru instanţele de judecată
în măsura în care situaţia de fapt şi de drept pe cauză rămîne cea care a existat la soluţionarea recursului.
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Suplimentar celor reţinute, se mai menţionează că teoria marjei de apreciere ca un
alt corolar al interpretării Convenţiei Europene vine să complimenteze rolul subsidiar
al însăşi CEDO în raport cu rolul primordial al instanţelor naţionale.
CEDO nu este o instanţă supremă sau chiar superioară instanţelor naţionale, ci este
un institut cu drept unic de interpretare a Convenţiei Europene şi trebuie să beneficieze
de constatările acestora. Doar în cazul în care constatările instanţelor vin în contradicţie
cu standardele Convenţiei Europene şi cu practica instituită a CEDO, ultima poate interveni să corecteze şi să le ghideze în direcţia corectă. În acest sens, marja de apreciere
este un element de care CEDO trebuie să ia act şi să respingă dreptul la această discreţie
a instanţelor doar în situaţiile în care instanţele naţionale şi autorităţile depăşesc limitele
marjei de apreciere.
3. Se va ţine cont de faptul că, întru evitarea încălcărilor drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale, inclusiv limitarea lor nejustificată, jurisprudenţa CEDO se va
lua în considerare de către instanţele judecătoreşti nu numai la aplicarea prevederilor
Convenţiei Europene şi a Protocoalelor sale, dar şi la aplicarea altor tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte (lit. „с” alin.(3) al articolului 31 din Convenţia
de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 23 mai 1969, ratificată prin Hotărîrea
Parlamentului Republicii Moldova din 04.08.1992).
4. Convenţia Europeană reglementează în principal drepturi substanţiale, pe care statele s-au obligat conform art.1 să le asigure tuturor persoanelor ce se află sub jurisdicţia sa.
Jurisprudenţa CEDO atestă în acest sens că Statul este responsabil pentru omisiunile autorităţilor cărora le-a delegat sarcini în vederea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului şi care nu au întreprins măsuri prompte şi adecvate în
vederea executării acestora.
Sub aspectul prevederilor Convenţiei Europene şi a Protocoalelor sale, în interpretarea CEDO, prin limitarea drepturilor şi libertăţilor omului (imixtiunea în drepturile şi
libertăţile omului) se subînţeleg orice decizii, acţiuni (inacţiuni) ale autorităţilor de stat,
ale autorităţilor publice locale, ale persoanelor cu funcţie de răspundere, ale funcţionarilor publici ai organelor de stat sau municipale, precum şi a altor persoane care, în urma
adoptării sau executării (neexecutării) în privinţa unei persoane a cărei drepturi se pretind a fi încălcate, creează obstacole în realizarea drepturilor şi libertăţilor acesteia. De
exemplu, reieşind din practica CEDO, utilizarea imaginii fără consimţămîntul persoanei
constituie o limitare a drepturilor corespunzătoare garantate de Convenţie.
5. Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că deciziile, acţiunile (inacţiunile)
autorităţilor de stat, autorităţilor administraţiei publice locale, ale persoanelor cu funcţie de răspundere, judecătorului, inclusiv a ofiţerului de urmărire penală şi a procurorului, a funcţionarului de stat sau municipal, trebuie să corespundă nu doar legislaţiei
Republicii Moldova, dar şi principiilor generale unanim recunoscute, normelor dreptului internaţional, tratatelor internaţionale ratificate de Republica Moldova, inclusiv
Convenţiei Europene şi Protocoalelor sale în interpretarea Curţii Europene (art.4 alin.
(2) din Constituţia Republicii Moldova, art.2 şi 12 Cod de procedură civilă, art.2 şi 7
Cod de procedură penală). De exemplu, probele nu sunt admisibile în cauză atît în cazul
cînd ele sunt obţinute cu încălcarea procedurală a legislaţiei Republicii Moldova, cît şi
în cazul cînd ele au fost obţinute cu încălcarea Convenţiei Europene şi a Protocoalelor
sale în interpretarea Curţii Europene.
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6. În sensul art.54 din Constituţia Republicii Moldova, potrivit prevederilor Convenţiei Europene şi a Protocoalele sale, orice restrîngere a drepturilor şi a libertăţilor
omului trebuie să se bazeze pe lege; să urmărească un scop social-semnificativ, legitim
(de exemplu, siguranţa publică, protecţia moralităţii, a drepturilor şi intereselor legitime
ale altor persoane), să fie necesară într-o societate democratică (să fie urmărită proporţional cu un scop social, legitim).
Neîndeplinirea uneia din aceste trei condiţii duce la încălcarea drepturilor şi a libertăţilor omului, care se bucură de o protecţie jurisdicţională în condiţiile legii.
Unele drepturi şi libertăţi ale omului garantate de Convenţia Europeană şi de Protocoalele sale nu pot fi limitate în nici un caz, acestea avînd un caracter absolut (dreptul
la viaţă - art.2 şi interzicerea torturii - art.3).
În acest aspect, CEDO a statuat în repetate rînduri că art.3 din Convenţia Europeană consfinţeşte una din valorile fundamentale ale unei societăţi democratice. Chiar şi
în cele mai dificile circumstanţe, precum lupta împotriva terorismului şi a crimei organizate, Convenţia interzice, în termeni absoluţi, tortura şi tratamentele sau pedepsele
inumane ori degradante.
Spre deosebire de majoritatea normelor Convenţiei Europene şi ale Protocoalelor
nr.1 şi nr.4, art.3 nu conţine prevederi care să permită excepţii, iar conform art.15 §2,
nici o derogare de la prevederile sale nu este permisă, chiar dacă este cazul unui pericol
public care ameninţă viaţa naţiunii (a se vedea Selmouni vs France [GC], nr.25803/94,
§95, ECHR 1999-V, şi Assenov and Others vs Bulgaria, hotărîrea din 28 octombrie 1998,
§93, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII).
7. Instanţele de judecată la judecarea cauzelor trebuie să justifice, în toate cazurile,
ţinînd cont de circumstanţele de fapt stabilite, necesitatea limitării drepturilor şi a libertăţilor omului.
Se va avea în vedere că limitarea drepturilor şi a libertăţilor omului se permite doar
în cazul în care există temeiuri suficiente şi admisibile pentru o astfel de limitare, şi în
cazul în care există un echilibru între interesele legitime ale persoanei ale cărei drepturi
sau libertăţi sunt limitate şi interesele legitime ale altor persoane, ale statului sau societăţii.
Circumstanţele stabilite de către instanţa de judecată, care atestă despre necesitatea
limitării drepturilor şi libertăţilor persoanei, urmează să fie motivate şi reflectate în actele judecătoreşti.
8. În conformitate cu principiile generale unanim recunoscute şi normele dreptului
internaţional, cu dispoziţiile articolelor 1 şi 34 din Convenţia Europeană în interpretarea CEDO, în scopul restabilirii drepturilor omului şi a libertăţilor încălcate, instanţa de
judecată urmează să stabilească faptul încălcării acestor drepturi şi libertăţi, reflectînd
circumstanţele constatate în actul judecătoresc. Prejudiciile cauzate prin astfel de încălcări, material şi (sau) moral se compensează în modul stabilit de lege.
La stabilirea cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciul moral, instanţele de
judecată vor lua în consideraţie cuantumul despăgubirii echitabile pentru prejudiciu]
moral, acordat de către CEDO pentru o încălcare similară.
Se reţine că, casarea sau modificarea unui act judecătoresc de dispoziţie, pronunţarea căruia a avut loc cu încălcarea prevederilor Convenţiei Europene sau a Protocoalelor sale, în funcţie de circumstanţele cauzei, constituie un temei suficient pentru a
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restabili drepturile şi libertăţile încălcate, totodată, reprezentînd în sine şi o satisfacţie
echitabilă, fără a fi încasat prejudiciul moral. De exemplu, anularea hotărîrii pronunţate
în urma unui proces de judecată, care a avut loc într-o şedinţă de judecată închisă cu
încălcarea dispoziţiilor art.23 Cod de procedură civilă, art.18 Cod de procedură penală
sau a art.316 Cod de procedură penală, şi examinarea cauzei în ordine de apel în şedinţă
publică va confirma faptul restabilirii dreptului justiţiabilului la un proces de judecată
în şedinţă publică.
9. Conform art.15 din Constituţia Republicii Moldova, cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi.
Cu toate acestea, persoana poate să refuze să-şi exercite drepturile şi libertăţile sale,
inclusiv cele cu caracter procedural. În acest caz, refuzul trebuie să fie întotdeauna explicit, benevol şi nu trebuie să contravină legislaţiei Republicii Moldova, principiilor generale unanim recunoscute, normelor dreptului internaţional şi tratatelor internaţionale
la care Republica Moldova este parte.
Voinţa persoanei privind refuzul de a-şi exercita drepturile şi libertăţile sale trebuie
să fie exprimată în formă scrisă (declaraţia scrisă, proces-verbal şi alte înscrisuri anexate
la materialele cauzei, care indică direct la faptul renunţării). Spre exemplu, procesul a
fost încetat în temeiul art.265 lit.с) Cod de procedură civilă, deoarece reclamantul a renunţat la acţiune, renunţul fiind admis de instanţă.
La fel, dovadă a voinţei persoanei privind refuzul de a-şi exercita drepturile şi libertăţile sale o poate constitui şi inacţiunea acesteia. Ex.: cazul prevăzut în art.267 lit.g) Cod de
procedură civilă, instanţa judecătorească va scoate cauza de pe rol dacă reclamantul citat
legal nu s-a prezentat în şedinţă de judecată, nu a comunicat instanţei motivele neprezentării sau motivele sunt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau nu a solicitat
examinarea pricinii în absenţa sa, iar pîrîtul nu a solicitat soluţionarea pricinii în fond.
În sensul art.412 alin.(4) Cod de procedură penală şi a art.6 §1 din Convenţia Europeană în interpretarea CEDO, instanţa de apel nu este în drept să examineze cauza penală în lipsa persoanei care a fost condamnată la privaţiune de libertate, cu excepţia cazului în care persoana îşi exprimă în mod clar dorinţa de a nu se prezenta Ia examinarea
apelului. Astfel, în acest sens se aplică regula de la judecarea cauzelor în prima instanţă
prevăzută de art.321 alin.(2) pct.2) Cod de procedură penală, judecarea cauzei în lipsa
inculpatului poate avea loc în cazul cînd inculpatul, fiind în stare de arest, refuză să fie
adus în instanţă pentru judecarea cauzei şi refuzul lui este confirmat şi de apărătorul lui.
Renunţarea la apărător, în sensul art.71 Cod de procedură penală, poate fi acceptată
de către procuror sau instanţă numai în cazul în care ea este înaintată de către bănuit,
învinuit, inculpat în mod benevol, din proprie iniţiativă, în prezenţa avocatului care
acordă asistenţă juridică garantată de stat. Nu se admite renunţarea la apărător în cazul
în care ea este motivată prin imposibilitatea de a plăti asistenţa juridică sau este dictată
de alte circumstanţe.
Totodată, procurorul sau instanţa este în drept să nu accepte renunţarea bănuitului,
învinuitului, inculpatului la apărător în cazurile prevăzute în art.69 alin.(1) pct.2)-12)
Cod de procedură penală, precum şi în alte cazuri în care interesele justiţiei o cer. Determinarea faptului că interesele justiţiei cer asistenţa obligatorie a apărătorului ţine de
competenţa procurorului sau a instanţei şi depinde de: 1) complexitatea cazului; 2) capacitatea bănuitului, învinuitului, inculpatului de a se apăra singur; 3) gravitatea faptei,

260

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

de săvîrşirea căreia persoana este bănuită sau învinuită, şi de sancţiunea prevăzută de
lege pentru săvîrşirea ei. Admiterea sau neadmiterea renunţării la apărător se decide de
către procuror sau de instanţă prin hotărîre motivată.
În acest sens se mai reţine că, în conformitate cu art.6 §3 lit.с) din Convenţia Europeană în interpretarea CEDO, acuzatul are dreptul să se apere singur sau să fie asistat de
un apărător ales de el, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător,
să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci cînd interesele justiţiei o
cer.
Instanţele judecătoreşti urmează să explice în mod exhaustiv conţinutul acestei
norme de drept şi, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, să asigure punerea
ei în aplicare.
10. Conform jurisprudenţei CEDO, în care Curtea a statuat în mod constant, le
revine în primul rînd instanţelor naţionale competenţa de a interpreta legislaţia internă,
în special de reguli de natură procesuală.
Prin urmare, alături de alte drepturi substanţiale pe care statele s-au obligat să le
asigure, în temeiul art.1, tuturor persoanelor ce se află sub jurisdicţia lor, Convenţia
Europeană reglementează două drepturi procedurale (în materia civilă) care „se concretizează în garanţii cu privire la punerea în valoare a drepturilor şi libertăţilor ce îi sunt
recunoscute persoanei în faţa instanţelor judecătoreşti”:
- dreptul la un proces echitabil (art.6 din Convenţia Europeană);
- dreptul la un recurs efectiv (art.13 din Convenţia Europeană).
11. Articolul 6 §1 din Convenţia Europeană garantează dreptul oricărei persoane
la judecarea în mod echitabil (...) a cauzei sale (...) care va hotărî (...) asupra încălcării
drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil.
Aplicabilitatea art.6 în materie civilă este condiţionată, în primul rînd, de existenţa
unei „contestaţii” cu privire la un drept ce poate fi disputat pe calea unei acţiuni în
justiţie în dreptul intern. În al doilea rînd, contestaţia trebuie să fie reală şi serioasă, şi
să privească existenţa dreptului, fie extinderea acestuia. De asemenea, în al treilea rînd,
rezultatul producerii trebuie să fie determinat cu privire la existenţa dreptului, trebuind
să se facă dovada că acţiunea în justiţie are „un obiect patrimonial” sau să privească
drepturi şi obligaţii cu caracter privat.
Potrivit jurisprudenţei CEDO, art.6 se aplică sub aspect civil „independent de calitatea părţilor, de natura legii care reglementează „contestaţia” şi de „autoritatea competentă să tranşeze”.
Pentru aplicabilitatea art.6 din Convenţia Europeană nu prezintă nici o importanţă caracterul legii aplicabile contestaţiei respective în dreptul intern (civil, comercial,
administrativ) sau natura autorităţii competente să soluţioneze contestaţia (jurisdicţie
civilă, administrativă sau organ administrativ ori altele), ceea ce contează fiind caracterul „privat” al dreptului în cauză, pe care CEDO nu îl defineşte abstract, deşi subliniază
caracterul său personal sau patrimonial.
Cu valoare de principiu, CEDO a reţinut că orice contestaţie avînd ca obiect „patrimonial” şi întemeindu-se pe încălcarea unor drepturi patrimoniale se încadrează în noţiunea „drepturi şi obligaţii civile”, în sensul autonom al acestei noţiuni conform art.6.
12. Articolul 13 din Convenţia Europeană stabileşte că orice persoană ale cărei
drepturi şi libertăţi recunoscute de Convenţie au fost încălcate are dreptul să se adreseze

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

261

efectiv unei instituţii naţionale, chiar şi atunci cînd încălcarea s-ar datora unor persoane
care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.
Termenul „recurs efectiv”, în sensul acestui articol, urmează a fi privit nu ca o cale
de atac instituită prin lege, ci ca un remediu real instituit la nivel naţional, conform
căruia o persoană considerată victimă a unei violări ale drepturilor sale prevăzute de
Convenţie poate ataca în faţa instanţelor judecătoreşti pretinsa violare.
Posibilitatea atacării pretinselor violări trebuie să aparţină nemijlocit pretinsei victime şi să nu depindă de discreţia anumitor funcţionari sau a altcuiva.
Deci, în cazul în care legea naţională nu prevede dreptul la recurs efectiv în privinţa
încălcării unui anumit drept prevăzut de Convenţia Europeană, instanţa de judecată
urmează să primească plîngerea respectivă şi să soluţioneze cauza conform procedurii
civile sau, după caz, penale, aplicînd direct prevederile acesteia.
13. Conform prevederilor art.6 din Convenţia Europeană, judecarea cauzelor privitoare la un drept civil sau o acuzaţie penală, aşa după cum aceste noţiuni au fost definite
în jurisprudenţa CEDO, urmează să fie efectuată în termen rezonabil.
Criteriile de apreciere a termenului rezonabil de judecare a cauzei au fost constatate
de CEDO în cauza Frydlender vs France ([GC], nr.30979/96, §43, ECHR 2000-VII), astfel
Curtea a specificat că rezonabilitatea duratei procedurilor trebuie evaluată în lumina
circumstanţelor cauzei, ţinînd cont de următoarele criterii: complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului şi al autorităţilor relevante şi importanţa cauzei pentru
reclamant.
Însă, necesitatea respectării termenelor rezonabile a procesului de judecată nu
poate justifica limitarea altor drepturi, prevăzute în art.6 din Convenţia Europeană (de
exemplu, dreptul la egalitatea procedurală ale părţilor din proces, dreptul inculpatului
de a pune o întrebare martorului acuzării). Astfel, instanţa nu ar trebui sub pretextul
respectării termenelor rezonabile în cadrul procesului de judecată să refuze în cercetarea probelor necesare pentru o completă şi corectă soluţionare a cazului, care pe cale de
consecinţă ar încălca principiul egalităţii armelor.
Respectarea termenului rezonabil la judecarea cauzei concrete se va verifica la solicitarea părţilor în condiţiile: art.192 Cod de procedură civilă; art.41 pct.61) Cod de
procedură penală de către judecătorul de instrucţie; art.414 alin.(7) Cod de procedură
penală de către instanţa de apel; art.435 alin.(2) Cod de procedură penală de către instanţa de recurs şi, în caz de constatare, se va argumenta în hotărîrea respectivă.
Un remediu intern eficient de apărare a dreptului la judecarea în termen rezonabil a
cauzei a fost instituit prin Legea nr.87 din 21 aprilie 2011 „Privind repararea de către stat
a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei
sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti”.
Prin adoptarea acestei legi a fost instituit un mecanism clar prin care se asigură persoanei interesate posibilitatea de a solicita atît urgentarea procedurilor în cursul procedurii judiciare, cît şi de a încasa compensaţia pentru prejudiciului cauzat prin încălcarea
termenului rezonabil în procesul de examinare a cauzelor sau de executare a hotărîrilor
instanţelor judecătoreşti. Potrivit art.1 alin.(2) din legea enunţată, aplicarea şi interpretarea termenelor din această lege se face prin prisma legislaţiei naţionale, a prevederilor
Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului.
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Totodată, se reţine asupra faptului că un factor negativ al încălcării termenului
rezonabil la judecarea cauzei îl constituie - retrimiterea cauzelor la rejudecare. Astfel, CEDO în cauza Cravcenco c. Moldovei, hotărîrea din 15.01.2008, a reiterat că, deşi
nu este în poziţia de a analiza calitatea practicii judecătoreşti a instanţelor naţionale,
ea consideră că „...deoarece retrimiterea cauzelor la rejudecare este în mod obişnuit
dispusă ca rezultat a erorilor comise de instanţele ierarhic inferioare, repetarea unor
asemenea retrimiteri în cadrul unuia şi aceluiaşi proces dezvăluie o deficienţă gravă
a sistemului judecătoresc” (cauza Wierciszewska c. Poloniei, hotărîrea din 25.11.2003,
cauza Pavlyulynets c. Ucrainei, hotărîrea din 06.09.2005),
14. Prezumţia nevinovăţiei, prevăzută de art.21 din Constituţia Republicii Moldova, art.8 Cod de procedură penală, art.6 §2 din Convenţia Europeană, reprezintă unul
dintre aspectele procesului echitabil într-un caz penal. De aceea, în hotărîrile instanţelor
de judecată nu ar trebui să fie utilizate formulări din conţinutul cărora ar rezulta că o
persoană a săvîrşit o infracţiune în timp ce în privinţa acelei persoane lipseşte o hotărîre
de condamnare care a intrat în vigoare sau o hotărîre de încetare a procesului penal din
motiv de nereabilitare.
Totodată, se accentuează că, potrivit prevederilor art.6 §1 din Convenţia Europeană, în interpretarea CEDO, persoana privată de libertate are dreptul de a participa în
proces civil.
15. O hotărîre CEDO, conform căreia s-a constatat o încălcare, poate atrage o varietate de măsuri de executare în funcţie de natura violării:
- executarea;
- măsuri individuale - redeschiderea procedurii (a se vedea cauza Ghirea c. Moldovei, hotărîrea din 26 iunie 2012), în care CEDO a constatat violarea art.6 §1 din Convenţia Europeană, deoarece instanţa de apel a admis apelul tardiv al procurorului cu
condamnarea reclamantului;
- măsuri generale - deficienţă de ordin juridic în sistemul intern, care poate constitui o problemă structurală sau specifică (a se vedea Cauza Beian c. României, hotărîrea
din 6 decembrie 2007, §37-409), unde CEDO s-a pronunţat destul de dur pe cazul aplicării neunitare a practicii judiciare;
- cînd se impune perfecţionarea cadrului legislativ (a se vedea hotărîrea în cauza
Iordachi şi alţii c. Moldovei din 10.02.2009, §53), unde s-a constatat că „...legislaţia Republicii Moldova nu acordă o protecţie adecvată împotriva abuzului de putere din partea
statului în domeniul interceptării convorbirilor telefonice. Prin urmare, ingerinţa în drepturile reclamanţilor garantate de articolul 8 nu a fost „prevăzută de lege”.
16. Conform jurisprudenţei CEDO, dreptul la judecare într-un mod echitabil de
către o instanţă, aşa cum este garantat de articolul 6 §1 din Convenţia Europeană, trebuie interpretat în lumina Preambulului Convenţiei, care, în partea sa relevantă, declară
preeminenţa dreptului ca o parte a moştenirii comune a Statelor Contractante.
Unul dintre aspectele fundamentale ale preeminenţei dreptului este principiul securităţii raporturi lor juridice, care cere, între altele, ca atunci cînd instanţele judecătoreşti dau o apreciere finală unei chestiuni, constatarea lor să nu mai poată fi pusă în
discuţie (a se vedea cauza Brumărescu c. României, [GC], nr.28342/95, §61. ECHR 1999VII, şi cauza Roşca c. Moldovei, nr.6267/02, §24, 22 martie 2005).
Securitatea raporturilor juridice presupune respectarea principiului caracterului
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irevocabil al hotărîrilor judecătoreşti. Acest principiu cere ca nici o parte să nu aibă
dreptul să solicite revizuirea unei hotărîri irevocabile şi obligatorii doar cu scopul de a
obţine o reexaminare şi o nouă determinare a cauzei. Competenţa instanţelor ierarhic
superioare de revizuire trebuie exercitată pentru a corecta erorile judiciare şi omisiunile
justiţiei, dar nu pentru a efectua o nouă examinare. Revizuirea nu trebuie considerată
un apel camuflat, iar simpla existenţă a două opinii diferite cu privire la aceeaşi chestiune nu este un temei de reexaminare. O derogare de la acest principiu este justificată
doar atunci cînd este necesară, pe motivul unor circumstanţe esenţiale şi convingătoare
(cauza Roşca, citată mai sus, §25).
17. În conformitate cu prevederile art.46 din Convenţia Europeană, interpretate
în lumina Recomandării Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei nr.R (2000) 2
din 19 ianuarie 2000 „Сu privire la reexaminarea sau redeschiderea unor cazuri la nivel
intern în urma hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului” (în continuare Recomandare privind revizuirea), părţile contractante sunt încurajate să-şi examineze sistemele juridice naţionale în vederea asigurării că există posibilităţi adecvate pentru reexaminarea cauzei, inclusiv redeschiderea procedurilor, în cazuri în care Curtea a constatat
o violare a Convenţiei, în special unde:
1) partea lezată continuă să suporte consecinţe negative foarte grave datorită rezultatului deciziei naţionale în cauză, care nu sunt în mod adecvat remediate prin satisfacţia echitabilă şi nu pot fi rectificate decît prin reexaminare sau redeschidere, şi
2) din hotărîrea Curţii rezultă că:
a) decizia naţională contestată este în esenţă contrară Convenţiei, sau
b) violarea contestată este cauzată de erori sau deficienţe procedurale de o asemenea gravitate încît apare un dubiu serios în privinţa rezultatului procedurilor naţionale
contestate.
În acest sens se reţine că nu orice încălcare a Convenţiei Europene sau a Protocoalelor sale comisă de Republica Moldova, constatată de către CEDO, reprezintă temei
pentru revizuirea unei hotărîri judecătoreşti, în legătură cu noile circumstanţe.
Actul judecătoresc urmează a fi supus revizuirii în cazul în care petiţionarul (justiţiabilul) continuă să suporte consecinţele negative ale unui astfel de act (de exemplu, în
cazul în cave persoana continuă să fie în stare de arest contrar prevederilor Convenţiei),
iar compensarea unei satisfacţii echitabile pentru prejudiciul cauzat acordată de CEDO
petiţionarului, în conformitate cu art.41 din Convenţia Europeană, sau alte mijloace
care nu au legătură cu revizuirea, nu asigură restabilirea drepturilor şi libertăţilor încălcate.
În acelaşi timp, încălcarea constatată de către CEDO permite cel puţin să se ajungă la una din concluzii că hotărîrea contestată este în esenţă contrară prevederilor
Convenţiei Europene (ex.: hotărîrea privind expulzarea persoanei din ţară a fost recunoscută de către CEDO contrară prevederilor art.8 din Convenţia Europeană) sau
că încălcarea prevederilor Convenţiei sau a Protocoalelor sale, care poartă un caracter
procedural, pune la îndoială rezultatele examinării cauzei (ex.: respingerea demersului privind efectuarea unei expertize, rezultatele căreia ar putea fi decisive - art.6 din
Convenţia Europeană).
La examinarea chestiunii privind necesitatea revizuirii actului judecătoresc urmează să se ţină cont de raportul de cauzalitate dintre încălcarea prevederilor Convenţiei
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Europene şi a Protocoalelor sale, constatată de CEDO, şi consecinţele nefavorabile pe
care urmează să le suporte petiţionarul.
În context, se mai menţionează că legiuitorul, prin prisma art.4641 CPP, a stabilit
că hotărîrile irevocabile pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor
Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale ale omului ori
a dispus scoaterea cauzei de pe rol ca urmare a soluţionării amiabile a litigiului dintre
stat şi reclamanţi pot fi supuse revizuirii dacă cel puţin una dintre consecinţele grave ale
încălcării Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
şi a protocoalelor adiţionale la aceasta continuă să se producă şi nu poate fi remediată
decît prin revizuirea hotărîrii pronunţate.
18. În cazul în care CEDO a constatat încălcări ale drepturilor procedurale ale persoanelor care sunt atrase în proces, precum şi care nu sunt atrase în proces, dar care
urmau a fi atrase în proces, instanţa de judecată la revizuirea actului judecătoresc, înlăturînd dacă aceasta este posibil în funcţie de circumstanţele cauzei, de încălcările Convenţiei Europene sau a Protocoalelor sale, poate pronunţa o hotărîre similară celei anterioare (art.46 din Convenţie, interpretat prin prisma Recomandării privind revizuirea).
19. Efectele hotărîrilor CEDO prin care se constată violarea de către instanţele naţionale a drepturilor omului, consfinţite în Convenţia Europeană, cu ocazia anulării hotărîrilor rămase irevocabile, după epuizarea tuturor căilor de atac prevăzute de legislaţia
naţională, operează asupra acestor hotărîri prin intermediul căii de atac extraordinare,
a revizuirii, prin care instanţa îşi retractează propria hotărîre.
Prioritatea reglementărilor internaţionale, a pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului faţă de legislaţia internă, în cazul neconcordanţei dintre
acestea, precum şi principiul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor constituţionale
privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor în concordanţă cu Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate la care Republica Moldova este parte,
toate consacrate constituţional de art.4, motivează aplicarea reglementărilor legale privind revizuirea actelor de dispoziţie judecătoreşti .
Procedura de revizuire a dispoziţiilor judecătoreşti, inclusiv în legătură cu încălcările prevederilor Convenţiei şi a Protocoalelor sale, constatate de CEDO, sunt reglementate de prevederile Capitolului XXXIX „Revizuirea hotărîrilor” din Codul de procedură
civilă şi Capitolul V, Secţiunea a 2-a “Revizuirea procesului penal” din Codul de procedură penală.
La fel, Codul contravenţional permite revizuirea procedurilor judiciare contravenţionale care pot fi sau sunt contrare Convenţiei Europene.
Articolul 475 alin.(2) Cod contravenţional prevede că revizuirea poate fi solicitată
dacă:
„a) instanţa de judecată internaţională, prin hotărîre, a constatat o încălcare a drepturilor şi libertăţilor omului care poate fi reparată la o nouă judecare;
d) există o procedură pornită în cauza dată în faţa unei instanţe internaţionale”.
Se reţine că, în conformitate cu art.4641 alin.(4) CPP, cererea de revizuire se face în
termen de un an de la data publicării hotărîrii Curţii Europene a Drepturilor Omului în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
În aspect civil, Capitolul XXXIX al Codului de procedură civilă nu prevede restricţii
şi nu instituie termen de decădere în cazul omiterii termenului de declarare a cererii de
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revizuire prevăzut de art.450 CPC. În acest sens, poate fi solicitată repunerea în termen
în conformitate cu prevederile art.116 CPC.
20. Articolul 4 alin.(1) din Protocolul nr.7 a Convenţiei Europene stabileşte că nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de 2 ori pentru săvîrşirea unei infracţiuni,
pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărîre definitivă.
Însă această dispoziţie, potrivit alin.(2) al acestui articol, nu împiedică redeschiderea procesului, conform legii şi procedurii penale a statului respectiv, dacă fapte noi ori
recent descoperite sau un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente sunt de
natură să afecteze hotărîrea pronunţată.
Redeschiderea procesului în cazul în care a fost adoptată o hotărîre irevocabilă afectată printr-un viciu fundamental este reglementată de art.452-457 Cod de procedură
penală - recursul în anulare.
Ca viciu fundamental în cadrul procedurii precedente care a afectat hotărîrea pronunţată poate fi considerat încălcarea esenţială a drepturilor şi libertăţilor garantate de
Convenţia Europeană şi reglementate de legislaţia naţională prin lege procesuală sau
prin lege materială.
Instanţa de judecată care decide redeschiderea procesului în condiţiile alineatului
precedent urmează să motiveze care sunt acele prevederi ale legii procesuale sau materiale pe care le consideră drept viciu fundamental şi care în cadrul procedurii precedente
au afectat hotărîrea irevocabilă.
Astfel, în hotărîrea Stoianova şi Nedelcu c. României din 4 august 2005, CEDO a
menţionat că, guvernul n-a demonstrat că repriza de urmăriri penale închise printr-o
ordonanţă a procurorului a avut un caracter excepţional (a se vedea a contrario, Withey
c. Marii Britanii, no.59493/00, CEDO 2003-X). Or, redeschiderea urmăririi penale a fost
ordonată pe motivul că ancheta iniţială nu a fost completă. În acest caz, asemenea lipsuri din partea autorităţilor nu pot fi imputate reclamanţilor şi nu ar trebui în concluzie
să-i plaseze pe aceştia într-o situaţie defavorabilă.
La fel, cu referire la faza de judecare a cauzelor penale, CEDO a subliniat, referindu-se la noţiunea de „eroare judiciară”, că simpla considerare a faptului că investigaţia
în cazul reclamantului era „incompletă şi părtinitoare” sau a dus la achitarea „eronată”, nu poate prin ea însăşi, în absenţa erorilor judiciare sau a unor încălcări serioase
a procedurilor judecătoreşti, abuzuri de putere, erori evidente în aplicarea dreptului
material sau a oricărui alt motiv important ce rezultă din interesul justiţiei, să indice
prezenţa unei erori judiciare în procedura anterioară (a se vedea cauza Radchikov c.
Rusiei, pct.48, hotărîrea din 24 mai 2007).
21. Potrivit jurisprudenţei CEDO, probele obţinute într-un mod ilegal nu constituie în sine o încălcare a dreptului inculpatului la un proces echitabil. Astfel, CEDO
a precizat, în cazul Schenk c. Elveţiei (hotărîrea din 12 iulie 1988), că utilizarea unei
înregistrări ce poartă semnele ilegalităţii, din motiv că nu a fost ordonată de către judecătorul de instrucţie, nu este o încălcare a unui proces echitabil, deoarece apărarea
a avut posibilitatea de a contesta autenticitatea înregistrărilor în termenii şi modul
stabilit prin lege.
În acest context, se menţionează că, prin prisma art.251 alin.(4) Cod de procedură penală, inculpatul poate invoca nulitatea relativă a actelor procedurale, dacă a
fost invocată în cursul efectuării acţiunii – cînd partea este prezentă sau la terminarea
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urmăririi penale – cînd partea ia cunoştinţă de materialele dosarului, sau în instanţa
de judecată – cînd partea a fost absentă la efectuarea acţiunii procesuale, precum şi în
cazul în care proba este prezentată nemijlocit în instanţă.
Potrivit prevederilor art.95 Cod de procedură penală, partea apărării poate invoca
la etapa urmăririi penale chestiunea admisibilităţii datelor în calitate de probe pe care
o decide „...organul de urmărire penală, din oficiu sau la cererea părţilor ori, după caz,
instanţa de judecată”.
22. Se reţine că, în conformitate cu jurisprudenţa CEDO, instanţele de judecată
sunt obligate să demonstreze circumstanţele ce ţin de vinovăţia inculpatului cu adoptarea unor soluţii motivate, or, lipsa acestora atestă o încălcare a dreptului la un proces
echitabil, astfel, CEDO a reiterat în acest sens că „... în cazul în care instanţele judecătoreşti naţionale se abţin de a da un răspuns special şi explicit la cele mai importante
întrebări, fără a acorda părţii care a formulat-o posibilitatea de a şti dacă acest mijloc
de apărare a fost neglijat sau respins, acest fapt se va considera ca o încălcare a dreptului la un proces echitabil” (cazurile Hiro Bălani c. Spaniei, Ruis Toriho c. Spaniei,
Popov nr.2 с. Moldovei, Albina с. României etc.).
23. La înaintarea cererii cu privire la recuperarea prejudiciului în legătură cu constatarea de către CEDO a încălcării prevederilor Convenţiei Europene sau a Protocoalelor sale, instanţele judecătoreşti urmează să ţină cont de temeiurile despăgubirii echitabile acordate reclamantului în conformitate cu art.41 din Convenţia Europeană. De
exemplu, nu poate fi admisă acţiunea reclamantului privind repararea prejudiciului moral, cauzat ca urmare a tratamentului inuman, contrar art.3 din Convenţia Europeană,
care a avut loc într-o anumită perioadă de timp, în cazul în care CEDO pentru aceleaşi
temeiuri i-a acordat deja despăgubiri pentru prejudiciul cauzat.
Cu toate acestea, nu se admite respingerea cererii reclamantului privind repararea
prejudiciului moral doar în legătură cu faptul că CEDO nu a acordat reclamantului astfel de despăgubiri, cu excepţia cazului în care CEDO a considerat că simpla constatare a
dreptului violat poate constitui în sine o satisfacţie echitabilă suficientă.
24. Se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie privind aplicarea în
practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nr.17 din
19.06.2000.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 09 iunie 2014
Nr. 3

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la actele judecătorului în faza intentării procesului civil
şi pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare
nr. 5 din 17.11.2014
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2015, nr.2-3, pag.4
***
Constituţia Republicii Moldova consacră în art.20 alin.(1) că „Orice persoană are
dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva
actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime”, iar în alin.(2) stabileşte că „Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie”.
Pentru atingerea scopului de restabilire a dreptului lezat sau a interesului contestat
printr-o hotărîre legitimă şi întemeiată a instanţelor judecătoreşti, litigiul urmează a fi
examinat într-un proces civil.
Procesul civil constituie o activitate a instanţei de judecată şi a participanţilor la
proces, constînd din mai multe etape.
Fiecare etapă a procesului (la acestea se referă şi faza intentării procesului civil şi
pregătirea pricinii pentru dezbaterile judiciare) cuprinde o totalitate de acte procedurale în vederea atingerii unui anumit scop concret care contribuie la justa soluţionare a
pricinii în întregime.
Avînd în vedere că practica judiciară atestă faptul aplicării diferite de către instanţele de judecată a prevederilor procedurale ce reglementează faza intentării procesului civil şi pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, în scopul aplicării corecte şi uniforme
a legislaţiei procesuale ce vizează domeniul enunţat, Plenul Curţii Supreme de Justiţie,
în temeiul art.2 lit.d), art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi a
art.17 CPC, dă următoarele explicaţii:
I. INTENTAREA PROCESULUI CIVIL
Dispoziţii generale
1. Intentarea acţiunii civile este o etapă de sine stătătoare a procesului civil, ce reprezintă prima şi o foarte importantă verigă din sistemul de acţiuni procesuale, care se
înlocuiesc succesiv una pe alta şi asigură desfăşurarea procesului.
Pentru a declanşa un proces civil în vederea apărării drepturilor civile încălcate sau
contestate este necesar ca persoanele interesate să sesizeze instanţa de judecată competentă, acest fapt prezumînd că activitatea instanţelor judecătoreşti se caracterizează prin
faptul că ele nu pot începe activitatea lor decît pe baza unor cereri înaintate de cei interesaţi în vederea apărării drepturilor încălcate sau contestate, aşa după cum prevede art.7
alin.(1) CPC, conform căruia instanţa judecătorească intentează procesul civil la cererea
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persoanei care revendică apărarea unui drept al său încălcat sau contestat, libertăţi ori a
unui interes legitim.
În cadrul tuturor tipurilor de procedură civilă (contencioasă, contencios administrativ, specială) conţinutul şi importanţa etapei intentării este aceeaşi. Sunt specifice
doar anumite momente a acţiunilor procesuale. Normele ce reglementează procedura
contencioasă sunt generale şi pentru celelalte tipuri de proceduri, cu excepţia cazurilor
cînd Codul de procedură civilă sau alte legi conţin prevederi speciale, ca derogări de la
normele generale.
Etapa intentării procesului nu este aplicabilă procedurii în ordonanţă.
2. În conformitate cu prevederile art.166 alin, (1) CPC, oricine pretinde un drept
împotriva unei alte persoane ori are un interes pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept trebuie să depună în instanţa competentă o cerere de chemare în
judecată.
Cererea de chemare în judecată este actul procedural scris, întocmit în conformitate cu legislaţia procesual civilă, prin care reclamantul învesteşte instanţa de judecată cu
o pretenţie civilă. Adică, cererea de chemare în judecată constituie primul dintr-o serie
întreagă de acte şi forme procesuale prin intermediul căreia acţiunea civilă este pusă în
mişcare şi susţinută pînă la completa ei epuizare.
Se specifică faptul că, la intentarea proceselor de judecare a litigiilor de drept (procedura contencioasă), se depune cerere de chemare în judecată, iar în pricinile necontencioase, se depune cerere (art.7 alin.(3) CPC).
3. Cererea de chemare în judecată, în conformitate cu art.168 alin.(1) CPC, introdusă în instanţă se repartizează, în termen de 24 de ore, judecătorului sau, după caz,
completului de judecată în mod aleatoriu, prin intermediul Programului integrat de
gestionare a dosarelor.
Pentru a fi intentat un proces civil nu este suficient numai actul depunerii cererii de
chemare în judecată în instanţa de judecată, ci este nevoie să fie soluţionată şi chestiunea cu privire la primirea cererii de chemare în judecată în conformitate cu prevederile
legale. Chiar dacă persoana interesată dispune de dreptul de a declanşa un proces civil
este necesară şi importantă verificarea tuturor condiţiilor de exercitare a acestui drept
prevăzute de legislaţia procedurală.
Judecătorul va întreprinde un şir de acţiuni procedurale în acest sens, avîndu-se în
vedere faptul că de corectitudinea şi succesivitatea acestor acţiuni, în faza intentării procesului civil, depinde în mare măsură cum va fi asigurată persoanei interesate apărarea
dreptului civil încălcat.
4. La primirea cererii de chemare în judecată, potrivit art.168 alin.(2) CPC, judecătorul urmează să verifice dacă aceasta întruneşte exigenţele prevăzute de lege.
În sensul alin.(4) al acestui articol, chestiunea cu privire la acceptarea cererii de
chemare în judecată se soluţionează în termen de 5 zile de la repartizarea ei.
În cazul în care cererea de chemare în judecată corespunde prevederilor legale, judecătorul, în decurs de 5 zile de la repartizare, prin emiterea unei încheieri nesusceptibile de recurs, va dispune acceptarea acesteia.
În cuprinsul încheierii, prin care s-a dispus acceptarea acţiunii, judecătorul va
putea include şi menţiuni cu privire la actele ce urmează a fi efectuate la această etapă
a procesului. De exemplu, a efectua măsurile de asigurare a acţiunii şi/sau a probelor
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(art.168 alin.(3), art.127, 1271, 128, 129, 174 CPC), în cazul în care asigurarea acestora a fost solicitată în cererea de chemare în judecată, în cazul în care se constată că
neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii ar face imposibilă executarea hotărîrii
judecătoreşti.
Respectînd termenul de 5 zile pentru primirea în procedură a cererii, judecătorul
trebuie să ţină cont că în unele cazuri legea prevede termene mai restrînse pentru
examinarea pricinii în fond, în funcţie de data depunerii acţiunii (ex.: art.310, 315,
art.3181 CPC, art.67 alin.(2) Cod electoral, art.22 alin.(1) din Legea contenciosului
administrativ).
Distinct de cele arătate, se menţionează că, ţinînd cont de termenele restrînse de
examinare a litigiilor electorale, judecătorul decide primirea cererii de chemare în judecată în ziua depunerii ei. Tot în această zi, se înmînează pîrîtului copia cererii şi a actelor
anexate la cererea reclamantului, iar în caz de imposibilitate – a doua zi, cu excepţia cazurilor cînd pricina se examinează în ziua primirii ei. În sensul art.67 din Codul electoral, părţile sunt chemate la prima prezentare, de regulă, în ziua fixată pentru dezbaterile
judiciare.
În situaţia în care cererea de chemare în judecată nu întruneşte exigenţele prevăzute
de lege, judecătorul, în dependenţă de caz, va întreprinde una din măsurile prevăzute de
art.169 CPC – refuză de a primi cererea, art.170 CPC – restituie cererea de chemare în
judecată sau de art.171 alin.(1) CPC – nu va da curs cererii.
5. Astfel, legislaţia procedurală, prin prisma art.166, 169, 170 CPC, instituie anumite cerinţe pentru realizarea dreptului la acţiune, adică pentru intentarea unui proces
civil:
- respectarea formei şi cuprinsului cererii de chemare în judecată;
- adresarea cererii în instanţa competentă să judece pricina;
- dispunerea de capacitatea de exerciţiu a drepturilor procedurale civile;
- respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a litigiului pe cale extrajudiciară,
dacă pentru un astfel de litigiu îndeplinirea acestei proceduri este prevăzută de lege sau
de contractul părţilor;
- legalizarea împuternicirilor reprezentantului de a porni şi susţine procesul în modul stabilit de lege;
- achitarea taxei de stat etc.
Nerespectarea cerinţelor prevăzute de lege întru realizarea dreptului la acţiune poate duce la anumite consecinţe juridice.
Refuzul de a primi cererea de chemare în judecată
6. Judecătorul refuză în primirea cererii de chemare în judecată în cazurile prevăzute de art.169 CPC, şi anume:
a) cererea nu urmează a fi judecată în instanţă judecătorească în procedură civilă;
În temeiul acestei dispoziţii, judecătorul va refuza în primirea cererii dacă cererea
nu urmează a fi judecată în instanţă judecătorească în procedură civilă, în sens că cererea nu poate fi judecată în procedură civilă, aceasta fiind de competenţa unui alt organ
jurisdicţional, Curţii Constituţionale, organului de urmărire penală, etc.
La stabilirea circumstanţelor ce indică la refuzul primirii cererii în temeiul menţi-
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onat urmează să se ţină cont de faptul că art.13 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale indică faptul că orice persoană
ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de Convenţie au fost încălcate are dreptul să se
adreseze efectiv unei instituţii naţionale.
Termenul „recurs efectiv”, în sensul acestui articol, urmează a fi privit nu ca o cale
de atac instituită prin lege, ci ca un remediu real instituit la nivel naţional. Adică, în
cazul în care legea naţională nu prevede dreptul la recurs efectiv în privinţa încălcării
unui anumit drept prevăzut de Convenţia Europeană, instanţa de judecată urmează să
primească cererea respectivă şi să o soluţioneze conform procedurii civile, aplicînd direct prevederile acesteia.
Mai mult, în conformitate cu art.5 alin.(2) CPC, nici unei persoane nu i se poate refuza apărarea judiciară din motiv de inexistenţă a legislaţiei, de imperfecţiune, coliziune
sau obscuritate a legislaţiei în vigoare.
Astfel, înainte de a refuza în primirea cererii de chemare în judecată în temeiul
enunţat, judecătorul mai întîi de toate va analiza cererea în aspectul celor reţinute.
b) există o hotărîre judecătorească irevocabilă cu privire la un litigiu între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri sau o încheiere judecătorească prin care se admite încetarea procesului în legătură cu faptul că reclamantul a
renunţat la acţiune sau că între părţi s-a încheiat o tranzacţie;
Prin hotărîrea judecătorească irevocabilă sau încheierea judecătorească, menţionate în textul normei date, se va avea în vedere actele judecătoreşti pronunţate de către
instanţele judecătoreşti naţionale în litigiile între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect
şi avînd aceleaşi temeiuri.
În cazul în care actele judecătoreşti menţionate nu sunt irevocabile, judecătorul va
dispune restituirea cererii în temeiul art.170 alin.(1) lit.g) CPC.
În conformitate cu art.464 alin.(1) CPC, instanţa judecătorească a Republicii Moldova refuză să primească cererea spre examinare sau dispune încetarea procesului
pornit dacă există o hotărîre în litigiul dintre aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi
avînd aceleaşi temeiuri, pronunţată de o instanţă judecătorească a unui alt stat cu care
Republica Moldova a încheiat tratat internaţional în care se stipulează recunoaşterea
şi executarea reciprocă a hotărîrilor judecătoreşti sau cînd recunoaşterea şi executarea
hotărîrilor se efectuează pe principiul reciprocităţii.
În cazul existenţei unui act judecătoresc irevocabil prin care a fost confirmată
tranzacţia părţilor şi dispusă încetarea procesului, într-un litigiu între aceleaşi părţi,
asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri, indiferent de către cine este înaintată
acţiunea (reclamant sau pîrît), judecătorul este obligat să refuze în primirea cererii pe
acest temei.
În egală măsură, ca şi cazul în care acţiunea se înaintează de către reclamantul procesual, va constitui temei de refuz în primirea cererii de chemare în judecată – înaintarea acţiunii în condiţiile art.7 alin.(2), 70, 71, 73 CPC, în cazul în care există o hotărîre în
litigiul dintre aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri.
Pentru a stabili identitatea obiectului şi temeiurilor acţiunii, judecătorul va examina şi compara faptele juridice concrete arătate în noua cerere de chemare în judecată în
raport cu faptele juridice conţinute în acţiunea precedentă.
Se vor considera identice obiectul şi temeiurile acţiunii, dacă, în noua acţiune înain-
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tată, reclamantul se bazează pe aceleaşi împrejurări de fapt care au stat la baza hotărîrii
pronunţate.
Schimbarea împrejurărilor de fapt de cele, care, de exemplu, au stat la baza acţiunilor prevăzute de art.60 alin.(2) CPC, nu împiedică depunerea acţiunii repetate (ex.: înaintarea acţiunii repetate privind desfacerea căsătoriei, privind decăderea din drepturile
părinteşti).
c) aceasta este depusă de un organ, organizaţie sau o persoană în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unei alte persoane fără ca prezentul cod
sau o altă lege să le delege dreptul adresării în judecată în acest scop;
Dispoziţiile art.7 alin.(2), art.71, art.73 CPC reglementează pornirea proceselor în
apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unor alte persoane.
Cadrul legislativ al Republicii Moldova conţine un număr mare de legi speciale
care acordă dreptul unui organ, unei organizaţii sau unei persoane de a se adresa
în judecată în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unei alte
persoane. De exemplu, Codul familiei stabileşte acest drept în persoana părintelui,
tutorului, curatorului şi a altor persoane. La fel, Codul civil, Codul navigaţiei maritime comerciale, Legea sindicatelor, Legea insolvabilităţii. Legea cu privire la mediere,
Legea privind protecţia consumatorului, Codul muncii, art.349, Codul electoral etc.
Deci, în funcţie de natura juridică a litigiului, de drept material şi de alte temeiuri
se determină persoanele în drept de a se adresa cu cerere în instanţa de judecată în
acest scop.
Se reţine că, conform art.66 alin.(4) Cod electoral, contestaţia concurentului electoral nu poate fi depusă de către membrul consiliului electoral respectiv, dar poate fi
depusă de reprezentantul concurentului electoral în organul electoral respectiv sau
de o persoană împuternicită de concurentul electoral prin procură.
În conformitate cu art.71 alin.(1) CPC, procurorul participă la judecarea pricinilor
civile în primă instanţă în calitate de participant la proces dacă el însuşi l-a pornit în
condiţiile legii, iar alin.(3) al acestui articol prevede că procurorul este în drept să adreseze în judecată o acţiune sau o cerere în apărarea drepturilor şi intereselor statului şi
ale societăţii.
La depunerea cererii de chemare în judecată de către procuror în interesele statului, societăţii, în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei,
întru justificarea participării procurorului în procesul civil, avînd în vedere că, potrivit
principiului specialităţii, participarea procurorului în procesele civile şi administrative
ar trebui să fie limitată şi să aibă totdeauna un scop temeinic şi care să poată fi stabilit,
este necesar ca în cererea de chemare în judecată să fie indicat expres care sunt interesele
celor în numele cărora este înaintată cererea, dreptul care se pretinde a fi violat, inclusiv
trimiterea la norma actului legislativ ce deleagă dreptul procurorului de a se adresa în
instanţa judecătorească în acest scop (a se vedea Recomandarea CSJ nr.40 referitoare la
practica judiciară privind participarea procurorului în pricinile civile în temeiul art.71
alin.(3) CPC).
Procurorul poate înainta acţiune din oficiu în cazurile prevăzute de dispoziţiile
art.71 alin.(3) CPC cu privire la apărarea drepturilor şi intereselor statului şi ale societăţii, art.31, 42, 53, 68 alin.(2), 94 alin.(5) Codul familiei, art.302 CPC.
La cererea unei persoane cu capacitate deplină de exerciţiu pe motiv de imposibili-
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tate a acesteia de a depune de una singură cererea de chemare în judecată (din motive de
sănătate, alte motive întemeiate), procurorul poate porni procesul civil în apărarea intereselor legitime ale persoanei date, în cerere indicîndu-se, în mod obligatoriu, motivul
pentru care persoana respectivă este în imposibilitate de a depune cererea.
La înaintarea acţiunii de către procuror în interesul unei persoane incapabile, procurorul anexează hotărîrea instanţei de judecată rămasă definitivă privind declararea
persoanei incapabile în temeiul art.24 Cod civil şi alte acte necesare.
Deci, procurorul poate fi participant la judecarea acelor pricini civile care au fost
pornite la cererea sa în condiţiile art.71 CPC, avînd toate drepturile şi obligaţiile procedurale de reclamant, cu excepţia dreptului de a încheia tranzacţie şi a obligaţiei de a
achita cheltuielile de judecată (art.72 CPC).
În context se mai reţine că, în cazul în care persoana în ale cărei interese este pornit
procesul, în conformitate cu art.7 alin.(2), art.72 alin.(2) şi art.73 alin.(3), nu susţine
pretenţiile înaintate, nu solicită să intervină în proces în calitate de reclamant, instanţa
judecătorească va dispune scoaterea cererii de pe rol în temeiul art.267 lit.i) CPC.
d) există o hotărîre a judecăţii arbitrate, obligatorie pentru părţi, cu privire la
litigiul dintre aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri, cu excepţia cazurilor în care judecata a respins cererea de eliberare a titlului de executare
silită a hotărîrii judecăţii arbitrate sau a desfiinţat hotărîrea arbitrată;
Includerea acestei norme ca temei de refuz în primirea cererii de chemare în judecată se justifică prin aceea că va fi lipsită de sens orice hotărîre a judecăţii arbitrale,
în cazul în care reclamantul, care nu este de acord cu soluţia acesteia, va putea iniţia o
acţiune identică în instanţa de drept comun.
În cazul în care la momentul depunerii cererii de chemare în judecată nu este pronunţată hotărîrea judecăţii arbitrale, judecătorul va dispune restituirea cererii în temeiul
art.170 alin.(1) lit.g) CPC.
e) reclamantului şi/sau pîrîtului îi lipseşte capacitatea de folosinţă, cu excepţia
cazurilor prevăzute la art.59 alin.(2).
În ceea ce priveşte refuzul în primirea cererii în temeiul dat se reţine că, refuzînd
primirea cererii depuse împotriva unei persoanei juridice sau depusă de o persoană juridică pe motiv că acesteia îi lipseşte capacitatea de folosinţă (art.57 CPC), se va ţine cont
de prevederile art.60 alin.(1) Cod civil, potrivit cărora capacitatea de folosinţă a persoanei juridice se dobîndeşte la data înregistrării de stat şi încetează la data radierii ei din
registrul de stat în modul şi în termenele prevăzute de lege (art.99 Cod civil).
Prin registrul de stat se are în vedere registrul organului care a înregistrat persoana
juridică. Organul înregistrării de stat este Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” prin intermediul oficiilor sale teritoriale (art.35 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali).
Conform art.34 alin.(3) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi,
întreprinderea se consideră lichidată din momentul radierii ei din Registrul de stat al
întreprinderilor, iar conform art.25 alin.(2) din Legea privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, persoana juridică se consideră
lichidată din momentul adoptării deciziei de radiere din Registrul de stat, precum şi alte
registre (ex.: registrul de stat al organizaţiilor necomerciale).
7. Dacă temeiurile de refuz în primirea cererii au fost stabilite după pornirea proce-
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sului, instanţa, în conformitate cu art.265 lit.a), b), e), g) şi h) CPC, va dispune încetarea
procesului.
8. Un alt temei de refuz în primirea cererii de chemare în judecată îl va constitui
cazul prevăzut de art.459 alin.(4) CPC, potrivit căruia instanţa sesizată verifică din oficiu
competenţa sa de a soluţiona pricina cu element de extraneitate şi în cazul în care constată că nu este competentă nici ea şi nici o altă instanţă a Republicii Moldova, respinge
cererea.
Luînd în consideraţie faptul că judecătorul stabileşte competenţa în faza primirii
cererii de chemare în judecată, deşi în textul acestui alineat se utilizează termenul „respinge”, care este echivalentul termenului „a refuza”, judecătorul în cazul în care constată că instanţa nu este competentă nici ea şi nici o altă instanţă a Republicii Moldova
să soluţioneze pricina cu element de extraneitate, printr-o încheiere susceptibilă de
recurs, cu referire la art.459 alin.(4) CPC, va refuza în primirea cererii.
9. În decursul a 5 zile de la data repartizării cererii de chemare în judecată, judecătorul dispune, printr-o încheiere motivată, refuzul de primire a cererii şi remite reclamantului încheierea şi cererea cu toate documentele anexate. Încheierea poate fi atacată
cu recurs (art.169 alin.(2) CPC), originalul încheierii cu copiile de pe actele prezentate
rămînînd în instanţa de judecată.
Refuzul judecătorului de a primi cererea de chemare în judecată exclude posibilitatea adresării repetate în judecată a aceluiaşi reclamant, cu aceeaşi acţiune împotriva
aceluiaşi pîrît, cu acelaşi obiect şi aceleaşi temeiuri (169 alin.(3) CPC).
Temeiurile de restituire a cererii de chemare în judecată
10. Restituirea cererii de chemare în judecată se efectuează de către judecător în
temeiurile arătate la art.170 alin.(1) CPC, precum şi în alte cazuri indicate în lege (ex.:
potrivit art.297 alin.(2) CPC, cererea privind declararea persoanei dispărute fără urmă
sau decedate, depusă pînă la expirarea termenelor stabilite la art.49 şi art.52 Cod civil, se
restituie petiţionarului fără examinare).
11. În conformitate cu art.170 alin.(1) CPC, judecătorul restituie cererea de chemare în judecată dacă:
a) reclamantul nu a respectat procedura de soluţionare prealabilă a pricinii pe
calea extrajudiciară, prevăzută de lege pentru categoria respectivă de pricini sau de
contractul părţilor;
În sensul acestei dispoziţii, neprezentarea de către reclamant a dovezilor care să
confirme că acesta a respectat procedura de soluţionare prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară, prevăzută de lege, pentru categoria respectivă de pricini sau de contractul
părţilor, constituie temei de restituire a cererii.
Nerespectarea acestei proceduri de către reclamant, ce are ca consecinţă restituirea
cererii de chemare în judecată în temeiul art.170 alin.(1) lit.a) CPC, vorbeşte despre
lipsa unei condiţii necesare pentru realizarea dreptului la acţiune, deoarece în prezent
respectarea acestei condiţii este impusă de un număr mare de acte normative.
Soluţionarea prealabilă pe cale extrajudiciară este prevăzută, de exemplu, de art.14
din Legea contenciosului administrativ.
Reclamaţie obligatorie este prevăzută şi în raporturile juridice izvorîte din contractul de transport. În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale, părţile sunt obligate să
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înainteze în prealabil o reclamaţie în temeiul prevederilor art.1020 Cod civil, art.155 din
Codul transportului feroviar, art.383 din Codul navigaţiei maritime comerciale.
Încă o modalitate de depunere a reclamaţiilor este prevăzută de art.34 din Legea
poştei.
Obligativitatea soluţionării prealabile pe cale extrajudiciară este reglementată şi de
prevederile Codului muncii prin prisma art.332, 357- 360.
În cazul în care pentru un anumit litigiu este necesară îndeplinirea procedurii
de soluţionare prealabilă a litigiului pe cale extrajudiciară, potrivit lit.h) a alin.(2) din
art.166 CPC, reclamantul, în cererea de chemare în judecată, va face menţiunile corespunzătoare despre respectarea acesteia.
După indicarea unor astfel de date în cerere, reclamantul, în conformitate cu art.167
alin.(1) lit.d) CPC, trebuie să anexeze la ea documentul care să confirme respectarea
procedurii de soluţionare prealabilă a litigiului.
b) instanţa nu este competentă să judece pricina;
Restituind cererea de chemare în judecată pe motiv că instanţa nu este competentă
să judece pricina, judecătorul în încheierea privind restituirea cererii de chemare în judecată va indica, în mod obligatoriu, în care instanţă urmează să se adreseze persoana
interesată (art.170 alin.(2) CPC).
La determinarea competenţei, judecătorul se va conduce de prevederile art.33, 331,
35, 371, 38, 39, 40 CPC, dacă legea nu prevede altfel.
Totodată, judecătorul la determinarea competenţei instanţei va ţine cont de prevederile art.459-462 CPC, care reglementează competenţa instanţelor judecătoreşti ale
Republicii Moldova în procesele cu element de extraneitate, avînd în vedere prevederile
art.459 alin.(2) CPC, potrivit cărora competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii
Moldova în judecarea pricinilor civile cu element de extraneitate se determină conform
dispoziţiilor cap.IV, dacă capitolul XLI nu prevede altfel.
Cererea pusă pe rolul instanţei de judecată cu respectarea regulilor de competenţă
va fi examinată de instanţa în cauză, chiar dacă ulterior aceasta a devenit de competenţa
unei alte instanţe (art.43 alin.(1) CPC). Strămutarea pricinii se admite numai în cazurile
prevăzute la alin.(2) din art.43 CPC.
c) cererea a fost depusă de o persoană incapabilă;
Avînd în vedere prevederile art.170 alin.(1) lit.c) CPC, cererea de chemare în judecată nu poate fi depusă de o persoană incapabilă. Restituirea cererii de chemare în judecată în temeiul dispoziţiei enunţate poate avea loc numai ca urmare a stabilirii acestei
circumstanţe.
Capacitatea de exerciţiu a drepturilor procedurale civile este reglementată prin
prisma art.58 CPC şi este caracterizată prin două elemente:
- atingerea vîrstei necesare;
- starea sănătăţii.
Dacă la stabilirea capacităţii de exerciţiu în privinţa minorilor, judecătorul se va
conduce de regulile generale conţinute în Codul civil, apoi în ceea ce priveşte capacitatea de exerciţiu a persoanelor care au atins majoratul, incapabilitatea persoanei interesate poate fi stabilită doar în cazul existenţei unei hotărîri judecătoreşti privind declararea
acesteia ca incapabilă, conform art.24 Cod civil, art.302-307 CPC.
Dacă faptul depunerii cererii de chemare în judecată de către o persoană incapabilă
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s-a stabilit după punerea cererii pe rol, instanţa judecătorească, în temeiul art.267 lit.b)
CPC, va dispune scoaterea acesteia de pe rol.
d) soţul a înaintat acţiunea de desfacere a căsătoriei fără consimţămîntul soţiei,
în timpul sarcinii sau în primul an de la naşterea copilului;
Prevederile acestei dispoziţii instituie regula, potrivit căreia, dacă la înaintarea acţiunii, judecătorul a stabilit că soţul a înaintat acţiunea de desfacere a căsătoriei fără
consimţămîntul soţiei, în timpul sarcinii sau în primul an de la naşterea copilului, va
dispune restituirea cererii în acest temei, avînd în vedere că însăşi prevederile Codului
familiei interzice desfacerea căsătoriei în aceste situaţii, indiferent dacă soţul este tatăl
biologic al copilului sau nu.
Dacă soţia îşi dă acordul pentru desfacerea căsătoriei în situaţiile arătate, acest
acord trebuie să fie exprimat în scris.
Dacă acest temei a fost stabilit după punerea cererii pe rol, instanţa judecătorească,
în temeiul art.267 lit.h) CPC, va dispune scoaterea acesteia de pe rol.
e) cererea nu este semnată ori este semnată de o persoană neîmputernicită de a o
semna ori este semnată fără a se indica funcţia semnatarului;
Cererea de chemare în judecată în sensul acestei norme urmează a fi semnată personal de către reclamant sau de către persoana împuternicită de a o semna.
În conformitate cu modificările operate la art.75 CPC, prin Legea nr.102 din
28.05.2010, în procesul civil persoanele fizice îşi pot apăra interesele personal, prin avocat sau avocat stagiar.
Potrivit art.60 alin.(2) din Legea cu privire la avocatură, art.80 alin.(7) CPC, împuternicirile avocatului şi ale avocatului stagiar se confirmă prin mandat, care în sensul
alin.(1) din art.60 din Legea cu privire la avocatură se eliberează în baza unui contract
de asistenţă juridică, încheiat în formă scrisă. În acest sens, împuternicirile avocatului,
avocatului stagiar fie că este acesta reprezentant al persoanei juridice, fie că al persoanei
fizice, se atestă doar prin mandat.
Conform regulii generale, persoana juridică dobîndeşte drepturi civile şi îşi asumă
obligaţii civile prin lege, prin alte acte normative sau prin actele lor de constituire. Deci,
pentru a fi stabilit dacă persoana concretă este în drept să semneze cererea de chemare
în judecată din numele persoanei juridice urmează să se constate dacă aceasta este împuternicită în condiţiile legii, ţinînd cont de faptul că procesele persoanelor juridice se
susţin în instanţă 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 alţi angajaţi împuterniciţi ai persoanei juridice, de
către avocaţi sau avocaţi stagiari.
În conformitate cu art.80 alin.(1) şi (3) CPC, împuternicirile reprezentantului persoanei juridice trebuie să fie formulate într-o procură, eliberată şi legalizată în modul
stabilit de lege. Procurile se eliberează în numele persoanei juridice cu contrasemnătura
administratorului ei sau a unei alte persoane împuternicite, adeverite prin acte de constituire şi sigilate cu ştampila acestei organizaţii.
În contextul celor arătate se menţionează că, în conformitate cu art.81 CPC, împuternicirile de reprezentare de a semna cererea şi/sau de a o depune în judecată (precum
şi alte împuterniciri prevăzute de această normă) trebuie menţionate expres, sub sancţiunea nulităţii, în procura eliberată reprezentantului persoanei juridice sau în mandatul
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eliberat avocatului. În caz contrar, se va considera că cererea nu întruneşte exigenţele
prevăzute de lege şi se va restitui în temeiul art.170 alin.(1) lit.e) sau f) CPC.
Ţinînd cont de dispoziţiile Hotărîrii Guvernului nr.158 din 28.02.2013 cu privire la
aprobarea formularului şi modului de utilizare a mandatului avocatului şi al avocatului
stagiar, pe versoul mandatului avocatului sau avocatului stagiar trebuie aplicată, pe lîngă împuternicirile din art.81 CPC, doar semnătura clientului. Astfel, nu constituie temei
de restituire a cererii neaplicarea pe lîngă semnătură a numelui, prenumelui, iar în cazul
persoanei juridice şi a funcţiei pe care o ocupă.
f) cererea a fost depusă în numele persoanei interesate de către o persoană neîmputernicită de a porni şi a susţine procesul;
Avînd în vedere dispoziţiile art.75 CPC care specifică faptul că, în procesul civil, persoanele fizice îşi pot apăra interesele personal, prin avocat sau avocat stagiar,
se menţionează că legislaţia procesuală, în cazul în care o persoană fizică sau juridică
este în imposibilitate de a-şi apăra drepturile personal sau prin intermediul angajaţilor
împuterniciţi în cazul persoanelor juridice, acordă doar avocatului sau avocatului stagiar împuterniciri de a fi reprezentant în procesul civil, cu excepţia cazurilor prevăzute
de lege. Însă, legea procesuală nu conţine dispoziţii care ar interzice sau ar reglementa
transmiterea acestor împuterniciri avocatului prin reprezentant, luîndu-se în consideraţie prevederile art.80 alin.(7) CPC, art.60 alin.(1), (2) din Legea cu privire la avocatură,
în sensul cărora, împuternicirile avocatului se confirmă printr-un mandat precedat de
încheierea unui contract de asistenţă juridică. (Recomandarea CSJ nr.22 privind unele
aspecte ale reprezentării în procesul civil).
Articolul 80 CPC indică doar actele prin care urmează să fie formulate împuternicirile: procura şi mandatul.
În cazul în care legea procesuală nu conţine reglementări exprese de asistenţă juridică prin reprezentant, contract care, în sensul art.679 alin.(1) şi (2) Cod civil, este o
manifestare de voinţă a părţilor, limitarea persoanei de a încheia acest contract prin
reprezentant poate fi considerată ca o violare a art.6 CEDO – îngrădirea dreptului unei
persoane interesate la un tribunal efectiv, deoarece legislaţia în vigoare acordă şi nu interzice posibilitatea manifestării de voinţă a persoanei prin împuternicirea unui reprezentant (ex.: art.1030 Cod civil).
Relevant situaţiei date fiind şi art.5 alin.(2) CPC, potrivit căruia nici unei persoane
nu i se poate refuza apărarea judiciară din motiv de inexistenţă a legislaţiei, de imperfecţiune, coliziune sau obscuritate a legislaţiei în vigoare.
Potrivit jurisprudenţei CEDO, statul poartă răspundere pentru calitatea asistenţei
juridice.
Deci, în acest sens, nu poate fi justificată restituirea cererii de chemare în judecată
în temeiurile prevăzute de lit.e) şi f) ale alin.(1) art.170 CPC sau refuzul judecătorului să
primească cererea în temeiul art.169 alin.(1) lit.c) CPC, în cazul în care mandatul avocatului a fost semnat de un reprezentant împuternicit, în baza procurii, de a încheia un
contract de asistenţă juridică cu un avocat sau avocat stagiar.
g) la aceeaşi instanţă sau la o alta, se află în judecată un litigiu între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri;
Cazurile în care se restituie cererea de chemare în judecată în acest temei sunt
foarte rare, deoarece judecătorul din motive obiective nu poate să cunoască despre
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faptul că la aceeaşi instanţă sau la o alta, se află în judecată un litigiu între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri. De regulă, reclamantul trece sub
tăcere acest fapt, iar pîrîtul la această etapă a procesului nu se citează şi nu cunoaşte
despre faptul depunerii cererii de chemare în judecată. Totuşi, dacă judecătorului îi
devin cunoscute aceste circumstanţe, la această etapă a procesului, va dispune restituirea cererii în temeiul dat.
h) reclamantul îşi retrage cererea înainte de emiterea încheierii privind intentarea procesului.
Dreptul reclamantului de a-şi retrage cererea de chemare în judecată rezultă din
unul din principiile fundamentale ale procesului civil, şi anume, din principiul disponibilităţii. Actul retragerii cererii de chemare în judecată nu trebuie de confundat cu actul
renunţării la acţiune, ultimul excluzînd posibilitatea de o nouă adresare în judecată a
aceleiaşi părţi cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri.
Ţinînd cont de dispoziţiile art.72 alin.(1), art.73 alin.(3) CPC, se concluzionează că
atît procurorul, cît şi persoanele enumerate de art.73, sunt în drept să-şi retragă acţiunea
înaintată în interesul reclamantului.
12. În cazul în care persoana interesată a depus personal cererea de chemare în
judecată, dar reprezentantul acesteia, prezentîndu-se în instanţa de judecată pentru a
susţine procesul, nu a prezentat actele ce-i confirmă împuternicirile, acesta nu va fi admis să participe în proces.
Dacă faptul depunerii cererii de chemare în judecată în numele persoanei interesate
de către o persoană neîmputernicită a fost depistat după punerea cererii pe rol, instanţa
de judecată va scoate cererea de pe rol în temeiul art.267 lit.c) CPC.
13. Un factor important ce urmează a fi evidenţiat ţine de coparticiparea procesuală
obligatorie prevăzută de art.62 CPC.
Alineatul (4) al acestui articol stabileşte că, coparticipanţii pot încredinţa reprezentarea lor în proces unuia sau mai multor coparticipanţi. Însă după cum reiese din
prevederile alin.(1) lit.a) şi b) din articolul dat, doar în cazul în care:
- obiectul litigiului îl constituie drepturile şi obligaţiile comune ale mai multor reclamanţi sau pîrîţi;
- drepturile şi obligaţiile reclamanţilor sau pîrîţilor decurg din aceleaşi temeiuri de
fapt sau de drept.
Coparticipantul-reprezentant va confirma împuternicirile speciale prevăzute în
art.81 CPC printr-o procură autentificată la notar, iar împuternicirile generale prin cereri scrise semnate de coparticipantul sau coparticipanţii reprezentanţi.
În cazul în care cererea privind împuternicirile generale a fost depusă pînă la începerea dezbaterilor judiciare, judecătorul va admite cererea în baza unei încheieri nesusceptibile de recurs. Iar dacă cererea a fost depusă în procesul dezbaterilor judiciare, o
astfel de încheiere, prin prisma art.269 alin.(2) CPC, se consemnează în procesul-verbal
al şedinţei de judecată.
Spre deosebire de coparticiparea obligatorie, în cazul coparticipării facultative prevăzute de art.63 CPC, nu se admite încredinţarea reprezentării în proces, deoarece, după
cum rezultă din alin.(1) al acestui articol, lipsesc condiţiile enumerate de art.62 alin.(1)
CPC, iar în conformitate cu alin.(11) al art.63 CPC, fiecare coreclamant sau copîrît participă în proces în mod independent faţă de ceilalţi coparticipanţi.
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14. Judecătorul dispune restituirea cererii de chemare în judecată printr-o încheiere motivată susceptibilă de recurs, cu excepţia cazurilor prevăzute la lit.d), e) şi f) ale
alin.(1) din art.170 CPC, în decursul a 5 zile de la data repartizării cererii şi remite reclamantului încheierea şi cererea cu toate documentele anexate.
Restituirea cererii de chemare în judecată nu exclude posibilitatea adresării repetate
în judecată a aceluiaşi reclamant, cu aceeaşi acţiune, împotriva aceluiaşi pîrît, cu acelaşi
obiect şi aceleaşi temeiuri dacă reclamantul a lichidat încălcările.
Cazurile în care nu se dă curs cererii
15. Prevederile art.166 alin.(2) CPC enumeră elementele necesare care urmează a fi
indicate în cererea de chemare în judecată, acestea fiind:
a) instanţa căreia îi este adresată;
Indicarea concretă, în cererea de chemare în judecată, a instanţei căreia îi este adresată cererea de chemare în judecată se va face ţinîndu-se cont de competenţa instanţelor
judecătoreşti stabilită de Capitolul IV al Codului de procedură civilă.
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui; dacă reclamantul este o persoană juridică, datele bancare, codul fiscal, numele reprezentantului şi
adresa lui, în cazul în care cererea se depune de reprezentant;
La verificarea exigenţilor, referitoare atît la numele sau denumirea reclamantului, cît
şi a pîrîtului, domiciliului ori sediului acestora, se va ţine cont de faptul că elementele
arătate sunt de o importanţă incontestabilă, deoarece sunt de natură să identifice părţile
între care urmează să se desfăşoare întregul procesul civil. Fără indicarea şi identificarea
părţilor, exercitarea acţiunii civile este de neconceput. Părţile sunt elementele indispensabile ale acţiunii civile. Fără identificarea corectă a acestora nu este posibilă constituirea raporturilor procesuale, respectiv legea procesului, de vreme ce lipsesc elementele necesare
pentru citarea părţilor. Indicarea acestor elemente fiind necesară şi pentru citarea legală a
acestora.
Aşadar, reclamantul – persoană fizică, urmează să indice în cererea de chemare în
judecată numele, prenumele în conformitate cu datele din buletinul de identitate.
Pentru stabilirea identităţii reclamantului, la cererea de chemare în judecată urmează a fi anexată copia actului de identitate a acestuia.
Domiciliul persoanei fizice este locul unde acesta îşi are locuinţa statornică sau
principală (art.30 Cod civil).
Denumirea reclamantului – persoană juridică este indicată în strictă conformitate
cu actele de constituire.
Conform art.67 din Codul civil, persoana juridică are un sediu, indicat în actele de
constituire. Persoana juridică este obligată să publice un aviz în „Monitorul Oficial al
Republicii Moldova” despre modificarea sediului sub sancţiunea plăţii de daune-interese. La fel, în cazul persoanei juridice se vor indica, în mod obligatoriu, datele bancare,
codul fiscal, numele reprezentantului şi adresa lui, în cazul în care cererea se depune de
reprezentant.
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui;
Indicarea acestor elemente sunt analogice celor referitoare la reclamant.
Totodată, se reţine că, deşi conţinutul art.166 alin.(2) CPC nu cuprinde reguli în
privinţa altor participanţi la proces (ex.: intervenienţi principali sau accesorii), datele
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în privinţa acestora se vor indica prin analogia regulii stabilite pentru reclamant şi
pîrît, dacă aceştia intervin în proces ca urmare a indicării lor în cererea de chemare
în judecată.
Suplimentar se reţine că, adeseori, procesul civil poate fi constituit, chiar de la iniţierea sa, dintr-o pluralitate de părţi (se are în vedere cazul coparticipării active, pasive
sau mixte). În aceste cazuri este obligatorie indicarea numelui, prenumelui, domiciliului
în cazul persoanelor fizice sau a denumirii, sediului în cazul persoanelor juridice, în
privinţa tuturor părţilor din proces.
b1) numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte date de contact
ale reclamantului;
c1) numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte date de contact
ale pîrîtului, în cazul în care reclamantul dispune de aceste date;
c2) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte date de contact ale reprezentantului reclamantului;
Indicarea elementelor conţinute la lit.b1), c1), c2) ale alin.(2) din art.166 CPC – numărul de telefon, numărul de fax, poşta electronică sau alte date de contact ale reclamantului, pîrîtului sau reprezentantului reclamantului vor fi efectuate doar în cazul în
care aceştia dispun realmente de aceste date. Instanţele de judecată urmează la această
fază să evite emiterea încheierilor de a nu da curs cererilor pentru simplul fapt că reclamantul sau, după caz, reprezentantul său nu a indicat în cerere asemenea elemente.
Totodată, avînd în vedere dispoziţiile lit.c2) a alin.(2) din art.166 CPC, precum că
în cerere se arăta numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, poşta
electronică sau alte date de contact ale reprezentantului reclamantului se menţionează
că cererea poate fi introdusă şi prin reprezentant împuternicit special. În cazul în care
cererea este introdusă de reprezentantul titularului dreptului, deoarece trebuie să existe
identitate între numele celui care o introduce şi cel care o semnează, se va menţiona că
cererea este introdusă în numele titularului dreptului, cererea fiind semnată de către
reprezentant. Astfel, prezumîndu-se că reclamantul a introdus cererea în nume propriu.
La cerere se va anexa actele ce legalizează împuternicirile reprezentantului, întocmite în conformitate cu legislaţia procedurală.
d) esenţa încălcării sau a pericolului de încălcare a drepturilor, libertăţilor sau
intereselor legitime ale reclamantului, pretenţiile lui;
În ceea ce priveşte indicarea în cererea de chemare în judecată a esenţei încălcării
sau a pericolului de încălcare a drepturilor, libertăţilor sau intereselor legitime ale reclamantului, pretenţiile lui, se menţionează că aceste menţiuni se fac în denumirea cererii,
în care se indică pe scurt obiectul. De exemplu: desfacerea căsătoriei, restituirea împrumutului, decăderea din drepturile părinteşti, împărţirea bunurilor etc.
Totodată, se reţine că, potrivit alin.(6) din art.166 CPC, cererea de chemare în judecată se va considera valabil făcută chiar dacă poartă o denumire incorectă.
În acest sens, nu va constitui temei de a nu da curs cererii sau de restituire a cererii
de chemare în judecată, ţinîndu-se cont prevederile art.166 alin.(6) CPC, doar simpla
formalitate – cererea de chemare în judecată poartă o denumire incorectă.
e) circumstanţele de fapt şi de drept pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile
şi probele de care acesta dispune în momentul depunerii cererii;
Indicarea în cererea de chemare în judecată a circumstanţelor de fapt şi de drept
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pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile, demonstrarea probelor care confirmă circumstanţele, contribuie la determinarea cadrului în care se va desfăşura întreaga activitate de soluţionare a litigiului.
Determinarea elementelor menţionate este importantă pentru ca instanţa de judecată să aibă posibilitatea de a cunoaşte toate împrejurările relevante pe care se sprijină
pretenţiile deduse în justiţie.
Indicarea motivelor de fapt constă într-o prezentare sintetică, clară şi precisă a acelor împrejurări faptice care constituie izvorul material al pretenţiilor deduse în justiţie.
Motivarea de fapt a cererii va fi însoţită şi de motivarea de drept, adică reclamantul
va indica temeiul juridic al acesteia. Nu este necesar ca reclamantul să indice anumite
texte din lege, pe care se întemeiază cererea, deoarece judecătorul, cu ajutorul obiectului
şi a motivelor de fapt, urmează să facă această încadrare. E suficient să se arate că cererea are temeiul juridic într-o normă din legislaţia în vigoare. În cererea de chemare în
judecată va trebui să se arate probele a căror administrare se solicită.
Arătarea dovezilor pe care se sprijină cererea de chemare în judecată urmăreşte un
dublu scop: să confere instanţei posibilitatea de a proceda la administrarea probelor fără
a se tărăgăna judecarea procesului şi să pună părţile într-o poziţie de egalitate juridică.
În acest sens, se reţine că în art.167 alin.(1) lit.a) şi c) CPC coroborat cu lit.i) a alin.
(2) din art.166 CPC se indică în mod expres că la cerere urmează să se anexeze copii de
pe înscrisuri, documente care certifică circumstanţele pe care reclamantul îşi întemeiază
pretenţiile şi copiile de pe aceste documente etc.
Totodată, în conformitate cu art.166 alin.(3), art.167 alin.(2) CPC, cererea de chemare în judecată poate cuprinde alte date şi, totodată, pot fi anexate la ea alte documente
importante pentru soluţionarea pricinii, precum şi demersurile reclamantului.
f) pretenţiile reclamantului către pîrît;
Indicarea pretenţiilor reclamantului către pîrît defineşte obiectul cererii de chemare în judecată.
Obiectul cererii de chemare în judecată este un element esenţial de individualizare
a acţiunii.
Pentru a fi valabil, obiectul cererii trebuie să îndeplinească anumite cerinţe:
- să fie licit, adică să nu contravină legii;
- să fie posibil, astfel încît instanţa, obligîndu-l pe pîrît la executare, acesta să-l poată
realiza.
Stabilirea cu exactitate a obiectului cererii este importantă şi prin aceea că instanţa
nu va depăşi limitele stabilite de reclamant, în sensul că, în conformitate cu art.240 alin.
(3) CPC, instanţa judecătorească adoptă hotărîrea în limitele pretenţiilor înaintate de
reclamant, şi că poate ajuta la determinarea competenţei instanţei (ex.: în cazul acţiunilor imobiliare, art.40 CPC).
Este de menţionat că legislaţia în vigoare, prin prisma alin.(4) al art.166 CPC, admite formularea în cererea de chemare în judecată a mai multor pretenţii, conexe prin
temeiurile apariţiei sau prin probe.
g) valoarea acţiunii, dacă aceasta poate fi evaluată;
Această dispoziţie impune indicarea valorii acţiunii, dacă aceasta poate fi evaluată,
avîndu-se în vedere acţiunile patrimoniale şi orice alte cereri care ar putea fi evaluate
pecuniar în scopul determinării corecte a taxei de stat.
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În conformitate cu art.83 alin.(2) CPC, în acţiunile patrimoniale, taxa de stat se
determină în funcţie de caracterul şi valoarea acţiunii, iar în acţiunile nepatrimoniale şi
în alte cazuri prevăzute de lege, în proporţii fixe, conform Legii taxei de stat.
În sensul art.84 CPC, se impune cu taxă de stat fiecare cerere de chemare în judecată (iniţială şi reconvenţională), cererea intervenientului principal, cererea vizînd pricinile cu procedură specială, cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti, cererea de
declarare a insolvabilităţii, cererea de eliberare a titlului executoriu privind executarea
hotărîrilor arbitrale.
Totodată, se va avea în vedere că prevederile art.85 CPC indică pricinile civile pentru a căror judecare este prevăzută scutirea reclamantului de la taxa de stat.
În acest aspect, se reţine că lipsa dovezii de plată a taxei de stat la cererea de chemare
în judecată sau achitarea parţială a taxei de stat constituie temei de restituire a cererii
în temeiul art.171 alin.(2) CPC, în cazul în care reclamantul nu a achitat taxa de stat în
mărimea specificată de către instanţa de judecată în cuprinsul încheierii prin care a fost
fixat un termen rezonabil pentru achitarea acesteia.
La cererea uneia sau ambelor părţi, ţinînd cont de situaţia materială, în conformitate cu art.86 CPC, instanţa poate amina sau eşalona plata taxei de stat.
Termenul de amînare sau eşalonare a achitării taxei de stat nu poate depăşi momentul retragerii instanţei pentru deliberarea hotărîrii.
Este necesar de a distinge situaţia prevăzută de art.86 CPC de cea prevăzută de
art.168 alin.(2) CPC, art.171 alin.(1) CPC, în sens că termenul acordat nu poate depăşi
momentul de începere a dezbaterilor judiciare.
În cazul neachitării taxei de stat în condiţiile art.86 CPC, aplicabilă este dispoziţia art.267 lit.k) CPC, instanţa va dispune scoaterea cererii de pe rol (a se vedea vizavi
de acest punct Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 28.06.2004, nr.25 “Cu
privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei despre încasarea
cheltuielilor de judecată în cauzele civile”).
h) date despre respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a litigiului pe cale
extrajudiciară dacă pentru un astfel de litigiu îndeplinirea procedurii este prevăzută
de lege sau de contractul părţilor;
Această cerinţă indică la faptul că, în cazul în care pentru un astfel de litigiu legea
sau contractul părţilor prevede procedura de soluţionare prealabilă a litigiului pe cale
extrajudiciară, reclamantul este obligat să indice despre faptul respectării acestei proceduri, fiind anexate în acest sens înscrisurile prin care se confirmă acest fapt.
i) documentele anexate la cerere.
Documentele care urmează să fie anexate la cererea de chemare în judecată sunt arătate în art.167 CPC. În mod obligatoriu, în dependenţă de caz, la cererea de chemare în judecată se vor anexa actele prevăzute de alin.(1) al acestui articol. Respectiv, în cuprinsul cererii
de chemare în judecată se vor face menţiunile corespunzătoare despre anexarea actelor.
În conformitate cu alin.(2) al acestui articol, la cererea de chemare în judecată pot
fi anexate şi alte documente şi demersuri.
Dacă înscrisurile sunt făcute într-o limbă străină, instanţa, în mod obligatoriu, dispune prezentarea traducerii lor în modul stabilit de lege.
16. Prin prisma celor arătate şi în conformitate cu art.168 alin.(2) CPC, în situaţia în care cererea de chemare în judecată nu întruneşte exigenţele prevăzute de
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art.166, 167 alin.(1) lit.a), b), c) şi e) CPC, urmează să fie aplicate prevederile art.171
alin.(1) CPC.
În acest caz, judecătorul, în cel mult 5 zile de la repartizarea cererii, va emite o încheiere motivată, nesusceptibilă cu recurs, pentru a nu se da curs cererii, comunicînd
persoanei care a depus cererea acest fapt de încălcare şi acordîndu-i un termen rezonabil
pentru lichidarea neajunsurilor.
Este de menţionat că situaţia prevăzută de art.166 alin.(2) lit.h), 167 alin.(1) lit.d)
CPC nu cade sub incidenţa art.171 alin.(1) CPC, deoarece nerespectarea procedurii
prealabile de soluţionare a litigiului pe cale extrajudiciară constituie temei de restituire
imediată a cererii în conformitate cu art.170 alin.(1) lit.a) CPC.
17. Durata termenului pentru înlăturarea neajunsurilor se determină individual,
pentru fiecare caz, în funcţie de caracterul neajunsurilor depistate şi posibilităţile reale
de înlăturare a acestora.
Se menţionează că emiterea încheierii judecătoreşti de a nu da curs cererii de chemare în judecată, avînd în vedere caracterul nesusceptibil cu recurs a acesteia, nu poate
fi privită ca un impediment în examinarea de mai departe a procesului şi, prin urmare,
ca o încălcare a dreptului la un proces echitabil prevăzut de art.6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Această încheiere nu face imposibilă desfăşurarea de mai departe a procesului, ci numai îl întrerupe
pe o perioadă determinată de timp întru lichidarea neajunsurilor.
Distinct de cele arătate, se reţine că Codul de procedură civilă nu enumera printre
elementele necesare cererii de chemare în judecată şi data. O explicaţie a acestei omisiuni ar putea-o constitui împrejurarea că principalele consecinţe sunt legate de data
introducerii cererii.
18. Dacă persoana care a depus cererea îndeplineşte în termen toate cerinţele enumerate în încheierea judecătorului, cererea se consideră depusă la data prezentării iniţiale în judecată. Aceasta fiind, sau data de pe plic în cazul cînd cererea a fost introdusă
prin poştă, sau data înregistrării în cancelaria instanţei de judecată în cazul cînd cererea
este depusă de reclamant personal sau prin reprezentant. Plicul urmează a fi anexat la
cererea de chemare în judecată.
În caz contrar, în conformitate cu art.171 alin.(2) CPC, ea nu se consideră depusă
şi, împreună cu actele anexate, se restituie reclamantului, printr-o încheiere judecătorească motivată, ce poate fi atacată cu recurs, potrivit art.425 CPC în termen de 15 zile
din momentul pronunţării încheierii.
II. PREGĂTIREA PRICINII PENTRU DEZBATERILE JUDICIARE
Dispoziţii generale
19. Judecătorul este în drept să înceapă dezbaterile judiciare doar după efectuarea
tuturor actelor procedurale necesare pentru pregătirea pricinii pentru dezbaterile judiciare prevăzute de Capitolul XIV, Titlul II, art.183-191 CPC.
Pregătirea pricinii pentru dezbaterile judiciare este o fază de sine stătătoare a procesului civil, a cărei sarcini constau în asigurarea unei judecăţi juste şi prompte a pricinii,
şi este obligatorie pentru orice pricină civilă (art.183 CPC).
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Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că orişicare din sarcinile de pregătire
a pricinii pentru dezbateri judiciare, enumerate în art.183 alin.(2) CPC, constituie un
element obligatoriu al etapei respective şi neîndeplinirea uneia din ele poate duce la
tergiversarea nejustificată a procesului, precum şi la săvîrşirea unor erori judiciare.
20. Realizarea efectivă a etapei de pregătire a pricinilor civile pentru dezbaterile
judiciare constituie în sine o garanţie reală întru realizarea sarcinii procedurii civile stabilite de art.4 CPC.
Actele de procedură atît la etapa pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, cît şi
în celelalte faze ale procesului civil, au o importanţă covîrşitoare în procesul civil, căci
ele constituind cadrul legai al procesului, reflectă poziţia şi manifestarea de voinţă atît
ale părţilor, cît şi ale instanţei de judecată.
21. Pregătirea pricinii pentru dezbaterile judiciare cuprinde toate actele procesuale
ale judecătorului şi ale altor participanţi la proces din momentul emiterii încheierii privind pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare (art.184 CPC) pînă la emiterea încheierii prin care se fixează termenul de judecare a pricinii în şedinţă de judecată (art.190 CPC).
Astfel, judecătorul este în drept să înceapă pregătirea pentru dezbateri judiciare
numai după ce a fost intentat procesul civil şi emisă încheierea despre acceptarea cererii
de chemare în judecată în conformitate eu art.168 alin.(4) CPC.
Nu se admite pregătirea pricinii pentru dezbaterile judiciare fără declanşarea procesului civil şi emiterea încheierii privind acceptarea cererii de chemare în judecată din
considerentul că asemenea acţiuni sunt contrare prevederilor art.184 CPC.
Potrivit dispoziţiilor Capitolului XII, Titlul II CPC, prevederile art.169 (refuzarea
în primirea cererii), art.170 (restituirea cererii de chemare în judecată), art.171 (cazurile
în care nu se dă curs cererii) CPC sunt aplicabile doar în faza de intentare a acţiunii.
După finalizarea acestei etape a procesului civil, în faza de pregătire a pricinii pentru
dezbateri judiciare, aplicabilitatea dispoziţiilor menţionate nu este prevăzută.
22. În conformitate cu art.184 CPC, în decursul a 5 zile de la data la care s-a dat
curs cererii de chemare în judecată, judecătorul, în mod obligatoriu, va emite încheierea privind pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare, cu enumerarea actelor ce
urmează a fi efectuate pentru pregătirea pricinii şi cu indicarea termenelor îndeplinirii lor.
Asemenea încheiere se emite şi în cazurile în care pricina a fost primită pe rol după
casarea hotărîrii instanţei de fond în ordine de apel sau recurs, cu remiterea pricinii spre
rejudecare în prima instanţă sau după reluarea procesului suspendat în conformitate cu
dispoziţiile art.260-264 CPC.
În conformitate cu art.370 din CPC, actele procedurale efectuate de instanţă în faza
pregătirii pricinii pentru dezbaterile judiciare, la judecarea pricinilor în fond, trebuie
realizate şi la examinarea pricinilor în ordine de apel.
Încheierea privind pregătirea pricinii pentru dezbaterile judiciare nu este susceptibilă de recurs.
23. În cadrul procesului civil, aplicînd-se principiul disponibilităţii, puterea de dispoziţie a părţilor în îndeplinirea actelor de procedură este foarte largă. Reclamantul este
stăpînul acţiunii şi, în general, părţile pot renunţa sau nu la îndeplinirea unor acte.
Cu toate acestea, legislaţia procedurală remarcă rolul activ al judecătorului în procesul civil, inclusiv la etapa pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare.
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Rolul activ al judecătorului este un principiu care instituie regula, potrivit căreia,
pentru aflarea adevărului în pricina cercetată, în desfăşurarea procesului civil, magistratul nu trebuie să adopte o poziţie pasivă, să asiste neputincios la desfăşurarea acestuia.
Principalele aspecte sub care se manifestă rolul activ al judecătorului în procesul
civil se disting prin dispoziţia art.9 CPC, care determină rolul diriguitor al instanţelor
judecătoreşti în proces.
Din conţinutul acestui articol, se observă că, de rînd cu alte acţiuni necesare pe care
urmează să le întreprindă judecătorul în limitele legii, pentru aflarea adevărului, judecătorul va pune în discuţia părţilor şi altor participanţi la proces orice împrejurare de fapt
sau de drept; va ordona, la solicitarea părţilor şi altor participanţi la proces, prezentarea
de probe care să contribuie la adoptarea unei hotărîri legale şi întemeiate.
Aşadar, pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare include, în sine, un şir de acte
procedurale ale judecătorului, care se află într-o corelaţie strînsă între ele.
Actele de procedură privind pregătirea pricinii pentru dezbaterile judiciare reprezintă mijloacele juridice specifice puse de legiuitor la dispoziţia instanţei de judecată, prin
prisma art.185 CPC, întru realizarea sarcinilor etapei de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare stipulate de 183 alin.(2) CPC (ex.: precizarea legii care urmează a fi aplicată
la caz, îndeplinirea diverselor acte procedurale prevăzute de legislaţie atît de instanţa de
judecată, cît şi de participanţii la proces, înaintarea demersurilor, trimiterea citaţiilor etc.).
În dependenţă de categoria de pricinii, judecătorul, din oficiu, îndeplineşte şi alte
acte şi acţiuni procedurale în conformitate cu prevederile CPC şi altor legi (ex.: art.22
din Legea contenciosului administrativ, art.355 alin.(3) Codul muncii), procedura specială (art.290, 299, 304, 305, 316, 323, 324 CPC).
Precizarea legii care urmează a fi aplicată şi determinarea raporturilor juridice
dintre părţi
24. La precizarea legii care urmează a fi aplicată şi determinarea raporturilor juridice dintre părţi se va avea în vedere că acestea urmează a fi stabilite ţinînd cont de
cumulul de date: obiectul şi temeiurile acţiunii, obiecţiile pîrîtului, alte circumstanţe
importante pentru justa soluţionare a cauzei. Adică, judecătorul, cu ajutorul obiectului
şi a motivelor de fapt, urmează să facă încadrarea, nefiind necesară indicarea de către
reclamant a anumitor texte din lege, pe care se întemeiază cererea, ci fiind suficient să se
arate că cererea are temeiul juridic într-o normă din legislaţia în vigoare. Circumstanţele date fiind determinante şi pentru stabilirea raporturilor juridice dintre părţi.
Deci, realizarea scopului menţionat presupune activitatea intelectuală a judecătorului, în sens că judecătorul ia cunoştinţă de materialul prezentat, îl califică juridic şi
chibzuieşte perspectiva de desfăşurare a procesului.
Constatarea circumstanţelor care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii
25. În conformitate cu art.118 alin.(3) CPC, circumstanţele care au importanţă
pentru soluţionarea justă a pricinii sunt determinate definitiv de instanţa judecătorească
pornind de la pretenţiile şi obiecţiile părţilor şi ale altor participanţi la proces, precum şi
de la normele de drept material şi procedural ce urmează a fi aplicate.
După cum se observă din textul de lege citat, determinarea de către instanţa de
judecată a circumstanţelor cazului pornesc de la pretenţiile înaintate. Acest fapt pre-
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zumînd nu altceva decît faptul determinării limitelor acţiunii, adică precizarea obiectului acesteia.
În conformitate cu art.9 CPC, instanţa judecătorească explică participanţilor la
proces drepturile şi obligaţiile lor procesuale, le acordă sprijin în exercitarea drepturilor.
În acest sens, judecătorul urmează să dea ajutor reclamantului în privinţa precizării cît
mai clare a pretenţiilor sale în cazul în care formulările reclamantului sunt improprii,
ambigue şi nu se poate determina exact obiectul cererii. La fel, instanţa are sarcina, în
baza rolului activ, să ceară părţii să facă precizările necesare, să pună în discuţia părţilor
orice împrejurare de fapt sau de drept care duce la rezolvarea pricinii peste apărările şi
susţinerile părţilor din acţiune, acţiunea reconvenţională, referinţă etc., ţinîndu-se cont
de faptul că în conformitate cu art.240 alin.(3) CPC, instanţa judecătorească adoptă
hotărîrea în limitele pretenţiilor înaintate de reclamant. Pronunţarea hotărîrii judecătoreşti contrar normei enunţate, constituie temei de casare prin intermediul căilor de atac.
În cazul în care părţile au o atitudine confuză în privinţa circumstanţelor care au
importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii, judecătorul, în temeiul legii materiale
care urmează a fi aplicată, va explica părţilor care circumstanţe au importanţă pentru
soluţionarea pricinii şi cui îi revine obligaţia de a le dovedi (ex.: art.118 alin.(1) CPC; 332
CPC: art.24 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ).
Circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii sunt determinate, pornind de la obiecţiile părţilor şi a altor participanţi la proces. Însă, instanţa
de judecată nu va putea soluţiona pricina dedusă judecăţii numai pe baza afirmaţiilor
părţilor. Aceştia trebuie să-şi dovedească pretenţiile prin probele pe care se solicită a
fi administrate de instanţă, pentru ca aceasta să-şi facă pe deplin convingerea asupra
litigiului respectiv.
Deci, rolul activ al judecătorului în procesul civil se manifestă prin lămurirea, îndrumarea sau sprijinul pe care judecătorul poate să-l dea părţi lor şi celorlalţi participanţi în procesul civil, în vederea exercitării de către aceştia a drepturilor şi obligaţiilor
procesuale.
Prezentarea de probe
26. Administrarea probelor (dovezilor) reprezintă cel mai important şi cel mai hotărîtor moment în derularea unui proces civil, deoarece numai pe baza probelor ce se
administrează, judecătorul îşi formează convingerea cu privire la litigiul dedus judecăţii.
Probe în pricini civile sunt elementele de fapt, dobîndite în modul prevăzut de lege,
care servesc la constatarea circumstanţelor ce justifică pretenţiile şi obiecţiile părţilor,
precum şi a altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a pricinii (art.117
alin.(1) CPC).
La realizarea scopului legat de prezentarea de probe, judecătorul va ţine cont de specificul rolului său în procesul civil bazat pe principiul contradictorialităţii (art.26 CPC).
Regula este că judecătorul reprezintă factorul de echilibru în “duelul judiciar”. Se
poate întîmpla, însă, ca părţile să nu se afle pe poziţii de adversitate. Chiar şi în această
ipoteză, părţile trebuie să beneficieze de posibilitatea exprimării punctului lor de vedere
asupra chestiunilor deduse judecăţii.
27. Prin contradictorialitate se înţelege posibilitatea conferită de lege părţilor de a
discuta şi combate orice element de fapt sau de drept al procesului civil, indiferent dacă
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acesta a fost invocat de părţi sau de instanţă din oficiu. Acest principiu domină întreaga
activitate de soluţionare a litigiului. Exigenţa fundamentală a contradictorialităţii impune cerinţa ca nici o măsură să nu fie ordonată de instanţă înainte ca aceasta să fie pusă în
discuţia contradictorie a părţilor.
Instanţa trebuie să asigure părţilor posibilitatea de a-şi susţine şi argumenta cererile, de a invoca probe, de a combate dovezile solicitate de adversari, de a ridica şi combate
excepţiile de procedură. În alţi termeni, nici o măsură nu poate fi dispusă de instanţă
fără a le acorda părţilor dreptul de a se apăra.
Contradictorialitatea contribuie în practică şi la realizarea altor principii procesuale. Astfel, ea oferă optime posibilităţi pentru aflarea adevărului şi reprezintă în acelaşi
timp o garanţie a realizării dreptului la apărare şi a egalităţii părţilor în faţa autorităţilor
judecătoreşti. Tocmai de aceea se consideră că instanţele judecătoreşti au una din cele
mai importante îndatoriri – de a conferi părţilor posibilitatea de a discuta în contradictoriu toate elementele de fapt şi de drept ale cauzei.
28. Probele se adună şi se prezintă de către părţi şi de alţi participanţi la proces
(art.119 alin.(1) CPC).
Din acest punct de vedere, judecătorul va explica acestora cui îi revine sarcina probaţiei şi pentru ce fapte şi, totodată, va explica despre consecinţele neadministrării probelor
sau administrării defectuoase a acestora, avînd în vedere că neadministrarea probelor sau
administrarea defectuoasă a acestora duce aproape întotdeauna la pierderea unui proces.
În acelaşi timp, judecătorul va preciza dacă se întîlnesc sau nu dificultăţi în procesul
de adunare a probelor, explicînd părţilor că instanţa poate contribui, la solicitarea părţilor şi a altor participanţi la proces, la adunarea şi prezentarea probelor necesare.
29. Pertinenţa şi admisibilitatea probelor prezentate de către părţi şi alţi participanţi la proces se verifică de către judecător prin prisma art.121 şi 122 CPC.
Judecătorul în toate cazurile va propune părţilor ca acestea să specifice circumstanţele care pot fi confirmate prin probele prezentate. Sunt inadmisibile probele care nu
constituie mijloc de probaţiune (ex.: proba cu martorii, conform art.210 alin.(1), 211
alin.(1) Cod civil).
Dovezile (probele) nu pot fi folosite decît dacă îndeplinesc anumite condiţii privitoare la legalitatea, verosimilitatea, pertinenţa şi concludenţa lor. Prima regulă în administrarea probelor este aceea că dovezile trebuie administrate înainte de începerea
dezbaterilor asupra fondului, iar a doua regulă este aceea că dovada şi dovada contrarie
vor fi administrate, pe cît e cu putinţă, în acelaşi timp. Aceste reguli fiind deduse din
conţinutul art.183 alin.(2) CPC, care reglementează scopul pregătirii pricinii pentru
dezbateri judiciare. Cu toate acestea, în conformitate cu art.204 CPC, judecătorul poate
să decidă acceptarea probelor în prima şedinţă de judecată dacă participanţii la proces
au fost în imposibilitate să le prezinte în termenul stabilit de instanţă la etapa pregătirii
pricinii pentru dezbateri judiciare. Dacă nu poate depune imediat contraprobe, partea
adversă are dreptul să solicite amînarea procesului.
30. Pregătind pricina pentru dezbateri judiciare, judecătorul urmează să explice
părţilor conţinutul dispoziţiei alin.(3) din art.131 CPC, potrivit căreia dacă partea obligată să dovedească afirmaţiile sale deţine, dai nu prezintă în judecată probele necesare,
instanţa este în drept să-şi întemeieze concluziile pe explicaţiile date de partea adversă.
În sensul art.185 alin.(1) lit.b) CPC, art.186 alin.(1) CPC, judecătorul expediază
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pîrîtului şi, după caz, intervenientului copiile de pe cererea de chemare în judecată şi
de pe înscrisurile anexate la ea întru confirmarea pretenţiilor reclamantului şi stabileşte
data pînă la care pîrîtul şi, după caz, intervenientul urmează să prezinte o referinţă scrisă
privind acţiunea reclamantului şi toate probele necesare.
Referinţa se va întocmi în conformitate cu prevederile art.186 alin.(3) CPC.
Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit
de instanţă, pricina este examinată în baza materialelor anexate la dosar. În acest sens,
prin prisma art.186 alin.(4) CPC, judecătorul este obligat să explice pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea pricinii în baza
materialelor din dosar.
31. Instanţele de judecată vor avea în vedere că, în sensul art.7, 71, 73, 74, 118, 119
CPC, sarcina probaţiei revine părţilor, intervenienţilor care formulează pretenţii proprii cu privire la obiectul litigiului, procurorului, autorităţilor publice, organizaţiilor,
persoanelor fizice, care au adresat în judecată acţiune (cerere) în apărarea drepturilor,
libertăţilor şi intereselor legitime ale unor alte persoane.
În pricinile privind constatarea faptelor care au valoare juridică, examinate în procedura specială, petiţionarului îi revine sarcina de a prezenta probele care confirmă faptul şi care adeveresc imposibilitatea obţinerii documentelor necesare sau reconstituirii
pe cale extrajudiciară a documentelor pierdute (art.284 alin.(1) lit.c) CPC).
În conformitate cu art.290 CPC, pregătind pricina cu privire la încuviinţarea adopţiei, judecătorul din oficiu, printr-o încheiere, poate solicita autorităţilor teritoriale cu
atribuţii în domeniul adopţiei prezentarea probelor corespunzătoare (avizul privind
adopţia şi dosarul copilului, date despre solicitanţi sau alte date despre copil etc.).
Deci, în dependenţă de categoria pricinii, a litigiului, judecătorul, în conformitate
cu prevederile Codului de procedură civilă şi a altor legi, din oficiu, îndeplineşte acţiuni
procedurale cu privire la prezentarea probelor (ex.: art.22 din Legea contenciosului administrativ; procedura specială – art.299, 305, 3183 CPC).
32. În cazul în care probele prezentate nu sunt suficiente întru confirmarea pretenţiilor reclamantului sau obiecţiile pîrîtului nu conţin date suficiente care ar infirma
pretenţiile reclamantului, în raport cu normele de drept material ce urmează a fi aplicate, instanţa judecătorească (judecătorul), în conformitate cu art.118 alin.(5) CPC, este
în drept să propună părţilor şi altor participanţi la proces, după caz, să prezinte probe
suplimentare şi să dovedească faptele ce constituie obiectul probaţiunii pentru a se convinge de veridicitatea lor.
În acest aspect se mai reţine că, avînd în vedere prevederile art.119 alin.(2) în coroborare cu art.185 alin.(1) lit.g) CPC, instanţa judecătorească (judecătorul) poate elibera,
după caz, la cererea părţilor sau a altor participanţi la proces, un demers pentru obţinerea probei. Persoana care deţine proba reclamată o trimite nemijlocit în judecată sau o
înmînează persoanei care deţine demersul pentru a o prezenta în judecată.
33. Asigurarea probelor în conformitate cu art.127, 1271 CPC, avînd în vedere prevederile art.168 alin.(3) CPC, se dispune în faza intentării pricinii.
Cu toate acestea, ţinînd cont de prevederile art.183 alin.(2) CPC, potrivit cărora
unul din scopul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare ţine de prezentarea probelor, judecătorul este în drept să dispună asigurarea acestora şi în faza pregătirii pricinii
pentru dezbateri judiciare.
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Totodată, se va avea în vedere că legislaţia în vigoare nu limitează cercul de probe
care pot fi asigurate.
34. Actele procedurale de asigurare a probelor se realizează de instanţa, în procedura căreia se află pricina.
La pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare, cererea privind asigurarea probelor care se află în alt oraş, municipiu sau raion din Republica Moldova se soluţionează de
judecător prin emiterea unei încheieri privind delegaţia judecătorească, care se execută
în conformitate cu art.126, 127 CPC.
În perioada anterioară intentării procesului civil, asigurarea probelor, în conformitate cu art.127 alin.(2) CPC, se efectuează de executorii judecătoreşti, de notari, de
persoanele oficiale ale misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în privinţa cetăţenilor Republicii Moldova, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare, sau de judecători,
în condiţiile prevăzute la art.1271.
Modalitatea înaintării cererii de asigurare a probelor şi procedura examinării acesteia sunt reglementate de art.128, 129 CPC.
Încheierea privind refuzul asigurării probelor poate fi atacată cu recurs (art.128
alin.(3) CPC).
35. Dacă în faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare instanţa consideră
necesară audierea martorului la locul aflării lui, judecătorul emite o încheiere privind
delegaţia judecătorească prin care încredinţează audierea martorului altei instanţe judecătoreşti din ţară. Încheierea privind delegaţia judecătorească este obligatorie pentru
instanţa căreia îi este adresată şi urmează a fi executată în termenul prevăzut de art.125
alin.(2) CPC.
Instanţa judecătorească delegata cu executarea încheierii urmează să respecte prevederile art.126 CPC.
36. În cazul necesităţii adunării unor probe din străinătate, judecătorul emite o
încheiere în corespundere cu art.125 alin.(2) CPC, pe care preşedintele instanţei judecătoreşti o adresează organelor competente (prin intermediul Ministerului Justiţiei al
Republicii Moldova) printr-o delegaţie în care le solicită concursul.
Se atenţionează asupra faptului că Republica Moldova, la 04.08.1992, a aderat şi
este Parte la Convenţia de la Haga din 1 martie 1954 privind procedura civilă, iar din 26
martie 1996 este Parte la Convenţia de la Minsk privind asistenţa juridică şi raporturile
de drept în procesele civile, familiale şi penale a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, de asemenea, a semnat tratate de asistenţă juridică în materie civilă,
familială şi penală cu Federaţia Rusă, România, Ucraina, Letonia, Lituania, Turcia.
Asistenţa juridică se acordă conform convenţiilor şi tratatelor enunţate.
37. În conformitate cu prevederile art.185 alin.(1) lit.h) CPC, în faza de pregătire a
pricinii pentru dezbateri judiciare, judecătorul sau instanţa, la cererea părţii sau a unui
alt participant la proces, iar în cazurile prevăzute de lege, din oficiu, printr-o încheiere
poate dispune efectuarea expertizei pentru elucidarea unor aspecte din domeniul ştiinţei, artei, tehnicii, meşteşugurilor artizanale, contabilităţii şi din alte domenii, apărute
în proces.
Judecătorul dispune efectuarea expertizei din oficiu în cazurile privind declararea
incapacităţii (art.305 CPC).
Dispunînd efectuarea expertizei, instanţa judecătorească trebuie să respecte preve-
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derile art.152 CPC care reglementează dreptul părţilor şi al altor participanţi la proces
de a formula şi de a prezenta instanţei întrebările care trebuie să fie elucidate de expert,
însă numai instanţa stabileşte definitiv problemele asupra cărora expertul urmează să-şi
prezinte raportul.
Neîndeplinirea de către solicitantul expertizei a prevederilor art.124 alin.(1) CPC
atrage decăderea din această dovadă şi solicitantul nu mai are dreptul să solicite ordonarea expertizei avînd aceleaşi temeiuri.
În lumina celor menţionate, se va avea în vedere că, conform art.1 din Convenţia
Europeană, statul prin intermediul organelor sale va efectua acţiunile necesare pentru a
acorda o protecţie efectivă drepturilor şi libertăţilor persoanelor aflate sub jurisdicţia sa.
De exemplu, dacă în cadrul examinării unei pricini cu privire la stabilirea partinităţii, se
va stabili că expertiza genetică este incompletă sau insuficient de clară pentru a asigura o protecţie efectivă a drepturilor copilului, instanţa de judecată, în conformitate cu
art.159 CPC, din oficiu, va dispune efectuarea unei expertize suplimentare. Acest fapt
fiind posibil şi în cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare.
38. În faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, la efectuarea unor acte procedurale cum ar fi: audierea martorilor, examinarea probelor materiale şi a înscrisurilor,
dispunerea efectuării expertizei, validarea condiţiilor tranzacţiei de împăcare, în conformitate cu art.273 din Codul de procedură civilă, se întocmeşte proces-verbal.
La efectuarea celorlalte acte procedurale în această fază nu se întocmeşte proces-verbal.
39. Avînd în vedere prevederile art.185 alin.(1) lit.j) CPC în coroborare cu prevederile art.137, 142, 143 alin.(2) CPC, în cazul în care înscrisurile sau probele materiale nu
pot fi din anumite motive prezentate în instanţa de judecată, acestea, la cererea participanţilor la proces, se cercetează la locul aflării lor sau în alt loc determinat de instanţă şi
se descriu amănunţit în proces-verbal, întocmit la faţa locului. Procesul-verbal se anexează la dosar. Cercetarea la faţa locului se face cu concursul participanţilor la proces, în
prezenţa martorilor, specialiştilor şi experţilor, după caz.
Deci, prin prisma celor menţionate, efectuarea actului procedural privind cercetarea la faţa locului a înscrisurilor sau a probelor materiale poate fi dispus prin încheierea
privind pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare în conformitate cu art.184 CPC.
În cazul în care cererea părţilor cu privire la cercetarea înscrisurilor sau a probelor materiale la faţa locului a fost înaintată ulterior emiterii acestei încheieri, în faza pregătirii
pricinii pentru dezbateri judiciare, judecătorul, ţinînd cont de prevederile art.185 alin.
(2) CPC care prevăd că, în caz de necesitate, pentru clarificarea unor aspecte legate de
pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare, poate decide convocarea părţilor în şedinţă şi, în temeiul art.269 alin.(2) CPC, va dispune efectuarea actului procedural enunţat,
întocmindu-se procesul-verbal al şedinţei de judecată.
40. Dacă este necesar, judecătorul în faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, potrivit art.185 alin.(1) lit.i) CPC, poate dispune atragerea specialistului şi a
interpretului. Specialistul şi interpretul pot fi atraşi şi în procesul de efectuare a următoarelor acte procedurale: audierea martorilor, examinarea probelor materiale şi a
înscrisurilor etc.
Participarea specialistului şi a interpretului este reglementată de prevederile art.199
şi art.210 CPC.
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Stabilirea componenţei participanţilor la proces şi implicarea în proces a altor
persoane
41. Componenţa participanţilor la proces este prevăzută de art.55 CPC, iar drepturile şi obligaţiile participanţilor la proces sunt stabilite de art.56 CPC.
Părţile (reclamant, pîrît) sunt participanţii de bază la procesul civil. Părţile în procesul civil sunt persoane care participa în nume propriu la apărarea drepturilor şi intereselor personale, avînd un interes material şi procesual. Altfel spus, părţile sunt subiecţi
prezumaţi ai raportului material litigios. Litigiul de drept dintre părţi se soluţionează de
instanţa de judecată cu garanţii juridice maxime de examinare justă. Obiect de examinare al pricinilor civile în instanţa de judecată în procedura contencioasă, în contencios
administrativ serveşte raportul juridic material litigios. Acest raport demonstrează existenta componenţei subiecţilor în cauza concretă pe marginea litigiului, în care obligatoriu acţionează două părţi între care a apărut un litigiu de drept. De aceea, posibilitatea
participării a unor sau a altor persoane în procesul de judecare a unei pricini concrete
urmează să fie stabilită, luîndu-se în considerare raportul juridic material litigios şi existenţa unui interes material şi procesual. Ţinînd cont de circumstanţele concrete ale cauzei, judecătorul soluţionează chestiunea cu privire la componenţa participanţilor la proces, adică cu privire la părţile procesului, a altor persoane care pot interveni în proces
alături de părţile procesului – în procedura contencioasă, în contenciosul administrativ;
în privinţa petiţionarilor, a persoanelor interesate – în procedura specială şi, respectiv,
în privinţa reprezentanţilor acestora, experţilor, specialiştilor, interpreţilor, martorilor.
Se va avea în vedere că nu toţi participanţii enumeraţi în art.55 CPC pot avea un
interes material vizavi de examinarea pricinii, ci pot avea doar un interes procesual faţă
de rezultatul examinării acesteia (ex.: procurorul), însă, cu toate acestea, legislaţia în
vigoare îi atribuie pe aceştia la cercul de subiecţi ai procesului pe o cauza concretă, în
acest sens fiind necesar să se ţină cont despre acest fapt la stabilirea componenţei participanţilor la proces.
42. Reclamanţii sunt cei care declanşează litigiul sau renunţă la el, cer probe, dezbat
problemele incidente cauzei în mod contradictoriu, ridică excepţii, pun concluzii, exercită căi de atac, cer executarea silită a unei hotărîri.
Fiind guvernat de principiul disponibilităţii, procesul civil nu poate să existe în afara exercitării atribuţiilor de către părţi sau reprezentanţii lor. Acestea nu pot fi valorificate de instanţă din oficiu.
În conformitate cu art.59 CPC, parte în proces (reclamant sau pîrît) poate fi orice
persoană fizică sau juridică prezumată, la momentul intentării procesului, ca subiect al
raportului material litigios.
În cazurile prevăzute de lege, pot fi parte în proces asociaţiile şi societăţile care nu
au personalitate juridică, dar care dispun de organe de conducere proprii.
Parte în proces civil poate fi Republica Moldova, reprezentată de Guvern şi de organele împuternicite să exercite o parte din funcţiile Guvernului, precum şi unităţile
administrativ-teritoriale, reprezentate prin împuterniciţii lor în modul prevăzut de lege.
În cazul intentării unui proces la cererea persoanelor şi organelor împuternicite
prin lege să se adreseze în instanţă pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor
legitime ale unei alte persoane, aceasta din urmă este înştiinţată despre iniţierea procesului, urmînd să participe la el în calitate de reclamant.
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Participanţi la proces în conformitate cu prevederile art.454 CPC pot fi cetăţenii
străini şi apatrizii, organizaţiile străine şi organizaţiile internaţionale care beneficiază în
faţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi
obligaţii procedurale ca şi cetăţenii şi organizaţiile Republicii Moldova.
Părţile au drepturi procedurale şi obligaţii procedurale generale egale (art.56, 60,
61 CPC).
43. În mod obişnuit, în proces există un singur reclamant şi un singur pîrît. Este
însă posibil să apară de la începutul procesului o pluralitate de subiecţi procesuali, adică
mai mulţi reclamanţi şi/sau mai mulţi pîrîţi.
Art.62 alin.(1) CPC prevede că este posibilă coparticiparea procesuală obligatorie
cu condiţia ca obiectul pricinii să fie un drept sau o obligaţie comună sau dreptul şi obligaţia să aibă aceeaşi cauză.
Coparticiparea facultativă este prevăzută de art.63 CPC.
Avînd în vedere prevederile alin.(2) din art.62 CPC se reţine că, uneori, chiar instanţa de judecată, ca urmare a constatării temeiurilor coparticipării, poate, din oficiu,
să înştiinţeze pe potenţialii coreclamanţi şi/sau copîrîţi despre posibilitatea de a interveni în proces. Nu mai puţin însă, asemenea situaţii sunt generate, de regulă, la iniţiativa părţilor, care, în temeiul principiului disponibilităţii şi în exercitarea drepturilor
proprii şi a interesului lor legitim, vor invoca ele însele astfel de situaţii care să dezlege
raporturile juridice complexe faţă de toate părţile şi faţă de toţi terţii. Adică, judecătorul,
ţinînd cont de principiul disponibilităţii, care prevede dreptul persoanei de a se folosi
de dreptul său la discreţia sa, nu este în drept să atragă aceste persoane în proces fără
consimţământul lor, fiind posibilă doar înştiinţarea acestora.
Încheierea judecătorească prin care este respinsă cererea participantului la proces
privind înştiinţarea coparticipantului poate fi atacată cu recurs.
Încheierea judecătorească prin care s-a permis ori s-a respins cererea de admitere a
coparticipării facultative nu se supune recursului.
44. Odată cu excluderea, prin Legea nr.244-XVI din 21.07.2006, a prevederilor
art.64 CPC, potrivit cărora instanţa de judecată cu acordul reclamantului putea dispune înlocuirea părţii care figurează greşit în proces, a fost dat de înţeles că în cazul
în care se constată că acţiunea nu a fost intentată de reclamantul corespunzător sau
că acţiunea nu este îndreptată împotriva unei persoane care trebuie să răspundă în
acţiunea dată, instanţa de judecată nu va putea dispune înlocuirea părţii care figurează
greşit în proces.
Cazul, în care se constată că acţiunea a fost depusă de reclamantul necorespunzător
sau că acţiunea nu este îndreptată împotriva unei persoane care trebuie să răspundă în
acţiunea dată, va constitui temei de respingere a acţiunii.
45. La pregătirea pricinii pentru dezbaterile judiciare, în conformitate cu art.185
alin.(1) lit.a) CPC, judecătorul soluţionează chestiunea privind intervenirea în proces a
intervenienţilor.
Intervenienţii sunt de două categorii; intervenienţi principali – cei care formulează
pretenţii proprii cu privire la obiectul litigiului şi intervenienţi accesorii – cei care nu
formulează pretenţii proprii cu privire ca obiectul litigiului.
Potrivit art.59 alin.(11) CPC, dacă se constată că există persoane care pot să îşi declare propriile pretenţii asupra obiectului litigiului între părţile iniţiale, instanţa este
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obligată să înştiinţeze persoanele în cauză despre procesul pornit şi să le explice dreptul
lor de a interveni în proces prin înaintarea unei acţiuni.
Intervenienţii principali pot interveni în procesul ce se desfăşoară între alte persoane, în conformitate cu alin.(2) din art.65 CPC, pînă la închiderea dezbaterilor
judiciare în prima instanţă. Intervenientul principal are drepturi şi obligaţii de reclamant.
Intervenţia este în interesul propriu cînd intervenientul invocă un drept al său asupra obiectului litigiului sau un drept legat de acesta.
Neatragerea în proces a intervenienţilor principali nu-i lipseşte pe ultimii de dreptul de a se adresa cu acţiune separată în instanţa de judecată.
46. Intervenienţii accesorii pot interveni în proces, din proprie iniţiativă, de partea
reclamantului sau a pîrîtului pînă la închiderea dezbaterilor judiciare în primă instanţă.
Intervenienţii accesorii, pot fi introduşi în proces şi la cererea uneia din părţi sau
din oficiul instanţei de judecată.
Neatragerea în proces a intervenientului accesoriu are drept consecinţă faptul că raporturile juridice şi faptele stabilite prin hotărîre judecătorească irevocabilă nu au efecte
juridice la examinarea acţiunii de regres depuse împotriva intervenientului.
Neintervenirea în proces a intervenientului accesoriu care a fost înştiinţat legal îl
decade din dreptul de a dovedi ulterior că litigiul a fost soluţionat greşit din cauza incorectitudinii în proces a părţii la care urma să se alăture în măsura în care nu dovedeşte
că explicaţiile, acţiunile şi mijloacele de apărare ale părţii au fost greşite din intenţie sau
din culpă gravă.
47. La soluţionarea chestiunii privind atragerea sau intervenirea în proces atît a
intervenienţilor principali, cît şi a intervenienţilor accesorii, instanţa de judecată emite
încheiere.
Încheierea privind intervenirea în proces a intervenienţilor principali nu este susceptibilă de atac.
Încheierea prin care a fost refuzată primirea acţiunii intervenientului principal
pentru examinare concomitent cu acţiunea iniţială a reclamantului poate fi atacată cu
recurs (art.65 alin.(5) CPC).
Încheierea judecătorească privind respingerea cererii de introducere în proces a
intervenientului accesoriu poate fi atacată odată cu atacarea fondului cauzei de acesta
sau de către participanţii la proces (art.67 alin.(5) CPC).
Avînd în vedere prevederile art.183 alin.(2) lit.c) CPC, soluţionarea problemei intervenirii intervenienţilor în proces este necesară pentru stabilirea corectă a componenţei participanţilor la proces. Neîndeplinirea acestei sarcini, în faza pregătirii pricinii
pentru dezbaterile judiciare, poate avea ca efect casarea hotărîrii judecătoreşti în ordine
de apel sau recurs (art.388 alin.(1) lit.d), art.432 alin.(3) lit.d) CPC).
48. Deoarece persoanele participante la proces sunt purtători de drepturi şi obligaţii nu numai în cadrul dezbaterilor judiciare, ci şi la etapa pregătirii pricinii pentru
dezbateri judiciare, judecătorul va explica părţilor, altor participanţi la proces drepturile
şi obligaţiile prevăzute de art.56, 60, 61 CPC.
Totodată, judecătorul, pregătind pricina pentru dezbateri judiciare, va lămuri persoanelor participante la proces dreptul lor de a susţine procesul prin reprezentant şi,
totodată, despre formularea împuternicirilor acestora în conformitate cu legislaţia în
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vigoare. În caz de participare a reprezentantului, judecătorul va verifică volumul împuternicirilor acordate acestuia, ţinînd cont de prevederile art.81 CPC.
49. În conformitate cu art.74 CPC, în cazurile stabilite de lege, autorităţile publice
competente, din proprie iniţiativă, la cererea participanţilor la proces sau din oficiul instanţei, pot interveni în proces pînă la pronunţarea hotărîrii în primă instanţă, precum
şi în instanţa de apel, pentru a depune concluzii, potrivit funcţiei, în vederea apărării
drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale altor persoane, a intereselor statului şi
ale societăţii.
Instanţa judecătorească poate, după caz, din oficiu să introducă în proces autoritatea publică competentă pentru a depune concluzii asupra pricinii în curs de examinare.
Concilierea părţilor şi dreptul de a recurge pe cale arbitrală pentru soluţionarea
litigiului
50. Codul de procedură civilă a prevăzut sarcina judecătorului de a încerca împăcarea părţilor, în sens că judecătorul va recomanda părţilor soluţionarea amiabilă a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale, şi în tot cursul procesului, va încerca împăcarea
părţilor, dîndu-le îndrumările necesare, potrivit legii (art.185 alin.(1) lit.d) CPC).
În conformitate cu principiul disponibilităţii, încă în faza de pregătire a pricinii
pentru dezbateri judiciare, persoanele astfel introduse în cauză vor avea posibilitatea,
după caz, de a renunţa la judecată sau la dreptul pretins, de a recunoaşte pretenţiile reclamantului ori de a pune capăt procesului printr-o tranzacţie (art.60 CPC).
În acest caz, instanţa este obligată să verifice dacă actele de dispoziţie ale părţilor
(renunţarea la judecată, la însuşi dreptul subiectiv, tranzacţia, recunoaşterea acţiunii
de către pîrît) nu urmăresc un scop ilicit, nu contravin legii ori încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, interesele societăţii sau ale statului (art.60
alin.(5) CPC).
În conformitate cu art.212 alin.(6) CPC, dacă respinge renunţarea reclamantului la
acţiune ori recunoaşterea acţiunii de către pîrît sau dacă nu confirmă tranzacţia părţilor, instanţa judecătorească pronunţă în acest sens o încheiere motivată şi examinează
pricina în fond.
51. Dacă părţile se împacă, ele trebuie să prezinte tranzacţia de împăcare în formă
scrisă, semnată de ambele părţi. În asemenea cazuri, judecătorul este obligat să explice părţilor efectele tranzacţiei de împăcare şi ale încetării procesului, iar ulterior, prin
încheiere motivată, confirmă condiţiile tranzacţiei de împăcare si, încetează procesul
(art.212, 265 lit.d) CPC).
Ţinînd cont de principiul disponibilităţii şi cel al contradictorialităţii, judecătorul
nu este în drept, la încheierea tranzacţiei de împăcare, să ofere părţilor ajutor privind
formularea textului tranzacţiei, condiţiilor acesteia, să se pronunţe asupra soluţiei care
ar putea fi luată de către instanţă în rezultatul neconfirmării tranzacţiei de împăcare.
Se menţionează că actele judecătorului privind refuzul de la acţiune sau confirmarea tranzacţiei de împăcare, în faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, nu se
deosebesc de actele instanţei de judecată în cadrul dezbaterilor judiciare (art.212 CPC).
52. Potrivit art.185 alin.(1) lit.e) CPC, judecătorul în cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare explică părţilor dreptul de a recurge la judecată arbitrală pentru
soluţionarea litigiului şi efectele unui astfel de act.
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În cazul în care părţile au încheiat un contract prin care litigiul urmează a fi soluţionat pe cale arbitrală, iar pînă la examinarea pricinii în fond, pîrîtul a ridicat obiecţii împotriva soluţionării litigiului în judecată, judecătorul, cu referire la prevederile art.185
alin.(2) CPC şi art.267 lit.e) CPC, va dispune scoaterea cererii de pe rol. Înţelegerea
părţilor de a soluţiona litigiul în judecată arbitrală, prin analogia art.212 CPC, se va
consemna în procesul-verbal prin inserarea semnăturilor ambelor părţi. Cererea scrisă
urmează a fi anexată la materialele pricinii.
Totodată, judecătorul va explica părţilor efectele prevăzute de art.268 CPC privind
scoaterea cererii de pe rol.
Asigurarea acţiunii
53. În conformitate cu art.185 alin.(1) lit.1) CPC, judecătorul în faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, la cererea participanţilor la proces, soluţionează problema asigurării acţiunii.
Măsurile de asigurare a acţiunii se iau în condiţiile prevăzute de art.175 CPC.
Se reţine că chestiunile legate de asigurarea acţiunii sunt arătate în Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţiei cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti
a legislaţiei ce reglementează asigurarea acţiunii la judecarea cauzelor civile nr.32 din
24.10.2013.
Efectuarea altor acte procedurale (art.185 alin.(1) lit.m) CPC)
54. În procesul de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare pot fi efectuate şi alte
acte procedurale care nu sunt incluse în sarcinile prevăzute de art.183 CPC. De exemplu,
conexarea sau separarea acţiunilor (art.187, 188 CPC), căutarea pîrîtului (art.109 CPC).
55. În conformitate cu art.187 CPC, în cazul în care se constată că în faţa aceleiaşi
instanţe se află mai multe procese cu aceleaşi părţi sau mai multe procese intentate de un
singur reclamant împotriva a cîţiva pîrîţi, sau mai mulţi reclamanţi ai aceluiaşi pîrît şi că
aceste procese sunt conexe prin temeiuri de apariţie sau prin probe, judecătorul este în
drept să conexeze printr-o încheiere aceste pricini într-un singur proces dacă consideră
că o astfel de conexare ar duce la soluţionarea rapidă şi justă a litigiilor şi dacă este posibilă aplicarea aceleiaşi proceduri de soluţionare a pricinilor.
Prevederile acestui articol se aplică numai la examinarea pricinilor în primă instanţă.
Potrivit art.371 alin.(1) CPC, în cazul în care cererea de chemare în judecată conţine
mai multe pretenţii conexe, unele dintre ele fiind de competenţa instanţei judecătoreşti
de drept comun, iar altele de competenţa unei instanţe specializate, toate pretenţiile se
vor examina de către instanţa de drept comun.
Ca excepţie de la prevederile alin.(1) sunt cazurile în care într-o pricină ce se judecă
în instanţa de drept comun una din pretenţii vizează actele Băncii Naţionale, instanţa de
drept comun emite o încheiere, fără drept de atac, de separare a pretenţiei de contencios
administrativ şi de strămutare a acesteia în instanţa competentă (art.371 alin.(2) CPC).
56. În cazul în care pretenţiile legate între ele sunt examinate de mai multe instanţe
judecătoreşti în acelaşi timp, acestea urmează a fi conexate, la cerere, printr-o încheiere
şi examinate de judecătoria sesizată mai întîi. Judecătoriile (judecătoria) sesizate ulterior vor strămuta pretenţiile la judecătoria sesizată mai întîi printr-o încheiere ce poate fi
atacată cu recurs (art.37 CPC).
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Convocarea părţilor în şedinţă
57. Alineatul (2) din art.185 CPC stabileşte că, în caz de necesitate, pentru clarificarea unor aspecte legate de pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare, judecătorul
poate decide convocarea părţilor în şedinţă.
După cum rezultă din textul de lege citat, judecătorul poate decide convocarea părţilor în şedinţă nu în toate pricinile, ci numai în cazurile în care este necesară clarificarea unor aspecte legate de pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare (ex.; dispunerea
efectuării unei expertize, cercetarea probelor la faţa locului, soluţionarea chestiunii privind concilierea părţilor, stabilirea componenţii participanţilor la proces etc.).
Cu toate că normele CPC nu prevăd expres, şedinţa respectivă va fi considerată
convenţional (de fapt) ca şedinţă preliminară.
Desfăşurarea şedinţei de judecată, în temeiul art.185 alin.(2) CPC, este însoţită de
întocmirea procesului-verbal al şedinţei de judecată în conformitate cu art.273, 274
CPC şi urmează a fi înregistrată în PIGD ca şedinţă preliminară.
Dispoziţii finale
58. În conformitate cu art.190 CPC, judecătorul, după ce constată că pricina este
pregătită suficient pentru dezbateri judiciare, pronunţă o încheiere prin care stabileşte
termenul de judecare a pricinii în şedinţă de judecată, notificînd părţilor şi altor participanţi la proces locul, data şi ora şedinţei în condiţiile art.102 CPC.
Termenul de judecată se stabileşte astfel încît, de la primirea citaţiei, pîrîtul să aibă
la dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea, iar în procese urgente (în
cazurile prevăzute de art.192 alin.(2) CPC), cel puţin 5 zile. În acelaşi timp, judecătorul
urmînd să ţină cont de faptul că, în unele cazuri, legea prevede termene mai restrînse
pentru examinarea pricinii în fond, în funcţie de data depunerii acţiunii. Dacă părţile
declară că sunt pregătite pentru examinarea pricinii în fond, instanţa poate dispune
examinarea ei în prima zi de prezentare.
59. Primirea acţiunii reconvenţionale (art.173 CPC) se admite cînd aceasta urmăreşte satisfacerea pretenţiei iniţiale; se are în vedere compensarea în condiţiile prevederilor art.651-659 din Codul civil şi în cazurile prevăzute de Codul familiei, Codul
fiscal (art.170) şi alte legi. Momentul procesual pînă la care poate fi primită acţiunea
reconvenţională este pînă la începerea dezbaterilor judiciare. Acţiunea reconvenţională
înaintată conform art.173 alin.(1) lit.b) CPC poate fi depusă şi pînă la finalizarea examinării pricinii în fond.
60. În legătură cu adoptarea prezentei hotărîri, se abrogă 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”, cu modificările ulterioare.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 17 noiembrie 2014
Nr. 5

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica judiciară de examinare a cauzelor
civile ce ţin de decăderea din drepturile părinteşti
[Denumirea modificată prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova nr.21 din 16.10.2017]
nr. 6 din 17.11.2014
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2015, nr.1, pag.4
***

Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.21 din
16.10.2017
Notă: În tot textul Hotărârii, cuvântul „pricinilor” se înlocuieşte cu cuvântul „cauzelor”, cu
formele gramaticale respective, conform Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.21 din 16.10.2017

Legătura dintre părinte-copil trebuie să fie una pozitivă, echilibrată şi să crească
progresiv. Ea este menită să atragă fericire, linişte, siguranţă şi zîmbete. Dacă părinţii îşi
cresc copiii cu dragoste, căldură, grijă şi multă răbdare, atunci aceştia vor creşte ulterior
ca maturi responsabili, sănătoşi şi cu multă ambiţie.
Educaţia este un moment foarte esenţial în creşterea unui copil educat şi responsabil. Părinţii sunt cei care tratează direcţiile de educaţie ale copilului. Însă, în prezent,
mulţi dintre părinţii care au copii minori fac abuz de drepturile care le au asupra copiilor, deseori recurgînd la violenţă, ceea ce este o metodă foarte rea în creşterea şi educarea unui copil. De asemenea, unii părinţi sunt plecaţi în străinătate cu scopul de a cîştiga
un venit mai mare pentru a le asigura copiilor un trai mai bun, dar acest fapt poate duce
uneori la unele consecinţe foarte neplăcute pentru părinţi.
Sancţiunea decăderii din drepturi părinteşti, reglementată de Codul familiei, reprezintă cea mai severă măsură din dreptul familiei.
Punerea în primejdie a sănătăţii sau a dezvoltării fizice a copilului prin felul de exercitare a drepturilor părinteşti, prin purtare abuzivă ori prin abateri grave în îndeplinirea
îndatoririlor de părinte, este unul din motivele care atrag această sancţiune.
Aplicarea corectă şi uniformă de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei din domeniul familiei, este una din condiţiile soluţionării legale a cauzelor civile privind decăderea din drepturile părinteşti.
Generalizarea practicii judiciare atestă că instanţele judecătoreşti, de regulă, aplică
corect legislaţia la examinarea acestei categorii de cauze. Însă, există şi cazuri în care instanţele de judecată au aplicat eronat şi neuniform legislaţia materială şi/sau procedurală.
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Astfel, în scopul aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei de către instanţele de judecată la soluţionarea cauzelor ce vizează decăderea din drepturile părinteşti, în temeiul
art.2 lit.d), art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.17 din
Codul de procedură civilă, Plenul Curţii Supreme de Justiţie dă următoarele explicaţii:
1. Decăderea din drepturile părinteşti, ca cea mai gravă sancţiune civilă luată împotriva părinţilor pentru greşita exercitare a drepturilor şi îndatoririlor de părinte, are loc
numai pe cale judecătorească.
Conform art.68 alin.(2) Codul familiei, acţiunea privind decăderea din drepturile
părinteşti poate fi pornită de celălalt părinte, tutorele copilului, autoritatea tutelară locală/teritorială.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.21 din 16.10.2017]
2. Criteriul de bază în toate litigiile de familie în care sunt implicaţi copii minori îl
reprezintă principiul asigurării şi promovării cu prioritate a interesului superior al
copilului. Astfel, instanţele de judecată vor soluţiona cauzele civile privind decăderea
din drepturile părinteşti prin prisma principiului enunţat, avînd în vedere că soluţionarea cauzei în strictă conformitate cu normele legale şi în termen rezonabil constituie în
sine o garanţie de protecţie a interesului superior al copilului, cît şi a familiei.
Potrivit jurisprudenţei CEDO, în cauzele de acest fel, examinarea elementelor
care servesc cele mai bine interesele copilului este întotdeauna de o importanţă fundamentală (cauza Johansen împotriva Norvegiei, hotărîrea din 07.08.1996, Culegerea
1996-III, paragraful 64), interesul copilului trebuie considerat ca fiind primordial şi
că doar un compartiment deosebit de nedemn poate determina ca o persoană să fie
privată de drepturile sale părinteşti în interesul superior al copilului (cauza Gnahore
împotriva Franţei, nr.40.03/98, paragraful 59, CEDO 2000-IX şi Johansen citată anterior, paragraful 78).
Totodată, CEDO subliniază, totuşi, că acest interes prezintă un dublu aspect (cauza
Gnahore, menţionată mai sus, paragraful 59): pe de o parte, să le garanteze copiilor o
evoluţie într-un mediu sănătos; pe de altă parte, să menţină legăturile acestora cu familia, cu excepţia cazului în care aceasta s-a arătat a fi nedemnă, deoarece distrugerea
acestei legături determină ruperea copilului de rădăcinile sale (cauza Maumousseau şi
Washington împotriva Franţei, nr.39.388/05, paragraful 67).
3. Cauzele privind decăderea din drepturile părinteşti se examinează în procedură
contencioasă, ţinîndu-se cont de particularităţile acestei categorii de cauze.
Participarea autorităţii tutelare la examinarea cererilor privind decăderea din drepturile părinteşti este obligatorie (art.68 alin.(3) Codul familiei).
4. Potrivit regulii generale, cererea de chemare în judecată cu privire la decăderea
din drepturile părinteşti se depune în instanţa de la domiciliul pîrîtului (art.38 alin.
(1) CPC). Dacă concomitent cu cerinţa privind decăderea din drepturile părinteşti este
înaintată şi cerinţa cu privire la încasarea pensiei de întreţinere, cererea de chemare în
judecată, la fel, se va depune în instanţa de la domiciliul pîrîtului.
Competenţa instanţei în procesele privind decăderea din drepturile părinteşti cu
element de extraneitate se va determina în conformitate cu prevederile Capitolului XLI
din Codul de procedură civilă.
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5. Deoarece cercul de persoane cărora legea le oferă dreptul de a înainta acţiuni
privind decăderea din drepturi părinteşti este unul exhaustiv (art.68 alin.(2) Codul familiei), în cazul în care cererea este depusă în judecată de o persoană care nu dispune de
acest drept, judecătorul va refuza să primească cererea în temeiul art.169 alin.(1) lit.c)
CPC, sau în cazul pornirii procesului, instanţa judecătorească va dispune încetarea procesului în temeiul art.265 lit.h) CPC.
6. Pîrîţi pe această categorie de litigii pot fi numai persoanele care sunt incluse în
calitate de părinte al copilului în actul de naştere al acestuia. Respectiv, nu poate fi înaintată acţiunea privind decăderea din drepturile părinteşti împotriva persoanelor la
educaţia cărora de fapt se află copilul, însă nu sunt incluse în calitate de părinte în actul
de naştere al copilului.
Pot fi pîrîţi în litigiile privind decăderea din drepturile părinteşti părinţii adoptivi
ai copilului, deoarece după adoptarea Legii privind regimul juridic al adopţiei nr.99
din 28.05.2010, art.136 Codul familiei, care prevedea ca temei de desfacere a adopţiei cazurile în care adoptatorii nu-şi îndeplineau sau nu puteau îndeplini obligaţiile
privind întreţinerea şi educaţia adoptatului, abuzau de drepturile părinteşti sau se
comportau cu cruzime faţă de copil, sufereau de alcoolism cronic sau de narcomanie,
a fost abrogat.
Articolul 48 din Legea privind regimul juridic al adopţiei nu prevede situaţiile descrise ca temeiuri de desfacere a adopţiei; la fel, nu sunt prevăzute nici de art.49 al legii
date care reglementează dreptul de a cere nulitatea adopţiei. Acestea regăsindu-se în
conţinutul art.67 Codul familiei ca temeiuri de decădere din drepturile părinteşti.
Mai mult, conform art.42 alin.(1) din legea susmenţionată, părintele adoptiv are
faţă de copilul adoptat drepturile şi obligaţiile părintelui biologic faţă de copilul său.
7. Prin drepturile părinteşti, de care părinţii pot fi decăzuţi, se subînţeleg drepturile
pe care părinţii le au asupra copilului pînă la atingerea majoratului acestuia sau obţinerii
capacităţii depline de exerciţiu, şi sunt legate de educaţia, de dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a copiilor. Părinţii avînd prioritate la educaţia lor faţă de oricare alte
persoane.
Totodată, părinţii sunt acei care apără drepturile şi interesele legitime ale copiilor, iar în calitate de reprezentanţi legali ai copiilor lor, acţionează în numele lor
în relaţiile cu toate persoanele fizice şi juridice, inclusiv în autorităţile administraţiei
publice şi instanţele judecătoreşti, fără a avea nevoie de împuterniciri speciale (art.61
Codul familiei).
La fel, părinţii sunt acei care au dreptul la înapoierea copilului de la alte persoane,
încuviinţează încheierea actelor juridice de către copilul minor cu vîrsta de 14-18 ani,
cu excepţia cazurilor prevăzute de art.21 alin.(2) Cod civil, iar în condiţiile alin (3) al
acestui articol pot solicita limitarea copilului în drepturile prevăzute la alin.(2) lit.a) şi
b) ale art.21 Cod civil.
8. Pronunţarea unei hotărîri judecătoreşti cu privire la decăderea din drepturile
părinteşti are întotdeauna ca consecinţă privarea atît de drepturile menţionate, cît şi de
alte drepturi bazate pe legătură de rudenie sau pe alte raporturi juridice, cum ar fi privarea părintelui de dreptul la primirea pensiei de întreţinere pentru copil, la primirea altor
îndemnizaţii acordate copilului, privarea de dreptul la succesiune (art.1434 alin.(2) Cod
civil), de dreptul la pensia de întreţinere (art.80 alin.(6) Codul familiei), de dreptul de a

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

299

da consimţămîntul sau refuzul pentru încuviinţarea adopţiei (art.24 din Legea privind
regimul juridic al adopţiei) etc.
Respectiv, instanţele de judecată la soluţionarea acestei categorii de litigii urmează
să constate dacă copiilor, în privinţa cărora se solicită decăderea din drepturilor părinteşti, le-a fost sau nu stabilită pensie de întreţinere sau li se achită îndemnizaţii, alte
plăţi etc. În cazul constatării acestor circumstanţe, avînd în vedere interesul superior al
copilului, instanţa de judecată va expedia pentru informare organului competent copia
hotărîrii judecătoreşti, după ce aceasta va deveni definitivă.
9. Metodele de educaţie a copilului, alese de părinţi, vor exclude comportamentul
abuziv, insultele şi maltratările de orice fel, discriminarea, violenţa psihică şi fizică, aplicarea pedepselor corporale, antrenarea în acţiuni criminale, iniţierea în consumul de
băuturi alcoolice, folosirea substanţelor stupefiante şi psihotrope, practicarea jocurilor
de noroc, cerşitul şi alte acte ilicite (art.62 alin.(2) Codul familiei).
Articolul 62 alin.(4) Codul familiei stabileşte că, pentru exercitarea drepturilor părinteşti în detrimentul intereselor copilului, părinţii poartă răspundere în modul stabilit.
Aşadar, temeiurile de decădere din drepturile părinteşti sunt indicate în art.67 Codul familiei, acestea fiind:
- eschivarea de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de
întreţinere;
- refuzul părintelui să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă,
educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară;
- abuzul de drepturile părinteşti;
- părintele se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică,
atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului;
- părintele, prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului;
- părintele suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;
- săvîrşirea infracţiunilor premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului,
precum şi în alte cazuri cînd aceasta o cer interesele copilului.
Fiecare din temeiurile arătate reprezintă un temei independent pentru formularea
unei cereri de decădere din drepturile părinteşti a unuia sau a ambelor părinţi. Totodată,
nu exclude posibilitatea înaintării acţiunii pe unul sau mai multe temeiuri de decădere
din drepturile părinteşti a unuia sau a ambelor părinţi.
Curtea Constituţională, în hotărârea sa din 06 iunie 2017, privind excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „de narcomanie” din art.67 lit.f) din Codul familiei (sesizarea 25g/2017) a subliniat că măsura decăderii din drepturile părinteşti nu se aplică în
mod arbitrar, fiind necesar asigurarea unui just echilibru între drepturile în concurs, în
acest caz, dreptul la viaţa de familie şi interesul superior al copilului.
Dispoziţiile art.67 din Codul familiei nu pot fi aplicate în mod automat, ci numai în
urma unei examinări din partea instanţelor judecătoreşti, pentru a stabili 1) dacă au fost
săvârşite abateri grave de către părinte, în privinţa persoanei copilului şi 2) dacă este în
interesul superior al copilului, aplicarea unei astfel de măsuri.
În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a menţionat că măsurile ce implică decăderea din drepturile părinteşti ar trebui să fie aplicate numai în circumstanţe excepţionale
şi pot fi justificate, doar dacă sunt motivate de o cerinţă imperativă, care se referă la
interesele copilului.
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Pentru identificarea interesului superior al copiilor, într-un caz particular, trebuie
să se ţină cont de două aspecte: în primul rând, este în interesul suprem al copilului, ca
legăturile sale cu familia să fie păstrate, cu excepţia cazurilor, în care familia s-a dovedit
a fi extrem de nepotrivită; şi, în al doilea rând, este în interesul superior al copilului, ca
acesta să se dezvolte într-un mediu sigur şi liniştit.
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.21 din 16.10.2017]
10. Eschivarea de la exercitarea obligaţiilor părinteşti include acţiunile sau inacţiunile sistematice ale părinţilor care pun în pericol sănătatea fizică şi psihică a copilului,
dezvoltarea lui morală, asigurarea condiţiilor de trai şi materiale, primejduiesc învăţătura şi instruirea copilului.
Pentru decăderea din drepturile părinteşti pe motivul eschivării de la plata pensiei
de întreţinere este necesară existenţa unor probe concludente şi pertinente care ar demonstra cu certitudine că părintele (părinţii) se eschivează cu rea-credinţă, inclusiv cu
viclenie, de la plata pensiei de întreţinere.
11. În cazul refuzului părintelui să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară, acest
refuz urmează a fi întocmit de către organele menţionate în modul stabilit.
La soluţionarea cauzelor privind decăderea din drepturile părinteşti în temeiul
enunţat, instanţele de judecată vor cerceta şi analiza minuţios motivele refuzului, care
au servit temei pentru înaintarea acţiunii privind decăderea din drepturile părinteşti,
sub aspectul dacă acesta este unul justificat.
Justificarea motivelor de refuz urmează să fie confirmată prin date obiective şi să
aibă un caracter vremelnic (spre exemplu: condiţii de trai anevoioase şi în lipsuri materiale, situaţie financiară dificilă etc.). În aceste cazuri, instanţele de judecată urmează să
concretizeze dacă părintele (părinţii) se interesează de soarta copilului aflat în instituţiile menţionate, dacă îl vizitează, îi acordă un ajutor material posibil, dacă întreprinde
orice alte acţiuni prin care să manifeste dorinţa de a participa în procesul de educaţie a
copilului.
În cazul în care refuzul nu este condiţionat de ceva sau lipseşte dorinţa părinţilor
de a educa copilul, acest refuz va fi considerat neîntemeiat (care nu se bazează pe idei
unanim recunoscute cu privire la relaţiile de familie) şi care atestă posibilitatea decăderii
din drepturile părinteşti.
12. Abuzul de drepturile părinteşti se exprimă prin exercitarea acestor drepturi în
detrimentul copilului şi poate fi manifestat, de exemplu, prin crearea unor obstacole în
procesul de instruire a copilului, prin antrenarea copilului în acţiuni criminale, iniţierea
în consumul de băuturi alcoolice, folosirea substanţelor stupefiante şi psihotrope, practicarea jocurilor de noroc, cerşitul şi alte acte ilicite.
În acest sens, se reţine că, condamnarea părintelui (părinţilor) în baza art.208 Cod
penal (atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvîrşirea unor
fapte imorale) poate constitui temei pentru decăderea din drepturi părinteşti. Condamnarea acestora în săvîrşirea altor infracţiuni poate duce la decăderea din drepturile părinteşti numai în cazul în care fapta penală săvîrşită a avut tangenţă cu integritatea morală şi fizică a copilului şi că părintele (părinţii) prezintă pericol pentru copil.

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

301

Decăderea din drepturile părinteşti ca urmare a săvîrşirii infracţiunilor premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului poate avea loc numai în cazurile
în care există o sentinţă judecătorească de condamnare a părintelui în privinţa căruia se solicită decăderea din drepturile părinteşti.
La examinarea acestui gen de cauze, instanţele de judecată vor ţine cont de faptul
că copilului i se poate aduce suferinţe şi în cazurile în care obiect al infracţiunii poate fi
viaţa sau sănătatea soţului, adică al celuilalt părinte al copilului. În aceste cazuri, la fel,
este necesară existenţa unei sentinţe de condamnare a părintelui vinovat.
13. Cazurile cu privire la abuzul de drepturile părinteşti se deosebesc de cazurile în
care părintele se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică,
atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului, prin aceea că ultima se poate manifesta
prin afectarea integrităţii morale şi fizice a copilului, utilizarea metodelor inacceptabile
de educaţie sau prin umilirea demnităţii umane a copilului etc.
În cazul în care comportamentul manifestat cu cruzime faţă de copil se datorează
nu părinţilor, ci altor membri de familie, însă părinţii copilului nu se opun acestui comportament întru protejarea copilului, aceştia pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti în
temeiul art.67 Codul familiei, această situaţie încadrîndu-se în rigorile „şi în alte cazuri
cînd aceasta o cer interesele copilului”.
14. Alcoolismul cronic sau de narcomanie urmează a fi confirmate prin concluziile
medicale corespunzătoare. Decăderea din drepturile părinteşti pe acest temei poate avea
loc indiferent de faptul dacă părintele (părinţii) au fost sau nu limitaţi în capacitatea de
exerciţiu în baza art.25 alin.(1) Cod civil.
15. Avînd în vedere faptul că decăderea din drepturile părinteşti este o sancţiune
foarte drastică, ea necesită a fi aplicată faţă de părinţi numai după ce se va constata că
alte măsuri luate faţă de părinţii ce nu-şi onorează obligaţiile nu au dat nici un efect (ex.:
preîntîmpinarea părinţilor, atragerea la răspunderea contravenţională în temeiul art.63
Cod contravenţional).
În acest sens, se mai reţine că, în cauza Wallova şi Walla împotriva Republicii Cehe,
nr.23.848/04, paragraful 71, 26.10.2006, CEDO a menţionat despre faptul că un copil
poate fi primit într-un cadru mai propice pentru educaţia sa, aceasta însă nu poate justifica, în sine, sustragerea sa din îngrijirea părinţilor săi biologici.
16. Nu pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti persoanele care nu-şi exercită drepturile părinteşti ca urmare a unei boli mintale sau deficienţe mintale, ca urmare a altor
maladii ce fac imposibilă îndeplinirea drepturilor şi a obligaţiilor părinteşti, la fel, din
cauza unor alte circumstanţe ce nu depind de voinţa lor, cu excepţia persoanelor care
suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie.
În atare situaţii, instanţa de judecată, la cererea autorităţii tutelare, poate hotărî luarea copilului de la părinţi fără decăderea acestora din drepturile părinteşti, dacă aflarea
copilului împreună cu părinţii prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui, şi punerea
acestuia la dispoziţia autorităţii tutelare (art.71 alin.(1) Codul familiei).
17. Decăderea din drepturile părinteşti nu scuteşte pe părinte (părinţi) de îndatorirea de a acorda întreţinere copilului, astfel, ţinînd-se cont de rolul activ al judecătorului,
de interesul superior al copilului, instanţele de judecată vor explica persoanelor arătate
în art.68 alin.(2) Codul familiei, care dispun de dreptul de a porni un proces privind
decăderea din drepturile părinteşti, dreptul lor de a solicita şi încasarea pensiei de între-
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ţinere, dacă această solicitare nu a fost înaintată concomitent cu acţiunea de decădere
din drepturile părinteşti şi pensia de întreţinere nu a fost încasată anterior.
Îndatorirea de a acorda întreţinere se justifică în ideea că o asemenea obligaţie poate
exista în temeiul raporturilor de rudenie dintre părintele decăzut din drepturile părinteşti şi copilul său minor, care rămîn neschimbate şi după încetarea ocrotirii părinteşti,
întrucît minorul are nevoie şi în continuare de îndeplinirea acestei obligaţii a cărei executare nu produce şi nu are nici un drept corelativ (reciproc) faţă de copil. Aceasta rezultă şi din prevederile art.111 Codul familiei, care stabilesc expres cazurile de încetare
a obligaţiei de întreţinere, iar decăderea din drepturile părinteşti a părintelui nu este
inclusă ca temei de încetare a obligaţiei de întreţinere.
18. În cazul în care este decăzut din drepturile părinteşti unul din părinţi, iar copilul minor se află la educarea altui părinte, pensia de întreţinere se încasează în folosul
părintelui la educaţia căruia a rămas copilul.
Conform art.77 Codul familiei, pensia de întreţinere a copilului minor care a rămas
fără ocrotire părintească se plăteşte tutorelui (curatorului) acestuia.
Dacă copilul se află într-o instituţie educativă, curativă, de asistenţă socială sau altă
instituţie similară, 50 la sută din pensia de întreţinere încasată de la părinţi se transferă
pe contul instituţiei respective şi se ţine evidenţa pentru fiecare copil în parte, depunerile folosindu-se pentru întreţinerea copilului. Restul de 50 la sută se transferă într-un
cont deschis pe numele copilului la o instituţie financiară.
Pensia de întreţinere de la părintele decăzut din drepturile părinteşti se încasează
din momentul înaintării acţiunii privind decăderea din drepturile părinteşti.
19. Conform art.73 Codul familiei, cercetarea condiţiilor de viaţă ale copiilor şi a
persoanelor care pretind să-l educe, precum şi constatarea dorinţei copilului însuşi, se
efectuează de către autoritatea tutelară.
Instanţele judecătoreşti urmează să ia în consideraţie faptul că cauzele privind
decăderea din drepturile părinteşti vor fi numite pentru dezbaterile judiciare numai
după primirea de la autoritatea tutelară a avizului privind condiţiile de trai ale copilului şi a persoanelor care pretind la educaţia lui. Această cerinţă va fi respectată
indiferent de faptul cine a înaintat acţiunea: celălalt părinte, autoritatea tutelară locală/teritorială.
În caz de necesitate urmează a fi invitate în şedinţa de judecată persoanele indicate
în aviz, cît şi persoanele participante la cercetarea şi întocmirea lui.
În cazurile în care instanţa judecătorească consideră necesar să audieze copilul, urmează ca audierea să se efectueze, ţinîndu-se cont de vîrsta şi dezvoltarea copilului, în
prezenţa pedagogului, în condiţii ce exclud posibilitatea influenţei asupra lui a persoanelor interesate.
[Pct.19 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.21 din 16.10.2017]
20. În cazul în care se constată că acţiunea privind decăderea din drepturile părinteşti este înaintată împotriva unuia dintre părinţi, instanţa judecătorească urmează în
fiecare caz separat să stabilească locul aflării celuilalt părinte, la fel, şi în cazul în care
celălalt părinte trăieşte separat de copil, să pună în discuţie chestiunea privind atragerea
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lui în dezbaterile judiciare şi posibilitatea transmiterii copilului pentru educaţie în caz
de solicitare a unor astfel de cerinţe.
21. În procesul pregătirii şi înaintării cererii de chemare în judecată privind decăderea din drepturile părinteşti se poate solicita instanţei de judecată, după caz, aplicarea
măsurilor de protecţie ca măsură de asigurare a acţiunii.
Cererea va conţine, în acest caz, motivarea necesităţii aplicării măsurilor de protecţie, indicîndu-se măsurile concrete care se solicită, referirea la dispoziţia Codului de
procedură civilă privind asigurarea acţiunii (art.175 alin.(1) lit.b) prevede expres, ca măsură de asigurare a acţiunii, interzicerea pîrîtului de a săvîrşi anumite acte – Hotărîrea
Plenului Curţii Supreme de Justiţie “Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a prevederilor Capitolului XXXI din Codul de procedură civilă (aplicarea măsurilor
de protecţie în cazurile de violenţă în familie) nr.1 din 28 mai 2012.
22. În dispozitivul hotărîrii judecătoreşti de decădere din drepturile părinteşti urmează să fie indicat numele copilului (copiilor), data naşterii şi cui urmează a fi transmis
copilul la educaţie.
Conform art.69 alin.(2) Codul familiei, dacă copilul nu poate fi transmis celuilalt
părinte sau dacă ambii părinţi sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, atunci el se plasează în servicii de plasament, în baza dispoziţiei autorităţii tutelare teritoriale.
Transmiterea copilului la educaţia rudelor sau altor persoane se admite doar în
cazul în care acestea au fost numite tutore a copilului în modul stabilit de lege.
Conform art.68 alin.(4) Codul familiei, instanţa judecătorească este obligată să
transmită, în termen de 3 zile din momentul cînd hotărîrea privind decăderea din drepturile părinteşti a rămas definitivă, o copie a acesteia oficiului de stare civilă din raza
teritorială a instanţei.
[Pct.22 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.21 din 16.10.2017]
23. Ţinîndu-se cont de interesul superior al copilului, la examinarea acestei categorii de litigii, se reţine că recunoaşterea formală a acţiunii privind decăderea din drepturile părinteşti nu constituie temei de decădere din drepturile părinteşti fără a fi analizată
prin prisma temeiurilor legale de decădere din drepturile părinteşti şi prin faptul că
părintele prezintă pericol pentru copil.
În conformitate cu art.60 alin.(5) CPC, instanţa nu va admite renunţarea reclamantului la acţiune, nici recunoaşterea acţiunii de către pîrît, nu va admite tranzacţia
între părţi dacă aceste acte contravin legii ori încalcă drepturile, libertăţile şi interesele
legitime ale persoanei, interesele societăţii sau ale statului.
24. Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că decăderea din drepturile
părinteşti nu are ca efect pierderea rudeniei copilului cu părintele decăzut din drepturile părinteşti şi nu are ca consecinţă excluderea părintelui din actul de naştere al
copilului.
Efectul principal al decăderii din drepturile părinteşti constînd în pierderea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti cu privire la persoana şi bunurile copilului, însă nu
antrenează şi stingerea drepturilor copilului faţă de părintele său.
Cu atît mai mult că, legislaţia în vigoare admite restabilirea părinţilor în drepturile
asupra copilului.
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Potrivit art.70 Codul familiei, părinţii pot fi restabiliţi în drepturile părinteşti dacă
au încetat împrejurările care au condus la decăderea lor din aceste drepturi şi dacă restabilirea în drepturile părinteşti este în interesul copilului.
25. În legătură cu aprobarea prezentei hotărîri se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii
Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judecării în cauzele despre decăderea din
drepturile părinteşti a cetăţenilor care nu asigură educaţia corespunzătoare a copiilor”
nr.3 din 23.05.1974.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 17 noiembrie 2014
Nr. 6

Mihai POALELUNGI

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

305

HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la examinarea de către instanţele judecătoreşti
a litigiilor izvorîte din raporturile de leasing financiar
nr. 7 din 17.11.2014
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2014, nr.12, pag.4
***
În scopul aplicării uniforme de către instanţele judecătoreşti a normelor juridice
ce vizează tematica abordată, în temeiul art.2 lit.d), art.16 lit.с) din Legea cu privire la
Curtea Supremă de Justiţie nr.789-XIII din 1996, art.17 CPC, Plenul Curţii Supreme de
Justiţie a Republicii Moldova oferă următoarele explicaţii:
Principii generale
1. Leasingul şi raporturile juridice aferente se reglementează de Codul civil (Capitolul X), Legea cu privire la leasing nr.59/29.04.2005, MO nr.92-94/429 din 08.07.2005
şi prin alte acte legislative.
Contractului de leasing i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile privind contractul de locaţiune în măsura în care Cartea a treia, Titlul III, capitolul X din CC şi
Legea nr.59/29.04.2005 nu prevăd altfel.
Se explică instanţelor că unele reglementări referitoare la leasing se regăsesc şi în:
- Codul de procedură civilă (Titlul II, Capitolul XXXV);
- Codul navigaţiei maritime comerciale al RM, aprobat prin Legea nr.599/30.09.1999
(art.218-225);
- Codul fiscal al RM (art.5 pct.18,19, art.12 pct.7, art.31 alin.(6), art.90, art.91, art.93
pct.3, 4, 101 alin.(6) etc.);
- Codul vamal al RM nr.1149/20.07.2000 (art.67, art.73, art.125 alin.(3));
- Legea cu privire la tariful vamal nr.1380/20.11.1997 (art. 8 lit.v));
- Legea instituţiilor financiare nr.550/21.07.1995 (art.26 alin.(1) lit.g), art.387 alin.
(28));
- Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător nr.81/18.03.2004
(art.3);
- Legea privind protecţia consumatorilor nr.105/13.03.2003 (se aplică în cazul leasingului de consum, în cadrul căruia locatarul are calitatea de consumator);
- Legea privind contractele de credit pentru consumatori nr.202 din 12.07.2013, în
vigoare din 06.03.2014;
- Legea cu privire la gaj nr.449-ХV din 30.07.2001 (art.47 modificat prin Legea
173/25.07.2014);
- Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a
Standardelor Naţionale de Contabilitate şi a Comentariilor nr.118 din 06.08.2013 (Standardul Naţional de Contabilitate 17 „Contabilitatea leasingului”).

306

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

2. Legea cu privire la leasing defineşte contractul de leasing ca un contract în baza
căruia o parte (locator) se obligă, la cererea unei alte părţi (locatar), să îi asigure posesiunea şi folosinţa temporară a unui bun, contra unei plăţi periodice (rata de leasing),
achiziţionat sau produs de locator, iar la expirarea contractului să respecte dreptul de
opţiune al locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a
face să înceteze raporturile contractuale.
Leasingul financiar trebuie să îndeplinească cel puţin una din condiţiile specificate
la art.4 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la leasing.
Instanţele de judecată urmează, să ţină cont de faptul că în contractul de leasing interesul material al locatorului rezidă în plasarea mijloacelor băneşti cu scopul obţinerii
unui profit, iar interesul material al locatarului este de a obţine, pe seama şi cu ajutorul
locatorului, obiectul leasingului pentru folosinţă temporară cu sau fără dobîndirea ulterioară în proprietate, prin achitarea ratelor de leasing.
Totodată, la soluţionarea litigiilor izvorîte din raporturile de leasing, instanţele de
judecată vor avea în vedere şi următoarele principii:
- Principiul libertăţii contractuale (părţile pot stabili în contract drepturi şi obligaţii,
orice alte condiţii contractuale dacă acestea nu contravin legii – art.1 alin.(2) CC). Astfel,
drepturile şi obligaţiile prevăzute de contract trebuie să fie în concordanţă cu normele imperative, precum şi drepturile şi interesele ocrotite prin lege ale terţelor persoane;
- Principiul bunei-credinţe. Persoanele fizice şi juridice participante la raporturile
juridice civile trebuie să-şi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile cu bună-credinţă, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică şi bunele moravuri (art.9 alin.(1)
CC). Prin urmare, interesele celor ce participă cu bună-credinţă la raporturile juridice
civile de leasing trebuie să fie protejate faţă de cele ale participanţilor de rea-credinţă;
- Principiul de protecţie a părţii defavorizate a contractului, şi anume instanţa poate
proteja partea slabă de clauzele contractuale abuzive impuse forţat (art.732 CC);
- Interpretarea contractului în favoarea celui care a contractat obligaţia şi în defavoarea celui care a stipulat-o. (În acest caz, instanţa urmează să stabilească în ce măsură
cealaltă parte a putut negocia clauzele formulate de prima parte).
Subiectele raporturilor de leasing
3. Potrivit art.5 din Legea cu privire la leasing nr.59/28.04.2005, subiecte ale raporturilor de leasing sunt locatorul, locatarul şi vînzătorul (furnizorul). În cadrul leasingului direct, locatorul întruneşte concomitent şi calitatea de furnizor al bunului.
Locatorul este o persoană fizică sau juridică ce practică activitate de întreprinzător
şi transmite, în condiţiile contractului de leasing, locatarului, la solicitarea acestuia, pe
o anumită perioadă, dreptul de posesiune şi folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea
contractului.
Locatarul este o persoană fizică sau juridică ce primeşte, în condiţiile contractului
de leasing, în posesiune şi folosinţă bunul specificai în contract pentru o anumită perioadă în schimbul achitării ratelor de leasing.
Vînzătorul (furnizorul) este o persoană fizică sau juridică ce vinde locatorului, în
condiţiile contractului de vînzare-cumpărare încheiat cu locatorul sau ale contractului
complex încheiat cu locatorul şi locatarul, bunul solicitat de locatar.
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3.1. În cazul apariţiei unui litigiu izvorît din raporturile de leasing în situaţia în
care locatarul s-a reorganizat prin absorbţie, cererile de chemare în judecată vor fi îndreptate împotriva succesorului său în drepturi, or, reorganizarea persoanei juridice
prin absorbţie produce efecte faţă de terţi la data înregistrării modificărilor în actele de
constituire ale persoanei juridice absorbante (art.69 alin.(5) CC). După înregistrarea fuziunii, persoana juridică absorbantă include în bilanţul său activele şi pasivele persoanei
juridice absorbite (art.78 alin.(2) CC).
Astfel, în cazul neachitării ratelor de leasing sau a altor suine de către locatar (persoană juridică) şi reorganizării acestuia prin absorbţie de către o altă persoană juridică,
datoriile (pasivele) locatarului trec la persoana juridică absorbantă, ultima devenind
succesor de drepturi şi obligaţii din data înregistrării în Registrul de stat al întreprinderilor a modificărilor operate în documentele de constituire.
Se va reţine că, în cazul sesizării instanţei de judecată cu cerere de încasare a plăţilor
de leasing sau altor sume de la succesorul de drepturi şi obligaţii al locatarului, compania
de leasing urmează să probeze calitatea pîrîtului prin:
- anunţul publicat în MO despre reorganizarea (fuziunea prin absorbţie) locatarului;
- informaţia privind radierea din Registrul de stat a persoanei absorbite;
- informaţia de la Camera Înregistrării de Stat (sau decizia acesteia) referitoare la
înregistrarea în Registrul de stat a modificărilor operate în documentele de constituire
a succesorului în drepturi.
Dacă locatarul s-a reorganizat prin dezmembrare, succesori în drepturi şi obligaţii
vor fi persoanele juridice nou create, datoriile încasîndu-se în dependenţă de bilanţul de
repartiţie al patrimoniului primit în cazul divizării. Dacă s-a produs separarea locatarului care nu şi-a încetat existenţa, succesiunea în drepturi nu are loc, acesta rămînînd
responsabil în contractul de leasing.
Dacă instanţa de judecată e sesizată de către succesorul în drepturi şi obligaţii al locatorului (o altă companie de leasing) în privinţa unor cerinţe ce rezultă din contractul
de leasing, acesta, de asemenea, va prezenta instanţei probe ce confirmă reorganizarea
locatorului iniţial: decizia Camerei Înregistrării de Stat privind înregistrarea persoanei
juridice în rezultatul reorganizării prin transformare, decizia Camerei Înregistrării de
Stat privind înregistrarea modificărilor în actele de constituire.
3.2. Dacă starea patrimoniului locatarului se caracterizează prin insuficienţă vădită
a fondurilor băneşti disponibile pentru plata în termen şi în volum deplin a datoriei sale
fată de locator conform contractului de leasing, acesta poate cere acordul locatorului
pentru cesiunea tuturor drepturilor şi obligaţiilor sale pe contractul de leasing.
Din momentul încheierii contractului de cesiune a drepturilor şi obligaţiilor rezultate din contractul de leasing între locator, locatarul iniţial şi locatarul nou, precum şi
semnării actului de primire-transmitere a obiectului leasingului, locatarul iniţial este
substituit de locatarul nou în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractul de
leasing financiar.
Locatarul iniţial transmite locatarului nou toate garanţiile, drepturile şi obligaţiunile accesorii datoriei transmise, precum şi toate documentele aferente datoriei.
Conform art.930 alin.(2) CC, locatarul poate cesiona doar drepturile ce rezultă din
contractul de leasing, însă cu acordul locatorului pot fi cesionate şi obligaţiile, cesionarul devenind responsabil în contractul de leasing.
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O terţă persoană poate garanta prin fidejusiune obligaţiile locatarului din contractul de leasing. Pentru valabilitatea contractului, acesta urmează a fi încheiat în scris.
În cazul neexecutării obligaţiilor rezultate din contractul de leasing (spre exemplu, neachitarea ratelor de leasing), fidejusorul şi debitorul locatar sunt obligaţi solidar în faţa
locatorului, dacă în contractul de fidejusiune nu este prevăzut altfel.
Antecontract
4. Se explică instanţelor că, pînă la încheierea contractului de leasing, părţile au
dreptul să încheie un antecontract (art.679 alin.(3) CC), adică un contract prealabil, în
baza căruia se obligă să încheie în viitor contractul de bază.
Pentru valabilitatea antecontractului e necesar ca acesta să conţină clauzele esenţiale ale contractului de leasing. În caz contrar, nici una din părţi nu va putea obliga partea
opusă la încheierea contractului de leasing.
De asemenea, instanţele trebuie să ţină cont de prevederile art.679 alin.(3) CC care
prevăd că forma stabilită pentru contract se aplică şi pentru antecontract.
Forma juridică a operaţiunilor de leasing
5. Se explică instanţelor că forma juridică a operaţiunilor de leasing este contractul
de leasing dintre locator şi locatar, precum şi contractul de vînzare-cumpărare (furnizare) dintre locator şi vînzător (furnizor) sau un contract complex.
La întocmirea contractului de vînzare-cumpărare (furnizare) a bunului ce va face
obiect al contractului de leasing se vor lua în considerare prevederile art.8 din Legea cu
privire la leasing.
Conform art.924 alin.(1) CC, contractul de leasing trebuie să fie încheiat în scris.
Nerespectarea formei, în cazul dat, va atrage efectele prevăzute de art.211 alin.(1) CC
– decăderea părţilor din dreptul de a cere, în caz de litigiu, proba cu martori pentru dovedirea actului juridic. Contractul se consideră încheiat dacă părţile au ajuns la un acord
privind toate clauzele lui esenţiale.
Art.7 alin.(1) din Legea nr.59 cu privire la leasing prevede clauzele care trebuie să
le conţină contractul de leasing, acestea fiind mai numeroase decît cele specificate în
art.925 CC. La acestea se referă:
a) părţile contractante;
La descrierea locatorului urmează să se indice:
- denumirea companiei de leasing, care trebuie să includă, în limba de stat, forma
juridică de organizare;
- sediul acesteia;
- nr. de identificare de stat;
- rechizitele bancare (nr. codurilor fiscale cu specificarea băncii), nr. de telefon, fax;
- persoana care reprezintă interesele societăţii în baza actului de constituire şi semnează contractul.
Dacă locatarul este o persoană fizică se va indica:
- numele, prenumele;
- data, luna, anul naşterii;
- seria buletinului de identitate, data eliberării şi de către cine;
- codul personal, domiciliul, telefonul;
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- nr. conturilor bancare (dacă există).
Dacă locatarul este o persoană juridică, descrierea va fi similară cu cea a locatorului.
b) descrierea bunului ce face obiectul contractului de leasing;
Urmează să se indice lipul bunului, marca, modelul, serie şasiu/identificare, mărimea, design-ul, capacitatea, parametrii, durabilitatea, specificaţiile tehnice, anul producerii, originea (producătorul) etc. Descrierea poate varia în dependenţă de tipul bunului. Caracteristicile de identificare a bunului pot fi incluse şi într-o anexă la contractul
de leasing.
Dacă în contractul de leasing lipseşte descrierea bunului, dar se indică faptul că a
fost ales de locatar, acesta poate fi identificat şi din contractul de vînzare-cumpărare
încheiat prealabil între părţi şi furnizor.
c) valoarea de intrare a bunului, în cazul contractului de leasing financiar;
Prin valoarea de intrare a bunului se va înţelege valoarea la care a fost achiziţionat
bunul de către locator, taxele vamale şi alte impozite prevăzute de legislaţie, precum şi
orice alte cheltuieli aferente achiziţionării, livrării şi punerii în circulaţie a bunului în
corespundere cu contractul de leasing financiar.
d) valoarea totală a contractului;
Prin valoarea totală a contractului se va înţelege suma tuturor ratelor de leasing,
comisionul, dobînda de risc (dacă este prevăzută), precum şi sumele pentru asigurarea
bunului (dacă sunt incluse în contractul de leasing), şi alte sume care sunt impuse conform legislaţiei în vigoare cu referire la posesia şi folosinţa bunului.
e) valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora;
Instanţele vor reţine că valoarea ratei de leasing se compune din cota-parte din
valoarea de intrare a bunului şi dobînda de leasing financiar. De obicei, valoarea ratelor
de leasing, numărul cărora se stabileşte de părţi, precum şi termenul de plată a acestora
(data scadenţei) sunt indicate într-o anexă la contract, avînd o mărime fixă. În unele
situaţii, ratele de leasing ar putea fi diferenţiate, exemplu fiind promoţiile practicate de
companii pe anumite perioade, caracterul sezonier al veniturilor locatarului etc.
f) termenul contractului;
Unica restricţie impusă de lege ce ţine de termenul contractului este prevăzută în
art.7 alin.(3) din Legea nr.59 cu privire la leasing şi rezidă în aceea că nu se poate încheia
contractul de leasing pe un termen mai mic de un an.
g) dreptul de opţiune a locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de
leasing ori de a face să înceteze raporturile contractuale;
Se explică instanţelor că părţile în contract pot prevedea mai multe opţiuni, important este că acestea să fie formulate în mod clar astfel încît să fie excluse orice ambiguităţi
în interpretarea lor. Spre exemplu – obţinerea dreptului de proprietate a locatarului
asupra bunului (obiectului contractului de leasing), cu condiţia executării în totalitate
(deplin şi în termen) a obligaţiilor sale contractuale sau prelungirea contractului în cazul în care, la scadenţă nu au fost achitate toate ratele de către locatar.
h) convenţia părţilor asupra asigurării bunului obiect al leasingului (asigurare obligatorie numai în cazul leasingului, de consum).
Prin contract, părţile pot conveni nu numai asupra asigurării obligatorii, dar şi a
celei facultative a bunului de diferite riscuri posibile să apară pe perioada contractului
de leasing.
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Acţiunea contractului de leasing
6. Se va reţine că acţiunea contractului de leasing începe din momentul semnării
acestuia şi durează pînă la executarea deplină a obligaţiilor de către părţi, reziliere sau
încetare din alte motive legale. Însăşi leasingul financiar începe din momentul transmiterii obiectului leasingului în posesie şi folosinţă locatarului şi se termină în momentul
semnării actului de transmitere a dreptului de proprietate asupra acestuia locatarului
sau realizării altei opţiuni convenite de părţi la expirarea lui. Transmiterea obiectului
leasingului în posesia şi folosinţa locatarului se confirmă prin actul de predare-primire
ai bunului semnat de locator, locatar şi furnizor.
Astfel, nu este justificată cerinţa de a solicita încasarea ratelor de leasing înainte de
transmiterea obiectului leasingului, cu excepţia situaţiei în care locatarul refuză în mod
nejustificat preluarea bunului. Pînă la transmiterea bunului, locatarul ar putea să solicite doar rata iniţială de leasing (care reprezintă o plată unică în valoare procentuală din
valoarea de intrare a bunului), dacă aceasta este prevăzută în contract.
Bunuri ce nu pot fi obiect al leasingului
7. Art.4 alin.(2) din Legea cu privire la leasing nr.59-XVI din 28.04.2005 şi art.925
alin.(1) CC stipulează că obiect al leasingului nu pot fi:
a) bunurile scoase din circuitul civil sau a căror circulaţie este limitată de lege.
Bunurile scoase din circuitul civil, numite şi bunuri inalienabile, sunt acele bunuri
care nu pot forma obiectul unor acte juridice constitutive sau translative de drepturi
reale. La acestea se referă:
- bunuri care prin natura lor nu sunt susceptibile de apropiere, sub forma dreptului
de proprietate sau a altor drepturi reale (spre exemplu, spaţiul cosmic, aerul...);
- bunurile domeniului public în conformitate cu prevederile art.296 CC. Tot din
proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale fac parte, spre
exemplu, şi monumentele de for public (monumente, busturi, plăci cu relief sculptural,
cruci ş.a.), care sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile (a se vedea Legea monumentelor de for public nr.192/30.09.2011);
- alte categorii de bunuri care prin lege sunt scoase din circuitul civil. Cu titlu de
exemplu menţionăm Legea nr.42/06.03.2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi
celule umane care, potrivit art.28, se interzice traficul de organe, ţesuturi şi celule umane, precum şi obţinerea de profituri financiare şi avantaje de pe urma traficului corpului
uman. Prin urmare, nu pot fi obiect al leasingului organele, ţesuturile şi celulele umane.
Bunurile a căror circulaţie este limitată prin lege – reprezintă bunuri care pot fi dobîndite, însă numai cu respectarea anumitor condiţii restrictive (de exemplu, armele de
foc şi muniţiile, materialele explozive, produsele şi substanţele toxice, obiectele de cult
etc.). Unele restricţii privind circuitul acestora se conţin în:
- Legea privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă nr.130/08.06.2012
(art.6, 7, 8);
- Legea privind ocrotirea monumentelor nr.1530/22.06.1993 (art.9 din lege prevede
că monumentele ce sunt în proprietate privată pot fi vîndute, înstrăinate cu notificarea
organului de stat pentru ocrotirea monumentelor) ş.a.
b) terenurile agricole
Legislaţia nu conţine o definiţie a terenurilor agricole, însă art.36 Cod funciar
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nr.828/25.12.1991 menţionează terenurile cu destinaţie agricolă care sunt folosite pentru desfăşurarea activităţii în scopul obţinerii de produse agricole şi pentru amplasarea
obiectivelor de infrastructură a agriculturii. Din acestea fac parte:
- terenuri agricole (arabile, inclusiv serele, solariile şi răsadniţele, pîrloagele, livezile, viile, plantaţiile de nuci, plantaţiile de dud, arbuştii fructiferi, fîneţile, păşunile, grădinile, loturile pomicole şi altele asemenea – cele cu vegetaţie – art.36 lit.a) CF);
- terenuri ocupate de depozite, de frigidere destinate păstrării produselor agricole,
de făţări, de ateliere de reparaţie şi de păstrare a mecanismelor (agregatelor) agricole,
de ferme zootehnice, inclusiv amenajările piscicole, precum şi fîşiile forestiere, iazurile
antierozionale, drumurile care servesc activităţile agricole, instalaţiile de desecare, de
irigare, dacă nu au fost atribuite la altă categorie de destinaţie – art.36 lit.b) CF;
- terenurile ocupate de culturi de plante energetice lemnoase (plop, salcîm, salcie)
care au grad de evaluare a fertilităţii naturale mai mic de 40 sau care se află în luncile
rîurilor ori în alte zone cu risc de inundaţii – art.36 lit.с) CF.
Interpretînd extensiv noţiunea „terenurilor agricole” prevăzută la art.925 alin.(1)
lit.b) CC şi art.4 alin.(2) lit.b) din Legea cu privire la leasing nr.59/28.04.2005, la terenuri
agricole urmează să fie atribuite toate terenurile prevăzute la art.36 Cod funciar, care
sunt cu destinaţie agricolă.
c) bunuri consumptibile – bunuri a căror întrebuinţare obişnuită implică înstrăinarea sau consumarea substanţei lor (art.295 alin.(1) CC). În această categorie de bunuri
se includ produsele alimentare, materia primă, grînele, banii, benzina, motorina etc.
Folosirea acestor bunuri nu se poate realiza decît consumîndu-se fie material, fie juridic
prin înstrăinarea şi ieşirea lor din patrimoniu, într-un singur act de folosire.
d) obiectele proprietăţii intelectuale care nu pot fi cesionate
În privinţa obiectelor de proprietate intelectuală (rezultatele activităţii intelectuale
confirmate prin drepturile respective ale titularilor asupra utilizării acestora) urmează
de menţionat că, potrivit art.10 alin.(2) din Legea nr.139/02.07.2010 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe, sunt imprescriptibile şi nu pot fi cesionate drepturile morale.
Astfel, nu pot fi obiect al leasingului următoarele drepturi morale:
- dreptul la paternitate – dreptul de a fi recunoscut în calitate de autor al operei sale
şi dreptul de a pretinde o atare recunoaştere, inclusiv prin indicarea numelui său pe
toate exemplarele operei publice sau prin referirea la numele său;
- dreptul la nume – dreptul autorului de a decide cum va figura numele său la valorificarea operei (nume adevărat, pseudonimul sau anonim);
- dreptul la respectarea integrităţii operei – dreptul la protecţia operei sale contra
oricărei denaturări, schimonosiri sau a oricărei alte atingeri aduse operei, care prejudiciază onoarea sau reputaţia autorului;
- dreptul la divulgarea operei – dreptul autorului de a decide dacă opera sa va fi
adusă la cunoştinţă publică, în ce mod şi cînd;
- dreptul la retractarea operei – dreptul autorului de a retracta opera sa din circuitul
comercial, despăgubind pe titularul dreptului de valorificare, dacă acesta este prejudiciat prin exercitarea retractării.
Totodată, denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pol fi cesionate şi nu pot face obiectul unor drepturi reale potrivit art.11 alin.(3) din Legea
nr.66/27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi spe-
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cialităţilor tradiţionale garantate. Prin urmare, denumirea de origine şi indicaţia geografică înregistrate nu pot fi obiect al leasingului.
Prin denumire de origine se va înţelege denumirea geografică a unei regiuni sau
localităţi, a unui loc determinat sau, în cazuri excepţionale, a unei ţări care serveşte la
desemnarea unui produs originar din această regiune, localitate, loc determinat sau ţară
şi a cărui calitate sau caracteristici sunt în mod esenţial sau exclusiv, datorate mediului
geografic, cuprinzînd factorii naturali şi umani, şi a cărui producere, prelucrare şi preparare au loc în aria geografică delimitată.
Indicaţia geografică reprezintă denumirea unei regiuni sau localităţi, a unui loc determinat sau, în cazuri excepţionale, a unei ţări, care serveşte la desemnarea unui produs originar din această regiune sau localitate, din acest loc determinat sau din această
ţară şi care posedă o calitate specifică, reputaţie sau alte caracteristici ce pot fi atribuite
acestei origini geografice şi a cărui producere şi/sau prelucrare, şi/sau preparare au loc
în aria geografică delimitată.
Instanţele de judecată vor reţine că contractele de leasing ce au ca obiect bunurile
prevăzute la art.925 alin.(1) CC, exceptate de a face obiectul leasingului vor fi lovite de
nulitate absolută. În cazul apariţiei unui litigiu, în care pretenţiile rezultă dintr-un asemenea contract, instanţa va putea invoca din oficiu nulitatea absolută a acestui contract,
respingînd cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată, fără a pronunţa şi nulitatea
actului juridic respectiv în dispozitivul hotărîrii.
Bunuri ce pot fi obiect al leasingului
8. Obiect al contractului de leasing reprezintă bunul pe care locatorul se obligă să-l
procure în proprietate de la vînzătorul (furnizorul) indicat de locatar şi care se transmite
locatarului în posesiune şi folosinţă temporară în baza contractului de leasing. Noţiunea
de „bun” se extinde şi asupra tuturor accesoriilor şi îmbunătăţirilor obiectului de leasing.
Drept exemplu de accesorii la un automobil pot servi: certificatul de înmatriculare al automobilului, cartea de garanţie, setul de chei, plăcuţele cu numerele de înregistrare etc.
Bunurile mobile şi imobile, ce nu fac obiectul restricţiilor prevăzute de lege pot fi
obiect al leasingului. La acestea se pot referi:
- mijloace de transport auto;
- tehnică agricolă;
- nave maritime (art.218-225 din Codul navigaţiei maritime comerciale al RM
nr.599/30.09.1999);
- nave aeriene;
- complexe tehnologice, utilaje (inclusiv frigorifice) şi echipamente;
- aparate şi instrumente de măsură;
- terenuri, cu excepţia celor agricole;
- clădiri;
- bunuri viitoare (spre exemplu, apartamente ce urmează a fi construite);
- drepturi patrimoniale ale proprietăţii intelectuale etc. Întrucît legea indică expres
că nu pot fi obiect al leasingului obiectele proprietăţii intelectuale care nu pot fi cesionate,
rezultă că ar putea fi obiect al leasingului obiectele proprietăţii intelectuale care pot fi cesionate. În acest sens menţionăm dreptul la acordarea brevetului şi drepturile ce decurg
dintr-o cerere de brevet (art.26 alin.(2) şi (3) din Legea nr.50/07.03.2008 privind pro-
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tecţia invenţiilor), drepturile ce decurg dintr-un brevet în privinţa unor soiuri de plante
(art.27 din Legea nr.39/29.02.2008 privind protecţia soiurilor de plante), drepturile cu
privire la desenul sau la modelul industrial (art.28 alin.(1) clin Legea nr.161/12.07.2007
privind protecţia desenelor şi modelelor industriale), drepturi patrimoniale de autor
(autorii şi alţi titulari ai drepturilor de autor pot transmite prin contract de cesiune
drepturile patrimoniale exclusive, dacă legea nu prevede altfel (art.30 alin.(1) din Legea
nr.139/02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturilor conexe) etc.
Dreptul de utilizare a programelor pentru calculator, ca drept patrimonial de autor asupra programelor pentru calculator (menţionăm că programele pentru calculator
reprezintă obiecte ale dreptului de autor potrivit art.7 alin.(2) lit.b) din Legea privind
dreptul de autor şi drepturile conexe nr.139/02.07.2010), poate face obiectul operaţiunilor de leasing, dacă titularul dreptului de autor a autorizat această operaţiune. În acest
caz, locatorul/finanţatorul transmite către utilizator, pentru o perioadă determinată,
dreptul de utilizare a unui program pentru calculator asupra căruia deţine un drept
definitiv de utilizare.
Drepturile şi obligaţiile locatorului
9. Art.12 din Legea cu privire la leasing indică drepturile de care uzează locatorul:
a) să cesioneze sau să dispună în alt mod de drepturile sale asupra bunului sau de
drepturile care rezultă din contractul de leasing.
Instanţele vor reţine că cesiunea sau dispunerea în alt mod nu-l degrevează pe locator de obligaţiile ce rezultă din contract şi nici nu schimbă natura sau regimul juridic
al contractului;
b) să folosească bunul în calitate de gaj în obligaţiile sale faţă de terţi dacă contractul
de leasing nu prevede altfel;
c) să ceară achitarea integrală şi înainte de termen a ratelor de leasing ori să rezilieze
contractul, cu reparaţia pagubelor şi/sau cu restituirea bunului, în cazul în care locatarul
încalcă în mod esenţial clauzele contractului:
Normele prevăzute la lit.с) reprezintă sancţiunile stabilite locatarului pentru încălcarea în mod esenţial a clauzelor contractuale de către locatar, locatorul avînd 2 opţiuni:
- să ceară achitarea şi înainte de termen a ratelor de leasing sau
- să rezilieze contractul, cu repararea pagubelor şi/sau cu restituirea bunului.
Prima prevedere acordă locatorului dreptul de a înlocui sancţiunea de reziliere a
contractului, cu consecinţele menţionate, de la locatar solicitîndu-se achitarea ratelor de
leasing integral şi înainte de termen (achitare anticipată). În acest caz, contractul nu se
reziliază, bunul rămînînd în continuare în posesia şi folosinţa locatarului;
d) să îmbine calitatea de locator cu cea de vînzător (furnizor) dacă acest fapt este
prevăzut în contractul de leasing;
e) să solicite locatarului documentele ce reflectă starea lui financiară.
Prin contract părţile pot stabili şi alte drepturi locatorului. Spre exemplu:
- dreptul să verifice în orice moment, prin intermediul reprezentanţilor săi, starea,
condiţiile de păstrare şi de exploatare a bunului;
- dreptul să verifice, în orice moment documentele prezentate de către locatar în
vederea încheierii şi executării prezentului contract, inclusiv să înainteze organelor de
stat şi instituţiilor abilitate interpelările necesare executării acestei prevederi;

314

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

- concomitent cu restituirea bunului, să primească de la locatar, cu titlu gratuit,
îmbunătăţirile efectuate de către locatar fără acordul scris al locatorului, care nu pot fi
demontate fără a prejudicia bunul etc.
9.1. De rînd cu aceste drepturi, legea impune locatorului şi anumite obligaţii:
a) să nu intervină în alegerea bunului şi/sau vânzătorului (furnizorului) făcută de
locatar dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
b) să coordoneze cu locatarul cuprinsul contractului de vînzare-cumpărare a bunului;
c) să nu opereze modificări în contractul de vînzare-cumpărare fără acordul locatarului;
d) să dea locatarului contra plată bunul său în posesiune şi folosinţă temporară;
e) să încheie, din însărcinarea locatarului, contract de vînzare-cumpărare (furnizare) cu vînzătorul (furnizorul), să plătească preţul bunului şi să încredinţeze locatarului
executarea obligaţiilor sale privind recepţionarea bunului, formularea cerinţelor care
izvorăsc din acest contract dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
f) să primească bunul la expirarea contractului de leasing dacă locatarul nu-şi exercită-dreptul de a achiziţiona bunul cu titlu de proprietate sau de a prelungi contractul
conform prevederilor legii;
g) să garanteze locatarului folosinţa în condiţii normale a bunului;
h) să respecte dreptul locatarului de a opta pentru achiziţionarea bunului, prelungirea contractului ori restituirea bunului.
Răspunderea vînzătorului faţă de locatar
10. Instanţele vor reţine că locatorul nu poartă răspundere pentru neexecutarea
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor de către vînzător (art.12 alin.(4) din
Legea cu privire la leasing). Astfel, pentru garanţiile legale sau convenţionale ce rezultă dintr-un contract de vînzare-cumpărare, locatarul va înainta pretenţiile direct
vînzătorului. Excepţie vor constitui cazurile în care locatorul a intervenit la alegerea
bunului şi/sau vînzătorului, fapt ce implică răspunderea solidară a acestuia împreună
cu vînzătorul.
Înaintarea acţiunii împotriva vînzătorului pentru defectele (viciile) bunului obiect
al leasingului va fi precedată de înaintarea pretenţiilor către vînzător. Pretenţiile vor fi
înaintate de locatar îndată ce au fost descoperite viciile, dar nu mai tîrziu de termenul
stabilit în contractul de vînzare-cumpărare. Dacă în contract nu este stabilit un termen,
pretenţiile vor fi înaintate în cel mult 6 luni din ziua predării bunului, iar în privinţa
imobilelor, în cel mult 1 an (art.783 alin.(2) CC).
Pentru situaţiile în care se constată că bunul transmis în leasing are anumite vicii şi,
totodată, cînd acesta este unul individual determinat, atunci schimbul bunului viciat pe
altul neviciat nu se efectuează în cadrul aceluiaşi contract de leasing financiar, urmînd a
fi reziliat vechiul contract de leasing financiar şi a se încheia un nou contract de leasing
financiar obiect al căruia deja va li noul bun (bunul schimbat). Condiţiile acordului de
reziliere vor fi negociate de locator şi locatar, Astfel, atunci cînd vînzătorul va schimba
bunul şi locatarul va fi de acord se va semna un nou contract de leasing financiar cu
rezilierea celui precedent, sau pentru situaţia cînd vînzătorul nu va schimba bunul ori
locatarul nu va fi de acord la schimbarea bunului şi va solicita restituirea contravalorii
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acestuia, atunci se va purcede doar la rezilierea contractului de leasing financiar, se vor
încasa banii primiţi de la vînzător, se vor închide datoriile pe contract, iar deferenţa în
plus va fi restituită către locatar. În toate cazurile, schimbul bunului va putea avea loc
doar prin intermediul şi cu acordul locatorului pe motiv că acesta este proprietarul bunului transmis în leasing.
Art.785 CC stabileşte termenul de prescripţie pentru acţiunile privind viciile bunului în funcţie de 2 situaţii:
- cînd au fost înaintate pretenţiile. Dacă pretenţiile au fost înaintate, acţiunea privind viciile bunului poate fi înaintată în termen de 1 an din data înaintării pretenţiilor;
- cînd nu au fost înaintate pretenţiile sau au fost înaintate, dar nu poate fi stabilită
data înaintării lor. În acest caz, acţiunile vor fi înaintate într-un termen de 1 an din data
expirării termenelor stabilite la art.783 şi 784 CC.
Prin urmare, termenul de prescripţie pentru acţiunile înaintate de locatar împotriva vînzătorului privind viciile bunului nu va fi cel general de 3 ani, ci 1 an din data
înaintării pretenţiilor sau 1 an din data expirării termenelor prevăzute pentru înaintarea
pretenţiilor.
Se atenţionează instanţele că vînzătorul nu răspunde în faţa locatorului şi a locatarului pentru acelaşi prejudiciu.
Drepturile şi obligaţiile locatarului
11. Locatarul are următoarele drepturi:
a) să aleagă independent bunul şi/sau vînzătorul (furnizorul) ori să încredinţeze
locatorului această alegere;
b) să formuleze vînzătorului (furnizorului) cerinţe ce rezultă din contractul de vînzare-cumpărare (furnizare);
c) să refuze recepţionarea bunului ce nu corespunde condiţiilor din contractul de
leasing şi să suspende plata către locator a ratei de leasing pînă cînd va fi eliminată încălcarea clauzelor contractuale;
d) să execute înainte de termen obligaţia plăţii ratei de leasing şi să cumpere bunul
dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
e) să achiziţioneze, la expirarea contractului de leasing, bunul cu titlu de proprietate, să prelungească contractul de leasing ori să restituie bunul dacă contractul nu
prevede altfel.
Locatarul nu are dreptul fără acordul scris al locatorului:
- să modifice contractul de vînzare-cumpărare (furnizare) ori să întrerupă acţiunea iui;
- să închirieze ori să greveze în alt mod bunul;
- să cesioneze dreptul de folosinţă sau orice alte drepturi ce rezultă din contract.
11.1. Art.13 alin.(3) din Legea cu privire la leasing prevede următoarele obligaţii
ale locatarului:
a) să prezinte locatorului informaţii referitoare la bun şi/sau la vînzătorul (furnizorul) lui în vederea încheierii unui contract de vînzare-cumpărare (furnizare) dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
b) să execute obligaţiile de recepţionare a bunului şi de formulare a cerinţelor ce rezultă din contractul de vînzare-cumpărare dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
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c) să informeze locatorul despre corespunderea bunului clauzelor din contractul de
vînzare-cumpărare (furnizare);
d) să asigure, pe durata contractului de leasing, integritatea bunului, menţinerea
în stare de funcţionare şi folosirea lui numai în conformitate cu clauzele contractuale;
e) să suporte toate cheltuielile de transport, recepţie, montare, exploatare, întreţinere, păstrare, deservire tehnică, reparaţie, asigurare a bunului, precum şi alte cheltuieli
aferente, dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
f) să permită locatorului verificarea periodică a stării bunului şi a modului de exploatare a bunului obiect al contractului de leasing;
g) să îl informeze pe locator în timp util despre orice tulburare a dreptului de proprietate venită din partea unui terţ;
h) să restituie, la expirarea contractului de leasing, locatorului bunul în starea stipulată în contract, luîndu-se în considerare uzura normală, în cazul în care nu-şi va
executa dreptul, prevăzut de lege, de a achiziţiona bunul cu titlu de proprietate sau de a
prelungi contractul.
Prin contract părţile pot prevedea şi alte drepturi şi obligaţii care nu contravin legislaţiei.
Plăţile ce urmează a fi achitate de locatar ca rezultat al încheierii contractului de
leasing
12. Instanţele vor reţine că în rezultatul încheierii contractului de leasing locatarul
îşi poate asuma achitarea următoarelor plăţi:
1) Plăţi prealabile:
- rata iniţială de leasing (reprezintă prima plată de leasing care urmează să fie
achitată de către locatar pînă la primirea bunului în posesiune şi folosinţă temporară).
Această rată iniţială reprezintă o cotă-parte din valoarea de intrare a bunului. Ea nu
este una obligatorie, astfel unele contracte de leasing pot să nu prevadă această rată
iniţială;
- plăţi unice:
a) comision sau dobîndă de leasing unică (sumă datorată de către locatar locatorului pentru administrarea contractului);
b) plata pentru înregistrarea dreptului de proprietate pe numele locatorului asupra
bunului transmis în leasing şi plata pentru obţinerea actelor în legătură cu această înregistrare (spre exemplu plata pentru procurarea numerelor de înmatriculare, taxa pentru
eliberarea certificatelor de înmatriculare de tip hîrtie şi mecanizabil, dacă obiect este un
mijloc de transport);
c) plata pentru înregistrarea contractului de leasing în diverse registre create în
acest sens conform legii;
Aceste plăţi se achită pînă la transmiterea bunului în posesia şi folosinţa temporară
a locatarului.
2) Plăţi periodice:
- rate de leasing lunare (sunt nişte plăţi periodice efectuate de către locatar către
locator şi reprezintă suma compusă din cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi
dobînda de leasing financiar);
Dobînda de leasing este un indicator al costului finanţării şi se calculează ca raport
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procentual dintre dobînda plătită anualizată şi costul nerambursat al bunului la fiecare
dată a scadenţei.
- plăţi legate de reviziile tehnice obligatorii şi taxele percepute în fondul rutier (dacă
obiectul contractului este un mijloc de transport);
- alte cheltuieli care pot apărea în procesul de exploatare, deservire şi întreţinere a
bunului;
- prime de asigurare obligatorie şi facultativă a bunului (uneori acestea sunt incluse
în rata de leasing lunară, alteori – ca plăţi independente rezultate din contractul de asigurare a obiectului leasingului).
3) Plăţi rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor:
- penalităţile reprezintă prevederi contractuale prin care părţile evaluează anticipat prejudiciul pe care îl va suporta locatarul în cazul în care acesta nu-şi va onora
în totalitate sau parţial, precum şi în termen obligaţiile contractuale. De regulă, sunt
prevăzute în mărime procentuală. Clauza penală este reglementată de art.268 lit.a),
624-630 CC.
Dacă suma penalităţilor solicitată este exagerată, instanţa de judecată poate dispune
reducerea clauzei penale în corespundere cu normele Codului civil în dependenţă de
termenul întîrzierii achitării ratelor, precum şi numărul acestora. Nu se admite reducerea penalităţii în cazul în care aceasta a fost plătită.
- alte cheltuieli legate de întocmirea şi expedierea notificărilor, pretenţiilor, înştiinţărilor privitoare la obligaţiile contractuale (în cazul neachitării ratelor de leasing), suportate ca urmare a comercializării bunului (în caz de reziliere a contractului ca urmare
a neexecutării de către locatar a obligaţiilor), inclusiv cheltuieli de ridicare a bunului,
pregătire pentru comercializare, efectuarea expertizei în vederea evaluării costului bunului etc.
În cazul achitării înainte de scadenţă a cotei-parte neachitate din valoarea de intrare a bunului, locatorul este în drept să ceară locatarului dobînda de leasing financiar.
Aceasta reprezintă venitul locatorului. Totodată, locatorul nu are dreptul să refuze achitarea înainte de termen (art.575 alin.(2) CC). De asemenea, locatorul nu va avea dreptul
să solicite alte comisioane.
În cazul în care, conform contractului, dacă locatarul nu trebuie să achite toată dobînda pentru achitarea anticipată, atunci locatorul este în drept să perceapă un comision de rambursare anticipată, ce reprezintă o plată unică calculată conform principiului
stabilit în contract.
12.1. Nu urmează a fi admisă cerinţa reclamantului locator de încasare a sumei
pentru cheltuieli de asistenţă juridică şi colectare a automobilelor fără prezentarea unor
probe în justificarea sumei în cazul în care compania de leasing este reprezentată de
către un salariat al său, iar automobilele au fost restituite de către locatar.
Se atenţionează instanţele de judecată că în cazul în care există o singură sumă
scadentă din care rezultă accesoriile – dobînda, penalităţi, cheltuieli de judecată, ele se
vor încasa în ordinea prevăzută de art.586 alin.(4) CC. Astfel, în cazul în care sunt insuficiente sumele achitate de debitor pentru acoperirea integrală a datoriei scadente, se
acoperă în primul rînd cheltuielile de judecată, pe urmă dobînzile şi alte obligaţii de plată (cum ar fi penalităţile) şi la urmă obligaţia principală (capitalul). Această normă prin
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care se stabileşte ordinea de stingere a datoriilor este una imperativă, părţile neavînd
dreptul să deroge de la ea prin contract.
Totodată, potrivit art.586 alin.(1) CC, în cazul în care debitorul datorează creditorului mai multe prestaţii similare (care au aceeaşi natură şi, de obicei, izvoare diferite),
iar suma plătită nu este suficientă pentru stingerea tuturor datoriilor, se stinge datoria
pe care o indică debitorul în momentul efectuării plăţii. Dacă debitorul nu face o astfel
de precizare, se stinge datoria care a ajuns prima la scadenţă. Dacă sumele plătite sunt
insuficiente pentru acoperirea integrală a datoriei scadente, se acoperă în primul rînd
cheltuielile de judecată, pe urmă dobînzile şi alte obligaţii de plată şi, la urmă, obligaţia
principală.
Cerinţele ce pot fi înaintate de locator
13. Locatorul, în cele mai multe cazuri, se prezintă în instanţa de judecată avînd
calitate de reclamant şi înaintează mai multe cerinţe concomitent:
- rezilierea contractului de leasing;
- revendicarea bunului;
- încasarea plăţilor de leasing;
- încasarea penalităţilor şi a prejudiciului;
- aplicarea măsurilor de asigurare;
- cerinţe după revendicarea bunului.
Aceste cerinţe se pot înainta şi separat.
Probele ce urmează a fi prezentate în instanţă de companiile de leasing
14. La sesizarea instanţei de judecată cu cereri izvorîte din raporturile de leasing,
companiile de leasing urmează să prezinte în calitate de probe următoarele înscrisuri:
- contractul de leasing şi anexele acestuia în care sunt prevăzute caracteristicile
obiectului leasingului, precum şi graficul achitării ratelor de leasing;
- acorduri adiţionale de modificare a contractului de leasing (dacă există);
- contractul de vînzare-cumpărare a obiectului leasingului;
- actul de predare-primire a bunului;
- documente prin care se identifică caracteristicile bunului, spre exemplu certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport (dacă obiectului leasingului este un mijloc
de transport);
- reclamaţie de achitare a datoriei în care se va indica suma datorată – ratele de
leasing neachitate pentru fiecare lună, mărimea penalităţii, precum şi preîntâmpinarea
despre rezilierea contractului şi dovada primirii acesteia de către locatar;
- notificare de reziliere a contractului de leasing şi dovada primirii acesteia de către
locatar;
- alte probe pe care locatorul le consideră oportune etc.
Dreptul de proprietate, transferul riscurilor, asigurarea bunului
15. Pe toată durata contractului de leasing, locatorul îşi menţine dreptul de proprietate asupra bunului dat locatarului în posesiune şi folosinţă.
În momentul în care locatarul preia bunul, acestuia i se transferă riscul distrugerii,
al pierderii sau al deteriorării accidentale a bunului şi locatarul răspunde pentru orice
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prejudiciu suferit de locator dacă contractul de leasing nu prevede altfel (art.9 alin.(2)
din Legea cu privire la leasing), or, norma menţionată fiind una dispozitivă, părţile pot
prevedea şi alte condiţii de repartizare a riscurilor şi răspunderii.
Art.928 alin.(1) CC prevede că locatarul îşi asumă, din momentul posesiunii, toate
riscurile pentru pieirea bunului, inclusiv cele datorate unei forţe majore. Astfel, locatarul va achita ratele de leasing, chiar dacă bunul a pierit sau a fost deteriorat. Mai mult ca
atît, locatarul va fi obligat la restituirea întregului cost al contractului, inclusiv valoarea
reziduală a bunului, de parcă acesta ar trece în proprietatea lui. Prin contract, părţile pot
deroga de la aceste prevederi (art.928 alin.(3) CC).
Legea conţine norme obligatorii privind asigurarea obiectului leasingului numai în
cazul cînd locatarul este consumator. În celelalte cazuri, obligativitatea asigurării este
decisă de părţi.
În cazul în care obiectul leasingului este un autovehicul, acesta urmează a fi asigurat
obligatoriu în temeiul art.4 alin.(1) din Legea nr.414/22.12.2006 cu privire la asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule. De obicei,
asigurarea se face din contul locatarului care, de asemenea, are calitatea de posesor al
autovehiculului (art.1 din legea menţionată), asigurator fiind orice companie de asigurare, dacă în contract nu este prevăzut altfel.
Se va reţine că beneficiar al despăgubirilor de asigurare pe întreaga perioadă de
acţiune a contractului este locatorul. Astfel, în cazul producerii riscului asigurat (pieire totală sau parţială a bunului), indemnizaţia de asigurare va fi încasată de locator.
Dacă despăgubirea nu acoperă prejudiciul produs, locatorul va putea încasa diferenţa
din contul locatarului. Pe seama locatarului se pune şi achitarea franşizei necondiţionate – în caz de furt, distrugere sau prejudiciere. Franşiza reprezintă o parte din
prejudiciu suportată de asigurat, care este stabilită în calitate de sumă fixă sau de procent din despăgubirea de asigurare ori din suma asigurată şi care este prevăzută în
contractul de asigurare.
Dacă suma achitată de către asigurator locatorului în caz de furt sau distrugere totală a bunului depăşeşte suma datorată de către locatar locatorului în baza contractului de
leasing, locatorul va achita locatarului diferenţa, în caz contrar va avea loc o îmbogăţire
fără justă cauză.
Se reiterează că, chiar din momentul preluării bunului – obiect al contractului de
leasing, locatarul preia toate riscurile şi poartă răspundere pentru orice prejudiciu suferit de locator (art. 9 alin.(2) din Legea nr.59/28.04.2005 cu privire la leasing şi art.928
alin.(1) CC). Prin urmare, dacă bunul a fost asigurat, însă anumite riscuri nu au fost
menţionate în contract, dar acestea au survenit şi asigurătorul în baza contractului de
asigurare nu va achita despăgubirea de asigurare sau în genere nu a fost încheiat contractul de asigurare, atunci obligaţia de reparare a prejudiciului revine locatarului.
Totodată, art.928 alin.(3) CC prevede că părţile pot deroga prin contract de la prevederile alin.(1) ale aceluiaşi articol. De aceea, la soluţionarea litigiilor privind recuperarea prejudiciilor de la locatar, instanţele urmează să studieze minuţios contractele
de leasing, pentru a vedea ce angajamente şi ce riscuri şi-a asumat locatarul, clauzele
contractuale avînd prioritate.
Despăgubirile de asigurare datorate de asigurator în baza contractului de asigurare
pot fi plătite direct locatarului dacă există acordul scris ai locatorului, în cazul în care
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locatarul a efectuat reparaţia bunului din cont propriu şi acesta şi-a onorat în termen
obligaţiile contractuale.
Dacă asigurătorul a achitat locatorului suma care acoperă prejudiciul cauzat, bunul
fiind restabilit din contul locatarului, ultimul este în drept să ceară de la locator restituirea cheltuielilor acoperite de despăgubirea de asigurare, cu condiţia că poate confirma
documentar cheltuielile efectuate, iar suma solicitată nu depăşeşte suma despăgubirii de
asigurare.
Soarta bunului gajat
16. Potrivit prevederilor art.12 alin.(1) lit.b) din Legea nr.59/28.04.2005, locatorul
are dreptul să folosească bunul, adică obiectul contractului de leasing, în calitate de gaj
în obligaţiunile sale faţă de terţi dacă contractul de leasing nu prevede altfel. Totodată,
alin.(2) lit.h) din articolul menţionat prevede că locatorul e obligat să respecte dreptul
locatarului de a opta pentru achiziţionarea bunului.
Astfel, la gajarea unui bun ce reprezintă obiect al contractului de leasing trebuie să
se ţină cont şi de interesele locatarului care rezidă în dobîndirea ulterioară a dreptului
de proprietate asupra obiectului leasingului.
Dacă creditorul gajist, încheind contractul de gaj, ştia sau ar fi trebuit să ştie despre faptul că obiectul gajului este, concomitent, şi obiectul contractului de leasing (spre
exemplu, reieşind din faptul că debitorul gajist este o persoană juridică, ce are ca obiect
de activitate operaţiunile de leasing), la soluţionarea litigiilor dintre locatarul contractului de leasing şi creditorul gajist, instanţele de judecată vor reţine următoarele.
Gajul obiectului contractului de leasing, transmis de facto locatarului, se realizează
împreună cu drepturile locatorului şi încetează cu epuizarea acestor drepturi prin achiziţionarea obiectului leasingului în conformitate cu condiţiile contractului de leasing.
Prin urmare, executarea de către locatar a obligaţiunilor contractuale ce vizează achitarea tuturor ratelor de leasing implică încetarea (expirarea) contractului de leasing în
legătură cu executarea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către ambele părţi
şi locatarul poate obţine dreptul de proprietate asupra bunului, dacă aceasta este prevăzut în contractul de leasing (art.9 alin.(3) din Legea nr.59/28.04.2005). În acelaşi timp,
potrivit art.9 alin.(4) din aceeaşi lege, dacă locatarul execută contractul de leasing, locatorul sau un terţ nu poate pretinde la bun, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege sau de
contract, iar potrivit art.12 alin.(1) lit.a) din lege, dispunerea locatorului în alt mod de
drepturile sale nu-l degrevează de obligaţiunile ce rezultă din contract.
Deci, chiar dacă locatarul unui contract de leasing financiar a acceptat drept clauză
contractuală posibilitatea gajării obiectului leasingului de către locator unor terţe persoane, la expirarea contractului de leasing care prevede trecerea dreptului de proprietate
la locatar după achitarea tuturor ratelor de leasing, în cazul în care şi creditorul gajist
solicită urmărirea bunului gajat, locatarul va putea obţine dreptul de proprietate asupra
bunului.
Similar se va proceda şi în cazul în care locatarul ia în leasing un obiect deja gajat.
Dacă creditorul gajist va demonstra că nu ştia şi nici nu putea să ştie că obiectul gajului era obiect al contractului de leasing sau va fi transmis în leasing, atunci în privinţa
creditorului gajist, a debitorului gajist şi a locatorului vor fi aplicate normele juridice
referitoare la gaj, fără a se lua în considerare normele referitoare la leasing.
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Instanţele de judecată vor lua act de faptul că, prin Legea nr.173/25.07.2014
pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare de la 08.11.2014, au fost operate
unele modificări atît în Legea cu privire la gaj, cît şi în Legea cu privire la leasing ce
ţin de înregistrarea leasingului financiar. Astfel, potrivit normelor legale, locatorul
sau locatarul sunt în drept să înregistreze leasingul financiar în registrul public. Leasingul bunurilor imobile – în Registrul bunurilor imobile, iar leasingul bunurilor
mobile – în Registrul garanţiilor reale mobiliare (potrivit procedurii stabilite în Legea
cu privire la gaj).
Gradul de prioritate între leasingul financiar şi alte drepturi de garanţie (spre exemplu, gaj) va fi determinat de momentul înregistrării în registrul respectiv (art.161 alin (5)
din Legea cu privire la leasing (în vigoare din 08.11.2014).
Modificarea şi rezilierea contractului de leasing
17. De regulă, părţile prevăd în contractul de leasing posibilitatea modificării sau
rezilierii unilaterale a acestuia doar de către locator.
Totodată, şi legea oferă locatorului dreptul la rezilierea contractului în situaţiile în
care locatarul:
- încalcă esenţial clauzele contractului. Pentru determinarea neexecutării esenţiale,
instanţele vor lua în considerare circumstanţele expuse în art.735 alin.(2) CC;
- a decis să se dizolve ori împotriva lui este intentat proces de insolvabilitate.
Instanţele vor reţine că dacă contractul de leasing nu stipulează expres dreptul locatarului de a-l rezilia, acest fapt nu-l privează de dreptul de reziliere. În acest caz, vor
fi luate în considerare prevederile Codului civil, precum şi cele din Legea cu privire la
leasing.
Pentru locatar, de asemenea, există situaţii în care acesta ar putea solicita rezilierea
contractului:
- bunul nu a fost furnizat în termenul stipulat în contract;
- bunul nu corespunde calităţii, ansamblului de piese şi de accesorii, altor condiţii
de furnizare (transmitere) ori clauzelor contractuale;
- bunul este transmis creditorului gajist;
- locatorul nu poate transmite dreptul de proprietate locatarului;
- locatorul încalcă esenţial alte clauze ale contractului.
Rezilierea contractului operează prin declaraţie scrisă faţa de cealaltă parte. Creditorul poate rezilia contractul numai după expirarea fără rezultat a unui termen de graţie
rezonabil, stabilit de el sau după o somaţie rămasă fără efect.
Cerinţa de reziliere poate fi înaintată, concomitent, cu cerinţa de reparare a prejudiciilor (dacă aceste prejudicii sunt probate).
În acelaşi timp, locatarul nu va putea conta pe restituirea plăţilor efectuate dacă
rezilierea are loc din culpa acestuia în temeiurile prevăzute de lege sau contract, or,
potrivit art.747 CC, rezilierea operează numai pentru viitor, părţile nefiind obligate să
restituie prestaţiile executate şi veniturile realizate. Prevederi similare se conţin şi în
art.10 alin.(6) din Legea cu privire la leasing.
Se explică instanţelor că dacă locatorul solicită rezilierea contractului şi restituirea
bunului, el va putea cere încasarea ratelor de leasing restante calculate doar pînă la data
destituirii bunului, dar nu poate impune locatarul să achite toate ratele de leasing, adică
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cota-parte din valoarea rămasă a bunului întrucît aceasta îl va situa pe locatar într-o
situaţie inechitabilă şi va reprezenta o îmbogăţire fără justă cauză pentru locator.
Temeiurile revendicării bunului
18. Revendicarea bunului obiect al leasingului are loc în modul stabilit de Legea
cu privire la leasing, Codul civil, CPC şi contractul de leasing. Revendicarea bunului în
sensul art.17 din Legea cu privire la leasing presupune dobîndirea posesiunii şi folosinţei obiectului leasingului de la locatar. Originea obligaţiei de restituire în acest caz reprezintă nerespectarea de către locatar a contractului de leasing care în consecinţă poate
atrage desfacerea acestuia. Această instituţie din art.17, menţionat anterior, nu trebuie
în nici un caz confundată cu instituţia revendicării bunului reglementată de art.374, 375
CC. Deşi au aceeaşi denumire, sunt total diferite, or una din condiţiile revendicării prevăzută la art.374, 375 CC reprezintă inexistenţa unui raport contractual dintre cei care
revendică şi posesorul bunului.
Se explică faptul că, potrivit doctrinei, în toate cazurile de restituire incontestabilă
a obiectului leasingului trebuie, în primul rînd, de reziliat contractul de leasing şi numai
apoi, ca consecinţă, să se purceadă la restituirea (revendicarea) bunului.
Locatorul are dreptul la revendicarea incontestabilă a bunului ce reprezintă obiectul contractului de leasing în cazurile în care locatarul:
a) Utilizează bunul cu încălcarea esenţială a clauzelor contractuale sau contrar destinaţiei acestuia.
Ar putea fi considerate drept încălcare „esenţială” a contractului următoarele situaţii:
- locatarul nu respectă recomandările de exploatare a bunului prezentate de producător, furnizor în legătură cu utilizarea, deservirea şi întreţinerea bunului;
- locatarul efectuează contrar contractului deservirea tehnică la alte staţii de deservire tehnică decît cele indicate în Cartea de garanţie oferită de către furnizor;
- valoarea bunului brusc s-a diminuat ca urmare a acţiunilor sau a inacţiunilor locatarului;
- locatarul a transmis în locaţiune obiectul leasingului sau i-a cesionat dreptul de
folosinţă cu titlu gratuit altei persoane fără acordul scris al locatorului;
- locatarul a înstrăinat obiectul leasingului sau l-a supus unor angajamente, cum ar
fi gajul sau îl utilizează în calitate de garanţie la jocurile de noroc;
- locatarul exploatează bunul în stare defectă, conduce bunul (automobilul) în stare
de ebrietate alcoolică sau narcotică;
- locatarul reutilizează bunul, instalează şi utilizează aparate electronice, altele decît
cele instalate de producător, care pot prejudicia bunul, remorchează obiecte care nu
corespund cu destinaţia bunului;
- locatarul modifică instalaţia de alimentare cu combustibil a mijlocului de transport obiect al leasingului fără acordul locatorului;
- locatarul transportă materiale explozive, nucleare, narcotice;
- locatarul utilizează bunul pentru comiterea infracţiunilor, actelor ilegale şi imorale;
- locatarul săvîrşeşte alte acţiuni care sunt interzise prin contractul de leasing sau
nu-şi execută esenţial obligaţiile prevăzute de contract.
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b) Limitează accesul locatorului la bun.
Art.13 alin (3) lit.g) din Legea cu privire la leasing obligă locatarul să permită locatorului verificarea periodică a stării bunului şi a modului de exploatare a bunului obiect
al contractului de leasing. Limitarea accesului la bun constituie un temei pentru revendicarea acestuia.
c) Nu achită rata de leasing mai mult, de 30 de zile calendaristice, de la scadenţa
stabilită în contractul de leasing.
Întrucît achitarea ratelor de leasing, de regulă, este prevăzută lunar, potrivit normelor menţionate locatorul ar putea solicita revendicarea bunului începînd cu neachitarea
ratei a 2-a de leasing.
d) Nu restituie obiectul leasingului dacă acest fapt este prevăzut în contract.
În contractul de leasing pot fi prevăzute situaţii la survenirea cărora locatorul va fi
în drept să ceară rezilierea contractului prin notificare prealabilă cu restituirea bunului.
Cu titlu de exemplu pot fi menţionate:
- locatarul a indicat şi a prezentat în cererea sa, sau în alte acte, date false sau nu
a prezentat informaţia pe care o deţinea despre activitatea sa şi aceasta poate influenţa
negativ executarea contractului;
- locatarul este în proces de reorganizare, lichidare, stare de insolvabilitate sau are
probleme financiare şi nu va avea posibilitatea în viitor să-şi onoreze obligaţiile de plată
în baza contractului;
- locatarul nu respectă condiţiile contractului de asigurare facultativă;
- la expirarea contractului de leasing locatarul nu restituie bunul, în situaţia în care
nu-l achiziţionează sau nu prelungeşte contractul ş. a.
Procedura revendicării bunului
19. Dacă locatarul nu a restituit benevol obiectul leasingului, acesta se poate adresa
instanţei de judecată solicitând revendicare bunului prin procedura în ordonanţă (Capitolul XXXV CPC).
Potrivit art.17 alin.(4) din Legea cu privire la leasing, la sesizarea instanţei, locatorul
va prezenta următoarele documente:
a) Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti.
Aceasta urmează să se întocmească în conformitate cu prevederile art.347 CPC şi
se va depune potrivit regulilor de competenţă jurisdicţională stabilite la capitolul IV din
CPC, cu achitarea unei taxe de stat în mărime de 50% din taxa stabilită pentru cererea
de chemare în judecată în acţiunea civilă.
b) Contractul de leasing.
Instanţele de judecată vor reţine că, prin noţiunea de contract se va avea în vedere
nu doar contractul de leasing, ci şi acordurile adiţionale, precum şi toate anexele la el, or,
acestea includ: actul de predare-primire a bunului, lista persoanelor care au dreptul să
utilizeze bunul transmis în leasing, graficul de achitare a ratelor de leasing, procedurile
de revendicare a bunului transmis în leasing etc.
с) Notificarea de revendicare a bunului.
Urmează a fi expediată locatarului prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, cu cel puţin o lună pînă la depunerea cererii. În notificare trebuie să fie indicată
data cînd bunul urmează a fi restituit, precum şi locul restituirii.
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Dacă instanţa a refuzat de a primi cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti
sau a anulat ordonanţa, locatorul este în drept să se adreseze cu cerere de chemare în
judecată în procedură generală.
Instanţele vor ţine cont că, în cazul în care cererea locatorului de eliberare a ordonanţei nu este acceptată, taxa de stat i se restituie, iar în cazul anulării ordonanţei – nu.
Cerinţe după revendicarea bunului
20. Dacă locatorul a revendicat bunul şi, ulterior, se adresează în instanţa de judecată
pentru încasarea ratelor de leasing neachitate, acestea se vor încasa doar pînă la data aflării
efective în posesia locatarului, adică pînă la data revendicării bunului, confirmată prin
procesul-verbal de revendicare a obiectului leasingului sau alt act de primire-predare.
La încasarea altor sume se vor avea în vedere următoarele:
Dacă locatarul demonstrează că plăţile achitate de el (rata iniţială, ratele de leasing)
împreună cu valoarea obiectului leasingului restituit depăşesc suma totală, la care poate
pretinde locatorul luînd în considerare restituirea înainte de termen a sumei finanţate,
locatarul ar putea pretinde încasarea diferenţei.
Dacă locatorul aduce probe că plăţile totale achitate de locatar împreună cu valoarea obiectului revendicat reprezintă o sumă mai mică decît suma pe care o poate pretinde locatorul pentru restituirea înainte de termen a sumei finanţate, locatorul ar putea
pretinde încasarea diferenţei.
Valoarea obiectului leasingului restituit se determină după starea la momentul revendicării, luîndu-se în consideraţie neajunsurile indicate în procesul-verbal de revendicare a bunului, printr-un act de expertiză (dacă bunul încă nu a fost înstrăinat) sau
prin valoarea de piaţă a acestuia, dar nu prin suma la care acesta a fost vîndut.
Dacă locatarul deţine probe, el poate demonstra că locatorul la determinarea valorii
obiectului leasingului revendicat a fost de rea-credinţă sau a înstrăinat bunul într-un
termen nerezonabil diminuîndu-i costul.
Prescripţia
21. Ţinînd cont de prevederile art.267 alin.(1) CC, termenul general în interiorul
căruia persoana poate să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni, izvorîte din raporturile de leasing, în instanţă de judecată. dreptul încălcat este de 3 ani.
Astfel, locatorul contractului de leasing vor putea sesiza, pentru a-şi apăra drepturile, instanţa de judecată într-un termen ce nu va depăşi 3 ani, de la data încălcări
dreptului cu următoarele acţiuni:
- rezilierea contractului de leasing;
- modificarea contractului de leasing;
- revendicarea bunului;
- încasarea plăţilor de leasing;
- încasarea plăţilor de asigurare a bunului (dacă au fost achitate de el);
- încasarea unui comision de rambursare în cazul achitării înainte de scadenţă a
cotei-parte neachitate din valoarea de intrare a bunului;
- încasarea altor cheltuieli legate de întocmirea şi expedierea notificărilor, pretenţiilor, inclusiv cheltuieli de ridicare a bunului, pregătire pentru comercializare, efectuarea
expertizei în vederea evaluării costului bunului;
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- încasarea altor plăţi după revendicarea bunului etc.
Acţiunea privind apărarea dreptului încălcat se va respinge în temeiul expirării termenului de prescripţie extinctivă numai la cererea persoanei în a cărei favoare a curs
prescripţia, depusă pînă la încheierea dezbaterilor în fond (art.271 alin.(1) CC).
În termen de 3 ani se prescriu şi acţiunile înaintate de locatar privind:
- rezilierea contractului de leasing;
- obligarea locatorului de a-i transmite bunul după achitarea tuturor ratelor de leasing în cazul leasingului financiar dacă locatorul se eschivează de la acest fapt;
- încasarea diferenţei sumei în cazul în care suma achitată de către asigurator locatorului pentru furtul sau distrugerea bunului depăşeşte suma datorată de către locatar
locatorului ş.a.
Termenul de prescripţie pentru acţiunile înaintate de locatar împotriva vînzătorului (furnizorului) privind viciile bunului va fi de 1 an din data înaintării pretenţiilor sau
1 an din data expirării termenelor prevăzute pentru înaintarea pretenţiilor.
În cazul invocării nulităţii contractului de leasing urmează să se ţină cont de tipul
nulităţii ce se invocă. Astfel, nulitatea absolută va fi imprescriptibilă. Dacă se invocă
nulitatea relativă a contractului de leasing, se vor lua în considerare termenele de prescripţie prevăzute la art.233 Cod civil (6 luni).
Instanţele urmează să ţină cont de faptul că acţiunea de încasare a penalităţii se prescrie în termen de 6 luni (180 de zile). Dat fiind faptul că normele ce stabilesc termenul
de prescripţie, inclusiv cel special, poartă un caracter imperativ, acest termen nu poate fi
schimbat (prelungit, scurtat) prin acordul părţilor. Astfel, chiar şi în cazul în care părţile
prevăd în contract un termen mai mare de încasare a penalităţilor decît cel prevăzut de
art.268 CC, instanţa de judecată urmează să încaseze penalitatea pentru un termen nu
mai mare de 6 luni, întrucît norma menţionată este una imperativă, nu una dispozitivă,
şi nu poate fi modificată prin acordul părţilor.
Spre exemplu, într-o speţă, rata de leasing ce urma a fi achitată lunar era de 1707,33
euro. Coeficientul de penalitate pe zi era de 0,50%, ceea ce constituie 8,54 euro pe zi
(1707,33×0,5=853,66; 853,66÷100=8,54). Potrivit prevederilor art.268 CC, instanţa de
judecată urma să încaseze penalitatea pentru un termen nu mai mare de 6 luni, chiar
dacă întîrzierea era de 8-9 luni. Astfel, 8,54×180 zile=1537,2 euro. Prin urmare, instanţa
urma să încaseze o penalitate pentru neachitarea ratelor de leasing în mărime de 1537,2
euro.
Efectele expirării contractului de leasing
22. Se va reţine că la expirarea contractului de leasing financiar părţile beneficiază
de una din următoarele opţiuni prevăzute în contract:
- transferul dreptului de proprietate asupra bunului. Dacă au fost efectuate toate
plăţile ce rezultă din obligaţiile contractuale sau durata contractului corespunde cu termenul de amortizare a bunului, părţile stipulînd expres aceasta în contract, bunul va
trece în proprietatea locatarului printr-un proces-verbal de transferare a dreptului de
proprietate, nefiind necesară încheierea unui contract suplimentar. Dacă locatorul se
eschivează – el poate fi obligat prin hotărîre judecătorească. De asemenea, locatarul ar
putea solicita recuperarea prejudiciilor pentru tergiversarea transferului dreptului de
proprietate, dacă aduce probe pertinente;
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- cumpărarea bunului la valoarea lui reziduală. Dacă perioada de leasing depăşeşte 75% clin durata de funcţionare utilă a bunului obiect al leasingului şi contractul
prevede răscumpărarea bunului la valoarea lui reziduală, părţile pot încheia la expirarea contractului de leasing un contract de vînzare-cumpărare, opţiunea fiind prevăzută în contract;
- prelungirea contractului. Părţile pot încheia un acord suplimentar, prin care prelungesc contractul cu achitarea aceloraşi rate de leasing sau a unor rate mai reduse,
bunul rămînînd în posesiunea şi folosinţa temporară a locatarului.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 17 noiembrie 2014
Nr. 7

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti
a legislaţiei funciare
nr. 8 din 22.12.2014
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2015, nr.2-3, pag.21
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.27 din
16.10.2017
Notă: În textul Hotărârii, sintagma „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie prin sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare; – Sintagma
„Întreprinderea Specializată în Cadastru”, la orice formă gramaticală, se înlocuieşte cu sintagma
„Agenţia Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare;

– Sintagmele „oficiu cadastral teritorial” şi „oficiu cadastral”, la orice formă gramaticală, se substituie prin sintagma „organ cadastral teritorial”, la forma gramaticală
corespunzătoare;
– Sintagma „filialele sale”, la orice formă gramaticală, se înlocuieşte cu sintagma
„structurile sale teritoriale”, la forma gramaticală corespunzătoare; sintagma „filialele
acesteia”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „structurile teritoriale ale
acesteia”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvântul „Filialele” se înlocuieşte
cu sintagma „Structurile teritoriale ale ...”, conform Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de
Justiţie a Republicii Moldova nr.27 din 16.10.2017
Diversitatea raporturilor de proprietate şi intensificarea lor pun noi probleme în faţa
celor care le reglementează. O astfel de problemă care se impune este determinarea locului
pe care îl deţine fondul funciar în cadrul ansamblului de relaţii existente în societate.
Pămîntul şi celelalte componente ale naturii (subsolul, apele, pădurile, regnul animal) constituie bogăţia naţională a statului, indiferent de tipul de proprietate asupra lor,
de aceea reglementarea juridică a regimului lor de folosire are o importanţă deosebită.
Generalizarea practicii judiciare care are ca obiect relaţiile funciare a demonstrat că,
în majoritatea cazurilor, instanţele de judecată aplică corect şi uniform legislaţia funciară la soluţionarea acestei categorii de pricini. Însă, există şi unele cazuri în care instanţele au aplicat în mod diferit legislaţia materială sau procedurală, fiind necesară oferirea
unor explicaţii în acest sens.
În scopul consolidării unei practici corecte şi uniforme de soluţionare a litigiilor
funciare, în temeiul art.2 lit.d), art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de
Justiţie nr.789-XIII din 26.03.1996, art.17 CPC, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova dă următoarele explicaţii:
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1. Relaţiile funciare în Republica Moldova sunt reglementate de Constituţie, de Codul funciar, de Codul civil şi de alte acte normative emise în conformitate cu acestea.
Prin relaţii funciare se subînţelege relaţiile apărute în societate între autorităţile publice, persoanele fizice şi persoanele juridice în chestiunile legate de posesie, folosinţă şi
dispoziţie a sectoarelor de teren.
2. Obiectul relaţiilor funciare este fondul funciar al Republicii Moldova, care este
alcătuit din totalitatea de terenuri aflate pe teritoriul acesteia.
După destinaţie, fondul funciar este alcătuit din: terenuri cu destinaţie agricolă,
silvică şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, construcţii, drumuri şi căi ferate, ape şi
bălţi, alte suprafeţe.
Subiecţi ai relaţiilor funciare sunt proprietarii de terenuri, persoanele fizice şi juridice, autorităţile publice în procesul folosirii terenurilor.
3. Autorităţile publice care au competenţe în domeniul reglementării relaţiilor funciare şi administrării resurselor funciare, potrivit dispoziţiilor Codului funciar, sunt:
Parlamentul (art.7), Guvernul (art.8), consiliile raionale şi municipale (art.9), consiliile
săteşti (comunale) şi orăşeneşti (art.10).
Conform art.88 alin.(1) Cod funciar, controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei
terenurilor îl exercită Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale.
4. După stabilirea noilor forme de proprietate asupra pămîntului, raporturile funciare au devenit obiect al raporturilor de vînzare-cumpărare, gajare, arendă, donare,
moştenire etc. Astfel, terenurile, în sensul art.288 alin.(2) Cod civil, art.4 alin.(2) din
Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.98, sunt bunuri imobile şi
se încadrează în circuitul civil.
Circulaţia terenurilor – reprezintă totalitatea actelor juridice care au ca obiect terenul de pămînt.
Libera circulaţie a terenurilor – este acea regulă de drept, potrivit căreia terenurile
aflate în circuitul civil pot fi obiectul unui act juridic (ex.: translativ, de proprietate sau
folosinţă).
5. Fiind stabilite noile forme de proprietate şi tipul drepturilor asupra pămîntului, urmează de menţionat că încălcarea lor provoacă, de regulă, apariţia unui litigiu de
drept, care în raport cu natura normelor legale încălcate poartă denumirea de litigiu
funciar.
Ca litigiu funciar poate fi considerat conflictul apărut între două sau mai multe
persoane fizice, juridice, între acestea şi organele administraţiei publice, între organele
administraţiei publice, ca urmare a încălcării sau a pretinsei încălcări a unui drept ocrotit de lege asupra unui sector de teren sau parte a lui.
6. Litigiile funciare, după temeiul apariţiei dreptului, obiectul, părţile litigiului etc.,
pot fi clasificate în litigii privind:
- recunoaşterea dreptului de proprietate asupra terenurilor;
- contestarea refuzului de înregistrare a dreptului de proprietate asupra terenurilor;
- recunoaşterea drept nelegitimă a stingerii de către organele administraţiei publice
locale a dreptului deţinătorului de teren (art.9,10, 23 Cod funciar);
- cerinţele proprietarilor terenurilor despre retragerea terenurilor de la posesori şi
beneficiari în temeiul art.25 Cod funciar;
- cerinţele proprietarilor terenurilor privind împărţirea lor;
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- litigiile legate de privatizarea terenurilor (art.67 alin.(1) şi (2) din Legea privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice);
- revendicarea sectorului de teren sau la o parte din el ca urmare a ocupării nelegitime a acestuia (acţiunea de revendicare);
- uzufructul (art.395 Cod civil);
- cerinţele proprietarilor terenurilor privind determinarea modului de folosinţă;
- litigiile dintre proprietarii construcţiilor de locuit situate pe terenurile vecine, despre înlăturarea piedicilor în folosirea terenurilor de pămînt, chiar şi atunci cînd se contestă hotarele şi dimensiunile (art.91 Cod funciar);
- superficia (art.443 Cod civil);
- încheierea şi executarea contractului de arendă, privind modificarea şi rezilierea
contractului de arendă (art.12 alin.(1), art.14 alin.(1) lit.b), art.28 alin.(3) din Legea cu
privire la arenda în agricultură);
- drepturile de natură funciară, care nu sunt legate de apariţia drepturilor asupra
sectoarelor de teren;
- încasarea prejudiciilor pricinuite deţinătorilor de terenuri şi de evaluare a proporţiilor lor (art.97 Cod funciar);
- încălcarea regulilor urbanistice;
- invalidarea tranzacţiilor cu terenuri (art.95 Cod funciar);
- cererile împotriva acţiunilor/inacţiunilor organelor de stat, autorităţilor publice
ce lezează drepturile legale în domeniul relaţiilor funciare, precum şi alte litigii.
7. Ţinînd cont de prevederile art.331 CPC, litigiile funciare se examinează şi se soluţionează de către judecătorii, dacă legea nu prevede altfel.
În dependenţă de componenţa subiecţilor participanţi ai relaţiilor funciare şi de caracterul pretenţiilor înaintate (ex.: se solicită apărarea unui drept subiectiv civil sau anularea unui act administrativ), urmează să se determine procedura de examinare a cererii.
În cazul în care pretenţiile legate între ele sunt examinate de mai multe instanţe judecătoreşti în acelaşi timp, acestea urmează a fi conexate, la cerere, printr-o încheiere şi
examinate de judecătoria sesizată mai întîi. Judecătoriile (judecătoria) sesizate ulterior
vor strămuta pretenţiile la judecătoria sesizată mai întîi printr-o încheiere ce poate fi
atacată cu recurs (art.37 CPC).
8. Nu pot fi de competenţa instanţei de judecată pretenţiile persoanelor fizice sau
juridice a căror soluţionare ţine de competenţa autorităţilor publice locale. De exemplu: bunul solicitat de reclamant urmează a fi înstrăinat, concesionat, dat în arendă ori
în locaţiune numai prin licitaţie publică, această decizie fiind luată numai de către
organele abilitate cu aceste atribuţii prin lege, deoarece obligarea autorităţii publice
de a scoate la licitaţie bunul solicitat de reclamant va fi considerată ca o substituire a
atribuţiilor autorităţilor publice, întrucît expunerea la licitaţie a bunurilor este luată
de organele abilitate cu aceste atribuţii prin lege (a se vedea Recomandarea CSJ nr.32
publicată pe pag.web a CSJ).
Instanţele de judecată prin hotărîri judecătoreşti nu vor substitui atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale ce vizează reglementarea relaţiilor funciare în cazul
în care reclamanţii nu justifică nici una din condiţiile impuse de lege pentru realizarea
dreptului său (ex.: a se vedea în acest sens Recomandarea CSJ nr.8 privind dreptul instanţei de a obliga organul de autoadministrare locală să repartizeze teren (lot de pămînt)
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pentru construcţia casei individuale; Recomandarea CSJ nr.7 privind examinarea cererilor despre recunoaşterea dreptului de proprietate asupra construcţiilor neautorizate).
9. În cazul în care, în dependenţă de categoria litigiului funciar, de părţile în proces, de obiectul litigiului, se constată că litigiul urmează a fi examinat în procedura de
contencios administrativ, judecătorul va verifica respectarea procedurii prealabile de
soluţionare a litigiului pe cale extrajudiciară (reglementată de art.14 din Legea contenciosului administrativ), dacă legea nu prevede altfel. Nerespectarea procedurii prealabile constituind temei de restituire a cererii de chemare în judecată în temeiul art.170
alin.(1) lit.a) CPC.
10. Potrivit art.4 alin.(1) pct.7) din Legea taxei de stat, ait.85 alin.(1) lit.a) CPC, sunt
scutiţi de achitarea taxei de stat reclamanţii în acţiunile născute din raporturi de contencios administrativ, în celelalte cazuri taxa de stat se va achita conform cuantumului
stabilit de Legea taxei de stat.
11. În procedură specială, în conformitate cu art.281 alin.(2) lit.h) CPC, instanţa
judecă pricinile în care i se cere să constate posesiunea, folosinţa şi destinația unui bun
imobil (teren) cu drept de proprietate.
La examinarea unor asemenea cereri se va constata numai faptul existenţei documentelor care confirmă aparţinerea imobilului petiţionarului, şi nu dreptul lui de proprietate.
12. Ţinînd cont de regulile privind competenţa excepţională prevăzută de art.40
alin.(1) CPC, acţiunile cu privire la dreptul asupra terenurilor se intentează în instanţa
de la locul aflării acestor bunuri în cazurile în care cerinţele reclamanţilor sunt legate de
stabilirea modului de folosire a terenurilor sau înlăturarea încălcărilor legate sau nu de
privarea de posesiune asupra terenurilor, de prejudiciile cauzate prin încălcarea legislaţiei funciare, alte cerinţe referitoare la terenuri sau bunuri imobile situate pe el.
13. Dacă în faza de primire a cererii de chemare în judecată, judecătorul va ajunge
la concluzia că alegerea modului de apărare a dreptului de proprietate sau a altui drept
real nu poate garanta restabilirea acestuia, această circumstanţă nu va constitui temei de
refuz în primirea cererii de chemare în judecată sau de restituire a cererii de chemare în
judecată, în afara cazurilor expres prevăzute de art.169, art.170 CPC.
14. Dreptul de proprietate funciară poate fi dobîndit în condiţiile stabilite de art.11,
12 Cod funciar, art.328 Cod civil – accesiune imobiliară naturală, art.332 Cod civil –
uzucapiunea imobiliară, art.390 Cod civil – depăşirea hotarului terenului învecinat în
cazul construcţiei, prin hotărîre judecătorească, prin efectul actului administrativ (decizia autorităţii), în temeiul actelor juridice etc.
Dreptul de proprietate poate înceta, în caz de expropriere pentru o cauză de utilitate publică, în baza hotărîrii instanţei de judecată, precum şi în alte condiţii prevăzute la
art.23, 25, 96 Cod funciar, art.337 Cod civil.
15. Drept temei pentru apariţia drepturilor şi obligaţiilor funciare, în sensul art.61
Cod funciar, constituie faptul înregistrării de stat a terenurilor în registrul bunurilor
imobile al organului cadastral teritorial în modul stabilit de Legea cadastrului bunurilor
imobile, indiferent de destinaţie şi tipul de proprietate, precum şi drepturile asupra lor.
Se reţine că înregistrarea dreptului de proprietate, în condiţiile legii, asupra terenurilor indiferent de destinaţie şi tipul lor de proprietate, constituie o condiţie obligatorie
pentru înstrăinarea acestora sau încheierea unor alte tranzacţii.
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În cazul în care proprietarul sectorului de teren nu dispune de documentul care
i-ar confirma dreptul de proprietate asupra acestuia, pînă vor fi întreprinse acţiuni de
stabilire a dreptului de proprietate, acest drept este înregistrat condiţionat pe numele
proprietarului sectorului de teren, cu efectuarea menţiunii respective în registrul bunurilor imobile. Pe durata termenului de înregistrare condiţionată, proprietarul sectorului
de teren nu este în drept să efectueze tranzacţii cu acest teren.
Astfel, la judecarea litigiilor funciare legate de contestarea dreptului de proprietate
asupra terenului de pămînt, instanţa de judecată urmează să stabilească cu certitudine
dacă înregistrarea sectorului de teren a avut loc în condiţiile legii şi nu este contrară
prevederilor legale. În cazul în care lipsesc asemenea informaţii, instanţa va constata
regimul juridic al acestui teren prin obţinerea informaţiilor din sistemul informaţional
de stat, ce conţine înscrieri despre terenuri, despre obiectele aferente lor şi despre drepturile asupra lor.
Conform prevederilor art.497 alin.(1) Cod civil, înscrierile făcute în registrul bunurilor imobile se prezumă autentice şi complete pînă la proba contrară.
Suplimentar se menţionează că, conform art.36 alin.(1) din Legea cadastrului bunurilor imobile, înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil este confirmată prin
extrasul din registrul bunuri lor imobile, iar potrivit alin.(3), la extrasele din cadastru
şi din registrul bunurilor imobile se anexează, după caz, planul terenului şi/sau al construcţiei, încăperii izolate.
Potrivit art.20 Cod funciar, documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului sunt: titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, eliberat de
autorităţile administraţiei publice locale în cazul atribuirii de către acestea a terenurilor
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau de către Agenţia de Stat
Relaţii Funciare şi Cadastru în cazul atribuirii de către stat a terenurilor proprietate publică a statului, certificatul de moştenire, contractul de vînzare-cumpărare, contractul
de donaţie, contractul de schimb şi altele.
Forma titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren se stabileşte de Guvern (Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29.06.92, prin care s-au abordat modelele unice
ale documentelor, ce confirmă dreptul de proprietate, posesiune şi beneficiere funciară).
16. Ca temei pentru declararea nulităţii înregistrării, modificării, încetării sau trecerii dreptului asupra sectorului de teren poate fi considerat, în special, încălcarea ordinii de stabilire şi fixare a hotarelor sectorului de teren în natură (pe loc), comiterea unor
erori de calcul la determinarea dimensiunii (suprafeţei) sectorului de teren şi de stabilire
a hotarelor acestuia, indicate eronat în actele ce confirmă dreptul asupra terenului litigios (cu excepţia erorilor de ordin tehnic) etc.
Conform art.38 alin.(2) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din
25.02.98, la greşeli de ordin tehnic se referă greşelile de litere, omisiuni de cuvinte, cifre,
greşeli în calculele aritmetice etc.
Alineatul (3) al acestui articol specifică faptul că la greşelile care nu au caracter
tehnic se referă: indicarea greşită a tipului de drept, a denumirii titularului de drepturi, componenţa bunului imobil, denaturarea mărimii cotelor în proprietatea comună,
a coordonatelor hotarelor, exceptînd transformarea coordonatelor punctelor de hotar
dintr-un sistem de coordonate în altul, şi alte greşeli care lezează drepturile şi interesele
legitime ale titularilor de drepturi sau ale altor persoane. Aceste greşeli se corectează cu
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consimţămîntul exprimat în scris al fiecărui titular de drepturi ale cărui interese sunt
atinse sau în temeiul hotărîrii judecătoreşti irevocabile.
Nu vor fi de competenţa instanţelor de judecată litigiile privind stabilirea hotarelor
sectorului de teren în natură (pe loc), dacă la atribuirea sectorului de teren hotarele acestuia nu au fost stabilite în natură în baza actului de stabilire a hotarelor.
Actul de stabilire a hotarelor este actul întocmit pînă la elaborarea planului geometric, prin care se descriu hotarele terenului şi se confirmă stabilirea lor în natură.
17. La examinarea cerinţelor ce rezultă din raporturile de vînzare-cumpărare, donaţie, ipotecare, schimb şi alte tranzacţii dintre deţinătorii de terenuri, se va avea în
vedere că, în sensul art.212 Cod civil, urmează să fie respectată forma scrisă şi autentică
a actului juridic. Nerespectarea acestor forme atrage nulitatea actului juridic.
18. Pregătind pricinile funciare pentru dezbaterile judiciare în conformitate cu
art.183-191 CPC, judecătorul urmează să ţină cont de particularităţile acestor categorii de litigii şi în fiecare caz aparte să concretizeze obiectul şi temeiul acţiunii, regimul
juridic al terenurilor din litigiu, să determine caracterul raportului juridic dintre părţi,
temeiul şi momentul apariţiei litigiului funciar, să propună părţilor, în caz de neprezentare, să prezinte documentele ce confirmă dreptul lor de proprietate asupra terenului,
dreptul de folosinţă, alte acte în dependenţă de specificul litigiului (titlul de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren, actul administrativ, contractul de servitute, contractul de donaţie, contractul de schimb, certificatul de moştenire, contractul de arendă
etc.), actele de identificare a terenului litigios (schiţe, proiecte, scheme geometrice etc.),
iar în cazul în care se contestă acţiunile/inacţiunile organelor de stat, a autorităţilor publice, a funcţionarului public, urmează să stabilească esenţa acestor acţiuni/inacţiuni, să
ia măsuri în vederea prezentării probelor, avînd în vedere prevederile art.22 alin.(3) din
Legea contenciosului administrativ.
19. Instanţa de judecată, în litigiul în care parte la proces este autoritatea publică ce
are competenţe în relaţiile funciare, va verifica dacă aceasta nu a depăşit limitele competenţelor sale prevăzute de legislaţia în vigoare, fiind verificate în acest sens actele de
identificare a terenului, locul aflării terenului (localitatea) şi hotarele acestuia. La necesitate, urmează să cerceteze dosarul cadastral în care sunt înscrise date referitor la hotarele
şi suprafaţa terenurilor în litigiu.
Depăşirea limitelor competenţei de către autoritatea publică constituie temei de
anulare a actelor administrative adoptate şi a actelor subsecvente actului administrativ.
20. Totodată, pregătind pricina pentru dezbateri judiciare, întru respectarea legalităţii, asigurarea justei aplicări a normelor de drept material la soluţionarea litigiilor
funciare, judecătorul, luînd în considerare cumulul de date: obiectul şi temeiurile acţiunii, obiecţiile pîrîtului, alte circumstanţe importante pentru justa soluţionare a pricinii,
urmează să precizeze legea care urmează a fi aplicată, să facă încadrarea într-o normă
din legislaţia în vigoare. Aceste circumstanţe fiind determinante şi pentru stabilirea raporturilor juridice dintre părţi.
21. Pentru constatarea unor circumstanţe care au importanţă pentru soluţionarea
justă a litigiilor funciare, este necesar ca instanţele judecătoreşti să propună părţilor
prezentarea probelor, iar în caz de necesitate, pentru clarificarea unor aspecte legate
de pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare, să decidă convocarea unei şedinţe de
judecată în temeiul art.185 alin.(2) CPC.
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La solicitarea părţilor, instanţa de judecată va decide cercetarea la faţa locului, efectuarea expertizelor în cazul în care se cer cunoştinţe speciale în domeniul cadastrului,
construcţiei sau în alte domenii. Spre exemplu, în cazul în care autoritatea administraţiei
publice şi proprietarul terenului nu ajung la o înţelegere în privinţa preţului de piaţă al
terenului supus înstrăinării forţate, preţul va fi stabilit de instanţa judecătorească în baza
raportului de expertiză prezentat de experţii independenţi (art.17 alin.(2) din Legea, privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului).
22. Potrivit art.9 din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare
a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997, terenurile aferente obiectivelor privatizate sau
care se privatizează, terenurile aferente obiectivelor private, precum şi terenurile aferente
construcţiilor nefinalizate sunt terenuri care pot fi supuse relaţiilor de vînzare-cumpărare.
Condiţiile şi modul de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente sunt reglementate
de Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16 decembrie 2008, potrivit căruia terenul aferent
este compus din suprafaţa de teren pe care sunt amplasate nemijlocit obiectivele şi terenul adiacent, utilizat în procesul tehnologic, obiectivele privatizate sau supuse privatizării, obiectivele private, precum şi construcţiile nefinalizate.
Punctul 16 din acest Regulament stabileşte că atît refuzul eliberării borderoului de
calcul al preţului de vînzare a terenului aferent, cît şi refuzul la vînzarea terenului respectiv poate fi contestat de către cumpărător în instanţa de judecată. Autoritatea care
refuză, în termen de 30 de zile, prezintă cumpărătorului un răspuns în scris în care se
indică motivele ce fac imposibilă vînzarea-cumpărarea terenului.
În cazul în care s-a constatat ilegalitatea refuzului, instanţa de judecată, prin prisma
art.25 alin.(1) lit.b) din Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000, va
obliga autoritatea competentă, în dependenţă de caz, să emită actul administrativ privind eliberarea borderoului de calcul al preţului de vînzare a terenului aferent sau actul
administrativ de vînzare a terenului aferent imobilului – proprietate privată, conform
normelor stabilite de Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a
pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997.
Alte terenuri în surplus se vor vinde la preţul comercial.
23. Articolul 9 din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.28.10.2004
instituie regula, potrivit căreia bunurile imobile se pot forma prin separare (art.10), divizare (art.11), comasare (art.12) sau combinarea bunurilor imobile (art.13) înregistrate
în Registrul bunurilor imobile.
Modalitatea de divizare şi comasare a sectoarelor de teren sunt stabilite de Regulamentul cu privire la formarea bunurilor imobile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.61 din 29 ianuarie 1999, conform căruia formarea bunurilor imobile constituie un
complex de lucrări executate pentru separarea bunului imobil ca un obiect de drept independent prin divizarea bunului imobil existent (separarea unei porţiuni) sau comasarea mai multor bunuri imobile care au hotare comune sau un perete comun. Sectoarele
de teren, în baza cărora se efectuează formarea, pot fi cu sau fără construcţii capitale.
Conform art.16, 17 din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile, refuzul formării bunului imobil poate fi atacat în instanţa de judecată.
În cazul constatării ilegalităţii refuzului, instanţa de judecată va obliga autoritatea
competentă să emită decizia cu privire la formarea bunului imobil.
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24. În caz de posibilitate reală, instanţa este în drept să soluţioneze litigiul despre
împărţirea terenului de lîngă casă, precum şi a altor terenuri, între coproprietarii caselor, terenului de pămînt.
În baza art.21 Cod funciar, se consideră divizibile sectoarele de teren care pot fi
despărţite în loturi fără a le schimba destinaţia, fără a se încălca normele antiincendiare,
sanitare, ecologice, agrotehnice şi urbanistice, fiecare lot formînd după divizare un teren
de sine stătător.
În cazul alegerii unei variante concrete de împărţire a terenului, instanţa de judecată poate să propună părţilor efectuarea studiului de prefezabilitate de către un expert
sau de un institut de proiectări. Adică, instanţele judecătoreşti urmează să ţină cont de
încheierea (concluzia) organelor competente şi a expertizei respective privind posibilitatea divizării reale.
În acelaşi timp, se va ţine cont că fiecare din terenurile noi formate trebuie să corespundă destinaţiei terenului litigios de pînă la împărţirea acestuia.
Toate drepturile şi grevările asupra terenurilor noi formate urmează să fie supuse
înregistrării în registrul bunurilor imobile.
25. Cota de teren echivalent, de asemenea şi cota-parte valorică, dobîndite de către
soţi sau de unul din ei în timpul căsătoriei, sunt supuse împărţirii între ei conform prevederilor art.25, 26 Codul familiei.
În aceeaşi ordine sunt supuse divizării acţiunile, inclusiv cele nominale ce aparţin
unuia dintre soţi, procurate în perioada căsătoriei în contul costului cotei-părţi ce-i revine.
26. În cazul în care nu există posibilitatea împărţirii terenului, instanţa de judecată,
la cerere, este în drept să stabilească modul de folosire a acestuia. Stabilirea modului
de folosire a sectorului de teren proprietate comună se efectuează ţinînd cont de cotele
coproprietarilor în proprietatea comună asupra casei.
Spre deosebire de cazurile de împărţire a sectorului de teren, în cazurile de stabilire
a modului de folosire a sectorului de teren, dreptul general asupra sectorului de teren
nu încetează. Cu toate acestea modul de folosire a sectorului de teren, stabilit de instanţa
de judecată, în sensul art.24 alin.(1) din Legea cadastrului bunurilor imobile, se supune
înregistrării în registrul bunurilor imobile, iar neînregistrarea acestuia atrage inopozabilitatea faţă de terţi.
27. La judecarea litigiilor dintre proprietarii (coproprietarii) caselor private, loturilor de pămînt cu privire la împărţirea, stabilirea modului de folosire a lor, înlăturarea
piedicilor în folosirea terenurilor, precum şi la examinarea litigiilor dintre alţi deţinători de terenuri de pămînt, persoanele interesate trebuie să prezinte actele ce confirmă
dreptul lor de proprietate, posesiune sau folosinţă asupra pămîntului, planul terenului
de pămînt repartizat în natură, cu indicarea în el a cotei terenului de care se foloseşte fiecare din părţi, planul construcţiilor şi edificiilor amplasate pe teren, actele despre
apartenenţa casei cu indicarea cotelor fiecărui proprietar, tranzacţia sau hotărîrea judecăţii despre divizarea reală a casei sau despre determinarea modului de folosire a ei,
încheierea organelor competente şi a expertizei corespunzătoare.
28. Judecind litigiile apărute între coproprietarii terenului privind modul de folosire a terenului pe care se află casa de locuit comună, alte construcţii, instanţa de judecată
urmează să constate şi să ia în considerare posibilitatea utilizării în condiţii normale a
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casei de locuit, de deservire a acesteia, să ţină cont de amplasarea construcţiilor auxiliare, necesitatea ridicării unor altor construcţii, amplasarea plantaţiilor de pomi fructiferi
ale coproprietarilor, posibilitatea trecerii la imobil etc. Totodată, ţinîndu-se cont şi de
cerinţele normelor antiincendiare şi sanitare.
În cazul imposibilităţii strămutării de către coproprietar a construcţiilor auxiliare
sau a plantaţiilor pe sectorul de teren atribuit în folosinţă, instanţa de judecată urmează
să pună în discuţie chestiunea cu privire la acordarea unei compensaţii băneşti corespunzătoare.
La soluţionarea cerinţelor privind modul de folosire a sectorului de teren, instanţa
de judecată poate să decidă transmiterea în folosinţă comună numai a celor sectoare de
teren în privinţa cărora este imposibilă stabilirea modului de folosire separată.
29. La soluţionarea litigiilor privind modul de folosire a terenului de pe lîngă casă
de către coproprietarii construcţiei apărute după ce anterior a fost stabilit modul de
folosire a terenului de pămînt comun, se va ţine cont de faptul că:
a) mărirea de către coproprietar a cotei sale în proprietatea comună a casei prin
construire, reconstruire nu serveşte temei pentru mărirea cotei-părţi a sectorului de teren, ce se află în folosinţa lui, deoarece o astfel de schimbare a modului de folosire a
terenului poate leza esenţial interesele altor coproprietari;
b) în cazurile modificării corelaţiei cotelor-părţi în dreptul de proprietate asupra
casei pentru toţi coproprietarii ei în urma înstrăinării unor părţi din casă prin vînzare-cumpărare, donaţie, schimb, cît şi în baza moştenirii, modul de folosire a terenului
de pămînt poate fi stabilit din nou.
Dacă în urma tranzacţiilor menţionate, corelaţiile cotelor în dreptul de proprietate
asupra casei nu s-au schimbat pentru toţi coproprietarii, dar numai pentru unii dintre
ei, modul folosirii sectorului de teren poate fi stabilit din nou numai între aceste persoane, fără schimbarea modului de folosire a terenului acelor coproprietari partea cărora
a rămas cea anterioară, deoarece hotărîrea judecăţii emisă anterior în privinţa lor şi
intrată în vigoare pe marginea acestei chestiuni este obligatorie pentru toţi participanţii
relaţiilor juridice apărute şi pentru succesorii lor de drept (art.254 alin.(3) CPC);
c) dacă înstrăinarea de către unul din coproprietari a părţii ce-i aparţine în construcţie a avut loc în favoarea unei terţe persoane, atunci modul de utilizare a terenului
stabilit anterior va fi opozabil şi pentru coproprietarul nou. În cazul în care noul coproprietar nu ştia despre acest mod de folosinţă, atunci acesta are un drept la acţiune
împotriva vînzătorului.
30. În partea rezolutivă a hotărîrii privind stabilirea modului de folosire a terenului
de pămînt comun trebuie să fie indicate dimensiunile şi hotarele sectoarelor ce se transmit în folosinţa fiecăreia din părţi şi ale sectoarelor repartizate în folosinţa comună, iar
în caz de necesitate se stabilesc cărările peste teren spre casă, construcţii, edificii, spre
stradă, etc.
Circumstanţele arătate vor fi expuse în hotărîre astfel ca ele să fie clare şi să excludă
litigiile şi dificultăţile la executarea hotărîrii.
31. Deoarece sectoarele situate în zonele de demolare şi zonele de protecţie sanitară
ale întreprinderilor, reţelelor de comunicaţii şi obiectelor inginereşti, loturile de pe lîngă
casă, care se află în folosinţă comună a cîtorva proprietari ai unei case de locuit, şi terenurile în care sunt amplasate cîteva blocuri şi care nu pot fi divizate pentru exploatare
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separată în virtutea specificului amplasamentului (pct.27 al Regulamentului provizoriu
despre vînzarea-cumpărarea terenurilor) nu se supun privatizării, respectiv nu pot fi
satisfăcute şi cerinţele despre împărţirea lor.
32. La examinarea pricinilor funciare cu privire la înlăturarea obstacolelor în folosirea sectoarelor de teren, instanţele judecătoreşti urmează să verifice legalitatea folosirii de către reclamant a sectorului de teren. În acest scop, urmează de a se cerceta
documentele care confirmă faptul atribuirii terenului reclamantului, înregistrarea acestui drept în registrul bunurilor imobile, numărul cadastral al terenului, drepturile reale
asupra terenului şi suprafaţa acestuia, hotarele cu terenurile megieşe, schema de legătura cu obiectivele şi punctele conturate de cotitură a hotarelor terenului de pămînt şi
să constate dacă există încălcarea drepturilor beneficiarului de teren, în ce constă aceste
încălcări şi prin ce metodă este posibilă lichidarea acestora.
Dispozitivul hotărîrii în litigiile despre înlăturarea obstacolelor în folosirea sectoarelor de pămînt, trebuie să conţină modul de înlăturare a acestor obstacole, indicarea
concretă de către cine urmează să fie înlăturate aceste obstacole, care acţiuni şi în folosul
cui trebuie să se săvîrşească.
33. De rînd cu cerinţele privind înlăturarea piedicilor pentru utilizarea terenului de
pămînt, posesorul poate înainta o acţiune despre repararea pagubelor suportate în urma
ocupării abuzive a terenului. Deoarece restituirea sectoarelor de teren ocupate abuziv
nu compensează de la sine paguba cauzată în aceste cazuri prin încălcarea dreptului de
posesiune, persoana vinovată de folosirea terenului care nu i s-a repartizat în modul
stabilit de lege este obligată să transmită deţinătorului fructele obţinute în perioada posesiunii de rea-credinţă (art.312 Cod civil).
Cheltuielile legate de prelucrarea sectorului pentru semănarea (sădirea), îngrijirea
culturilor şi recoltarea de roadă nu se vor lua în consideraţie la stabilirea mărimii pierderilor suportate de către beneficiar, deoarece, conform art.101 Cod funciar, terenurile
ocupate fără autorizaţie se restituie deţinătorilor legitimi fără ca ei să repare cheltuielile
suportate în timpul utilizării nelegitime a terenurilor.
Dacă este imposibilă transmiterea fructelor (recoltei) în natură, beneficiarului trebuie să i se recupereze costul ei real.
Pentru determinarea corectă a valorii pagubei în cauzele despre întoarcerea producţiei recoltate pe terenul ocupat abuziv este necesar ca partea interesată să prezinte
informaţii despre aceea care culturi anume şi pe ce suprafaţă au fost cultivate, despre
cantitatea medie de roadă a acestor culturi.
34. Judecind cerinţele privind dreptul de trecere, instanţele judecătoreşti urmează
să distingă între dreptul de servitute reglementat de art.428-442 Cod civil şi dreptul de
trecere reglementat de art.392 Cod civil. Dreptul de servitute este un drept real care se
constituie prin destinaţia stabilită de proprietar (ex.: la împărţirea terenului), act juridic
autentificat notarial, ori prin uzucapiune. Pentru a fi opozabil tuturor, acesta urmează
să fie înscris în Registrul bunurilor imobile. În acest sens, instanţele de judecată trebuie
să verifice în fiecare caz în parte temeiurile de constituire.
Spre deosebire de dreptul de servitute, dreptul de trecere nu este un drept real, nu se
înregistrează în Registrul bunurilor imobile şi apare în temeiul legii (art.392 Cod civil).
Astfel, prin intermediul acţiunii civile, instanţele de judecată nu au dreptul să constituie
dreptul de servitute, cu excepţia uzucapiunii dacă sunt întrunite condiţiile stabilite.
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În situaţia în care un anumit teren este lipsit de căi de comunicaţie şi acces, instanţa
de judecată, în temeiul art.392 Cod Civil, poate obliga proprietarul terenului vecin să le
ofere în favoarea reclamantului.
În ambele cazuri, proprietarului terenului sau pe care are loc trecerea trebuie să-i fie
acordată o compensaţie echitabilă.
În partea rezolutivă a hotărîrii judecătoreşti privind obligarea la trecere se indică
în privinţa cărui sector de teren, scopul acesteia, hotarele trecerii, condiţiile şi mărimea
recompensei (despăgubirii) acordate proprietarului terenului.
În cazurile în care se constată că interesele reclamantului pot fi asigurate prin alte
mijloace şi modalităţi, şi lipseşte necesitatea obiectivă pentru obligarea la trecere, instanţa de judecată va dispune respingerea acţiunii.
35. La aplicarea prevederilor art.376 Cod civil, conform cărora proprietarul este
în drept să ceară înlăturarea încălcărilor care nu sunt legate de privarea de posesiune,
instanţele judecătoreşti vor ţine cont de următoarele.
Cerinţele înaintate în temeiul art.376 Cod civil cu privire la înlăturarea încălcărilor
care nu sunt legate de privarea de posesiune vor putea fi admise în cazul în care reclamantul va dovedi că el este proprietarul bunului imobil sau că este persoană care deţine
în posesie bunul în baza legii sau a unui contract şi că pîrîtul împiedică exercitarea folosirii şi dispoziţiei bunului.
Pentru ca acţiunea să fie admisă este suficientă săvîrşirea acţiunilor ce împiedică
exercitarea folosirii şi dispoziţiei bunului şi, totodată, ca aceste acţiuni să fie ilegale.
La examinarea acestei categorii de litigii în cazul în care pîrîtul a ridicat construcţii, edificii etc. pe terenul litigios, instanţa de judecată urmează să stabilească dacă, în
speţă, a fost respectată Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie,
Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente aprobat prin Hotărîrea
de Guvern nr.285 din 23.05.96, precum şi alte acte normative relevante. La examinarea
unor asemenea litigii, instanţele de judecată vor ţine cont şi de prevederile art.329 şi
art.390 Cod civil.
Nerespectarea, chiar şi ceea mai neesenţială, a documentaţiei menţionate, poate
constitui temei pentru admiterea acţiunii, dacă se constată încălcarea dreptului de proprietate sau de privare a dreptului de posesiune.
Totodată, se reţine că proprietarul nu este îndreptăţit să recurgă la înaintarea acţiunii în cazurile în care, conform legii şi a drepturilor unor persoane, proprietarul este
obligat să admită influenţa asupra bunurilor sale, cum ar fi în cazul dreptului de vecinătate-art.378-385, 391-392 etc.
36. Conform art.46 Cod funciar, terenurile destinate construcţiilor urbane şi rurale
cuprind terenurile pe care sunt amplasate construcţiile şi amenajările şi cele pe care
urmează să fie construite case, clădiri de menire social-culturală, industrială şi cu alte
destinaţii.
Suprafaţa terenurilor şi condiţiile folosirii lor în scopurile menţionate se stabilesc
conform normelor şi documentaţiei tehnice de proiectare.
Pe terenurile menţionate se interzice începerea lucrărilor de construcţie pînă la permisiunea dată de către organele de arhitectură şi urbanistică.
La examinarea litigiilor ce decurg din prevederile enunţate, instanţele de judecată
sunt obligate să constate regimul juridic, regimul economic, regimul tehnic şi regimul
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urbanistic-arhitectoral al acestor terenuri, şi dacă acestea au fost stabilite cu respectarea
documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului.
Ţinînd cont de faptul că la judecarea unor asemenea litigii se poate atinge interesele
mai multor persoane (ex.: coproprietarilor casei, terenului de pămînt, ale altor deţinători de pămînt), instanţa de judecată urmează să stabilească componenţa participanţilor
la proces.
37. Se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
„Cu privire la practica aplicării legislaţiei funciare de către instanţele judiciare nr.10 din
26.03.1997”, modificată prin Hotărîrile Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.38 din
20.12.1999, nr.12 din 21.04.2003 şi nr.10 din 22.12.2008.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 22 decembrie 2014
Nr. 8

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Privind practica judiciară a examinării litigiilor care apar în cadrul
încheierii, modificării şi încetării contractului individual de muncă
nr. 9 ddin 22.12.2014
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2015, nr.4, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.34 din
04.12.2017
Analizînd rezultatele generalizării practicii judiciare în soluţionarea litigiilor privind încheierea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, în scopul
aplicării corecte şi unitare a legislaţiei ce reglementează legalitatea refuzului de angajare
la muncă şi legalitatea actului de concediere, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în baza
art.2 lit.d), art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr.789 din
23.03.1996, art.17 Cod de procedură civilă, oferă următoarele explicaţii.
[Partea introductivă modificată prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.34 din
04.12.2017]
1. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra cuprinsului extensiv al art.20 din
Constituţie privind accesul liber la justiţie pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi
intereselor legitime, care include şi drepturile ce decurg din relaţiile de muncă.
De asemenea, se impune aplicarea corectă şi uniformă a dispoziţiilor Codului muncii, adoptat prin Legea nr.154-XV din 28.03.2003, şi a altor legi şi acte normative ce
conţin norme ale dreptului muncii şi reglementează raporturile de muncă, menţionate
în art.4 din Codul muncii.
La judecarea litigiilor individuale de muncă, instanţa judecătorească aplică legislaţia unui alt stat în conformitate cu legea naţională sau cu tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte, iar în caz de neconcordanţă între acestea, se aplică actul
internaţional.
2. Divergenţele apărute în cadrul încheierii, modificării sau încetării contractului individual de muncă sunt litigii de muncă şi se încadrează în categoria de cauze, prevăzute la
art.1821 CPC alin.(1) CPC, pentru care se aplică obligatoriu procedura medierii judiciare.
În conformitate cu art.183 CPC, după ce primeşte cererea de chemare în judecată,
judecătorul pregăteşte pricina pentru dezbateri judiciare, pentru a asigura judecarea ei
justă şi promptă.
Pregătirea pentru dezbatere judiciară este obligatorie pentru orice pricină civilă şi
are ca scop precizarea legii care urmează a fi aplicată şi determinarea raporturilor juridice dintre părţi.
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Astfel, la primirea cererii de chemare în judecată, instanţa va verifica dacă acţiunea
urmează a fi examinată în cadrul procedurii de contencios administrativ sau în procedură de drept comun.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.34 din 04.12.2017]
3. Instanţa de contencios administrativ se consideră avînd competenţă jurisdicţională, cînd calitatea procesuală activă este deţinută de un funcţionar public, militar, persoană cu statut militar, iar obiectul litigiului îl constituie un act al autorităţilor publice,
care aduce atingere drepturilor legitime ce rezultă din relaţiile de muncă.
Cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se va depune în instanţa
de judecată competentă stabilită de art.38 CPC (Avizul consultativ al Plenului Curţii
Supreme de Justiţie nr.4ac-29/13 din 30.09.2013).
Acţiunile de contencios administrativ se înaintează în judecătoriile în a căror rază
teritorială îşi are domiciliul reclamantul sau îşi are sediul pîrîtul, cu excepţia cazurilor
cînd prin lege este stabilită o altă competenţă.
4. Cererea privind contestarea refuzului de angajare sau a actului de concediere –
ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului se depune în instanţa de judecată
în termen de 3 luni de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea
dreptului său.
Cererile depuse cu omiterea, din motive întemeiate, a termenelor prevăzute de lege
pot fi repuse în termen de instanţa, de judecată. Instanţa de judecată va convoca părţile
litigiului în timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii şi va examina cererea
de soluţionare a litigiului individual de muncă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia şi va emite o hotărîre cu drept de atac conform Codului de procedură civilă şi va remite hotărîrea sa părţilor în termen de 3 zile lucrătoare de
la data emiterii (art.355 Codul muncii).
Termenul de prescripţie de 3 luni în litigiile ce rezultă nemijlocit din încetarea contractului individual de muncă se va calcula din ziua în care ordinul a fost adus la cunoştinţă salariatului contra semnătură, din ziua eliberării carnetului de muncă, avînd
temeiurile concedierii înscrise, sau din ziua constatării refuzului salariatului de a lua
cunoştinţă de ordinul de concediere pentru a semna sau a primi carnetul de muncă.
În cazul în care nu este prezentă nici una din situaţiile enumerate, termenul se va
calcula în baza principiului general – din momentul în care salariatul a aflat sau trebuia
să afle despre încălcarea dreptului.
5. Potrivit art.85 alin.(1) lit.a) CPC şi art.353 Codul muncii, salariaţii şi reprezentanţii acestora, care se adresează în instanţele de judecată cu cereri de soluţionare a
litigiilor şi conflictelor ce decurg din raporturile prevăzute la art.348 din Codul muncii,
inclusiv pentru a ataca hotărîrile şi deciziile judecătoreşti privind litigiile şi conflictele
vizate, sunt scutiţi de plata cheltuielilor judiciare (a taxei de stat şi a cheltuielilor legate
de judecarea pricinii).
În cazul admiterii acţiunii, cheltuielile aferente judecării pricinii suportate de instanţa de judecată, precum şi taxa de stat, se vor încasa la buget de la pîrît (art.98 alin.(1)
CPC), dacă ultimul nu este scutit de taxă de stat prin lege (art.85 CPC).
6. Instanţa de judecată nu este în drept să refuze primirea cererii din cauza omiterii
termenului de adresare în judecată. Dacă judecata, examinînd circumstanţele litigiului,
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a constatat că termenul de adresare în judecată a fost încălcat din motive neîntemeiate,
în acest caz refuză admiterea acţiunii ca tardivă.
Încheierea contractului individual de muncă
7. La examinarea cauzelor ce ţin de refuzul neîntemeiat de angajare la lucru urmează a se ţine cont de prevederile art.47 Codul muncii, conform căruia se interzice
orice limitare, directă sau indirectă, în drepturi ori stabilirea unor avantaje, directe sau
indirecte, la încheierea contractului individual de muncă în dependenţă de sex, rasă,
etnie, religie, domiciliu, opţiune politică sau origine socială. Refuzul angajatorului de a
angaja se întocmeşte în formă scrisă. In cazul în care refuzul nu se va întocmi în formă
scrisă, acesta va putea fi dovedit prin orice mijloc de probă. De exemplu, se va considera
neîntemeiat refuzul de angajare la lucru pentru motive de graviditate sau de existenţă a
copiilor în vîrstă de pînă la 6 ani (art.247 CM).
Deoarece legislaţia în vigoare conţine numai o listă orientativă de motive pentru
care angajatorul nu poate refuza în angajarea la lucru, întrebarea dacă a existat o discriminare în refuzul încheierii unui contract de muncă sau nu se va decide în fiecare caz
concret de către instanţa de judecată.
În cazul în care se va stabili că angajatorul a refuzat în încheierea contractului individual de muncă pe motive legate de calificarea salariatului profesională sau personală,
un astfel de refuz se va considera întemeiat.
Prin calităţi profesionale ar trebui de înţeles în special capacitatea persoanei de a
îndeplini anumite funcţii, ţinînd seama de calificările profesionale (prezenţa calificării,
specialităţii cuvenite), ceea ce ţine de calităţi personale ale lucrătorului – starea sănătăţii,
experienţa în domeniu.
Afară de cele arătate, angajatorul este în drept a prezenta persoanei care pretinde
la un loc de muncă şi alte cerinţe necesare pentru încheierea contractului individual de
muncă în temeiul regulamentului intern al angajatorului sau reglementărilor directe
ale legii (de exemplu, prezenţa cetăţeniei Republicii Moldova, fiind în conformitate cu
art.27 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008), sau cînd sunt necesare în plus faţă de cerinţele standard sau
tipice de calificare profesională ca urmare a specificului lucrului (cum ar fi cunoaşterea
uneia sau a mai multor limbi străine, capacitatea de a lucra la calculator).
Totodată, instanţa de judecată va concluziona dacă a existat o justificare obiectivă şi
rezonabilă în refuzul încheierii contractului individual de muncă (jurisprudenţa Curţii
Europene pentru Drepturile Omului, cauza Thlimmenos versus Grecia, hotărîrea din
06.04.2000).
Dacă se va constata că refuzul angajatorului este neîntemeiat, instanţa va dispune
obligarea angajatorului la încheierea contractului individual de muncă. Acesta urmează a fi încheiat din ziua adresării persoanei cu cerere de angajare. Refuzul neîntemeiat de angajare este unul din cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci, iar
repararea prejudiciului cauzat de angajator se va efectua conform art.329, 330 Codul
muncii.
8. Instanţa de judecată trebuie să ţină cont de faptul că contractul individual de
muncă se încheie în formă scrisă, se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de
ambele părţi şi produce efecte din ziua semnării, dacă clauzele contractului nu prevăd
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altfel (art.56-58 Codul muncii). Angajarea se legalizează prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, emis în baza contractului individual de muncă şi se aduce
la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a contractului individual de muncă (art.65 Codul muncii).
Modificarea contractului individual de muncă
9. Conform art.68 din Codul muncii, contractul individual de muncă nu poate fi
modificat decît printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.
Modificare a contractului individual de muncă se consideră orice schimbare sau
completare ce se referă la:
- durata contractului;
- specificul muncii (condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase, introducerea clauzelor specifice conform art.51 etc.);
- cuantumul retribuirii muncii;
- regimul de muncă şi de odihnă;
- specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
- caracterul înlesnirilor şi modul lor de acordare dacă acestea sunt prevăzute în contract.
Ca excepţie, modificarea unilaterală de către angajator a altor clauze ale contractului individual de muncă decît cele arătate este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile
prevăzute de legislaţia muncii.
Luînd în considerare conţinutul art.50 Codul muncii, angajatorul nu are dreptul
să ceară salariatului efectuarea unei munci care nu este stipulată în contractul individual de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul muncii (art.73 Codul muncii).
Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţămîntul salariatului, în cazul unor situaţii de forţă majoră sau ca măsură de protecţie a salariatului, în
cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii.
Conform art.104 alin.(2) Codul muncii, atragerea la muncă suplimentară poate fi
dispusă de angajator fară acordul salariatului:
a) pentru efectuarea lucrărilor necesare pentru apărarea ţării, pentru preîntâmpinarea unei avarii de producţie ori pentru înlăturarea consecinţelor unei avarii de producţie
sau a unei calamităţi naturale;
b) pentru efectuarea lucrărilor necesare înlăturării unor situaţii care ar putea periclita buna funcţionare a serviciilor de aprovizionare cu apă şi energie electrică, de canalizare, poştale, de telecomunicaţii şi informatică, a căilor de comunicaţie şi a mijloacelor
de transport în comun, a instalaţiilor de distribuire a combustibilului, a unităţilor medico-sanitare.
De asemenea, conform dispoziţiilor art.2 din Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind munca forţată sau obligatorie, adoptată la Geneva la 28 iunie 1930,
ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.610 din 01 octombrie 1999 (în vigoare pentru
Republica Moldova din 23 martie 2001), termenul munca forţată sau obligatorie nu va
cuprinde, în sensul prezentei Convenţii:
a) orice muncă sau serviciu pretins în virtutea legilor privind serviciul militar obligatoriu şi destinat unor lucrări cu caracter pur militar;

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

343

b) orice muncă sau serviciu făcînd parte din obligaţiile civice normale ale cetăţenilor
unei ţări pe deplin independentă;
c) orice muncă sau serviciu pretins unui individ ca urmare a unei condamnări pronunţate printr-o hotărîre judecătorească, cu condiţia ca această muncă sau serviciu să fie
executate sub supravegherea şi controlul autorităţilor publice şi ca numitul individ să nu
fie cedat sau pus la dispoziţia unor particulari, societăţi sau unor persoane morale private;
d) orice muncă sau serviciu pretins în cazurile de forţă majoră, adică în caz de război,
catastrofe sau pericol de catastrofe ca: incendiu, inundaţii, foamete, cutremure de pămînt,
epidemii şi epizootii violente, invazii de animale, de insecte sau de paraziţi vegetali dăunători, şi în general orice împrejurări, care pun în pericol sau riscă să pună în pericol viaţa
sau condiţiile normale de existenţă a întregii populaţii sau a unei părţi din populaţie;
e) muncile mărunte de la sat, adică muncile executate în interesul direct al colectivităţii de către membrii acesteia, munci care, deci, pot fi considerate ca obligaţii civice normale, ce revin membrilor colectivităţii, cu condiţia ca populaţia însăşi sau reprezentanţii
săi direcţi să aibă dreptul să se pronunţe asupra justeţei acestor munci.
Totodată, munca forţată nu precizează ce trebuie să se înţeleagă prin noţiunea de
„muncă forţată sau obligatorie” la care face referire, iar diversele instrumente ale Consiliului Europei nu dau nici un fel de indicaţii suplimentare asupra acestei probleme. Totuşi,
o astfel de definiţie poate fi găsită în actele Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la care
sunt membre toate statele din Consiliul Europei. Acestea definesc munca forţată ca fiind
orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţarea cu o sancţiune şi pentru
care persoana în cauză nu şi-a dat anterior, în mod implicit sau explicit, consimţămîntul.
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.34 din 04.12.2017]
10. La examinarea litigiilor ce ţin de schimbarea temporară a locului şi specificului
muncii, efectuată conform prevederilor legale, instanţa trebuie să ţină cont de faptul că
refuzul salariatului de a efectua lucrările necesare pot fi considerate ca încălcare a disciplinei muncii, iar absenţa nemotivată de la lucru poate avea ca consecinţă concedierea
salariatului.
Totodată, urmează de reţinut că, în temeiul art.225 alin.(7) Codul muncii, refuzul
salariatului de a presta munca în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţa ori sănătatea
sa din cauza nerespectării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă sau de a presta
munca în condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase ce nu sunt prevăzute în contractul individual de muncă nu atrage răspunderea disciplinară.
Dreptul salariatului de a refuza efectuarea de lucrări în cazul apariţiei unui pericol
pentru viaţa ori sănătatea sa este prevăzut şi de art.20 din Legea securităţii şi sănătăţii în
muncă nr.186 din 10.07.2008.
Locul de muncă poate fi schimbat temporar de către angajator prin deplasarea în
interes de serviciu sau detaşarea salariatului la alt loc de muncă în conformitate cu art.70
şi 71 Codul muncii.
Pe durata deplasării în interes de serviciu sau a detaşării la alt loc de muncă, salariatul îşi menţine funcţia, salariul mediu şi alte drepturi prevăzute de contractul colectiv
şi de cel individual de muncă (art.69 Codul muncii).
11. Transferul salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu
modificarea contractului individual de muncă, precum şi angajarea prin transferare la
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o muncă permanentă la o altă unitate ori transferarea într-o altă localitate împreună cu
unitatea, se permit numai cu acordul scris al părţilor (art.74 Codul muncii)..
Salariatul care, conform certificatului medical, necesită acordarea unei munci mai
uşoare urmează a fi transferat, cu consimţămîntul scris al acestuia, la o altă muncă, care
nu-i este contraindicată. Dacă salariatul refuză acest transfer, contractul individual de
muncă se desface în conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) lit.x). În cazul în care un
loc de muncă corespunzător lipseşte, contractul individual de muncă va fi desfăcut în
temeiul art.86 alin.(1) lit.d).
În caz de transfer, părţile vor opera modificările necesare în contractul individual de muncă conform art.68 Codul muncii, în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei,
hotărîrii) emis de angajator care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în
termen de 3 zile lucrătoare.
Nu se consideră transfer şi nu necesită consimţămîntul salariatului permutarea
lui în cadrul aceleaşi unităţi la un alt loc de muncă, în altă subdiviziune a unităţii
situată în aceeaşi localitate, însărcinarea de a îndeplini lucrul la un alt mecanism ori
agregat în limitele specialităţii, calificării sau funcţiei specificate în contractul individual de muncă. În caz de permutare, angajatorul emite un ordin (dispoziţie, decizie,
hotărîre) care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile
lucrătoare.
Refuzul salariatului de a executa ordinul de permutare se consideră încălcare a disciplinei muncii, care poate atrage aplicarea faţă de acesta a sancţiunii disciplinare.
Suspendarea contractului individual de muncă
12. Dispoziţiile art.75 Codul muncii prevăd că suspendarea contractului individual
de muncă poate interveni în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.76 Codul
muncii), prin acordul părţilor (art.77 Codul muncii) sau la iniţiativa uneia dintre părţi
(art.78 Codul muncii).
Suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea prestării
muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor salariale (salariu, sporuri, alte plăţi) de
către angajator.
Pe toată durata suspendării contractului individual de muncă, drepturile şi obligaţiile părţilor, în afară de drepturile salariale, continuă să existe dacă prin actele normative în vigoare, prin convenţiile colective, prin contractul colectiv şi prin cel individual
de muncă nu se prevede altfel.
Suspendarea contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la
art.76 lit.a) şi b) – concediu de maternitate, boală sau traumatism, se face prin ordinul
(dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub
semnătură, cel tîrziu la data suspendării.
Litigiile legate de suspendarea contractului individual de muncă se soluţionează în
modul stabilit la art.354-356 Codul muncii.
Încetarea contractului individual de muncă
13. Conform art.81 CM, contractul individual de muncă poate înceta:
- în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.82, 305 şi 310);
- la iniţiativa uneia dintre părţi (art.85 şi 86).
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În toate cazurile menţionate, ziua încetării contractului individual de muncă se
consideră ultima zi de muncă.
Contractul individual de muncă încetează în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură,
cel tîrziu la data eliberării din serviciu. Încetarea contractului individual de muncă va
avea drept consecinţă încetarea relaţiilor de muncă dintre angajator şi salariat, cu toate
efectele stabilite de lege.
Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului se va fixa
într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al
salariaţilor.
Încetarea contractului individual de muncă în circumstanţe
ce nu depind de voinţa părţilor (art.82, 305 şi 310)
14. Articolul 82 din Codul muncii prevede cazurile încetării contractului individual
de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor. Astfel, contractul individual
de muncă poate înceta în caz de:
a) deces al salariatului, declarare a acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin
hotărire a instanţei de judecată;
b) deces al angajatorului persoană fizică, declarare a acestuia decedat sau dispărut
fără urmă prin hotărire a instanţei de judecată;
c) constatare a nulităţii contractului prin hotărire a instanţei de judecată – de la data
rămînerii definitive a hotărîrii respective, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.84 alin.(3);
d) retragere, de către autorităţile competente, a autorizaţiei (licenţei) de activitate a
unităţii – de la data retragerii acesteia;
d1) retragere, de către autorităţile competente, a autorizaţiei (licenţei), permisului,
care îi acordă salariatului dreptul de a activa într-o anumită profesie, meserie sau de a
efectua o anumită lucrare – de la data retragerii actului respectiv;
e) aplicare a pedepsei penale salariatului, prin hotărire a instanţei de judecată, care
exclude posibilitatea de a continua munca la unitate – de la data rămînerii definitive a
hotărîrii judecătoreşti;
f) expirare a termenului contractului individual de muncă pe durată determinată –
de la data prevăzută în contract, cu excepţia cazului cînd raporturile de muncă continuă
de fapt şi nici una dintre părţi nu a cerut încetarea lor, precum şi a cazului prevăzut la
art.83 alin.(3);
g) finalizare a lucrării prevăzute de contractul individual de muncă încheiat pentru
perioada îndeplinirii unei anumite lucrări;
h) încheiere a sezonului, în cazul contractului individual de muncă pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere;
i) atingere a vîrstei de 65 de ani de către conducătorul unităţii de stat, inclusiv municipale, sau al unităţii cu capital majoritar de stat;
j) forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude posibilitatea continuării
raporturilor de muncă;
j1) restabilire la locul de muncă, conform hotărârii instanţei de judecată, a persoanei
care a îndeplinit anterior munca respectivă, dacă transferul salariatului la o altă muncă,
conform prezentului cod, nu este posibil;
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k) alte temeiuri prevăzute la art.305 şi 310.
La examinarea legalităţii actului de încetare a contractului individual de muncă în
circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, se va verifica existenţa şi incidenţa circumstanţelor arătate.
Dispoziţiile Codului muncii face trimitere la forţa majoră, fără a defini însă această noţiune. Forţa majoră este formulată de Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a
Muncii ca evenimente /împrejurări /circumstanţe excepţionale, anormale,imprevizibile. Evenimentele excepţionale trebuie să fie:
- străine de activitatea părţilor contractului de muncă;
- imposibil de prevăzut, anormale, excepţionale (iar nu periodice);
- imposibil de împiedicat, de evitat.
[Pct.14 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.34 din 04.12.2017]
Încetarea contractului individual de muncă din
iniţiativa salariatului (demisia)
15. Încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului are loc
prin demisia acestuia (art.85 Codul muncii).
Salariatul are dreptul la demisie, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere
scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Conducătorul unităţii (al filialei sau reprezentanţei), adjuncţii lui şi contabilul-şef sunt în drept să demisioneze pînă la expirarea duratei contractului individual de muncă în cazurile stipulate de contract, anunţînd despre
aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună înainte. Aceasta înseamnă că cererea
scrisă urmează a fi depusă cu nu mai puţin de 14 zile (o lună) înainte de eliberare, însă
poate conţine şi un termen mai mare de 14 zile (o lună) înainte de eliberare. Salariatul asociaţiei religioase are dreptul la demisie, prevenind despre aceasta angajatorul,
în scris, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte. Salariatul care a încheiat un contract
individual de muncă cu un angajator persoană fizică este obligat să-l prevină pe acesta
despre demisia sa cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte.
Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost
înregistrată cererea.
[Pct.15 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.34 din 04.12.2017]
16. În caz de demisie a salariatului în legătură cu pensionarea, cu stabilirea gradului
de invaliditate, cu concediul pentru îngrijirea copilului, cu înmatricularea într-o instituţie de învăţămînt, cu trecerea cu traiul în altă localitate, cu îngrijirea copilului pînă la
vîrsta de 14 ani sau a copilului invalid, cu alegerea într-o funcţie electivă, cu angajarea
prin concurs la o altă unitate, cu încălcarea de către angajator a contractului individual şi/sau colectiv de muncă, a legislaţiei muncii în vigoare, angajatorul este obligat să
accepte demisia în termenul redus indicat în cererea depusă şi înregistrată, la care se
anexează documentul respectiv ce confirmă acest drept (art.85 alin.(2) Codul muncii).
17. Pînă la expirarea termenelor indicate, salariatul are dreptul oricînd să-şi retragă
cererea sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima. În acest caz, angajatorul este în drept să-l elibereze pe salariat numai dacă, pînă la retragerea (anularea)
cererii depuse, a fost încheiat un contract individual de muncă cu un alt salariat în condiţiile prezentului cod.
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Salariatul are dreptul să desfacă contractul individual de muncă oricînd. Cererea
scrisă privind demisia salariatului este obligatorie. Declaraţia verbală a salariatului nu
poate servi temei de emitere a ordinului de demisie. Ultima zi de muncă remunerată este recunoscută ziua concedierii. În acest context, retragerea cererii de demisie în
această zi de asemenea va fi acceptată, indiferent de faptul că a fost emis actul de demisie
şi salariatului i-au fost achitate drepturile salariale.
Necesitatea de a solicita desfacerea contractului individual de muncă poate apărea
la salariat nu numai în timpul desfăşurării activităţii, dar şi în momentul în care acesta
din anumite motive este absent de la locul de muncă (în perioada aflării acestuia în
concediu medical, în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, în concediu de
maternitate, în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani,
în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, în
perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti, deplasării în interes de serviciu sau
detaşării). Prin notificarea angajatorului în scris despre desfacerea contractului, astfel,
salariatului i se oferă această posibilitate şi nu contează dacă se află la locul de muncă
sau nu. În cazul în care salariatul solicită demisia înaintea expirării termenului legal,
iar angajatorul este de acord, atunci concedierea se face în perioada care cere salariatul.
După cum s-a arătat, conform art.85 alin.(4) Codul muncii, pînă la expirarea termenelor indicate, salariatul are dreptul oricînd să-şi retragă cererea sau să depună o
nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima.
După expirarea termenelor, salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul
este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului
şi să-i elibereze carnetul de muncă şi alte documente legate de activitatea acestuia în unitate. Nici un motiv (de exemplu, finalizarea lucrului început, datoriile faţă de angajator)
nu poate servi ca bază de a-i refuza salariatului în aceasta.
Dacă, după expirarea termenelor indicate, salariatul nu a fost de fapt eliberat din
funcţie şi el îşi continuă activitatea de muncă fără să-şi reafirme în scris dorinţa de a
desface contractul individual de muncă, eliberarea/demisia acestuia nu se admite.
Angajatorul este în drept de a desface contractul individual de muncă la expirarea
termenului legal de desfacere a contractului, chiar şi în cazul cînd salariatul s-a îmbolnăvit în perioada de prevenire şi continuă să se afle în concediu medical la sfîrşitul perioadei de preaviz, deoarece concediul medical nu suspendă termenul după care angajatul
este supus concedierii.
Depunerea cererii de desfacere a contractului individual de muncă din proprie iniţiativă nu întotdeauna conţine, însă, voinţa reală a salariatului de a înceta raportul de
muncă. Astfel, la examinarea cauzelor ce au ca obiect declararea nulităţii actului de demisie, instanţa va verifica, în baza probelor prezentate, faptul dacă voinţa exprimată în
cererea de demisie coincide cu voinţa reală a salariatului. În situaţia în care reclamantul
va susţine că cererea de demisie a fost depusă la insistenţa angajatorului, această circumstanţă va fi supusă verificării, iar datoria de a dovedi îi va aparţine reclamantului.
Încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului (concedierea)
18. Conform art.86 Codul muncii, încetarea contractului individual de muncă din
iniţiativa angajatorului are loc în situaţii limitativ stabilite, care se pot datora unor cauze
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imputabile salariatului sau care nu sunt legate de culpa salariatului, precum şi în unele
situaţii ce ţin de activitatea angajatorului şi pentru alte motive prevăzute de legislaţia
muncii. Desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe
durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată include motivele care se
aplică tuturor angajaţilor, precum şi motivele care se aplică numai anumitei categorii
de salariaţi.
Articolul 86 din Codul muncii (cu completările şi modificările operate) stabileşte
următoarele temeiuri de desfacere a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului:
a) rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă (art. 63 alin.(2));
Circumstanţă relevantă pentru pronunţarea unei hotărîri corecte în cazul concedierii din acest motiv serveşte faptul că actul de concediere a salariatului urmează a fi emis
de către angajator pînă la expirarea perioadei de probă, fără plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu. În cazul în care ordinul este emis după expirarea perioadei de probă,
acesta se va considera nul, din motivul că neconcedierea pînă la expirarea termenului
de probă se consideră ca un acord tacit pentru activitatea în continuare a salariatului.
b) lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică;
Legislaţia muncii nu conţine noţiunea de „lichidare a unităţii”. De aceea, la soluţionarea acestor litigii se vor aplica normele codului civil, care determină modul de
lichidare a persoanei juridice. Temei de concediere a salariatului în legătură cu lichidarea unităţii serveşte hotărîrea organului competent de lichidare a unităţii sau hotărîrea
instanţei de judecată. Lichidarea unităţii atrage concedierea tuturor salariaţilor acesteia.
Astfel, instanţa urmează să verifice dacă a avut loc lichidarea unităţii şi nu reorganizarea, dezmembrarea sau transformarea ei.
În caz de lichidare a unităţii, angajatorul este obligat să emită un ordin (dispoziţie,
decizie, hotărîre) cu privire la lichidarea unităţii şi să preavizeze, sub semnătură, salariatul cu 2 luni înainte de lichidarea unităţii, acordîndu-i salariatului cel puţin o zi liberă
pe săptămînă, cu menţinerea salariului mediu, pentru căutarea unui alt loc de muncă
(art.184 CM).
Conform art.287 din Codul muncii, angajatorul persoană fizică este obligat să-l
preavizeze pe salariat, în forma scrisă, sub semnătură, despre apropiata eliberare din
serviciu (art.82 lit.f) şi art.86) cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte.
Conform art.186 alin.(1) Codul muncii, salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică (art.86 alin.(1)
lit.b) li se garantează:
- pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămînal pentru fiecare an lucrat la unitatea în
cauză, dar nu mai mică decît un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost succesorul de
drept al unei unităţi reorganizate anterior şi contractul individual de muncă cu salariaţii
în cauză nu a încetat anterior (art.81), se vor lua în calcul toţi anii de activitate;
- pentru a doua lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu
cuantumul salariului mediu lunar dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul
muncii;
- pentru a treia lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar dacă, după concediere, salariatul s-a înregistrat în decurs
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de 14 zile calendaristice la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă în calitate
de şomer şi nu a fost plasat în cîmpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv;
La lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, achitarea integrală a sumelor
legate de concedierea salariatului pe toate 3 luni se face la data concedierii. În cazul
plasării persoanei concediate în cîmpul muncii pe parcursul lunilor a doua şi a treia,
indemnizaţia se va achita pe perioada de pînă la data angajării acesteia.
Cu acordul scris al salariatului, angajatorul este în drept de a desface contractul
individual de muncă şi înaintea expirării termenului de două luni.
Condiţiile de desfacere a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului pe motiv de lichidare a unităţii se aplică şi în cazurile lichidării filialei ori reprezentanţei persoanei juridice.
În cazul în care salariatul a fost concediat fără un temei legal sau cu încălcarea
ordinii de concediere stabilite, dar restabilirea lui la locul anterior de muncă este imposibilă din cauza încetării activităţii întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, instanţa
judecătorească recunoaşte concedierea ilegală, obligă comisia de lichidare sau organul
ce a adoptat hotărîrea despre lichidare a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, iar
în cazurile respective pe succesorul ei de drepturi, să-i plătească angajatului salariul
pentru absenţa forţată. În acelaşi timp, instanţa de judecată îl va recunoaşte pe salariat concediat în legătură cu lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului
persoană fizică.
c) reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate;
Concedierea salariatului în legătură cu reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate are loc în cazul în care nu este posibil transferul salariatului cu acordul
lui la un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii respective. Desfacerea contractului
individual de muncă este posibilă cu condiţia că salariatul nu avea dreptul preferenţial
de a fi lăsat la lucru. Conform art.183 Codul muncii, în caz de reducere a numărului sau
a statelor de personal, de dreptul preferenţial de a fi lăsaţi la lucru beneficiază salariaţii
cu o calificare şi productivitate a muncii mai înaltă.
În cazul unei egale calificări şi productivităţi a muncii, de dreptul preferenţial de a
fi lăsaţi la lucru au:
- salariaţii cu obligaţii familiale, care întreţin două sau mai multe persoane şi/sau o
persoană cu dizabilităţi;
- salariaţii în a căror familie nu sunt alte persoane cu venit de sine stătător;
- salariaţii care au o mai mare vechime în muncă în unitatea respectivă;
- salariaţii care au suferit în unitatea respectivă un accident de muncă sau au contractat o boală profesională;
- salariaţii care îşi ridică calificarea în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de
specialitate, fară scoatere din activitate;
- persoanele cu dizabilităţi, de pe urma războiului şi membrii familiilor militarilor,
căzuţi sau dispăruţi fără urmă;
- participanţii la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;
- inventatorii;
- persoanele care s-au îmbolnăvit sau au suferit de boală actinică şi de alte boli provocate de radiaţie în urma avariei de la Cemobîl;
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- persoanele cu dizabilităţi, în privinţa cărora este stabilit raportul de cauzalitate
dintre survenirea dizabilităţii şi avaria de la C.A.E. Cernobâl, participanţii la lichidarea
consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobâl, în zona de înstrăinare, în anii 1986-1990;
- salariaţii care au mai multe stimulări pentru succese în muncă şi nu au sancţiuni
disciplinare (art.211 Codul muncii);
- salariaţii cărora le-au rămas cel mult 5 ani pînă la stabilirea pensiei pentru limită
de vîrstă.
În cazul cînd unele persoane corespund cîtorva criterii, dreptul preferenţial de a fi
lăsate la lucru aparţine persoanelor care corespund mai multor criterii în comparaţie cu
celelalte persoane. În caz de egalitate a numărului de criterii, dreptul preferenţial aparţine persoanei care are o vechime în muncă mai mare în unitatea respectivă.
Aşadar, desfacerea contractului individual de muncă pe motivul reducerii numărului sau a statelor de personal din unitate este valabilă în următoarele condiţii:
- reducerea numărului sau a statelor de personal să aibă loc real. Acest fapt urmează
a fi confirmat prin ordinul cu privire la reducerea numărului de personal şi aprobarea
noilor state de personal. Urmează de reţinut că noile state de personal urmează a fi aprobate pînă la începerea evenimentelor ce ţin de reducerea numărului de personal;
- salariatul nu are dreptul preferenţial de a fi lăsat la lucru. Atunci cînd se decide
cu privire la dreptul preferenţial de a fi lăsat la lucru urmează a se lua în considerare
prevederile art.183 Codul muncii. În cazul în care mai mulţi salariaţi pretind la un post
vacant, atunci regula dreptului preferenţial nu se va aplica. În acest caz numai angajatorul este în drept de a decide cui din salariaţii care urmează a fi concediaţi în legătură cu
reducerea numărului de personal din unitate să-i propună prin transfer funcţia vacantă,
ţinînd totodată cont de cerinţele art.49 alin.(1) Codul muncii privitor la specialitatea,
profesia, calificarea, funcţia pretendenţilor;
- salariatul a fost preavizat despre reducerea numărului sau a statelor de personal
din unitate cu 2 luni înainte de reducere, acordîndu-i salariatului ce urmează a fi concediat o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui
alt loc de muncă;
- desfacerea contractului individual de muncă a fost făcută cu consultarea prealabilă al organului sindical din unitate (art.87 CM).
În cazul în care, după expirarea termenului de preavizare de 2 luni, nu a fost emis
ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de concediere a salariatului, această procedură
nu poate fi repetată în cadrul aceluiaşi an calendaristic. În termenul de preavizare nu se
include perioada aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii
şi în concediul medical.
Locul de muncă redus nu poate fi restabilit în statele unităţii pe parcursul anului
calendaristic în care a avut loc concedierea salariatului, pe care l-а ocupat acesta.
d) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical;
În conformitate cu art.13 lit.m) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186
din 10 iulie 2008, angajatorul este obligat să efectueze examenul medical periodic şi,
după caz, testarea psihologică periodică a lucrătorilor. Articolul 20 lit.h) din Legea
menţionată prevede că fiecare lucrător este în drept să fie supus unui examen medical
extraordinar potrivit recomandărilor medicale, cu menţinerea postului de lucru şi a sa-
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lariului mediu pe durata efectuării acestui examen. Organul central de specialitate care
coordonează securitatea şi sănătatea în muncă este Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
şi Familiei.
În cazul încetării contractului individual de muncă pentru motivul arătat este necesar să fie prezentată concluzia medicală emisă de către instituţia abilitată. De asemenea,
necorespunderea salariatului funcţiei deţinute poate fi depistată ca urmare a controlului
medical periodic, legal stabilit sau în cazul unui control întâmplător.
Totodată, este de reţinut şi faptul că angajatorul urmează să prezinte probe că starea
sănătăţii salariatului în conformitate cu certificatul medical împiedică salariatul să-şi
îndeplinească corespunzător obligaţiunea de serviciu, îi este interzisă ori este periculoasă pentru alţi salariaţi sau pentru cetăţenii pe care îi deserveşte. Intre starea sănătăţii
salariatului şi imposibilitatea exercitării funcţiei deţinute sau muncii prestate trebuie să
existe un raport de cauzalitate.
În asemenea cazuri, angajatorul este obligat să asigure transferarea salariatului, cu
consimţământul scris al acestuia, la o altă muncă, care nu-i este contraindicată.
Dacă salariatul refuză transferul la o altă muncă corespunzătoare stării sănătăţii lui,
contractul individual de muncă se desface în legătură cu refuzul salariatului de a fi transferat la o altă muncă pentru motive de sănătate, conform certificatului medical. În cazul
în care la întreprindere lipseşte un alt loc de muncă corespunzător, la care salariatul ar
putea fi transferat, contractul individual de muncă va fi desfăcut.
e) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza calificării insuficiente, stabilită în urma atestării efectuate, în modul prevăzut de Guvern;
La desfacerea contractului individual de muncă pe motiv de necorespundere funcţiei deţinute ca urmare a calificării insuficiente, instanţa va ţine cont de faptul că concedierea are loc numai în cazul cînd calificarea insuficientă este stabilită în urma atestării
efectuate, în modul prevăzut de Guvern. Avînd în vedere aceasta, angajatorul nu este în
drept să concedieze salariatul din acest motiv fără ca salariatul să fi fost atestat în modul
prevăzut de actele legislative şi/sau normative în vigoare, inclusiv cele emise de angajator la nivel de unitate conform art.10 alin.(1) lit.e) Codul muncii sau dacă comisia de
atestare a concluzionat că salariatul corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate.
Concedierea în legătură cu detectarea/depistarea necorespunderii funcţiei deţinute
se permite numai în cazul în care angajatorul i-a propus salariatului o altă muncă corespunzătoare, iar ultimul a refuzat transferul. La examinarea litigiilor de acest gen, angajatorul este obligat de a prezenta probe care confirmă faptul că salariatul a refuzat să fie
transferat la o altă muncă sau angajatorul nu a avut posibilitatea de a-i oferi salariatului
o altă muncă.
Concedierea salariaţilor membri de sindicat poate avea loc doar cu consultarea prealabilă organului (organizatorului) sindical din unitate.
f) schimbarea proprietarului unităţii (în privinţa conducătorului unităţii, a adjuncţilor săi, a contabilului-şef);
Instanţa va avea în vedere că concedierea pe acest motiv poate avea loc numai în
privinţa conducătorului unităţii, a adjuncţilor săi, a contabilului-şef. Totodată, urmează
a se lua în consideraţie că concedierea poate avea loc numai în cazul schimbării proprietarului bunului organizaţiei în general. Schimbarea formei de organizare nu impune
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crearea unei persoane juridice noi. Această schimbare poate avea loc drept consecinţă a
privatizării, vînzării ori înstrăinării în alt mod legal al unităţii. Persoanele arătate nu pot
fi concediate din motivul schimbării proprietarului unităţii în cazul schimbării jurisdicţiei de organizare a unităţii în timp ce nu a avut loc schimbarea proprietarului averii
unităţii.
g) încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior
au fost aplicate sancţiuni disciplinare;
Acest punct admite concedierea salariatului numai în cazul încălcării repetate, pe
parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă. Trebuie să se înţeleagă că sancţiunea disciplinară aplicată anterior la data încălcării repetate nu a fost revocată, sancţiunea disciplinară a fost aplicată de organul abilitat cu respectarea modului de aplicare ş.a. (art.211
Codul muncii).
Astfel, la concedierea salariatului din motivul încălcării repetate a obligaţiilor de
muncă, instanţa va verifica dacă la aplicarea repetată a sancţiunii disciplinare angajatorul a ţinut cont de gravitatea abaterii disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective, dacă a fost respectat termenul de aplicare a sancţiunii disciplinare, dacă concedierea
a avut loc cu consultarea prealabilă a organului sindical ş.a., adică respectarea dispoziţiilor art.206-211 din Codul muncii.
Dacă instanţa va constata că sancţiunea disciplinară a fost aplicată cu încălcarea
legislaţiei, această concluzie urmează a fi motivată în hotărîre. Urmează a fi motivată şi
concluzia instanţei privind corectitudinea sancţiunii aplicate anterior, indiferent dacă
aceasta a fost sau nu contestată de salariat.
La încetarea contractului individual de muncă pentru încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, preavizarea salariatului despre desfacerea contractului individual de muncă nu este obligatorie.
h) absenţa fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ţine
cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă;
Concedierea pe acest motiv, în special, poate avea loc pentru lipsa nemotivată de la
locul de lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ţine cont de pauza de masă). La examinarea acestor litigii, instanţa va lua în consideraţie următoarele:
- timpul pauzei de masă nu se va lua în calculul celor 4 ore consecutive;
- nu poate fi considerat temei de concediere absenţa datorată unor circumstanţe
obiective, independente de voinţa salariatului (de exemplu: îmbolnăvirea, cu toate că
nu a prezentat certificatul medical, dar se constată cu certitudine că persoana a fost
bolnavă);
Nu se consideră absenţă nemotivată neprezentarea la serviciul la care:
- salariatul a fost transferat cu încălcarea legii;
- neprezentarea la serviciu a unei femei care are copii în vîrstă de la trei pînă la paisprezece ani (copii invalizi pînă la 16 ani) care a refuzat să îndeplinească lucrul legat de
deplasări permanente;
- neprezentarea la lucru în ziua de repaos ce a fost anunţată lucrătoare cu încălcarea
legislaţiei muncii;
- neprezentarea salariatului la serviciu după emiterea de către angajator a ordinului
de restabilire a lui pînă la soluţionarea în judecată a litigiului despre restabilirea la lucru,
arestarea salariatului pentru huliganism nu prea grav;
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- eschivarea de la activitatea care nu este legată nemijlocit de obligaţiile de muncă
ale salariatului (de exemplu, neprezentarea la activităţile obşteşti).
Absenţa de la lucru mai mult de patru ore în cursul zilei de muncă, ce-i dă dreptul
angajatorului să rezilieze contractul de muncă din acest temei, se consideră aflarea nemotivată a salariatului în afara teritoriului unităţii, cu care se află în raport de muncă,
sau în afara teritoriului obiectului, unde el trebuie să îndeplinească lucrul încredinţat în
conformitate cu obligaţiunile de muncă.
Absenţa nemotivată de la serviciu se consideră şi plecarea salariatului fără ordinul administraţiei/angajatorului în concediu de odihnă anual, în concediu neplătit, în
concediu de odihnă anual suplimentar, în concediu de studii, folosirea abuzivă a zilelor
de recuperare, abandonarea lucrului pînă la expirarea acţiunii contractului de muncă
încheiat pe un anumit termen.
La soluţionarea litigiilor privind modificarea datei concedierii, încasarea salariului
pentru absenţa forţată de la serviciu, se va lua în consideraţie faptul că acţiunea contractului individual de muncă încetează din prima zi în care salariatul nu s-a prezentat
la serviciu. Dacă în timpul examinării litigiului despre restabilirea la lucru a persoanei
concediate pentru absenţa de la serviciu şi încasarea salariului pentru absenţa forţată se va constata că absenţa de la lucru a fost provocată de o cauză neîntemeiată, iar
administraţia a încălcat modul de concediere, instanţa de judecată, pentru satisfacerea
cerinţelor înaintate, va ţine cont de faptul că salariul lucrătorului restabilit în asemenea
cazuri poate fi încasat din ziua emiterii ordinului de concediere, dar nu din prima zi de
neprezentare la serviciu, deoarece numai din acest timp absenţa este forţată.
Dacă în cadrul judecării litigiului despre repunerea în funcţie a persoanei, concediate în baza art.86 alin.(1) lit.h) Codul muncii, instanţa de judecată va constata că
drept pretext pentru concedierea salariatului a servit neprezentarea lui la serviciu sau
refuzul de a continua activitatea în legătură cu modificarea condiţiilor esenţiale de
muncă cauzate de modificarea clauzelor contractului individual de muncă, iar salariatul nu este de acord să continue lucrul în noile condiţii, instanţa judecătorească, din
proprie iniţiativă, modifică temeiurile de concediere în conformitate cu art.86 lit.v),
x), y) Codul muncii.
Potrivit art.122 Codul muncii, salariatul poate fi rechemat din concediu numai cu
acordul exprimat în formă scrisă al acestuia, iar din aceste raţiuni rezultă că refuzul
salariatului de a îndeplini ordinul unităţii de revenire la lucru în cadrul perioadei de
concediu nu poate fi considerat încălcare a disciplinei muncii, respectiv concedierea
dispusă în baza acestui temei faptic şi încadrarea juridică la art.86 alin.(1) lit.h) CM se
vor considera nule.
i) prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, stabilită
în modul prevăzut la art.76 lit.k);
Pentru prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică pot
fi concediaţi salariaţii care s-au aflat în starea respectivă la locul de muncă şi în timpul
exercitării atribuţiilor de serviciu, indiferent de faptul dacă salariatul s-a eschivat de la
îndeplinirea acestor atribuţii în legătură cu starea în care se afla sau dacă a fost sau nu
înlăturat de la executarea atribuţiilor de serviciu în legătură cu starea de ebrietate. Pentru salariaţii care activează în condiţiile evidenţei globale a timpului de muncă conform
art.99 Codul muncii – tot timpul aflării acestora la serviciu se consideră timp de muncă.
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Starea de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică poate fi confirmată numai prin
certificatul eliberat de instituţia medicală competentă sau prin actul comisiei formate dintr-un număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi ai salariatului (art.76 lit.k)
CM), alte probe fiind inadmisibile.
j) săvârşirea unei contravenţii sau infracţiuni contra patrimoniului unităţii, stabilită
prin hotărârea instanţei de judecată sau prin actul organului, de competenţa căruia ţine
aplicarea sancţiunilor contravenţionale;
Judecînd pricinile cu privire la litigiile despre desfacerea contractului individual de
muncă în legătură cu săvîrşirea unei contravenţii sau infracţiuni contra patrimoniului
unităţii, instanţele judecătoreşti urmează să ţină cont de faptul că pe acest temei pot fi
concediaţi salariaţii, vinovăţia cărora a fost constatată prin decizia, respectiv sentinţa intrată în vigoare a instanţei judecătoreşti, sau în privinţa cărora a fost adoptată o hotărîre
a unui organ competent privind aplicarea sancţiunii contravenţionale.
Desfacerea contractului individual de muncă în baza normei menţionate poate avea
loc şi în cazul săvîrşirii unei contravenţii sau infracţiuni contra patrimoniului unităţii,
unde salariatul a fost trimis pentru executarea unei anumite munci.
În aceste cazuri nu are importanţă faptul dacă sustragerea a fost săvîrşită în timpul
lucrului sau în afara lui. Condamnarea salariatului de către instanţa judecătorească la
pedepse non-privative de libertate pentru săvîrşirea unei contravenţii sau infracţiuni
contra patrimoniului unităţii, de exemplu, munca în folosul comunităţii, nu împiedică
concedierea lui în baza temeiului sus-indicat.
k) comiterea de către salariatul care gestionează nemijlocit mijloace băneşti sau valori materiale ori care are acces la sistemele informaţionale ale angajatorului (sisteme de
colectare şi gestiune a informaţiei) sau la cele administrate de angajator a unor acţiuni
culpabile, dacă aceste acţiuni pot servi drept temei pentru pierderea încrederii angajatorului, faţă de salariatul respectiv;
În baza lit.k) alin.(1) al art.86, pot fi concediaţi două categorii de salariaţi: salariaţii
ce mânuiesc nemijlocit mijloace băneşti sau valori materiale, cât şi salariaţii care au
acces la sistemele informaţionale ale angajatorului (sisteme de colectare şi gestiune a
informaţiei) sau la cele administrate de angajator, în condiţia că au săvârşit anumite
acţiuni culpabile, care pot servi temei pentru pierderea încrederii angajatorului, faţă de
salariaţii respectivi.
În particular, acţiunile culpabile ale salariaţilor care gestionează mijloace băneşti
sau valori materiale pot fi manifestate prin: primirea şi/sau eliberarea bunurilor, precum şi a mijloacelor băneşti, fără perfectarea documentelor corespunzătoare, calculul
eronat sau folosirea, în scopuri personale, a banilor încasaţi, tăinuirea mărfurilor, faţă
de cumpărători, folosirea, în scopuri personale, a bunurilor angajatorului, înşelătoria
la cântar, ridicarea neautorizată a preţurilor, primirea plăţii pentru serviciile efectuate,
fără a elibera documentele respective, încălcarea regulilor de comercializare a băuturilor
spirtoase şi a producţiei de tutun, realizarea medicamentelor, substanţelor narcotice,
fără reţete (în cazul în care sunt obligatorii) etc.
Este important că, în cazul salariaţilor care mânuiesc nemijlocit mijloace băneşti
sau valori materiale, subiecţi ai concedierii sunt atât salariaţii cu care este încheiat un
contract de răspundere materială deplină pentru neasigurarea integrităţii bunurilor şi
altor valori, care i-au fost transmise pentru păstrare sau în alte scopuri (art.339) şi cei

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

355

care au primit bunurile şi alte valori, spre decontare, în baza unei procuri unice sau în
baza altor documente unice, precum şi acei, cărora unitatea le-a eliberat, în folosinţă,
materiale, semifabricate, produse (producţie), inclusiv în timpul fabricării lor, precum
şi instrumente, aparate de măsurat, tehnici de calcul, echipament de protecţie şi alte
obiecte, în cazul în care a fost cauzat un prejudiciu, prin lipsă, distrugere sau deteriorare
intenţionată.
Dacă se va constata, în modul prevăzut de lege, că s-a săvîrşit o faptă de sustragere,
luare de mită sau alte infracţiuni cu caracter acaparator, aceşti salariaţi pot fi concediaţi
din cauza pierderii încrederii faţă de ei şi în situaţia cînd aceste acţiuni nu sunt legate
nemijlocit de munca lor.
În cazul în care răspunderea materială o poartă o brigadă, faptul constatării lipsei
valorilor materiale poate servi drept temei pentru concedierea membrului brigăzii din
motivul pierderii încrederii numai dacă s-a constatat că el este vinovat de această lipsă.
În cazul în care salariatul a refuzat să încheie contractul de răspundere materială
deplină pentru păstrarea valorilor materiale, instanţele judecătoreşti vor reieşi din condiţiile contractului de muncă.
Dacă executarea obligaţiunilor de administrare a valorilor materiale constituie pentru salariat funcţia lui principală de muncă, ceea ce este menţionat în timpul angajării
la lucru şi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, urma să fie încheiat cu el un contract
de răspundere materială deplină, refuzul neîntemeiat de a încheia un asemenea contract
va fi considerat drept neexecutare a obligaţiunilor de muncă cu toate consecinţele care
rezultă din aceasta.
Drept exemple de pierdere a încrederii, faţă de salariaţii care au acces la sistemele informaţionale ale angajatorului (sisteme de colectare şi gestiune a informaţiei) sau
la cele administrate de angajator, poate servi dezvăluirea unor informaţii confidenţiale
concurenţilor sau săvârşirea unor fapte care supun angajatorul anumitor riscuri materiale, cum ar fi distrugerea bazei de date cu privire la clienţii angajatorului, ambele având
consecinţe mult mai grave, decât sustragerea unor sume neînsemnate de bani.
k1) încălcarea obligaţiei, prevăzute la art.6 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
l) încălcarea gravă repetată, pe parcursul unui an, a statutului instituţiei de învăţămînt de către un cadru didactic (art.301);
Pe lîngă temeiurile generale prevăzute de prezentul cod, contractul individual de
muncă încheiat cu cadrele didactice poate înceta pentru încălcarea gravă, repetată pe
parcursul unui an, a statutului instituţiei de învăţămînt.
Noţiunea de încălcare gravă a statutului instituţiei de învăţămînt trebuie să fie prevăzută în statut. În cazul lipsei în statut a noţiunii, încălcarea poate fi considerată ca
gravă de către conducerea unităţii de învăţămînt sau de către un alt organ care este
specificat în statutul instituţiei de învăţămînt.
Instanţa va ţine cont de faptul că, conform temeiului indicat, pot fi concediaţi numai salariaţii care exercită activităţi pedagogice (didactice) în învăţămînt. La salariaţii
care exercită activităţi pedagogice/didactice în sistemul de învăţămînt se referă personalul didactic, personalul ştiinţifico-didactic şi personalul ştiinţific care activează în instituţiile de învăţămînt publice sau private de toate nivelurile specificate în Codul educaţiei
nr.152 din 17 iulie 2014. Concedierea cadrelor didactice poate avea loc numai în cazul
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încălcării repetate, pe parcursul unui an, a statutului instituţiei. Încălcarea urmează a fi
confirmată, ca şi în alte cazuri, prin probe respective.
m) comiterea de către salariatul care îndeplineşte funcţii educative a unei fapte imorale incompatibile cu funcţia deţinută;
Acest motiv de desfacere a contractului individual de muncă se extinde numai în
privinţa persoanelor care exercită funcţii cu caracter educativ (pedagogii, profesorii instituţiilor de învăţămînt de diferite nivele, maiştrii instruirii de producţie din şcolile
polivalente şi de meserii, educatorii instituţiilor de copii etc.). La salariatul care îndeplineşte funcţii educative se referă acela care face parte din personalul ştiinţific care
activează în instituţiile de învăţămînt publice sau private de toate nivelurile specificate
în Codul educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014.
Concedierea persoanelor care exercită funcţiile respective este posibilă doar dacă fapta imorală este incompatibilă cu aflarea de mai departe a salariatului în funcţia deţinută.
n) aplicarea, chiar şi o singură dată, de către un cadru didactic a violenţei fizice sau
psihice faţă de discipoli (art.301);
Ca şi în cazul desfacerii contractului individual de muncă cu un cadru didactic pentru încălcarea gravă, pe parcursul unui an, a statutului instituţiei de învăţămînt, acesta
se consideră ca temei suplimentar de încetare a contractului individual de muncă încheiat cu cadrele didactice. Violenţa fizică sau psihică faţă de discipoli constă în aplicarea
pedepselor fizice sub formă de lovituri, torturi, ameninţarea cu aplicarea loviturilor,
intimidarea psihică a discipolilor etc. Salariatul poate fi concediat în acest caz pentru
aplicarea, chiar şi o singură dată, a violenţei faţă de discipoli.
o) semnarea de către conducătorul unităţii (filialei, subdiviziunii), de către adjuncţii,
săi sau de către contabilul-şef a unui act juridic nefondat care a cauzat prejudicii materiale unităţii;
Desfacerea contractului individual de muncă pentru motivul indicat poate avea loc
numai cu conducătorul unităţii (filialei, subdiviziunii), adjuncţii săi sau cu contabilul-şef
şi numai cu condiţia că în urma semnării actului unităţii i-a fost cauzat un prejudiciu.
În cazul în care angajatorul nu va putea prezenta probe care să confirme cauzarea prejudiciului unităţii, concedierea pentru acest motiv va fi ilegală. Cauzarea de prejudicii
ca rezultat al semnării actelor juridice urmează a fi confirmată prin orice probă, inclusiv
concluzii de audit, printr-o hotărîre judecătorească sau printr-un act de control intern
efectuat de comisia de cenzori sau alţi specialişti desemnaţi în modul corespunzător.
p) încălcarea gravă, chiar şi o singură dată, a obligaţiilor de muncă;
Motivul respectiv de concediere este aplicabil tuturor salariaţilor unităţii, indiferent
de funcţia deţinută, inclusiv şi faţă de conducătorul unităţii, adjuncţii lui sau contabilul-şef.
Acest temei de concediere din CM (încălcarea gravă, chiar şi o singură dată, a obligaţiilor de muncă) urmează a fi examinat în comun cu art.2111 CM, prin care este definită noţiunea de „încălcare gravă a obligaţiilor de muncă”.
Acţiunile enumerate de legiuitor, la articolul 2111 Codul muncii, sunt exhaustive şi
nu pot fi completate de angajator.
r) prezentarea de către salariat angajatorului, la încheierea contractului individual
de muncă, a unor documente false (art.57 alin.(1)), fapt confirmat în modul stabilit;
Această împrejurare serveşte temei de concediere în cazul în care, la încheierea contractului individual de muncă, salariatul a prezentat documente false şi în condiţia cînd
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documentele autentice, care urmau a fi prezentate, ar fi putut servi ca motiv de refuz în
încheierea contractului individual de muncă. Cu alte cuvinte, salariatul nu poate fi concediat pentru motivul indicat dacă documentele prezentate nu pot servi ca bază pentru
refuzul de a fi angajat. De exemplu, în cazul în care salariatul a prezentat un document
de studii fals de care nu este nevoie pentru a îndeplini lucrul conform contractului individual de muncă şi angajatorul nu a cerut acest document.
s) încheierea, vizînd salariaţii ce prestează munca prin cumul, a unui contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita profesia, specialitatea sau funcţia
respectivă ca profesie, specialitate sau funcţie de bază (art.273);
Pe lîngă temeiurile generale de încetare a contractului individual de muncă, contractul încheiat cu salariatul care prestează muncă prin cumul poate înceta şi în cazul încheierii unui contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita profesia,
specialitatea sau funcţia respectivă ca profesie, specialitate sau funcţie de bază.
La desfacerea contractului individual de muncă cu salariatul angajat prin cumul, în
legătură cu lichidarea unităţii, cu reducerea numărului sau a statelor de personal sau în
cazul încheierii unui contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita
profesia (funcţia) respectivă ca profesie (funcţie) de bază, acestuia i se plăteşte o indemnizaţie de eliberare din serviciu în mărimea salariului său mediu lunar.
[Lit.t) pct.18 abrogată prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.34 din 04.12.2017]
t) transferarea salariatului la o altă unitate cu acordul celui transferat şi al ambilor
angajatori;
În cazul contestării ordinului de concediere pe acest motiv, instanţa va verifica
acordul scris atît al salariatului, cît şi al ambilor angajatori. În cazul în care se va stabili
că transferul a fost făcut fără acordul salariatului sau al unuia din angajatori, actul de
concediere va fi declarat nul.
u) refuzul salariatului de a continua munca în legătură cu schimbarea proprietarului
unităţii sau reorganizarea acesteia, precum şi a transferării unităţii în subordinea unui
alt organ;
Pentru concedierea legală în acest temei este necesar existenţa uneia din cele trei cauze invocate (schimbarea proprietarului; reorganizarea unităţii; transferul unităţii în subordinea unui alt organ), pe de o parte, şi refuzul (e rezonabil ca acesta să fie perfectat în
formă scrisă al salariatului de a continua lucrul în legătură cu una din aceste schimbări),
pe de altă parte. Totodată instanţa trebuie să ţină cont că, în conformitate cu dispoziţiile
art.64 alin.(3) din Codul muncii, în caz de reorganizare sau de schimbare a proprietarului
unităţii, succesorul preia toate drepturile şi obligaţiile existente la momentul reorganizării
sau schimbării proprietarului. Concedierea salariaţilor în aceste cazuri este posibilă numai
cu condiţia reducerii numărului sau a statelor de personal din unitate.
î) refuzul salariatului de a fi transferat la o altă muncă pentru motive de sănătate,
conform certificatului medical (art.74 alin.(2));
Salariatul care, conform certificatului medical, necesită acordarea unei munci mai
uşoare urmează a fi transferat, cu consimţămîntul scris al acestuia, la o altă muncă,
care nu-i este contraindicată. Dacă salariatul refuză transferul, contractul individual de
muncă se desface. În cazul în care un loc de muncă corespunzător lipseşte, contractul
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individual de muncă va fi desfăcut în temeiul constatării faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate
cu certificatul medical.
x) refuzul salariatului de a fi transferat în altă localitate în legătură cu mutarea unităţii în această localitate (art.74 alin.(1));
Transferarea într-o altă localitate împreună cu unitatea se permit numai cu acordul
scris al părţilor. Concedierea pe acest motiv va avea loc în cazul cînd salariatul nu va
accepta transferul în altă localitate în legătură cu mutarea unităţii în această localitate,
precum şi dacă într-adevăr a avut loc mutarea unităţii în altă localitate.
x1) deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă.
y) pentru alte motive prevăzute de prezentul cod şi de alte acte legislative.
Alte motive de concediere a salariatului prevăzute de Codul muncii pot servi:
- eliberarea din serviciu a conducătorului unităţii debitor în conformitate cu legislaţia cu privire la insolvabilitate (art.263 Codul muncii);
- încetarea contractului individual de muncă cu salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere (art.282 Codul muncii);
- încetarea contractului individual de muncă cu salariaţii membri ai personalului
diplomatic şi consular detaşaţi la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova (art.305 Codul muncii).
La alte motive prevăzute de diverse acte legislative se referă şi:
- concedierea colaboratorului vamal în cazul: rămînerii definitive a actului de constatare, prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul
de interese; limitării, prin hotărîre judecătorească definitivă, a dreptului de a îndeplini
atribuţiile sau în cazul existenţei de antecedente penale; retragerii cetăţeniei Republicii
Moldova; aflării în una din situaţiile prevăzute la art.6, art.43 alin(2) lit.h1) j) к) k1) din
Legea serviciului în organele vamale nr.1150 din 20 iulie 2000);
- concedierea în cazul retragerii încrederii personale acordate angajatului din cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică (art.9 alin.(2) lit.b) din Legea cu privire
la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.80
din 7 mai 2010);
- eliberarea directorilor instituţiilor de învăţămînt publice sau a persoanelor care
ocupă funcţii ştiinţifico-didactice în instituţii de învăţămînt superior (art.153 alin.(1) şi
art.155 din Codul educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014 etc.).
Conform art.323 alin.(1) Codul muncii, salariaţilor care au încheiat un contract individual de muncă cu unităţile militare, instituţiile sau organizaţiile Forţelor Armate ori
cu cele ale autorităţilor publice în care legea prevede îndeplinirea serviciului militar sau
special, precum şi persoanelor care execută serviciul civil, li se aplică legislaţia muncii,
cu particularităţile prevăzute de actele normative în vigoare.
[Pct.18 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.34 din 04.12.2017]
19. Nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical, în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, în concediu de maternitate,
în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în concediu
suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 4 ani, în perioada
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îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia
cazurilor de lichidare a unităţii (art.86 alin.(2) Codul muncii).
Conform art.251 Codul muncii, se interzice concedierea femeilor gravide, a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 4 ani şi a persoanelor care folosesc concediile pentru
îngrijirea copilului prevăzute la art.124, 126 şi 127, cu excepţia cazurilor prevăzute la
art.86 alin.(1) lit.b), g)-k).
În baza tuturor temeiurilor, prevăzute de art.86 alin.(1), concedierea salariaţilor,
membri de sindicat, se va efectua doar cu consultarea prealabilă a organului (organizatorului) sindical din unitate.
Concedierea persoanei alese în organul sindical şi neeliberate de la locul de muncă
de bază se admite cu respectarea modului general de concediere şi doar cu acordul preliminar al organului sindical al cărui membru este persoana în cauză.
Conducătorii organizaţiei sindicale primare (organizatorii sindicali) neeliberaţi de
la locul de muncă de bază nu pot fi concediaţi fără acordul preliminar al organului sindical ierarhic superior.
Organele sindicale (organizatorii sindicali), indicate la alin.(1) – (3) art.87 din Codul muncii, îşi vor comunica acordul sau dezacordul (opinia consultativă), argumentat
în scris, privind concedierea salariatului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acordului (opiniei consultative) de către angajator.
Astfel, la contestarea ordinului de concediere, instanţa va verifica dacă aceasta
a avut loc cu consultarea prealabilă a organului (organizatorului) sindical sau, după
caz, cu acordul organului sindical din unitate. În cazul în care concedierea a avut loc
fără consultarea prealabilă sau în cazurile prevăzute de lege, fără acordul organului
sindical, actul de concediere va fi considerat ilegal, cu restabilirea salariatului la locul
de muncă.
Conform art.184 Codul muncii, angajatorul este obligat să preavizeze salariatul,
prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), sub semnătură, despre intenţia sa de a desface
contractul individual de muncă încheiat pe o durată nedeterminată sau determinată, în
următoarele termene:
a) cu 2 luni înainte – în caz de concediere în legătură cu lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, reducerea numărului sau a statelor de
personal la unitate (art.86 alin.(1) lit.b) şi c));
b) cu o lună înainte – în caz de concediere în legătură cu constatarea faptului că
salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării
insuficiente confirmate prin hotărîrea comisiei de atestare (art.86 alin.(1) lit.e)).
La încetarea contractului individual de muncă ca urmare a încălcării de către salariat a obligaţiilor sale de muncă (art.86 alin.(1) lit.g)-k), m), o)-r)), preavizarea nu este
obligatorie.
[Pct.19 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.34 din 04.12.2017]
Temeiuri suplimentare pentru încetarea contractului individual de muncă
20. Pentru unele categorii de salariaţi, Codul muncii prevede şi alte temeiuri suplimentare pentru încetarea contractului individual de muncă.
Astfel, conform art.263 Codul muncii, contractul individual de muncă încheiat cu
conducătorul unităţii poate înceta în caz de:
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a) eliberare din serviciu a conducătorului unităţii debitor în conformitate cu legislaţia cu privire la insolvabilitate;
b) emitere de către organul abilitat sau proprietarul unităţii a ordinului (dispoziţiei,
deciziei, hotărîrii) întemeiat juridic de încetare a contractului individual de muncă înainte de termen; precum şi
c) în alte cazuri prevăzute de contractul individual de muncă.
Legiuitorul nu defineşte expres nici lista temeiurilor suplimentare şi nici natura
motivelor suplimentare pentru încetarea contractului individual de muncă cu conducătorul unităţii. În legătură cu aceasta, în fiecare caz concret aceste temeiuri sunt stabilite
prin acordul părţilor în contractul individual de muncă. Desfacerea contractului individual de muncă cu conducătorul unităţii va fi legală dacă însăşi temeiul suplimentar
de încetare a contractului individual de muncă va fi formulat în mod clar, concret şi cu
siguranţă. Cu alte cuvinte, este necesar ca să fie clar pentru care fapte comise a avut loc
încetarea contractului individual de muncă.
În caz de încetare a contractului individual de muncă încheiat cu conducătorul unităţii în baza ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) organului abilitat sau al proprietarului unităţii (art.263 lit.b)), în lipsa unor acţiuni sau inacţiuni culpabile, conducătorul este
preavizat în scris cu o lună înainte şi i se plăteşte o compensaţie pentru încetarea contractului individual de muncă înainte de termen, în mărime de cel puţin 3 salarii medii lunare.
Mărimea concretă a compensaţiei se stabileşte în contractul individual de muncă.
Ca temei suplimentar de încetare a contractului individual de muncă încheiat cu
cadrele didactice, în afară de încălcare gravă, repetată pe parcursul unui an, a statutului
instituţiei de învăţămînt (art.86 alin.(1) lit.l) şi aplicare, chiar şi o singură dată, a violenţei fizice sau psihice faţă de discipoli (art.86 alin.(1) lit.n), este şi stabilirea pensiei pentru
limita de vîrstă. La încetarea contractului individual de muncă în legătură cu stabilirea
pensiei pentru limita de vîrstă nu este necesară preavizarea salariatului (Avizul consultativ al Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la modul de aplicare a art.301 alin.
(1) lit.c) Codul muncii din 04 martie 2013).
Contractul individual de muncă încheiat cu cadrele din organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării poate înceta în următoarele temeiuri suplimentare:
a) pierderii concursului pentru ocuparea funcţiilor ştiinţifice şi de conducere prevăzute de statutul organizaţiei respective;
b) neatestării, în conformitate cu statutul organizaţiei respective, a cercetătorilor
ştiinţifici, lucrătorilor din întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile auxiliare de deservire şi de administrare a activităţii ştiinţifice;
Conform art.310 Codul muncii, pe lîngă temeiurile generale prevăzute de prezentul cod, contractul individual de muncă încheiat cu salariatul asociaţiei religioase poate
înceta în temeiurile suplimentare prevăzute de contract (art.82 lit.j) – forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care exclude posibilitatea continuării raporturilor de muncă.
Termenul de preavizare a salariatului asociaţiei religioase privind eliberarea din serviciu
în temeiurile prevăzute de contractul individual de muncă, precum şi modul şi condiţiile acordării garanţiilor şi compensaţiilor în caz de eliberare din serviciu, se stabilesc în
contractul individual de muncă.
[Pct.20 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.34 din 04.12.2017]
21. Dacă la soluţionarea litigiilor de anulare a actului de concediere şi repunerea în
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funcţie a salariatului instanţa va constata că a existat temei de desfacere a contractului
individual de muncă, însă în actul de concediere motivele de concediere au fost formulate
greşit, atunci instanţa este în drept de a stabili formularea motivelor în conformitate cu
legislaţia muncii, luînd în considerare circumstanţele reale care au servit temei de concediere.
Restabilirea în funcţie a salariatului cu care a fost încheiat un contract individual de
muncă pentru o perioadă determinată este posibilă numai în limitele temporale indicate
în contract. Dacă la momentul pronunţării hotărîrii, termenul de acţiune contractuală a
expirat, instanţa va dispune modificarea temeiului concedierii şi modificarea înscrierii
în carnetul de muncă.
În cazul în care salariatul a fost concediat înaintea expirării termenului de preaviz,
în litigiile de încetare a contractului individual de muncă pentru care preavizarea salariatului este expres prevăzută, instanţa de judecată va schimba data concedierii.
La examinarea litigiilor de încetare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului (concedierea), instanţa de judecată se va conduce şi de prevederile
Convenţiei cu privire la încetarea raporturilor de muncă din iniţiativa patronului nr.158
din 22.06.82, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.994 din 15.10.96 (în vigoare din
21.11.1996).
Este de reţinut că, la examinarea cauzelor de desfacere a contractului individual de
muncă din iniţiativa angajatorului, datoria de a dovedi prezenţa temeiului juridic de
concediere îi revine angajatorului.
Particularităţile examinării litigiilor individuale de muncă în procedura contenciosului administrativ
22. O chestiune importantă care necesită o cercetare suplimentară ţine de categoria
de subiecţi – parte a litigiilor individuale de muncă care, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, se examinează în procedura contenciosului administrativ.
Prin definiţie, litigiul individual de muncă este un conflict juridic din domeniul reglementării muncii care poate fi soluţionat în modul stabilit de lege, ale cărui părţi sunt
salariatul şi angajatorul, şi al cărui conţinut constituie drepturile, obligaţiile şi interesele
părţilor raportului individual de muncă, ce nu pot fi exercitate ca urmare a divergenţelor nesoluţionate dintre părţi.
Potrivit art.5 din Legea contenciosului administrativ, sunt subiecţi cu drept de sesizare în contenciosul administrativ persoana, inclusiv funcţionarul public, militarul,
persoana cu statut militar.
Salariatul domeniului public, conform definiţiei Legii cu privire la funcţia publică
şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008, este persoana care ocupă funcţie
de stat remunerată şi care dispune de ranguri şi grade, precum şi persoana cu funcţie
de răspundere care este funcţionarul public învestit cu atribuţii în vederea exercitării
funcţiilor autorităţilor publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie.
Conform art.68 din Legea menţionată, cauzele care au ca obiect raporturile de serviciu sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ, cu excepţia situaţiilor
pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe.
Anexa nr.1 al Legii prevede autorităţile publice care cad sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
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Reglementarea juridică ce ţine de soluţionarea litigiilor individuale de muncă a categoriei de salariaţi ce fac parte din domeniul public este incompletă. O primă sarcină
a instanţei de judecată este de a clarifica apartenenţa litigiilor salariaţilor ce prestează
muncă în domeniul public la categoria litigiilor individuale de muncă.
Dreptul funcţionarilor publici la soluţionarea litigiilor individuale de muncă derivă
din însuşi art.5 din Codul muncii, care asigură tuturor salariaţilor, fără excepţie, dreptul
la soluţionarea litigiilor individuale de muncă. Categoria dată de litigii individuale de
muncă reiese, de asemenea, din legislaţia muncii care, în primul rînd, defineşte angajatorul ca întreprindere, instituţie sau organizaţie cu statut de persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate, în al doilea rînd, stabileşte în art.3 lit.d) că normele Codului
muncii se aplică angajatorilor persoane fizice sau juridice din sectorul public, privat sau
mixt care folosesc munca salariată.
Însă, pentru a obţine calitatea de funcţionar public nu este suficientă numai funcţia
deţinută la o autoritate publică, deoarece sunt funcţionari persoanele care prestează un
serviciu permanent la o autoritate publică, fără a fi prin aceasta funcţionari publici.
Conform art.4 al Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
prevederile prezentei legi se aplică funcţionarilor publici din autorităţile publice specificate în anexa nr.1.
Prevederile prezentei legi nu se aplică:
a) persoanelor ce exercită funcţii de demnitate publică;
b) personalului încadrat, pe baza încrederii personale, în cabinetul persoanelor ce
exercită funcţii de demnitate publică;
c) personalului din autorităţile publice care desfăşoară activităţi auxiliare de secretariat, protocol, administrative, de administrare a sistemelor informaţionale, inclusiv de
introducere şi prelucrare a informaţiei ce asigură funcţionarea autorităţii publice;
c1) personalului angajat pe o durată determinată din contul veniturilor suplimentare şi al altor surse;
d) altor categorii de personal care nu desfăşoară activităţi ce implică exercitarea
prerogativelor de putere publică.
Astfel, salariaţii litigiilor individuale de muncă ce rezultă din domeniul public pot
fi clasificaţi în trei categorii:
a) funcţionarii publici;
b) salariaţii care nu au calitate de funcţionari publici, dar care prestează muncă în
domeniul public;
c) persoanele alese.
Prin urmare, din categoriile menţionate, doar funcţionarii publici constituie parte
a litigiilor individuale de muncă care urmează a fi examinate în cadrul procedurii de
contencios administrativ.
Angajatorul, parte a litigiului individual de muncă în contenciosul administrativ,
este orice structură organizatorică sau organ, instituit prin lege sau printr-un act administrativ normativ, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării
unui interes public. Sunt asimilate autorităţilor publice în sensul Legii contenciosului
administrativ şi persoanele de drept privat care exercită atribuţii de putere publică sau
utilizează domeniul public, fiind împuternicite prin lege să presteze un serviciu de interes public.
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Cererea în contencios administrativ se va înainta în judecătoriile în a căror rază
teritorială îşi are domiciliul reclamantul sau îşi are sediul pîrîtul, cu excepţia cazurilor
cînd prin lege este stabilită o altă competenţă.
Litigiile individuale de muncă cu participarea funcţionarilor publici şi a persoanelor cu statut special nu trebuie să fie condiţionate de efectuarea procedurii prealabile, la
fel ca şi orice litigiu individual de muncă. Excepţie vor constitui acţiunile funcţionarilor
privind repararea prejudiciului material şi moral cauzat salariatului. În temeiul art.332
din Codul muncii, salariatul trebuie să înainteze o cerere scrisă angajatorului, la care
acesta este obligat să răspundă în termen de 10 zile. Dacă însă cererea de chemare în judecată a salariatului va cuprinde mai multe cerinţe dintre care va face parte şi repararea
prejudiciului, atunci procedura prealabilă de soluţionare se exclude.
O altă particularitate care deosebeşte modul de soluţionare a divergenţelor dintre
funcţionarii publici şi angajatorii acestora este termenul de adresare în instanţa de judecată.
Pentru funcţionarii publici şi persoanele cu statut special termenul de adresare în
instanţa de judecată este de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ, în
cazul în care legea nu dispune altfel (art.17 din Legea contenciosului administrativ).
Cererile depuse cu omiterea, din motive întemeiate, a termenelor prevăzute de lege
pot fi repuse în termen de instanţa de judecată.
23. Conform art.256 alin.(2) CPC, art.356 Codul muncii, hotărîrea judecătorească
privind reintegrarea în serviciu a salariatului concediat sau transferat nelegitim urmează
a fi executată imediat. În cazul în care administraţia unităţii sau organul ei colegial nu
a executat hotărîrea judecătorească privind restabilirea salariatului la locul de muncă,
instanţa, în baza procesului-verbal de constatare întocmit de executorul judecătoresc, va
aplica persoanei cu funcţie de răspundere sau, după caz, membrilor organului colegial,
obligaţi să execute hotărîrea, sancţiunea prevăzută de Codul contravenţional. În acest
caz, executorul judecătoresc stabileşte debitorului un nou termen de executare (art.153
din Codul de executare).
24. Repararea prejudiciului cauzat salariatului în urma refuzului de angajare la
muncă, concedierii, transferului nelegitim sunt explicate în hotărîrea Plenului Curţii
Supreme de Justiţie nr.11 din 03.10.2005 „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează obligaţia uneia dintre părţile contractului
individual de muncă de a repara prejudiciul cauzat celeilalte părţi”.
25. Din data adoptării prezentei hotărîri, se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.12 din 03.10.2005 „Cu privire la practica judiciară a examinării litigiilor care apar în cadrul încheierii, modificării şi încetării contractului individual de muncă”, cu modificările ulterioare.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 22 decembrie 2014
Nr. 9

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica aplicării de către instanţele de judecată
a legislaţiei procedurale la examinarea pricinilor
civile în ordine de revizuire
nr. 2 din 15.04.2013
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2013, nr.7-8, pag.14
***
În legătură cu modificările şi completările operate la Codul de procedură civilă, prin
Legea nr.155 din 05.07.2012, în vigoare la 30.11.2012, în scopul aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei procedurale la examinarea pricinilor civile în ordine de revizuire, în temeiul art.2 lit.e), 16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.17 din Codul
de procedură civilă, Plenul Curţii Supreme de Justiţie dă următoarele explicaţii:
Prevederi generale
1. Procedura de examinare a cauzelor în ordine de revizuire este reglementată de
Capitolul XXXIX CPC (art.446-453).
Revizuirea este o cale de atac de retractare care presupune redeschiderea procedurilor judiciare în privinţa unei cauze civile. Aceasta nu presupune rejudecarea cauzei în
mod implicit, ci doar ca efect al admiterii cererii de revizuire, ceea ce prezumă existenţa
temeiurilor în acest sens. De altfel, poate avea loc o ingerinţă asupra securităţii raportului juridic.
Revizuirii îi sunt caracteristice următoarele particularităţi:
- este o cale de atac extraordinară pusă de lege la dispoziţia persoanelor interesate;
- obiect al revizuirii este actul judecătoresc de dispoziţie irevocabil;
- este o cale condiţionat suspensivă de executare silită.
Obiectul revizuirii
2. Pot fi supuse revizuirii actele judecătoreşti de dispoziţie, la care, în conformitate
cu art.446 CPC, se referă hotărîrile, încheierile şi deciziile irevocabile ale tuturor instanţelor judecătoreşti.
Articolul 14 CPC stipulează că din categoria actelor judecătoreşti de dispoziţie face
parte şi ordonanţa judecătorească, care se emite în condiţiile art.345 CPC. În acest sens,
cu toate că legea nu indică concret, obiect al revizuirii poate fi şi ordonanţa judecătorească. Interpretarea extensivă a art.446 CPC este impusă de efectele obligatoriu şi executoriu atribuit ordonanţelor judecătoreşti conform art.16 CPC. În consecinţă, practica
judiciară atestă numeroase cazuri cînd există o ordonanţă judecătorească şi în privinţa
aceloraşi pretenţii, cu aceleaşi temeiuri şi părţi se pronunţă o hotărîre judecătorească.
Conţinutul acestora poate fi diferit şi, ca rezultat, dificultăţile de executare care pot apărea determină revizuirea ordonanţei judecătoreşti.
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Caracterul susceptibil de revizuire al ordonanţei judecătoreşti se impune şi prin faptul că ordonanţa judecătorească, făcînd parte din categoria actelor judecătoreşti de dispoziţie, are puterea unei hotărîri judecătoreşti sau a unui alt act judecătoresc de dispoziţie.
Actul judecătoresc de dispoziţie (ca orice act juridic, în general) produce, pe lîngă
efecte obligatorii între părţi, întemeiate pe principiul relativităţii, şi efecte de opozabilitate faţă de terţi.
Articolul 353 alin.(1) CPC prevede că, în termen de 5 zile de la data depunerii
obiecţiilor, instanţa care a emis ordonanţa dispune, prin încheiere care nu se supune
nici unei căi de atac, admiterea obiecţiilor debitorului şi anularea ordonanţei sau dispune, prin încheiere, respingerea obiecţiilor. Iar alin.(4) al acestui articol prevede că,
în cazul în care obiecţiile nu se referă la fondul cauzei, judecătorul va emite o încheiere
despre refuzul de anulare a ordonanţei. Încheierea respectivă poate fi atacată cu recurs
în termen de 10 zile.
În acest sens, încheierile emise în condiţiile art.353 alin.(4) CPC, art.349 alin.(2)
CPC pot fi obiect al revizuirii.
În conformitate cu art.3184 alin.(1) CPC, în cazurile de violenţă în familie, instanţa
de judecată emite o încheiere, prin care admite sau respinge cererea privind emiterea
ordonanţei de protecţie.
Alineatul (2) al acestui articol prevede că, în cazul admiterii cererii, instanţa emite o
ordonanţă de protecţie prin care aplică agresorului una sau mai multe măsuri prevăzute
de această normă. În acest sens, ordonanţă de protecţie constituie actul de aplicare al
încheierii judecătoreşti şi poate fi supusă revizuirii doar împreună cu încheierea instanţei de judecată prin care s-a dispus admiterea ordonanţei de protecţie. Încheierea de
respingere a cererii privind emiterea ordonanţei de protecţie constituie obiect de sine
stătător al revizuirii.
3. Se va reţine că hotărîrile judecătoreşti suplimentare, emise în condiţiile art.250
CPC, sunt susceptibile de a fi revizuite.
În cazul situaţiilor reglementate de art.249, 251, 252, 253 CPC, actele judecătoreşti
emise pot fi revizuite separat de hotărîrea judecătorească, avînd în vedere că acestea
vizează nişte aspecte legate de deplinătatea actelor judecătoreşti.
4. Pot fi obiect al revizuirii toate încheierile judecătoreşti prin care nu se soluţionează fondul cauzei, însă care sunt susceptibile de atac separat.
Nu pot fi supuse revizuirii separat încheierile judecătoreşti premergătoare prin care
nu se termină procesul şi care dobîndesc valoare juridică doar concomitent cu hotărîrea
(de ex. încheierile cu privire la amînarea procesului, administrarea probelor, recuzarea
etc.), respectiv care nu sunt susceptibile de atac separat, dar care se atacă odată cu fondul
cauzei.
Încheierea de admitere a cererii de revizuire şi de casare a hotărîrii sau deciziei supuse revizuirii nu poate face obiectul revizuirii, deoarece se supune căilor de atac odată
cu fondul, în condiţiile legii (art.453, alin.(2) CPC).
Dat fiind faptul că revizuirea nu este o cale de contestare, ci de retractare, la obiectul revizuirii pot fi atribuite şi încheierile instanţei de recurs privind inadmisibilitatea
recursului.
5. Se specifică faptul că, în unele cazuri, legea prevede expres imposibilitatea absolută de atacare a unor dispoziţii judecătoreşti. De exemplu: încheierile prin care se
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soluţionează conflictele de competenţă (art.44 alin.(9) CPC), încheierile cu privire la
anularea ordonanţei judecătoreşti (art.353 alin.(1) CPC). În acest sens, aceste încheieri
nu pot fi obiect al revizuirii.
6. Nu pot fi supuse revizuirii deciziile instanţei de apel sau recurs, prin care s-a
dispus rejudecarea cauzei (art.385, alin.(1), lit.d), 429 alin.(4), 445, alin.(1), lit.c) şi c1)
CPC).
7. Revizuirea poate fi exercitată chiar şi în cazul în care partea nu a exercitat căile
de atac apelul sau recursul. În acest caz, este obligatoriu, pentru depunerea cererii de
revizuire, ca actul judecătoresc să fie irevocabil.
Subiectele revizuirii
8. Persoanele care sunt investite cu dreptul să depună cerere de revizuire sunt enumerate în art.447 CPC, şi anume.
Sunt în drept să depună cerere de revizuire:
a) părţile şi alţi participanţi la proces;
b) persoanele care nu au participat la proces, dar care sunt lezate în drepturi prin
hotărîrea, încheierea sau decizia judecătorească;
c) Agentul guvernamental, în cazurile prevăzute la art.449 lit.g) şi h).
9. Articolul 59 CPC specifică faptul că parte în proces (reclamant sau pîrît) poate
fi orice persoană fizică sau juridică prezumată, la momentul intentării procesului, ca
subiect al raportului material litigios.
În categoria de alţi participanţi la proces, potrivit art.55 CPC, intră intervenienţii,
procurorul, petiţionarii, persoanele care, în conformitate cu art.7 alin.(2), art.73 şi 74,
sunt împuternicite să adreseze în instanţă cereri în apărarea drepturilor, libertăţilor şi
intereselor legitime ale unor alte persoane sau care intervin în proces pentru a depune
concluzii în apărarea drepturilor unor alte persoane, precum şi persoanele interesate în
pricinile cu procedură specială.
10. O altă categorie de persoane care pot fi subiecţi ai revizuirii sunt persoanele care
nu au fost antrenate în proces, dar cărora, printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă,
li s-a încălcat drepturile, libertăţile sau interesele legitime. O asemenea situaţie poate
duce direct la încălcarea art.6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi
Libertăţilor Fundamentale ale Omului.
Competenţa instanţelor de judecată la examinarea cererii de revizuire
11. În conformitate cu art.448 CPC, în cazul în care cererea de revizuire se depune
împotriva unei hotărîri sau încheieri rămase irevocabilă prin neatacare, aceasta se soluţionează de instanţa care s-a pronunţat asupra fondului.
În cazul în care, cererea de revizuire împotriva unei hotărîri care, fiind supusă căilor
de atac, a fost menţinută, modificată sau casată, emiţîndu-se o nouă hotărîre, se soluţionează de instanţa care a menţinut, a modificat hotărîrea sau a emis o nouă hotărîre.
Cererea de revizuire declarată în temeiurile prevăzute la art.449 lit.g) şi h) se examinează în toate cazurile de Curtea Supremă de Justiţie, în conformitate cu prevederile
art.453.
Cererile de revizuire împotriva deciziilor curţilor de apel, în privinţa cărora Curtea
Supremă de Justiţie s-a pronunţat printr-o decizie asupra inadmisibilităţii, se examinează de Curtea Supremă de Justiţie (art.448 alin.(4) CPC).
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Se atenţionează asupra discordanţei între prevederile art.448 alin.(4) CPC cu cele ale
art.440 alin.(1) CPC, modificat prin Legea nr.155 din 05.07.2012, în vigoare 30.11.2012,
conform căruia, în cazul în care se constată existenţa unuia din temeiurile prevăzute la
art.433, completul din 3 judecători decide în mod unanim, printr-o încheiere motivată
irevocabilă, asupra inadmisibilităţii recursului.
Or, în atare situaţie sunt aplicabile prevederile art.440 alin.(1) CPC şi, respectiv,
se depune cererea de revizuire împotriva încheierii Curţii Supreme de Justiţie privind
inadmisibilitatea recursului.
Temeiurile declarării revizuirii
12. Cererea de revizuire poate fi declarată doar în temeiurile expres prevăzute în
art.449 CPC. Lista temeiurilor este exhaustivă şi nu poate fi completată.
Declararea revizuirii pentru alte temeiuri decît cele prevăzute în această normă
duce la respingerea cererii de revizuire ca inadmisibilă.
13. Dat fiind faptul că art.449 lit.a) CPC prevede ca temei pentru revizuire constatarea prin sentinţă penală irevocabilă, comiterea unei infracţiuni în legătură cu
pricina care se judecă, se menţionează că acest temei se referă la cazurile în care un judecător, grefier, martor, traducător sau unul dintre alţi participanţi la proces enumeraţi
în art.55, 59 CPC, care au luat parte la judecarea unei pricini civile, au fost condamnaţi
printr-o sentinţă penală irevocabilă pentru infracţiune în legătură cu judecarea pricinii
civile, anterior examinate. Deci, în acest caz, forţă probantă o are doar sentinţa irevocabilă, care să fie în legătură cu expunerea pricinii.
Prezentarea în instanţa de revizuire numai a actelor de pornire a urmăririi penale
sau de transmitere în privinţa unuia dintre subiecţii menţionaţi care se bănuieşte sau se
învinuieşte că a comis o infracţiune în legătură cu judecarea pricinii, nu pot fi acceptate
ca probă pentru constatarea circumstanţelor prevăzute de art.449 lit.a) CPC.
Se va reţine că la cazurile prevăzute de norma respectivă se includ şi situaţiile ce se
referă la falsificarea de probe.
Totodată, se menţionează despre existenţa unor circumstanţe care indică direct la
faptul că, unul dintre subiecţi a comis o infracţiune în legătură cu judecarea pricinii, însă
în virtutea unor împrejurări obiective nu pot fi constatate prin sentinţă penală irevocabilă. De exemplu: poate fi constatat faptul comiterii unei infracţiuni în legătură cu pricina care se judecă, în baza actului organului de urmărire penală de încetare a urmăririi
penale, în legătură cu intervenirea termenului de prescripţie (art.60 Cod penal) sau în
legătură cu actul de amnistie (art.107 Cod penal). În atare situaţie, situaţiile menţionate
se vor încadra în rigorile prevăzute de art.449 lit.a) CPC.
14. În cazul în care se invocă temeiul prevăzut de art.449 lit.b) CPC - au devenit
cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost şi nu au
putut fi cunoscute revizuentului, dacă acesta dovedeşte că a întreprins toate măsurile pentru a afla circumstanţele şi faptele esenţiale în timpul judecării anterioare
a pricinii, este important ca circumstanţele sau faptele date existente obiectiv pînă la
data pronunţării hotărîrii, să fie confirmate prin prezentarea unor probe concludente şi
pertinente, să aibă importanţă esenţială pentru justa soluţionare a cauzei civile, adică să
aibă putere decisivă asupra concluziei (hotărîrii) instanţei de judecată, să fie descoperite
după ce hotărîrea judecătorească devine irevocabilă.
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Circumstanţele nou-descoperite pot fi definite ca totalitatea de fapte juridice
(obiect al probaţiei) care duc la apariţia, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor civile, care au o importanţă esenţială pentru soluţionarea justă a cauzei civile,
totodată, avînd putere decisivă asupra concluziei instanţei de judecată, care nu au fost
cunoscute revizuentului anterior, dar existau pînă la momentul pronunţării hotărîrii,
care să fie descoperite după ce hotărîrea judecătorească a devenit irevocabilă, şi dacă
revizuentul dovedeşte că a întreprins toate măsurile pentru a afla circumstanţele şi
faptele esenţiale în timpul judecării şi faptele esenţiale în timpul judecării anterioare
a pricinii.
Elemente de fapt, ca modalitate a probării circumstanţelor, vor constitui, în conformitate cu art.117 alin.(2) CPC, explicaţiile părţilor şi ale altor persoane interesate în
soluţionarea pricinii, depoziţiile martorilor, înscrisuri, probe materiale, înregistrări audio-video, concluziile experţilor. În acest sens, se menţionează că, potrivit art.451 alin.
(1) CPC, se indică direct temeiul de declarare a revizuirii prevăzut de art.449 CPC, iar la
cererea de revizuire se anexează, în mod obligatori, probele ce le confirmă.
Se relevă faptul că obiect al probaţiunii, la examinarea cererilor de revizuire, pot fi
circumstanţele importante, atît în sens material, cît şi în sens procesual.
15. Atunci cînd se invocă temeiul prevăzut de art.449 lit.c) CPC - instanţa a emis
o hotărîre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost implicate în proces, instanţa de judecată urmează să constate dacă persoana care nu a fost implicată în proces
este subiect al raportului material litigios. În acest sens urmează a fi prezentate probe
pertinente şi concludente, iar instanţa urmează să constate dacă prin hotărîrea supusă
revizuirii, persoanei implicate în proces, i-au fost încălcate aceste drepturi.
16. În cazul invocării temeiului prevăzut de art.449 lit.e) CPC - s-a anulat ori s-a
modificat hotărîrea, sentinţa sau decizia instanţei judecătoreşti care au servit drept
temei pentru emiterea hotărîrii sau deciziei a căror revizuire se cere, este important
ca actul de dispoziţie în cauză să devină irevocabil şi ca acest act să fi stat la baza emiterii
hotărîrii supuse revizuirii.
Nu este suficient ca aceste acte judecătoreşti, care au fost anulate, să fie prezente pur
şi simplu în dosar, ci să se regăsească în motivarea acestuia sau să fi fost luat în considerare de instanţa de judecată în temeiul art.123 CPC. Simplul fapt că cineva o anexat
o hotărîre judecătorească, fie ea şi irevocabilă, nu înseamnă neapărat că instanţa a ţinut
cont de ea, atunci cînd a pronunţat o hotărîre judecătorească nemotivată devenită irevocabilă prin neatacare. În asemenea cazuri, respectivul temei de revizuire devine inoperabil şi va constitui o ingerinţă asupra securităţii raportului juridic. Instanţa competentă
va trebui să respingă o astfel de cerere de revizuire ca inadmisibilă.
17. Invocarea temeiului prevăzut la art.449 lit.g) CPC - Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Guvernul Republicii Moldova a iniţiat o procedură de reglementare pe cale amiabilă într-o cauză pendinte împotriva Republicii Moldova, prezumă
că însăşi afirmarea despre iniţierea procedurii de reglementare pe cale amiabilă constituie temei de revizuire.
18. Un alt temei al revizuirii este cel prevăzut de art.449 lit.h) CPC - Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, printr-o hotărîre, fie Guvernul Republicii
Moldova a recunoscut, printr-o declaraţie, o încălcare a drepturilor sau libertăţilor
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fundamentale care poate fi remediată, cel puţin parţial, prin anularea hotărîrii pronunţate de o instanţă de judecată naţională.
Referitor la acest temei se menţionează că existenţa unei constatări a Curţii Europene a Drepturilor Omului privind încălcarea unui drept sau a unei libertăţi fundamentale
ale omului, în pricina a cărei act judecătoresc se solicită a fi revizuit, constituie drept
temei de admitere a cererii de revizuire.
Statuarea Curţii Europene cu privire la încălcarea unui drept sau libertăţi fundamentale ale omului, nu poate fi negată de instanţa competentă să se pronunţe asupra
revizuirii. Hotărîrile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului sunt obligatorii
pentru toate statele membre ale Consiliului Europei.
Depunerea cererii de revizuire. Termenele de declarare a cererii de revizuire
19. Cererea de revizuire se perfectează în scris, în conformitate cu art.451 alin.(2)
CPC, şi se depune la instanţa competentă prevăzută de art.448.
În cazul în care cererea de revizuire se depune contrar prevederilor art.448 CPC,
instanţa sesizată va emite o încheiere privind refuzul în primirea cererii şi le va explica
părţilor dreptul de a se adresa la instanţa competentă să examineze cererea de revizuire.
20. Cererea de revizuire se depune de persoanele menţionate la art.447, indicîndu-se în mod obligatoriu temeiurile consemnate la art.449 şi anexîndu-se probele ce le
confirmă.
Cererile de revizuire nu se impun cu taxa de stat, conform art.85, alin.(1) lit.n) CPC.
21. Nu se admite depunerea repetată a cererii de revizuire în aceleaşi temeiuri
(art.451 alin.(4) CPC).
Prin cererea de revizuire repetată se va înţelege cererea declarată într-un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect, în privinţa aceleaşi hotărîri şi pe aceleaşi
temeiuri care au mai fost invocate anterior.
Se va reţine că, în sensul art.451 alin.(4) CPC, în cazul în care se depune cererea
repetată a cererii de revizuire în temeiul art.449 CPC, dar cu indicarea altor circumstanţe, decît cele invocate în cererea de revizuire anterioară, în cazul respingerii acesteia,
depunerea repetată a cererii de revizuire nu se va încadra în rigorile menţionate la alin.
(4) al art.451 CPC.
22. Termenul de depunere a cererii de revizuire reprezintă intervalul de timp, în
cadrul căruia poate fi exercitată calea de atac a revizuirii. Termenul dat este unul legal
şi imperativ.
Termenul de declarare a cererii de revizuire este şi o condiţie obligatorie de exercitare şi admitere a cererii de revizuire, nerespectarea căruia poate duce la consecinţe
grave în ceea ce priveşte periclitarea securităţii raportului juridic.
23. În conformitate cu art.450 CPC, cererea de revizuire se depune:
a) în termen de 3 luni din ziua în care sentinţa penală a devenit irevocabilă –în cazul
prevăzut la art.449 lit.a);
b) în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a luat cunoştinţă de
circumstanţele sau faptele esenţiale ale pricinii care nu i-au fost şi nu puteau să-i fie
cunoscute anterior, dar nu mai tîrziu de 5 ani de la data rămînerii irevocabile a hotărîrii,
încheierii sau deciziei – în cazul prevăzut la art.449 lit.b);
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c) în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a luat cunoştinţă de circumstanţele respective – în cazul prevăzut la art.449 lit.c);
d) în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a luat cunoştinţă de hotărîrea, sentinţa sau decizia anulată sau modificată care a servit drept temei pentru emiterea hotărîrii sau deciziei a căror revizuire se cere – în cazul prevăzut la art.449 lit.e);
e) în interiorul termenului de derulare a procedurii de reglementare pe cale amiabilă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – în cazul prevăzut la art.449 lit.g);
f) în termen de 6 luni de la pronunţarea hotărîrii sau deciziei Curţii Europene a
Drepturilor Omului – în cazul prevăzut la art.449 lit.h).
24. Dacă cererea de revizuire este depusă cu omiterea termenelor de adresare, prevăzute în art.450 CPC, aceasta urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.
Întrucît Capitolul XXXIX al CPC nu prevede restricţii şi nu instituie termen de
decădere, în cazul omiterii termenului de declarare a cererii de revizuire prevăzut de
art.450 CPC, revizuentul poate solicita repunerea în termen în conformitate cu prevederile art.116 CPC.
În acest caz, instanţa de judecată urmează să aprecieze “suficienţa justificării motivelor invocate pentru prelungirea acestui termen de prescripţie”.
Examinarea cererii de revizuire
25. Articolul 452 alin.(1) CPC prevede că instanţa examinează cererea de revizuire
în şedinţă publică în conformitate cu normele de examinare a cererii de chemare în
judecată.
Dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază.
Participanţilor la proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei. Neprezentarea lor
însă nu împiedică examinarea cererii de revizuire.
Se atrage atenţia instanţelor judecătoreşti că în toate cazurile la materialele pricinii
trebuie să fie anexate datele care confirmă faptul citării legale a participanţilor la proces.
Avînd în vedere că dispoziţiile Codului de procedură civilă nu învesteşte Curtea
Supremă de Justiţie cu competenţa de a examina pricini civile, în conformitate cu normele de examinare a cererii de chemare în judecată, ţinînd cont de practica judiciară
şi în virtutea modificărilor operate la Codul de procedură civilă, prin Legea nr.155 din
05.07.2012, în vigoare din 30.11.2012, Curtea Supremă de Justiţie va examina cererea de
revizuire fără înştiinţarea participanţilor la proces. În caz de necesitate se poate decide
invitarea unor participanţi sau reprezentanţi ai acestora pentru a se pronunţa asupra
temeiurilor invocate în cererea de revizuire.
26. Examinarea cererii de revizuire se limitează doar la admisibilitatea acesteia şi a
faptelor pe care se întemeiază, fără a se pronunţa asupra fondului cauzei.
Capacitatea procesuală, existenţa unuia din temeiurile prevăzute de lege, respectarea termenului de depunere a cererii constituie condiţii obligatorii pentru admisibilitatea cererii de revizuire.
Cererea de revizuire poate fi înaintată şi în situaţia în care acţiunea constă din mai
multe pretenţii (capete de cerere), invocîndu-se temei de revizuire doar pe un capăt
de cerere. În acest caz, în situaţia admiterii cererii de revizuire, rejudecarea cauzei va
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fi limitată doar la acele capete ale acţiunii asupra cărora s-a admis cererea de revizuire,
celelalte pretenţii fiind acoperite de puterea lucrului judecat a hotărîrii judecătoreşti
irevocabile, adică în partea în care hotărîrea nu a fost anulată (revizuită).
Împuternicirile instanţei de judecată la judecarea cererii de revizuire şi căile
de atac asupra actelor de dispoziţie ale instanţei de revizuire
27. Ca urmare a examinării cererii de revizuire, instanţa emite unul din actele de
dispoziţie indicate în art.453 alin.(1) CPC, şi anume:
a) încheierea de respingere a cererii de revizuire ca inadmisibilă;
b) încheierea de admitere a cererii de revizuire şi de casare a actului judecătoresc
supus revizuirii.
Actul de dispoziţie al instanţei de revizuire se adoptă în camera de deliberare.
28. Respingerea cererii, ca inadmisibilă, poate avea loc în cazul în care:
- se omite termenul de declarare a revizuirii prevăzut de art.450 CPC;
- este declarată în afara temeiurilor prevăzute la art.449 CPC sau abuziv pentru
aceleaşi temeiuri, potrivit art.451 alin.(4) CPC;
- este neîntemeiată pe motiv că, temeiurile invocate în conformitate cu art.449 CPC
nu s-au adeverit.
29. În cazul admiterii cererii de revizuire, actul judecătoresc contestat urmează a fi
casat, iar cauza rejudecată. În cazul în care la această etapă actul judecătoresc este executat, la solicitarea părţilor, instanţa va elibera imediat dispozitivul încheierii privind
admiterea revizuirii pentru a se decide asupra executării hotărîrii.
30. În conformitate cu art.453 alin.(2) CPC, încheierea de admitere a cererii de
revizuire se supune căilor de atac odată cu fondul, în condiţiile legii.
31. Încheierea privind respingerea cererii de revizuire, ca inadmisibilă, poate fi contestată cu recurs în instanţa ierarhic superioară, cu excepţia cazurilor în care cererea de
revizuire a fost examinată de către Curtea Supremă de Justiţie (art.453 alin.(3) CPC).
Încheierea privind respingerea sau admiterea cererii de revizuire emisă de către
Curtea Supremă de Justiţie este irevocabilă, părţile fiind lipsite de dreptul de a o ataca
cu recurs.
32. În cazul în care o hotărîre sau o decizie neexaminată în recurs a fost supusă revizuirii, pricina se judecă, după casarea hotărîrii sau deciziei, conform regulilor generale
stabilite de Codul de procedură civilă de către instanţa care a admis revizuirea (art.453
alin.(4) CPC).
33. Articolul 453 alin.(5) CPC prevede că, în cazul în care o hotărîre examinată cu
recurs, pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul, a fost supusă revizuirii, pricina
se trimite, după casarea hotărîrii, la rejudecare în instanţa care a emis hotărîrea sa, după
caz, în instanţa de recurs.
34. Dacă o hotărîre examinată anterior în apel, şi în recurs a fost supusă revizuirii,
pricina se trimite, după admiterea cererii de revizuire, la rejudecare în apel sau în prima
instanţă, după caz (art.453 alin.(6) CPC).
Motivaţia de a trimite cauza spre rejudecare în instanţa de apel rezultă din faptul că
apelul este devolutiv şi permite rejudecarea fondului cauzei, iar rejudecarea cauzei va fi
argumentată de instanţa de fond doar în cazul în care viciile depistate nu pot fi înlăturate de către instanţa de apel.
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35. În conformitate cu art.453 alin.(7) CPC, în urma judecării cauzei după admiterea cererii de revizuire, instanţa adoptă o hotărîre, care poate fi supusă căilor de atac
prevăzute de lege pentru hotărîrea revizuită.
Dispoziţii finale
36. Prin prisma art.451 alin.(5) CPC, instanţa de revizuire este în drept să suspende executarea hotărîrii a cărei revizuire se cere dacă se depune o cauţiune în condiţiile
art.435.
Cauţiunea se depune pe contul executorului judecătoresc în condiţiile art.80 Cod
de executare. Confirmarea eliberată de executorul judecătoresc urmează a fi anexată la
cererea de suspendare.
În cazul depunerii cauţiunii, instanţa se va pronunţa printr-o încheiere asupra suspendării executării hotărîrii a cărei revizuire se solicită.
Încheierea privind suspendarea executării poate fi atacată separat cu recurs, cu excepţia încheierii adoptate de Curtea Supremă de Justiţie.
Cauţiunea rămîne la contul depus pînă la adoptarea unei hotărîri irevocabile în
pricina respectivă. În cazul admiterii acţiunii, suma depusă în cauţiune poate fi utilizată
în contul executării hotărîrii, în modul prevăzut de lege.
În cazul în care cererea de revizuire este respinsă ca inadmisibilă, suma depusă se
restituie în temeiul încheierii adoptate.
Se va reţine că nu se admite suspendarea executării hotărîrii din oficiu, în cazurile
de revizuire a actului judecătoresc.
37. Se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.14 din 03.10.2005
„Cu privire la practica aplicării legislaţiei procesuale la examinarea cauzelor civile în
ordine de revizuire”, cu modificările introduse prin Hotărîrea Plenului CSJ nr.10 din
22.12.2008.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 15 aprilie 2013
Nr. 2

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Privind practica judiciară de soluţionare de către instanţele
judecătoreşti a cauzelor referitoare la încasarea pensiei de
întreţinere pentru copii şi alţi membri ai familiei
nr. 4 din 15.04.2013
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2013, nr.7-8, pag.23
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.23 din
16.10.2017
Generalizarea practicii judiciare cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la examinarea pricinilor legate de încasarea pensiei de întreţinere
pentru copii şi alţi membri ai familiei a constatat că instanţele, la soluţionarea acestor
litigii, nu aplică uniform prevederile legislaţiei, nu întotdeauna acordă atenţia cuvenită
sarcinilor de pregătire a pricinii pentru dezbaterile judiciare, şi anume, precizarea legii
care urmează a fi aplicată şi determinarea raporturilor juridice dintre părţi; constatarea
circumstanţelor care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii şi prezentarea
de probe.
Astfel, luînd în consideraţie cazurile de aplicare incorectă a legislaţiei de către instanţele judecătoreşti în această categorie de pricini, în scopul eliminării deficienţilor
din practica examinării litigiilor în cauză, în temeiul art.2 lit.d), art.16 lit.c) din Legea cu
privire la Curtea Supremă de Justiţie nr.789 din 26.03.1996, art.17 CPC, Plenul Curţii
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dă următoarele explicaţii:
[Alineatul modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.23 din 16.10.2017]
1. Avînd în vedere faptul că soluţionarea justă a litigiilor menţionate este una din
principalele garanţii de apărare a intereselor copiilor şi altor membri ai familiei, de a
atenţiona instanţele judecătoreşti asupra necesităţii respectării legislaţiei în vigoare. La
examinarea litigiilor, instanţele de judecată vor aplica prevederile Convenţiei internaţionale din 20.11.1989 cu privire la drepturile copiilor, adoptată la 20 noiembrie 1989
la New York, în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993, Legii privind drepturile copilului nr.338 din 15 decembrie 1994, Constituţiei Republicii Moldova, Codului familiei, adoptat prin Legea nr.1316-XIV din 26.10.2000, în vigoare din 26
aprilie 2001, Codului civil, Codului de executare, Codului de procedură civilă şi altor
acte normative, ce reglementează acest gen de raporturi.
2. În conformitate cu art.39 alin.(4) CPC, acţiunea pentru plata pensiei de întreţinere poate fi intentată atît la instanţa în raza teritorială a căreia este domiciliat reclamantul,
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cît şi la instanţa în raza teritorială a căreia este domiciliat pîrîtul, dreptul alegerii între
instanţele care sunt competente să judece pricina aparţine reclamantului.
În conformitate cu art.85 alin.(1) lit.a) CPC, reclamanţii în acţiunile de încasare a
pensiei de întreţinere sunt scutiţi de taxa de stat. La pronunţarea hotărîrii, taxa de stat
va fi încasată de la pîrît, totodată, ţinînd cont de alin.(4) al articolului menţionat, cînd în
funcţie de situaţia materială şi de probele prezentate în acest sens, persoana fizică poate
fi scutită de judecător (de instanţa judecătorească) de plata taxei de stat sau de plata unei
părţi a ei.
La primirea cererii de chemare în judecată cu privire la încasarea pensiei de întreţinere, judecătorul urmează să verifice dacă aceasta întruneşte exigenţele prevăzute de
lege. La cererea de chemare în judecată urmează a fi anexate certificatul de naştere a
copilului, certificatul de aflare a copilului la întreţinerea reclamantului, date cu privire
la salariul (veniturile) reclamantului, date cu privire la locul de muncă şi salariul (veniturile) pîrîtului, alte date importante pentru soluţionarea pricinii.
Dispozitivul hotărîrii va conţine menţiunea despre executarea imediată a hotărîrii
(ordonanţei) conform art.256 alin.(1) lit.a) CPC.
În pricinile de plată a pensiilor de întreţinere, în cazul în care nu se cunoaşte locul
de aflare a pîrîtului, instanţa judecătorească, în conformitate cu art.109 alin.(1) CPC,
este obligată să ordone căutarea lui, suspendînd procesul în conformitate cu art.261
lit.c) CPC.
Instanţa judecătorească nu va admite renunţarea reclamantului la acţiune, nici recunoaşterea acţiunii de către pîrît, nu va admite tranzacţia între părţi în conformitate cu
art.60 alin.(5) CPC, dacă aceste acte contravin legii ori încalcă drepturile, libertăţile şi
interesele legitime ale copilului.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.23 din 16.10.2017]
3. În conformitate cu art.345 lit.d) CPC, în cazul în care pretenţia ţine de încasarea
pensiei de întreţinere a copilului minor care nu necesită stabilirea paternităţii, contestarea paternităţii (maternităţii) sau atragerea în proces a unor alte persoane interesate, se
emite ordonanţă judecătorească.
În conformitate cu art.351 alin.(1) şi (2) CPC, în ordonanţa judecătorească se
indică:
a) numărul dosarului şi data eliberării ordonanţei;
b) instanţa, numele judecătorului care a eliberat ordonanţa;
c) numele sau denumirea creditorului, domiciliul sau sediul, datele lor bancare;
d) numele sau denumirea debitorului, domiciliul sau sediul, datele lor bancare;
e) legea în al cărei temei este admisă pretenţia creditorului;
f) suma ce urmează a fi încasată sau bunul ce urmează a fi revendicat, valoarea lui;
g) despăgubirile şi penalităţile care sunt solicitate de creditor şi care urmează să fie
încasate în temeiul legii sau al contractului;
h) taxa de stat plătită de debitor în favoarea creditorului sau a statului;
i) termenul şi modul de contestare a ordonanţei judecătoreşti.
În ordonanţa de încasare a pensiei de întreţinere, în afară de datele menţionate la
art.345 alin.(1) lit.a), b), c), d), e) şi h), se indică locul şi data naşterii debitorului, locul
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lui de muncă, domiciliul, numele şi data naşterii fiecărui copil pentru care se încasează
pensie de întreţinere, sumele ce urmează a fi încasate lunar şi termenul lor de încasare.
Instanţele judecătoreşti vor emite ordonanţă judecătorească numai în cazul cînd
este stabilit locul, data naşterii şi domiciliul debitorului, inclusiv locul lui de muncă, cu
prezentarea actelor ce confirmă mărimea salariului şi/sau altor venituri ale sale.
În cazul în care cererea de chemare în judecată nu conţine astfel de date, instanţa
judecătorească, în conformitate cu art.348 alin.(2) lit.d) CPC (din cerere şi din alte documente prezentate se constată existenţa unui litigiu de drept care nu poate fi soluţionat
în temeiul documentelor depuse), refuză primirea cererii, indicînd în mod obligatoriu
în încheierea adoptată că refuzul primirii cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti
nu împiedică creditorul să înainteze pretenţiile sale în procedură de examinare a acţiunii civile. În acest caz, taxa de stat plătită de creditor se trece în contul taxei de înaintare
a acţiunii civile.
4. Capitolul 12 din Codul familiei prevede obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi
copii.
Conform art.74 din Codul familiei, părinţii sunt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material.
Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat
între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă.
Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a
tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare.
Conform art.92 din Codul familiei, contractul privind mărimea, condiţiile şi modul
de plată a pensiei de întreţinere poate fi încheiat între persoana care datorează întreţinere
(debitorul întreţinerii) şi persoana care are dreptul la întreţinere (creditorul întreţinerii).
Conform art.75 din Codul familiei, pensia de întreţinere pentru copilul minor se
încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 – pentru un
copil, 1/3 – pentru 2 copii şi 1/2 – pentru 3 şi mai mulţi copii. Cuantumul cotelor stabilite poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea
materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.
Fiind vorba de încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor într-o cotă
stabilită de dispoziţiile art.75 din Codul familiei, din care rezultă că pensia de întreţinere
pentru copilul minor se încasează din salariu şi/sau din alte venituri ale pîrîtului, încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor sub forma unei cote din salariu şi/sau
alte venituri poate avea loc numai în cazul în care pîrîtul este angajat în cîmpul muncii,
avînd un loc de muncă de bază şi, după caz, altul ocupat prin cumul, dispune de un salariu stabil şi/sau alte venituri, cu prezentarea actelor ce confirmă mărimea salariului şi/
sau alte venituri ale sale.
În cazul în care lipsesc date despre locul de muncă de bază a pîrîtului, despre salariul şi/sau alte venituri ale ultimului, sau în cazul în care pe parcursul examinării cauzei
sunt prezentate date cu privire la aceea că pîrîtul nu este încadrat în cîmpul muncii, cu
toate că reclamantul a solicitat încasarea pensiei de întreţinere sub forma unei cote din
salariu şi/sau alte venituri, instanţele judecătoreşti urmează să dispună încasarea pensia
de întreţinere pentru copilul minor, conform prevederilor art.76 alin.(1) din Codul familiei, într-o sumă bănească fixă.
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În acest sens, nu va fi considerat că, la pronunţarea hotărîrii, instanţa judecătorească a depăşit limitele pretenţiilor înaintate de reclamant, deoarece pretenţia înaintată
de către reclamant ţine de încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor, iar în
conformitate cu art.240 alin.(1) CPC, la deliberarea hotărîrii, instanţa judecătorească
apreciază probele, determină circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea
pricinilor, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părţi, legea
aplicabilă soluţionării pricinii şi admisibilitatea acţiunii.
Totodată, în cazul în care pe parcursul examinării cauzei se va stabili că încasarea
pensiei de întreţinere sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar.
Conform alin.(2) al art.75 din Codul familiei, la examinarea cauzei, instanţa judecătorească este în drept de a micşora sau majora cuantumul cotelor stabilite la art.75 alin.
(1), ţinându-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe
importante.
Starea materială reprezintă situaţia socio-economică a persoanei (părinte), determinantă pentru întreţinerea unei vieţi decente pasibile stabilirii în rezultatul identificării tuturor bunurilor imobile şi mobile deţinute în proprietate, a veniturilor obţinute din
activităţi generatoare de profit, precum şi a factorilor ce influenţează nemijlocit aspectul
economic al persoanei (ex.: capacitatea de muncă, studiile etc.).
Starea familială defineşte conjunctura şi relaţiile persoanei (părintelui) în interiorul
comunităţii umane în care coabitează, întemeiate prin căsătorie sau izvorâtă din rudenie. Cu titlu exemplificativ, remarcăm următoarele aspecte intrinseci, care influenţează
per ansamblu starea familiei, a cărei listă nu este una exhaustivă, şi anume, numărul
copiilor şi persoanelor aflate la întreţinere.
Sintagma alte circumstanţe importante, stipulate la finalul normei disputate, extinde sfera de aplicare a art.75 din Codul familiei pentru ipotezele nereglementate de
lege, însă care se pot ivi în cadrul examinării unor litigii de acest gen, lăsând o marjă
de apreciere instanţei de judecată, din perspectiva unor factori care nu se încadrează în
condiţiile reliefate supra (ex.: chestiuni de ordin medical).
De dreptul de a solicita modificarea cuantumului pensiei de întreţinere pot beneficia, în egală măsură, ambii părinţi, în dependenţă de starea materială şi familială a acestora, fiind suficientă în acest sens, întrunirea cel puţin a uneia din aceste ipoteze, însă
schimbarea situaţiilor specificate nu trebuie să fie formală, ci esenţială, sarcina aprecierii
respective aparţinând în exclusivitate instanţei competente să o examineze.
Titularul acţiunii care, în temeiul art.75 alin.(2) din Codul familiei, pretinde modificarea (micşorarea sau majorarea) cuantumului pensiei de întreţinere, îşi poate întemeia pretenţiile sale, potrivit regulilor generale ale procesului civil (contradictorialitatea,
egalitatea etc.), fără a fi necesară respectarea unor condiţii prealabile ce ar obliga reclamantul (părintele) să purceadă la adresarea în judecată, întru obţinerea unui act judecătoresc de dispoziţie, având ca obiect încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul
din căsătoria în care se află. Or, legiuitorul nu a prevăzut în cazul modificării mărimii
pensiei de întreţinere a altor condiţii suplimentare decât cele indicate în art.75 alin.(2)
din Codul familiei. Însă potrivit principiului disponibilităţii, reclamantul nu este privat
de dreptul de a prezenta în instanţă o asemenea probă scrisă, dacă ea există.
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Instanţele de judecată urmează a ţine cont de principiul interesului superior al copilului, consacrat la art.9 din Convenţia cu privire la drepturile copilului, la care Republica Moldova este parte, de menţinerea echilibrului drepturilor copiilor al ambilor
părinţi care nu se află în relaţie de căsătorie, precum şi de proporţionalitatea cuantumului pensiei de întreţinere pentru fiecare copil în parte. Mai mult ca atât, modificarea
(micşorarea sau majorarea) cuantumului pensiei de întreţinere nu trebuie să favorizeze
interesele unui copil în detrimentul altuia, mărimea acesteia trebuie să fie una rezonabilă şi echitabilă, determinată în exclusivitate de instanţa de judecată, a cărei discreţie
decizională nu trebuie să depăşească cadrul legal pertinent.
(Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr.92 din 19 septembrie 2016 „Cu privire
la examinarea de către instanţele de judecată a litigiilor ce au ca obiect modificarea cuantumului pensiei de întreţinere a copilului minor prin prisma art.75 din Codul familiei”).
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.23 din 16.10.2017]
5. Potrivit art.76 alin.(1) din Codul familiei, în cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile
ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu
şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei
de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate
să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar
sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte
venituri conform art.75.
Se atenţionează că, la încasarea pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă,
instanţele judecătoreşti urmează să ţină cont de starea materială şi familială a părţilor şi
de alte circumstanţe importante, după cum ar fi informaţia eliberată de Biroul Naţional
de Statistică cu privire la valoarea minimului de existenţă pentru un copil. Totodată, la
stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere pentru copilul minor, instanţele judecătoreşti vor ţine cont şi de dispoziţiile art.58 alin.(1) şi art.74 alin.(1) din Codul familiei,
care expres prevăd că părinţii au drepturi şi obligaţii egale faţă de copii, indiferent de
faptul dacă copiii sunt născuţi în căsătorie sau în afara ei, dacă locuiesc împreună cu
părinţii sau separat.
Tot aceste dispoziţii se conţin şi în art.18 alin.(1) din Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15 decembrie 1994, care prevede că ambii părinţi, în egală măsură, sau
persoanele subrogatorii legale poartă răspunderea principală pentru dezvoltarea fizică,
intelectuală, spirituală şi socială a copilului, ţinînd cont în primul rînd de interesele
acestuia.
Articolul 18 alin.(1) al Convenţiei internaţionale din 20.11.1989 cu privire la drepturile copilului, în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993, prevede că
statele părţi vor depune eforturi pentru asigurarea recunoaşterii principiului potrivit
căruia ambii părinţi au o răspundere comună pentru creşterea şi dezvoltarea copilului.
Răspunderea pentru creşterea copilului şi asigurarea dezvoltării sale le revine în primul
rînd părinţilor sau, după caz, reprezentanţilor săi legali. Aceştia trebuie să se conducă
înainte de orice după interesul superior al copilului.
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Situaţie de acest fel este reglementată şi în art.27 alin.(2) din Convenţie, care prevede că părinţilor şi oricăror altor persoane care au în grijă un copil le revine în primul
rînd responsabilitatea de a asigura, în limita posibilităţilor şi a mijloacelor lor financiare,
condiţiile de viaţă necesare dezvoltării copilului.
Astfel, reglementările menţionate arată că, conform legislaţiei, ambii părinţi au datoria de a compensa cheltuielile pentru întreţinerea copilului minor.
Se mai explică faptul că, la încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor, se
va lua în considerare, ca circumstanţă stabilită, informaţia prezentată de Biroul Naţional
de Statistică despre valoarea minimului de existenţă pentru un copil şi nu informaţia
despre salariul mediu lunar al unui lucrător sau informaţia cu privire la mărimea minimului de existenţă, deoarece pensia se încasează pentru întreţinerea copilului minor.
6. Conform art.78 din Codul familiei, părinţii sunt obligaţi să-şi întreţină copiii
majori inapţi de muncă care necesită sprijin material.
În caz de litigii privind achitarea pensiei de întreţinere, instanţa judecătorească stabileşte cuantumul acesteia pentru copiii majori inapţi de muncă într-o sumă bănească
fixă plătită lunar, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială, de alte circumstanţe
importante.
La încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul major inapt de muncă se va ţine
cont de starea materială şi familială a părţilor. La stabilirea cuantumului pensiei, instanţa judecătorească este în drept să ţină cont de starea materială a ambilor părinţi, indiferent de faptul dacă acţiunea a fost pornită faţă de unul sau ambii părinţi.
Aceasta se explică prin faptul că, atunci cînd instanţa va stabili cuantumul sumei
care urmează a fi încasată pentru întreţinerea copilului major inapt de muncă, aceasta
va trebui să ţină cont de faptul că ambii părinţi au drepturi şi obligaţii egale faţă de
copii.
Deci, dacă acţiunea va fi înaintată doar către unul dintre părinţi, suma dispusă spre
încasare de la acesta ar putea fi mai mică decît necesitatea reală a reclamantului, deoarece acesta poate solicita încasarea pensiei de întreţinere şi de la celălalt părinte. Or,
achitarea pensiei de întreţinere necesare nu poate fi pusă doar în sarcina numai unuia
dintre părinţi.
La încasarea pensiei de întreţinere pentru copiii majori inapţi de muncă, cererea
de chemare în judecată va fi înaintată de către copilul major şi nu de către unul dintre
părinţi.
7. Conform art.79 din Codul familiei, în caz de litigii şi de circumstanţe excepţionale (boală gravă, mutilare a copilului minor sau a celui major inapt de muncă, necesitatea
achitării cheltuielilor privind îngrijirea acestora etc.), în lipsa contractului între părţi,
instanţa judecătorească poate obliga pe fiecare dintre părinţi să participe la cheltuielile
suplimentare generate de aceste circumstanţe.
Modalitatea participării părinţilor la cheltuielile suplimentare, precum şi cuantumul acestor cheltuieli sunt stabilite de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea
materială şi familială a părinţilor şi a copiilor, şi de alte circumstanţe importante. Cuantumul cheltuielilor suplimentare se stabileşte într-o sumă bănească fixă, ce va fi achitată
lunar.
Instanţa judecătorească poate obliga părinţii să participe la cheltuielile suplimentare deja făcute, precum şi la viitoarele cheltuieli suplimentare.
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Aşadar, în cazul în care se va solicita încasarea cheltuielilor suplimentare pentru
întreţinerea copilului minor, instanţele judecătoreşti vor stabili cuantumul cheltuielilor
suplimentare generate de aceste circumstanţe, starea materială şi familială a părinţilor,
de faptul că ambii părinţi urmează să participe la cheltuielile suplimentare. Cheltuielile suplimentare atît pentru copilul minor, cît şi pentru copilul major inapt de muncă,
conform art.79 din Codul familiei, se vor încasa pînă la îmbunătăţirea stării sănătăţii
copilului minor şi a celui major inapt de muncă şi nu pînă la menţinerea gradului de
invaliditate, deoarece în cazul invalidităţii atît a copilului minor, cît şi a copilului major
inapt de muncă se va încasa pensia de întreţinere a acestora şi nu cheltuielile suplimentare generate de circumstanţe excepţionale.
Este de menţionat că, în cazul în care într-o singură cerere de chemare în judecată
s-a solicitat încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor şi încasarea cheltuielilor suplimentare, generate de boala gravă sau invaliditatea copilului minor sau încasarea
pensiei de întreţinere pentru copilul minor şi încasarea pensiei de întreţinere a fostului
soţ, care necesită sprijin material, ocupat cu îngrijirea copilului comun invalid pînă la
vîrsta de 18 ani, instanţele judecătoreşti urmează, la emiterea hotărîrii, să se pronunţe
asupra fiecărei cerinţe în parte.
Pensia de întreţinere a soţului (fostului soţ), care necesită sprijin material, ocupat
cu îngrijirea copilului comun invalid pînă la vîrsta de 18 ani, se va încasa pe durata invalidităţii, însă în cazul în care durata invalidităţii va continua după obţinerea copilului
a capacităţii depline de exerciţiu, plata pensiei de întreţinere a soţului (fostului soţ) care
necesită sprijin material, ocupat cu îngrijirea copilului comun invalid pînă la vîrsta de
18 ani, va înceta.
Cît priveşte încasarea cheltuielilor suplimentare în favoarea copiilor, generate de
circumstanţe excepţionale (boală gravă, mutilare), atît pentru copilul minor,cît şi pentru copilul major inapt de muncă, aceste cheltuieli se vor încasa pentru perioada pînă
la îmbunătăţirea stării sănătăţii. Modalitatea participării părinţilor la cheltuielile suplimentare, precum şi cuantumul acestor cheltuieli, vor fi stabilite de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor şi copiilor, de alte circumstanţe importante. Cuantumul cheltuielilor suplimentare se stabileşte într-o sumă
bănească fixă, ce va fi achitată lunar.
8. Articolul 80 din Codul familiei prevede obligaţia copiilor majori de a-şi întreţine
părinţii.
La adoptarea hotărîrii, instanţele judecătoreşti vor stabili cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar. La stabilirea cuantumului pensiei, instanţa judecătorească este în drept să ţină cont de toţi copiii majori ai părintelui respectiv, indiferent de faptul dacă acţiunea a fost pornită faţă de unul, cîţiva sau toţi copiii.
Aceasta se explică prin faptul că, atunci cînd instanţa va stabili cuantumul sumei
care urmează a fi încasată, aceasta va trebui să ţină cont de faptul că toţi copiii au obligaţii egale faţă de părinţi.
Prin urmare, dacă acţiunea va fi înaintată doar către unul din copii, suma dispusă
spre încasare de la acesta ar putea fi mai mică decît necesitatea reală a reclamantului,
deoarece acesta poate solicita încasarea pensiei de întreţinere şi de la ceilalţi copii. Ori,
achitarea pensiei de întreţinere necesară nu poate fi pusă doar în sarcina numai unuia
dintre copii.
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Copilul poate fi eliberat de obligaţia de a-şi întreţine părinţii inapţi de muncă care
necesită sprijin material, dacă instanţa judecătorească va stabili că aceştia, fără motiv
întemeiat, s-au eschivat de la îndeplinirea obligaţiilor părinteşti faţă de acest copil. Instanţele judecătoreşti vor elibera copiii de a-şi întreţine părinţii inapţi de muncă care
necesită sprijin material numai în cazul în care va fi stabilit că părinţii din motive neîntemeiate s-au eschivat de la întreţinerea copiilor prin neonorarea obligaţiunilor de
întreţinere a copiilor, dacă aceştia neîntemeiat au refuzat să participe la întreţinerea
copiilor. Copiii ai căror părinţi sunt decăzuţi din drepturile părinteşti se scutesc de obligaţia de întreţinere a acestora.
Copiii majori, conform art.81 din Codul familiei, participă şi la cheltuielile suplimentare generate de circumstanţe excepţionale (boală gravă, mutilare sau alt viciu al părintelui). Modul de participare la cheltuielile suplimentare în favoarea părinţilor şi cuantumul
acestora se determină de instanţa judecătorească, conform art.80 Codul familiei.
9. Capitolul 13 din Codul familiei reglementează obligaţia de întreţinere dintre soţi
şi foştii soţi.
Conform art.82 din Codul familiei, soţii îşi datorează întreţinerea materială reciprocă. Instanţa judecătorească va examina şi va dispune încasarea plăţii pensiei de întreţinere numai în cazul refuzului unuia dintre soţi de a acorda întreţinere şi dacă între soţi
nu există un contract privind plata pensiei de întreţinere. Dreptul de a porni o acţiune
în instanţa judecătorească privind încasarea acesteia de la celălalt soţ îl au:
a) soţul inapt de muncă (care a atins vîrsta de pensionare sau este persoană cu dizabilitate severă, accentuată sau medie) şi care necesită sprijin material;
b) soţia în timpul gravidităţii;
c) soţul care îngrijeşte copilul comun timp de 3 ani după naşterea acestuia;
d) soţul care îngrijeşte pînă la vîrsta de 18 ani un copil comun cu dizabilităţi sau
care îngrijeşte un copil comun cu dizabilităţi severe din copilărie, dacă acest soţ nu lucrează şi copilul necesită îngrijire.
Pensia de întreţinere se va încasa în beneficiul persoanelor enumerate numai în
cazul cînd acestea nu au un venit propriu suficient, iar soţul care datorează întreţinere
are posibilitatea de a o plăti. Aceste circumstanţe urmează a fi luate în consideraţie şi
apreciate de către instanţele judecătoreşti prin prezentarea probelor de către părţi, în
conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.
Este de observat că acest text impune drept condiţii ca reclamantul să nu aibă un
venit propriu suficient, iar pîrîtul să aibă posibilitatea de a plăti pensia de întreţinere.
Aşadar, potrivit reglementării menţionate, pentru a încasa ajutorul material de la
soţul care datorează întreţinere, urmează mai întîi de a stabili dacă reclamantul nu are
un venit propriu suficient, iar pîrîtul are posibilitatea de a plăti pensia de întreţinere. Or,
această obligaţiune este condiţionată prin lege de anumite circumstanţe.
În cazul în care între soţi există un contract privind plata pensiei de întreţinere, întocmit în scris şi autentificat notarial, partea interesată poate porni în instanţa judecătorească o acţiune privind modificarea sau rezilierea acestuia. La soluţionarea litigiului cu
privire la rezilierea contractului privind plata pensiei de întreţinere de către instanţele
judecătoreşti urmează a fi aplicate normele Codului civil, iar la examinarea cererii de
modificare a contractului, instanţele judecătoreşti vor lua în consideraţie starea materială şi familială a părţilor şi alte circumstanţe importante pentru soluţionarea litigiului.
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Conform art.85 din Codul familiei, instanţa judecătorească este în drept să-l elibereze pe unul dintre soţi (fostul soţ) de obligaţia de întreţinere sau să limiteze această
obligaţie la un anumit termen dacă:
a) incapacitatea de muncă a soţului (fostului soţ) inapt de muncă, care necesită
sprijin material, este rezultatul abuzului de băuturi alcoolice sau substanţe stupefiante
ori al unei infracţiuni premeditate;
b) soţul (fostul soţ) care necesită sprijin material a avut o comportare amorală în
familie;
c) soţii (foştii soţi) s-au aflat în relaţii de căsătorie cel mult 5 ani;
d) s-a dovedit, pe cale judecătorească, că căsătoria a fost desfăcută din culpa fostului
soţ, care necesită sprijin material.
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.23 din 16.10.2017]
10. La adoptarea hotărîrilor conform capitolului 14 din Codul familiei, obligaţia de întreţinere dintre alţi membri ai familiei, instanţele judecătoreşti vor dispune
încasarea pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă achitată lunar, ţinîndu-se
cont de mijloacele suficiente ale persoanei care datorează întreţinere şi ale persoanei
care are dreptul la întreţinere, precum şi de alte circumstanţe importante. Instanţa
judecătorească este în drept să ia în consideraţie toate persoanele care datorează întreţinere, indiferent de faptul dacă acţiunea a fost pornită faţă de una, cîteva sau toate
persoanele în cauză.
La adoptarea hotărîrii, instanţele judecătoreşti vor lua în consideraţie numai venitul real al pîrîtului (salariul şi/sau alte venituri), fără a lua în calcul veniturile altor
membri ai familiei pîrîtului.
Referitor la modul de încasare a pensiei de întreţinere, art.98 din Codul familiei
precizează că pensia de întreţinere se încasează de la data adresării în instanţa judecătorească. Pensia de întreţinere poate fi încasată pentru perioada anterioară adresării în
instanţa judecătorească dacă se va stabili că în perioada respectivă s-au întreprins măsuri de acordare a întreţinerii, dar debitorul întreţinerii s-a eschivat de la plata pensiei.
În cazul în care cererea privind încasarea pensiei de întreţinere va fi respinsă sau
pensia va fi stabilită într-un cuantum mai mic, plăţile anterioare deja achitate de către
debitor sau cele excedentare nu se restituie. Aceasta se referă la încasarea pensiei de întreţinere dintre toţi membrii familiei.
11. La modificarea cuantumului pensiei de întreţinere stabilite de instanţa judecătorească sau scutirea de plata acesteia, instanţele judecătoreşti vor lua în consideraţie
starea materială şi familială a părţilor, alte circumstanţe importante ale părţilor.
Cererea de chemare în judecată privind modificarea cuantumului pensiei de întreţinere stabilite de instanţa judecătorească poate fi intentată în conformitate cu art.39
alin.(4) CPC şi în instanţa de la domiciliul reclamantului.
Pensia de întreţinere modificată se va încasa de la data adresării în instanţa judecătorească. În cazul în care cererea privind modificarea pensiei de întreţinere va fi stabilită
într-un cuantum mai mic, plăţile anterioare deja achitate de către debitor sau cele excedentare nu se vor restitui.
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Or, conform art.60 al Codului de executare, nu se admite întoarcerea executării în
pricinile de încasare a pensiei de întreţinere, cu excepţia cazurilor cînd hotărîrea anulată
a fost întemeiată pe informaţii sau pe documente false prezentate de reclamant.
Conform art.13 alin.(4) din Codul de executare al Republicii Moldova, în cazul
modificării hotărîrii, instanţa judecătorească va elibera un nou titlu executoriu în corespundere cu dispozitivul modificat.
Cererea de chemare în judecată privind scutirea de la plata pensiei de întreţinere
urmează a fi intentată conform competenţei generale teritoriale. Aceasta se motivează
prin faptul că, calitatea de reclamant în proces o poate avea numai debitorul, sau procesul poate fi intentat numai la cererea debitorului.
12. Conform art.111 alin.(2) din Codul familiei, plata pensiei de întreţinere, în baza
hotărîrii instanţei judecătoreşti, încetează în cazurile:
a) atingerii de către copil a vîrstei de 18 ani sau obţinerii de către acesta a capacităţii
depline de exerciţiu sub vîrsta de 18 ani;
b) adopţiei copilului care primeşte pensia de întreţinere;
c) căsătoriei descendentului inapt de muncă;
d) restabilirii capacităţii de muncă a persoanei care primeşte pensia de întreţinere;
e) recăsătoririi fostului soţ inapt de muncă care primeşte pensia de întreţinere;
f) decesului creditorului întreţinerii sau al debitorului întreţinerii;
g) anulării hotărîrii judecătoreşti privind încasarea pensiei.
În cazurile prevăzute în articolul menţionat, plata pensiei de întreţinere va înceta
la prezentarea de către persoana care datorează plata pensiei de întreţinere executorului
judecătoresc a documentelor ce confirmă survenirea cazurilor menţionate sau a hotărîrii instanţei judecătoreşti de încetare a plăţii pensiei de întreţinere.
13. Se abrogă Hotărîrea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova nr.9
din 19 decembrie 1994 „Cu privire la practica judiciară în cauzele despre încasarea
pensiei pentru întreţinerea copiilor şi altor membri ai familiei”, cu modificările introduse prin hotărîrile Plenului CSJ nr.9 din 24.12.2012, nr.10 din 22.12.2008, nr.29 din
16.09.2002, nr.38 din 20.12.1999.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 15 aprilie 2013
Nr. 4

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Privind procedura de judecare a cauzelor civile în ordine de recurs
nr. 5 din 11.11.2013
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2013, nr.12, pag.4
***

Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.25 din
22.10.2018
În scopul aplicării uniforme şi corecte a legislaţiei, precum şi din considerentul operării unor modificări în Codul de procedură civilă, prin Legea nr.191/23.09.2016, în vigoare
din 28.04.2017 şi Legea nr.17/05.04.2018, în vigoare din 01.06.2018, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în temeiul art.2 lit.d), art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de
Justiţie şi art.17 CPC, introduce unele modificări şi oferă următoarele explicaţii:
[Alineat introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
Notă: Se va avea în vedere că explicaţiile referitoare la circulaţia actelor de procedură, prin
intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, vor intra în vigoare, odată cu crearea
condiţiilor de implementare a normelor legale vizate.
[Notă introdusă prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.25 din 22.10.2018]

1. Recursul, drept cale de atac, este aplicabil în următoarele situaţii:
a) în caz de atacare a încheierilor emise de judecătoriile şi curţile de apel;
b) în caz de atacare a deciziilor şi hotărîrilor adoptate de curţile de apel.
Recurs (Secţiunea 1)
2. Potrivit Secţiunii 1 a capitolului XXXVIII CPC poate fi depus recurs împotriva:
a) încheierilor pronunţate de judecătorii;
b) încheierilor pronunţate de curţile de apel.
[Lit.c) pct.2 abrogată prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
Încheierile Curţii Supreme de Justiţie nu se supun nici unei căi de atac şi nu pot fi
atacate cu recurs.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.25 din 22.10.2018]
3. Pot fi atacate cu recurs separat de hotărîre încheierile primei instanţe în cazurile:
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I. Prevăzute expres de CPC;
II. Prevăzute de alte legi;
III. În care încheierea face imposibilă desfăşurarea de mai departe a procesului.
Împotriva celorlalte încheieri pronunţate în primă instanţă nu se poate face recurs
separat.
Încheierile menţionate se vor contesta doar împreună cu fondul cauzei. Dacă împotriva unei astfel de încheieri se va depune recurs, instanţa îl va anexa la dosar, iar prin
încheiere protocolară, se va consemna că acestuia nu i se dă curs, până la examinarea
fondului.
În situaţia în care dispozitivul încheierii, care nu se contestă separat, conţine menţiunea incorectă că aceasta e susceptibilă de recurs, fiind ulterior contestată, instanţa
superioară va restitui recursul, relevând acest fapt în actul judecătoresc pronunţat.
[Pct.3 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.25 din 22.10.2018]
4. Codul de procedură civilă prevede contestarea separată cu recurs a următoarelor
încheieri:
- încheierea de strămutare a pretenţiei emisă de judecătoria sesizată ulterior (art.37,
propoziţia a 2-a);
- încheierea de strămutare a pricinii pe motivele specificate la art.43 alin.(2) lit.a),
b) şi c);
- încheierea prin care e respinsă cererea persoanei interesate de a interveni în proces în calitate de participant (art.62 alin.(3));
- încheierea prin care instanţa refuză să examineze concomitent acţiunea intervenientului principal şi acţiunea iniţială a reclamantului (art.65 alin.(5));
- încheierea instanţei despre refuzul în admiterea succesorului (art.70 alin.(3));
- încheierea prin care este respinsă cererea de repunere în termen (art.116 alin.(5));
- încheierea de respingere a cererii de asigurare a probelor se atacă în termen de 5
zile de la pronunţare sau comunicare (art.1271 alin.(5));
- încheierea pronunţată asupra cererii de restituire a cauţiunii (1272 alin.(6));
- încheierea de refuz în primirea cererii (art.169 alin.(2));
- încheierea de restituire a cererii în temeiul art.170 alin.(1) lit.a), b), c) şi g) CPC
(art.170 alin.(5));
- încheierea de asigurare a acţiuni, încheierea prin care s-au respins cererea de asigurare a acţiunii, încheierea de substituire a unei forme de asigurare cu alta, încheierea
de anulare a măsurilor de asigurare a acţiunii (art.181 alin.(1), (3));
- încheierea privind corectarea greşelilor din hotărîre (art.249 alin.(3));
- încheierea de respingere a cererii de emitere a unei hotărîri suplimentare (art.250
alin.(4));
- încheierea privind explicarea hotărîrii (art.251 alin.(4));
- încheierea privind amînarea, eşalonarea executării hotărîrii, schimbarea modului
şi ordinii de executare (art.252 alin.(3));
- încheierea cu privire la indexarea sumelor adjudecate (art.253 alin.(3));
- încheierea de suspendare a procesului, încheierea prin care s-a respins cererea de
repunere pe rol a pricinii (art.263 alin.(2));
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- încheierea de încetare a procesului (art.266 alin.(1));
- încheierea privind scoaterea cererii de pe rol (art.268 alin.(2));
- încheierea de respingere a cererii de anulare a încheierii privind scoaterea cererii
de pe rol (art.268 alin.(5));
- încheierea privind admiterea sau respingerea cererii de aplicare a măsurilor de
protecţie şi încheierea privind aplicarea ordonanţei de protecţie (art.3186 alin.(1));
- încheierea prin care s-a refuzat publicarea înştiinţării de chemare în judecată a
deţinătorului documentului (titlului de valoare) pierdut (art.321 alin.(3));
- încheierile emise în conformitate cu art.323 CPC;
- încheierile emise în vederea reconstituirii procedurii judiciare pierdute (art.343
alin.(4));
- încheierea, prin care instanţa refuză autorizarea deciziei de iniţiere a testării integrităţii profesionale (art.3437 alin.(2) CPC);
- încheierea, prin care instanţa apreciază rezultatele testării integrităţii profesionale
sau dispune restituirea /recuperarea bunurilor primite de către agentul public testat sau
a contravalorii (art.3438 alin.(4) CPC);
- încheierea pronunţată la soluţionarea altor situaţii, apărute în cadrul testării integrităţii profesionale, în vederea asigurării respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului (art.3438 alin.(5) CPC).
- restituirea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti (art.349 alin.(2) CPC);
- încheiere de refuz în anularea ordonanţei judecătoreşti (art.353 alin.(4));
- încheierea de încuviinţare a executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine, precum şi cea de refuz al autorizării executării (art.471 alin.(2));
- încheierea cu privire la recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărârii
arbitrale străine (art.4753 alin.(1) lit.a) şi alin.(3) CPC);
- încheierea cu privire la refuzul de a încuviinţa executarea silită a hotărârii arbitrale
străine (art.4753 alin.(1) lit.a) şi alin.(3) CPC);
- încheierea cu privire la recunoaşterea hotărârii arbitrale străine, fără posibilitatea
executării ulterioare a acesteia, sau cu privire la refuzul de a recunoaşte hotărârea arbitrală străină, conform solicitării părţii care invocă această hotărâre (art.4753 alin.(1)
lit.b) şi alin.(3) CPC).
- încheierea privind desfiinţarea hotărîrii arbitrale sau privind refuzul de a o desfiinţa (art.481 alin.(5));
- încheierea emisă, în baza cererii de contestare a actelor executorului judecătoresc
(art.163 alin.(4) din Codul de executare);
- încheierea prin care s-a refuzat confirmarea tranzacţiei (art.490 alin.(3) CPC).
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.25 din 22.10.2018]
5. Cu recurs separat de hotărîre pot fi atacate şi încheierile pronunţate de instanţa
de fond, prevăzute în alte legi, cum ar fi:
- încheierea prin care s-a refuzat eliberarea duplicatului titlului executoriu (art.19
alin.(3) din Codul de executare);
- încheierea de corectare a erorilor sau omisiunilor din titlul executoriu (art.20 alin.
(2) din Codul de executare);
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- încheierea de suspendare a executării documentului executoriu (art.79 alin.(2) din
Codul de executare);
- încheierea prin care se constată neregularităţi în procedura de desfăşurare a licitaţiei şi se indică măsurile pe care urmează să le întreprindă executorul (art.136 alin.(4)
din Codul de executare);
- încheierea privind aplicarea sancţiunii executorului judecătoresc (art.163 alin.(7)
din Codul de executare) şi altele.
Se atenţionează instanţele că, CPC în actuala redacţie nu face excepţii pentru hotărîrile date de judecătorii, ca instanţe de contencios administrativ, în privinţa căilor de
atac. Astfel, nu se vor mai aplica prevederile art.30 al Legii contenciosului administrativ,
care prevede că hotărîrea instanţei de contencios administrativ asupra acţiunii judecate
în fond poate fi atacată cu recurs. Deci, hotărîrile pronunţate de judecătorii, ca instanţe
de contencios administrativ, după 01.12.2012, se vor ataca cu apel în conformitate cu
prevederile art.357-396 CPC.
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.25 din 22.10.2018]
[Pct.6-8 abrogate prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
9. Recursul potrivit Secţiunii 1 a capitolului XXXVIII CPC se depune la instanţa a
cărei încheiere se atacă.
Intervalul de timp stabilit de lege în cadrul căruia părţile sunt în drept să declare
recurs este de 15 zile din momentul comunicării încheierii. Prin comunicare se vor înţelege actele întreprinse întru respectarea prevederilor art.100 CPC.
Termenul dat poate fi restabilit printr-o încheiere, dacă persoanele îndreptăţite solicită acest lucru. Din oficiu, termenul nu poate fi restabilit.
Se atenţionează instanţele asupra faptului că repunerea în termen urmează a fi motivată şi probată, or, neprezentarea motivelor, la repunerea în termen a unui act procedural (depunerea cererii de recurs), duce la încălcarea dreptului părţii opuse la un
proces echitabil, garantat de art.6 § 1 din CEDO.
Redeschiderea unui proces, prin repunerea în termenul de introducere a unei căi
ordinare de atac şi reînnoirea acestui termen pentru motive neconvingătoare, reprezintă o decizie care ar putea înfrânge principiul securităţii raporturilor juridice intr-un
mod similar, cu o cale extraordinară de atac.
Forul European a admis că le revine, în primul rând, instanţelor interne să decidă
asupra repunerii în termen de introducere a căii ordinare de atac, dar ele nu se bucură
de o marjă de apreciere nelimitată. Instanţele sunt obligate să indice motivele pentru
care au acceptat repunerea în termen. Un asemenea motiv ar putea fi, spre exemplu,
necomunicarea hotărârii luate în proces de către autorităţile competente ale statului.
Chiar şi atunci, posibilitatea repunerii în termen nu ar fi nelimitată, dată fiind obligaţia părţilor de a se interesa, la intervale rezonabile, de stadiul procesului de care
acestea au cunoştinţă. În toate cazurile, instanţele interne ar trebui să verifice, dacă
motivele de repunere în termen ar putea justifica o ingerinţă, în principiul autorităţii
de lucru judecat.
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Acest termen poate fi restabilit printr-o încheiere, cu examinarea recursului în
fond, dacă persoanele îndreptăţite solicită acest lucru şi prezintă probe veridice, ce confirmă imposibilitatea de a fi putut depune recursul în termen. Din oficiu termenul nu
poate fi restabilit.
Se va avea în vedere că încheierile, prin care se resping cererile de repunere în termen, cu excepţia celor pronunţate de Curtea Supremă de Justiţie, pot fi atacate cu recurs. În cazul admiterii cererilor de repunere în termen, încheierile în cauză nu sunt
susceptibile de recurs.
Instanţa poate respinge cererea de repunere în termen pe motive întemeiate.
Totodată, se va reţine că în unele cazuri legislaţia procesuală stabileşte termene mai
restrînse pentru exercitarea recursului. În acest sens menţionăm:
- încheierea de refuz în anularea ordonanţei judecătoreşti se contestă în termen de
10 zile (art.353 alin.(4) CPC);
- încheierea de respingere a cererii de aplicare a măsurilor provizorii pentru asigurarea probelor, în cazul obiectelor de proprietate intelectuală, se contestă în termen de
5 zile (art.1271 alin.(3) CPC);
- încheierea de respingere a cererii de asigurare a probelor se contestă în termen de
5 zile (art.128 alin.(3) CPC. Dacă s-a emis în timpul judecării pricinii, aceasta se va ataca
doar odată cu fondul.
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.25 din 22.10.2018]
10. Potrivit art.423 CPC, sunt în drept să declare recurs împotriva încheierilor pronunţate de prima instanţă, doar părţile (pârâtul, reclamantul) şi ceilalţi participanţi la
proces.
Prin alţi participanţi la proces se vor înţelege intervenienţii şi succesorii în drepturi
procesuale, care-şi exercită recursul în nume propriu.
În sens mai larg, noţiunea de participant la proces include procurorul, precum şi
alte persoane prevăzute la art.7 alin.(2), 73 şi 74 CPC.
Se atenţionează instanţele că prin Legea nr.152/01.07.2016, în vigoare din
01.08.2016, au fost reduse competenţele procurorului în procesul civil. Astfel, acesta
este în drept să depună recurs, doar în situaţia în care a sesizat instanţa de judecată, cu
acţiune, în cazurile specificate la art.71 alin.(2) CPC.
Martorul, expertul, specialistul, interpretul şi reprezentantul vor contesta încheierea în privinţa cheltuielilor de judecată ce li se cuvine doar odată cu fondul cauzei.
Potrivit art.85 alin.(1) lit.m) CPC, cererile de recurs depuse împotriva încheierilor
sunt scutite de taxa de stat.
Persoana care a solicitat exercitarea controlului judiciar pe calea recursului se numeşte recurent, indiferent de statutul iniţial (pîrît, reclamant, intervenient). Persoana
împotriva căreia se exercită calea de atac poartă denumirea de intimat.
[Pct.10 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
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11. Potrivit art.423 alin.(11) CPC, recursul depus împotriva încheierii suspendă
executarea acesteia, cu excepţiile stabilite de lege.
Depunerea recursului va suspenda executarea încheierii, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
CPC prevede expres că recursul nu suspendă executarea încheierilor în cazul contestării următoarelor acte judecătoreşti:
- încheierii de asigurare a acţiunii (art.181 alin.(3) CPC);
- încheierii privind aplicarea ordonanţei de protecţie (art.2789 CPC).
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
111. Se relevă faptul că cererea de recurs se va depune în instanţa, a cărei încheiere
se atacă, urmând a fi remisă instanţei superioare, împreună cu copia certificată a dosarului sau prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor.
[Pct.111 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
12. Recursurile declarate împotriva încheierilor emise de judecătorii se examinează
de curţile de apel, iar cele depuse împotriva încheierilor curţilor de apel – de către Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie.
Interpretînd prevederile art.166 alin.(6) CPC, instanţele vor lua act de faptul că,
chiar dacă cererea de recurs poartă o denumire greşită, aceasta nu constituie un motiv
de restituire a ei, în situaţia în care ea întruneşte celelalte exigenţe legale.
Se atenţionează instanţele asupra faptului că prin Legea nr.17/05.04.2018, în vigoare din 01.06.2018, a fost micşorat termenul de examinare a recursului împotriva încheierii de la 3 la 2 luni (art.426 alin.(3) CPC).
[Pct.12 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
121. Recursul depus împotriva încheierii poate fi restituit de către instanţa de recurs, printr-o încheiere care nu se supune nici unei căi de atac, în următoarele situaţii:
a) cererea de recurs este depusă în afara termenului legal, iar recurentul nu solicită
repunerea în termen sau instanţa de recurs a refuzat să efectueze repunerea în termen;
b) cererea de recurs a fost depusă de o persoană care nu este în drept să declare
recurs;
b1) cererea de recurs nu corespunde prevederilor art.437 alin.(1);
c) cererea de recurs nu este semnată sau este semnată necorespunzător;
d) recurentul solicită restituirea recursului până la examinarea acestuia de către
instanţă;
e) încheierea nu poate fi atacată cu recurs, potrivit legii.
Deşi art.4261 CPC nu indică termenul de restituire a recursului împotriva încheierii, se va aplica, prin analogie, art.438 alin.(2) CPC.
[Pct.121 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
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122. Temeiul de restituire a recursului, stipulat la litera a) punctul 121 din hotărâre,
prevede 2 situaţii:
- recurentul a omis termenul legal de depunere a recursului împotriva încheierii şi
nu a solicitat repunerea în termen a acestuia sau
- recurentul a omis termenul legal de depunere a recursului împotriva încheierii, a
solicitat repunerea în termen a acestuia, însă instanţa a respins demersul de repunere în
termen.
În ambele situaţii, recursul se va restitui, ca fiind depus tardiv.
Practica CtEDO fundamentează ideea, potrivit căreia reglementarea referitoare la
formalităţile şi termenele ce trebuie respectate pentru exercitarea unei căi de atac, urmăreşte să asigure o bună administrare a justiţiei şi, în particular, să respecte principiul
securităţii raporturilor juridice. Astfel, cei interesaţi trebuie să aibă posibilitatea de a se
aştepta, ca aceste reguli să fie aplicate.
[Pct.122 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
123. În cazul prevăzut la lit.c) art.4261 CPC, se explică instanţelor că dacă recursul
e depus pe suport de hârtie, se va aplica semnătura tradiţională olografă. În cazul unui
recurs electronic, depus prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, se va utiliza semnătura electronică avansată calificată, or, aceasta are aceeaşi valoare
juridică, ca şi semnătura olografă.
Prin semnătură electronică se vor înţelege date în formă electronică, care sunt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sunt utilizate, ca metodă
de autentificare.
Se va avea în vedere că pentru depunerea recursului electronic, nu se va admite
utilizarea semnăturii electronice simple şi a semnăturii electronice avansate necalificate,
ci doar a semnăturii electronice avansate calificate (art.171 alin.(1) CPC, art.11 lit.b) din
Legea nr.91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic).
Prin prisma art.4 alin.(4) din Legea nr.91/2014, semnătura electronică avansată calificată trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerinţe:
- să facă trimitere exclusivă la semnatar;
- să permită identificarea semnatarului;
- să fie creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
- să fie legată de datele la care se raportează, astfel încât orice modificare ulterioară
a acestor date să poată fi detectată;
- să se bazeze pe un certificat calificat al cheii publice, emis de un prestator de servicii
de certificare, acreditat în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate;
- să fie creată prin intermediul dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice şi să se verifice securizat, cu ajutorul dispozitivului de verificare a semnăturii
electronice şi/sau al produsului asociat semnăturii electronice, care dispun de confirmarea corespunderii cu cerinţele prevăzute de lege.
Dacă cererea a fost restituită, în baza art.4261 lit.b1) şi c) CPC, după lichidarea neajunsului, recurentul ar putea depune repetat cererea de recurs.
[Pct.123 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
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124. Deoarece recursul împotriva încheierilor se examinează fără citarea părţilor, în
cazul prevăzut la art.4261 lit.d) CPC, solicitarea recurentului de a-i restitui recursul trebuie să îmbrace forma scrisă, inclusiv electronică, şi se va depune la instanţa care trebuie
să examineze recursul, până la data şi ora examinării acestuia.
[Pct.124 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
125. Se explică faptul că legea procesual civilă nu reglementează, pentru participanţii la proces, posibilitatea înaintării cererii de alăturare la recurs, în Secţiunea 1. Prin
urmare, asemenea cereri urmează a fi respinse, dacă nu au fost depuse, ca recursuri
separate.
[Pct.125 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
13. Examinînd recursul potrivit Secţiunii 1 CPC, instanţa de recurs nu se va implica
în esenţa fondului litigiului judecat de prima instanţă, ci va verifica în exclusivitate respectarea normelor procesuale la emiterea încheierii atacate.
În faţa instanţei de recurs, compunerea completului este guvernată de principiul
judecării colegiale a pricinii (recursul se judecă de un complet de 3 judecători).
Totodată, în instanţa de recurs este limitată acţiunea principiului nemijlocirii şi
oralităţii în dezbaterile judiciare, or, instanţa de recurs ia cunoştinţă de toate materialele
din documentele scrise, procesele-verbale, care se află la dosar pe baza copiei certificate
sau electronice a dosarului, şi examinează recursul fără participarea părţilor.
Respectînd principiul contradictorialităţii, instanţa de recurs va expedia intimatului
copia cererii de recurs, cu înştiinţarea despre necesitatea depunerii referinţei. În cazul
neprezentării referinţei în termenul stabilit de instanţă, cererea de recurs se va examina
în lipsa acesteia.
Astfel, modificările operate în legislaţie au schimbat procedura de examinare a recursului, obligînd, totodată, instanţa de recurs să plaseze la data emiterii decizia pe pagina web, iar copia acesteia s-o remită părţilor în termen de 5 zile de la data emiterii.
[Pct.13 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
14. După examinarea recursului împotriva încheierii, instanţa va pronunţa una din
următoarele soluţii:
- respingerea recursului şi menţinerea încheierii;
Această soluţie se va adopta, în cazul în care încheierea instanţei de judecată este
pronunţată, cu respectarea normelor de drept material şi procedural, fiind aplicate şi
interpretate corect, în raport cu circumstanţele cauzei, iar argumentele invocate în recursul declarat nu au relevanţă, deoarece nu denotă încălcarea esenţială sau aplicarea
eronată a normelor legale, respectiv, nu există temei pentru casarea încheierii recurate.
- admiterea recursului, casarea parţială sau integrală a încheierii, cu restituirea cauzei pentru rejudecarea problemei soluţionate, prin încheierea casată;
- admiterea recursului, casarea parţială sau integrală a încheierii, cu soluţionarea
prin decizie a problemei respective.
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Decizia emisă după examinarea recursului împotriva încheierii rămîne irevocabilă
din momentul emiterii.
[Pct.14 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
Recurs (Secţiunea a 2-a)
15. Pot fi atacate cu recurs, potrivit Secţiunii a 2-a (art.429 CPC), următoarele acte
de dispoziţie ale curţilor de apel:
a) deciziile pronunţate de curţile de apel în calitatea lor de instanţe de apel;
b) hotărîrile pronunţate de curţile de apel.
Se va reţine că, în general, încheierile date în apel pot fi atacate cu recurs numai
odată cu decizia, cu excepţiile prevăzute de lege, adică cînd acestea, potrivit legii, pot fi
atacate separat cu recurs sau cînd încheierea face imposibilă desfăşurarea de mai departe a procesului.
Recursurile împotriva deciziilor instanţelor de apel, precum şi cele împotriva hotărîrilor pronunţate de către curtea de apel se vor judeca de Curtea Supremă de Justiţie.
[Pct.15 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
16. Se atenţionează instanţele că nu sunt pasibile de recurs (art.429 alin.(4) CPC)
următoarele acte judecătoreşti:
- deciziile de trimitere a cauzelor la rejudecare (acestea nu se supun nici unei căi de
atac şi îndreptăţesc scopul urmărit de legiuitor de a nu permite tergiversarea abuzivă a
procesului, în măsura în care persoanele interesate nu sunt lipsite de accesul la justiţie,
pricina urmînd a fi rejudecată);
- hotărîrile în privinţa cărora apelul a fost retras în condiţiile art.374 CPC (retragerea apelului reprezintă o manifestare de voinţă a participantului la proces, prin care
acesta recunoaşte legalitatea şi temeinicia hotărîrii primei instanţe. Deoarece retragerea
apelului nu poate fi revocată, depunerea recursului la CSJ este imposibilă);
- deciziile emise de instanţa de apel, fără drept de recurs.
Instanţele de judecată vor lua act de faptul că la unele decizii judecătoreşti, pronunţate în apel, a fost exclusă calea de atac – recursul. În acest sens, se menţionează
următoarele acte judecătoreşti:
a) decizia instanţei de apel, pronunţată pe marginea examinării cererilor cu valoare
redusă (art.2764 alin.(4) CPC);
b) decizia instanţei de apel, pronunţată pe marginea examinării cererii privind declararea capacităţii depline de exerciţiu a minorului (art.296 alin.(11) CPC);
c) decizia instanţei de apel, emisă pe marginea examinării cererii privind declararea
persoanei dispărute fără urmă sau decedată (art.300 alin.(3) CPC);
d) decizia instanţei de apel, pronunţată pe marginea examinării cererii de declarare
a nulităţii documentului pierdut (art.325 alin.(1) CPC);
e) decizia instanţei de apel, pronunţată pe marginea examinării cererii de constatare a inexactităţii înscrisurilor din registrul de stare civilă (art.334 CPC);
f) decizia instanţei de apel, pronunţată pe marginea examinării cererii de reconstituire a procedurii judiciare pierdute (art.343 alin.(3) CPC);
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g) decizia instanţei de apel, pronunţată pe marginea examinării cererii de ridicare a
sechestrului, depusă de terţi (art.164 alin.(4) din Codul de executare);
h) decizia instanţei de apel, pronunţată pe marginea deciziei Colegiului disciplinar
(art.24 alin.(7) din Legea nr.113/17.06.2010 privind executorii judecătoreşti).
[Pct.16 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
161. Noua reglementare reafirmă principiul, potrivit căruia nu pot fi atacate cu recurs hotărârile, în privinţa cărora persoanele îndreptăţite nu au folosit calea de atac,
prevăzută de lege – apelul. Totuşi de la acesta se pot face 2 derogări, şi anume:
I. Contestarea cu recurs a deciziei instanţei de apel de către persoana care nu a folosit calea apelului, dar situaţia sa a fost înrăutăţită, prin această soluţie.
II. Suprimarea apelului, cu consimţământul părţilor şi atacarea hotărârii pronunţate de prima instanţă, direct cu recurs.
În primul caz, dacă o parte a obţinut câştig de cauză, în prima instanţă, hotărârea
fiind casată sau modificată în apel, la cererea părţii adverse, prima parte are dreptul de a
ataca cu recurs decizia instanţei de apel, deşi nu a folosit calea apelului, neavând interes.
Astfel, persoana care nu a folosit apelul poate ataca cu recurs decizia instanţei de apel,
prin care i s-a înrăutăţit situaţia. Însă în acest caz controlul instanţei de recurs se va limita doar la legalitatea deciziei, în partea ce ţine de înrăutăţirea situaţiei.
Cea de-a doua situaţie vine să reglementeze, cu titlu de noutate, recursul exercitat
omisso medio (omiterea unei etape obligatorii, la caz, a unui grad de jurisdicţie), ca modalitate de aplicare a principiului disponibilităţii în căile de atac, răsturnând principiul
ierarhiei şi ordinii căilor de atac. Raţiunea acestor dispoziţii legale, stipulate în art.429 alin.
(5) CPC, rezidă în faptul că o hotărâre susceptibilă de apel şi recurs poate fi atacată direct
cu recurs în interiorul termenului de apel, dacă există consimţământul expres al părţilor.
Instanţa de recurs urmează să verifice, dacă la exercitarea recursului omisso medio
au fost respectate următoarele condiţii:
a) hotărârea nu face parte din cele menţionate la art.429 alin.(4) lit.c) CPC;
b) există consimţământul expres al părţilor;
c) recursul este depus în termenul prevăzut de lege;
d) se invocă doar încălcarea sau aprecierea eronată a normelor de drept material.
Consimţământul părţilor, la exercitarea acestei căi de atac, se va considera valabil,
dacă va îmbrăca una dintre următoarele forme:
- declaraţie verbală, dată în faţa instanţei, a cărei hotărâre se atacă, fiind consemnată
în procesul-verbal;
- înscris autentic.
Se va avea în vedere şi faptul că dacă părţile consimt exercitarea acestui recurs, termenul pentru depunere va fi cel al apelului – 30 de zile, şi nu cel de 2 luni, cu excepţia
cazurilor când legea prevede un alt termen pentru depunerea apelului.
Părţile nu vor putea solicita repunerea în termen, pentru exercitarea acestei căi de
atac, în cazul omiterii termenului, dat fiind faptul că legea nu prevede expres acest drept.
Se explică faptul că în suportul acestui recurs nu vor putea fi invocate omisiuni de
ordin procedural, or, legea expres stipulează exercitarea acestuia, doar pentru încălcarea
sau aplicarea eronată a normelor de drept material.
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Dacă hotărârea primei instanţe este atacată direct cu recurs, acesta se va examina la
Curtea Supremă de Justiţie, fără aplicarea procedurii admisibilităţii.
Se va reţine că la depunerea cererii de recurs, exercitat peste calea de atac – apelul,
urmează a fi anexată dovada achitării taxei de stat, în mărimea stabilită pentru recurs şi
nu pentru apel.
Nu se va admite exercitarea recursului omisso medio în cazul hotărârilor judecătoreşti, pe care legea le menţionează expres că sunt susceptibile de apel, dar fără drept de
recurs.
[Pct.161 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
17. Se relevă faptul că prin art.433 lit.a1 CPC s-a introdus un nou temei de inadmisibilitate a recursului (recursul este depus împotriva unui act ce nu se supune recursului,
cu excepţia cazurilor prevăzute la art.429 alin.(5) CPC). Sub incidenţa acestui temei vor
cădea deciziile curţilor de apel, prin care instanţele s-au expus în ordine de apel asupra
fondului cauzei şi în privinţa cărora legea prevede expres că nu se supun recursului (a se
vedea deciziile menţionate la punctul 16).
[Pct.17 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.25 din 22.10.2018]
18. Art.430 din CPC prevede persoanele care sunt în drept să declare recurs. Instanţele vor reţine că, spre deosebire de Secţiunea 1, la Secţiunea a 2-a de rînd cu părţile
şi alţi participanţi la proces, de acest drept beneficiază şi: martorul, expertul, specialistul,
interpretul şi reprezentantul, dar numai în privinţa chestiunilor ce ţin de compensarea
cheltuielilor de judecată ce li se cuvine.
Este necesar de a distinge noţiunea de participant la proces de cea de persoană care nu
a fost atrasă la proces, sub aspectul posibilităţii de a deveni subiect al exercitării recursului.
Or, persoanele neantrenate la examinarea cauzei, în prima instanţă, nu dispun de dreptul
de a exercita recursul, deoarece nu au parcurs gradele de jurisdicţie inferioară.
Se va avea în vedere că partea sau participantul la proces, care nu a exercitat apel de
sine stătător, dar s-a alăturat apelului depus de o altă persoană, de asemenea, va putea
depune recurs dat fiind faptul că alăturarea la apel echivalează cu exercitarea dreptului
de apel.
[Pct.18 modificat prin Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.25 din 22.10.2018]
19. Termenul de declarare a recursului în Secţiunea a 2-a este de 2 luni de la data
comunicării deciziei integrale dacă legea nu prevede altfel. Este un termen de decădere
şi nu poate fi restabilit.
Se explică faptul că menţiunea greşită a termenului de atac (mai îndelungat), în
dispozitivul actului judecătoresc, nu oferă legal părţii un termen mai mare pentru contestare, or, depăşirea termenului prevăzut de lege, pentru depunerea recursului, va avea
drept consecinţă faptul că recursul va fi declarat inadmisibil, ca fiind depus, cu omiterea
termenului. La fel, indicarea unui termen mai mic de atac al actului judecătoresc nu
privează partea de dreptul de a depune recurs, în termenul prevăzut de lege.
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Deşi în Secţiunea a 2-a nu se reglementează în mod expres cauzele de întrerupere
a termenului de recurs, prin analogia legii se vor aplica dispoziţiile art.362 alin.(2) CPC
din materia apelului şi termenul de recurs se va întrerupe prin decesul participantului la
proces care avea interes să facă recurs sau prin decesul mandatarului căruia i se comunicase decizia. În astfel de cazuri, se va face o nouă comunicare, iar termenul de recurs
va începe să curgă din nou de la data comunicării deciziei. Pentru moştenitorii asupra
cărora au fost instituite măsuri de ocrotire judiciară sau pentru cei dispăruţi fără urmă,
termenul curge din ziua în care se numeşte tutorele sau curatorul.
[Pct.19 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
[Pct.20 abrogat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.25 din 22.10.2018]
21. Art.432 CPC prevede temeiurile declarării recursului. Acestea pot fi divizate în
următoarele:
1) încălcarea esenţială sau aplicarea eronată a normelor de drept material (art.432
alin.(2) CPC);
2) încălcarea esenţială a normelor sau aplicarea eronată a normelor de drept procedural (art.432 alin.(3) CPC);
3) săvîrşirea altor încălcări (art.432 alin.(4) CPC).
22. Se va considera drept încălcare esenţială sau aplicare eronată a normelor de
drept material situaţiile în care instanţa:
a) nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată. Este o situaţie în care actul normativ
aplicabil în litigiul dedus judecăţii nu şi-a găsit aplicare în cadrul deciziei (spre exemplu,
nu s-a aplicat o lege specială, dar s-a făcut referire la norme generale, sau deloc nu s-a
făcut referire la norme juridice, s-a aplicat un act normativ declarat neconstituţional).
Dacă soluţia pronunţată este corectă în fond, cu toate că instanţa nu a aplicat legea care
trebuia să fie aplicată, instanţa de recurs va menţine decizia, cu specificarea normei juridice aplicabile;
b) a aplicat o lege care nu trebuia aplicată. E situaţia în care instanţa aplică o normă
juridică care este străină de situaţia de fapt existentă în cazul dedus judecăţii (spre exemplu, s-au încălcat principiile acţiunii normelor juridice în timp, spaţiu sau asupra persoanelor, s-a soluţionat greşit conflictul dintre normele cuprinse în diferite acte normative);
c) a interpretat în mod eronat legea. Acest temei devine incident în cazul în care
normei juridice i s-a atribuit un mai mare grad de abstracţie sau aceasta suscită îndoieli
la aplicare, iar instanţa, aplicînd norma respectivă, a extins norma juridică dincolo de
ipotezele la care se aplică sau invers – a exclus ipoteze concrete din aria de ipoteze pe
care le acoperă norma juridică respectivă. În acest sens poate fi privită situaţia în care
instanţa dă o calificare corectă raportului juridic material litigios, corect determină norma aplicabilă, însă din cauza înţelegerii incorecte a sensului acesteia, trage o concluzie
greşită cu privire la drepturile şi obligaţiile părţilor;
d) a aplicat în mod eronat analogia legii sau analogia dreptului.
Prin aplicare a analogiei legii se va înţelege situaţia în care raporturile litigioase nu
sunt reglementate de o normă juridică concretă sau uzanţe şi acestora li se aplică norma
legislaţiei civile care reglementează raporturi similare.
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În cazul cînd nu este posibilă aplicarea analogiei legii şi litigiul se soluţionează conform principiilor generale şi sensului legii civile, suntem în prezenţa analogiei dreptului
(art.5 alin.(2) CC).
Astfel, dacă principiile şi sensul legislaţiei sunt aplicate neadecvat are loc aplicarea
eronată a analogiei legii sau dreptului. Această situaţie poate apărea dacă:
- există o reglementare expresă a raportului juridic litigios, însă instanţa greşit a
aplicat analogia;
- prevederea legală, la care s-a raportat instanţa, alcătuind-o prin analogie, la o ipoteză ce nu intră în aria de ipoteze acoperite de norma respectivă, este imposibilă de
aplicat în cazul concret dedus judecăţii, fiindcă nu există similitudini între cele două
categorii de raporturi prin esenţa lor;
- instanţa a aplicat analogia, fapt prin care s-au limitat anumite drepturi civile sau
s-a stabilit răspunderea civilă, contrar art.5 alin.(3) CC, caz în care analogia este eronat
aplicată;
e) a aplicat o lege care a fost declarată neconstituţională.
Acest temei permite reformarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, pronunţate
cu încălcarea principiilor constituţionale, or, o hotărâre judecătorească definitivă nu
poate fi considerată legală atâta timp, cât se întemeiază pe un act normativ, declarat
neconstituţional.
[Pct.22 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
23. Se va considera încălcare sau aplicare eronată a normelor de drept procedural
situaţiile în care:
a) pricina a fost judecată de un judecător care nu avea dreptul să participe la judecarea ei. Temeiul e prezent în situaţiile în care:
- s-au încălcat prevederile art.49 CPC, adică judecătorul a participat repetat la judecarea aceleiaşi pricini în instanţa de fond şi apel, cu excepţia cazurilor de scoatere a
cererii de pe rol sau de încetare a procesului în temeiul art.265 lit.a) şi b) CPC;
- au existat temeiurile prevăzute la art.50 şi 51 CPC şi judecătorul nu s-a abţinut de
la judecată.
b) pricina a fost judecată în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată.
Acest motiv se regăseşte în situaţia în care instanţa nu a respectat dispoziţiile
art.102-105 CPC (a se vedea Recomandarea CSJ nr.54 Cu privire la aplicarea corectă a
normelor procedurale despre citarea participanţilor la proces).
Dacă persoana a refuzat să primească citaţia sau înştiinţarea, sau şi-a schimbat
domiciliul după intentarea procesului şi nu a informat despre aceasta instanţa, atunci
expediindu-i înştiinţarea la ultima adresă cunoscută, se va considera că citaţia a fost înmînată. În aceste cazuri nu se va putea invoca necomunicarea datelor despre locul, data
şi ora şedinţei de judecată (art.106-107 CPC).
O pricină se va considera judecată în absenţa unui participant la proces, căruia nu i
s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată, în următoarele cazuri:
- în dosar lipsesc probele care confirmă transmiterea prin mijloace legale şi primirea citaţiei de către participant;
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- încălcarea regimului legal de citare a persoanei juridice sau a persoanei fizice absente de la domiciliu;
- înmînarea citaţiei cu încălcarea termenului legal ce a împiedicat participantul la
proces de a se prezenta la şedinţa de judecată;
- indicarea incompletă sau greşită a unor date din citaţie.
c) în judecarea pricinii au fost încălcate regulile privind limba de desfăşurare a procesului.
Unul din principiile fundamentale ale dreptului procedural civile este limba de procedură şi dreptul la interpret. Desfăşurarea acestuia o regăsim în art.24 CPC. Principiul
în cauză ar putea fi încălcat dacă:
- persoana interesată, care nu posedă limba de stat nu a fost asigurată cu interpret;
- procesul s-a desfăşurat într-o altă limbă decît cea de stat, instanţa neemiţînd încheierea respectivă;
- limba în care s-a desfăşurat procesul (alta decît cea de stat) nu a fost acceptabilă
pentru majoritatea participanţilor;
- procesul s-a desfăşurat într-o altă limbă, iar instanţa nu a emis hotărîrea şi în
limba de stat.
Instanţa ierarhic superioară va constata limba în care s-a desfăşurat procesul, examinînd procesul-verbal al şedinţei de judecată, precum şi menţiunea despre participarea
interpretului. Se va stabili dacă participanţii la proces au înaintat demersuri cu privire la
acordarea interpretului, precum şi modul în care instanţa a soluţionat aceste demersuri.
d) instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane care nu au fost implicate în proces.
Atunci cînd instanţa nu a îndeplinit una din sarcinile pregătirii pricinii pentru dezbateri (art.185 alin.(1) lit.a) CPC) în raport cu persoana respectivă şi prin actul său de dispoziţie a atins esenţa dreptului cel puţin a unei persoane, suntem în prezenţa acestui temei.
Soluţionarea problemei drepturilor unor persoane neantrenate în proces se poate
manifesta prin:
- indicaţii directe în dispozitivul hotărîrii cu privire la drepturile sau obligaţiile
unor persoane neatrase la judecarea pricinii (spre exemplu, obligarea de a face ceva, a
transmite ceva);
- afectarea de fapt, prin punerea în executare a hotărîrii, a drepturilor sau obligaţiilor unor persoane neatrase la judecarea pricinii (a se vedea Hotărîrea Curţii Europene
în cauza Business şi Investiţii pentru Toţi c. Moldovei din 13.10.2009).
e) în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată, precum şi înregistrarea
audio.
Este vorba de nerespectarea prevederilor Capitolului XXI şi, în special, ale art.273 –
275 CPC.
f) hotărîrea a fost pronunţată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale.
Normele art.32 CPC, avînd un caracter imperativ, proclamă principiul imutabilităţii competenţei jurisdicţionale. Se va considera pronunţarea hotărîrii, cu încălcarea
competenţei, situaţia în care pricina a fost reţinută cu încălcarea normelor cuprinse în
Capitolul IV Titlul 1 CPC.
[Pct.23 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
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24. Art.432 alin.(4) CPC prevede că şi alte încălcări comise de instanţe pot fi invocate la declararea recursului, dacă:
- acestea au dus sau ar fi putut duce la soluţionarea greşită a pricinii;
- în opinia instanţei de recurs, instanţa de judecată a dat o apreciere arbitrară probelor;
- erorile comise au dus la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului.
25. La încălcări ce au dus sau ar fi putut duce la soluţionarea greşită a pricinii se pot
atribui:
a) agravarea situaţiei apelantului în propria cale de atac (art.373 alin.(6) CPC);
b) încălcarea procedurii de administrare a probelor, care sunt puse la baza deciziei.
Aceasta ar presupune:
- instanţa n-a dispus, la cererea participantului la proces, prezentarea înscrisului ce
se păstrează la o altă persoană sau instituţie;
- refuzul instanţei de a administra probele prezentate de parte, fără a-şi motiva refuzul, fapt ce implică lipsirea părţii de dreptul la un proces echitabil (a se vedea Suominen
vs Finlanda Hotărârea CtEDO din 01.07.03 pct.38, cererea nr.37801/97).
[Pct.25 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
26. Determinînd situaţia în care instanţa a dat o apreciere arbitrară probelor, se va
ţine cont de noţiunea prevăzută în DEX, unde prin cuvîntul „arbitrară” se subînţelege
„care acţionează după bunul plac sau după judecata proprie, fără a ţine seama de părerea
altora, abuziv”.
Deci, o apreciere arbitrară a probelor însemnă o apreciere abuzivă, după bunul
plac, dar nu după intima convingere, cu încălcarea flagrantă a regulilor de apreciere
a probelor stabilite în art.130 CPC. Aceasta ar presupune, spre exemplu, situaţiile în
care:
a) instanţa a aplicat eronat regulile cu privire la repartizarea sarcinii de probaţie
între părţi (art.118 CPC) sau degrevarea de probaţiune (art.123 CPC);
b) concluziile instanţei se bazează pe probe inadmisibile (art.122 CPC) (spre exemplu, drept probă principală pe care instanţa şi-a întemeiat soluţia au servit depoziţiile
unor persoane, care în virtutea legii nu pot fi audiate ca martori);
c) probele puse la baza hotărîrii sunt în mod vădit insuficiente;
d) instanţa judecătorească a considerat un fapt dovedit, numai prin copia de pe
document, în cazul cînd originalul este pierdut, iar copiile de pe el prezentate de părţi
nu sunt identice, rămînînd imposibilă determinarea prin intermediului altor probe a
adevăratului cuprins al originalului;
e) în dosar existau probe contradictorii cu cea pe care instanţa şi-a întemeiat soluţia;
f) instanţa n-a reflectat în hotărîre motivele concluziilor sale privind admiterea
unor probe şi respingerea altora;
g) soluţia a fost bazată pe o probă care nu a fost cercetată în instanţa de judecată
(art.25 CPC).
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27. Pentru declararea recursului pot fi invocate şi erori ce au dus sau au putut duce
la soluţionarea eronată a pricinii sau care au dus la încălcarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului. Aceste erori au ca efect încălcarea drepturilor procedurale
garantate de Constituţia RM, Convenţia Europeană sau alte acte internaţionale. În acest
sens, pot fi menţionate:
a) încălcarea principiului egalităţii în faţa legii a participanţilor la proces, unele persoane avînd privilegii procesuale;
b) neluarea de către instanţa judecătorească a măsurilor de rigoare în vederea păstrării secretului de stat, tainei comerciale, informaţiei despre viaţa intimă a persoanei în
pricinile ce s-au examinat în şedinţă secretă;
c) încălcarea principiului nemijlocirii şi oralităţii în dezbaterile judiciare (instanţa
n-a verificat direct şi nemijlocit probele, n-a ascultat explicaţiile părţilor sau dezbaterile
nu au fost reluate de la început, cînd a fost înlocuit judecătorul);
d) încălcarea principiului contradictorialităţii şi egalităţii părţilor în drepturile procedurale (instanţa nu a creat posibilităţi egale, suficiente şi adecvate de folosire a tuturor
mijloacelor procedurale pentru susţinerea poziţiei părţilor asupra circumstanţelor de
fapt şi de drept);
e) încălcarea principiului disponibilităţii (partea n-a dispus liber de dreptul subiectiv material sau de interesul legitim supus judecăţii, instanţa sugerîndu-i ce cerinţe sau
demersuri să înainteze).
271. Se explică faptul că simpla nemulţumire a părţilor de soluţia adoptată de instanţele inferioare nu poate constitui motiv de recurs, dacă nu este invocat sau dacă din
conţinutul recursului nu se întrezăreşte vreunul din temeiurile de recurs expres prevăzute de lege.
Or, prin prisma jurisprudenţei CtEDO, recursul trebuie să fie efectiv, adică să fie
capabil să ofere îndreptarea situaţiei prezentate în cerere, să posede puterea de a îndrepta în mod direct starea de lucruri. Prin urmare, în situaţia în care argumentele nu pot
permite identificarea omisiunilor sau erorilor stipulate în lege, se va impune declararea
cererii de recurs, ca fiind inadmisibilă.
[Pct.271 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
28. Recursul se va depune de către persoanele menţionate la punctul 18 din prezenta hotărîre şi urmează a fi însoţit de atîtea copii, potrivit numărului de participanţi
la proces.
Cererea de recurs trebuie să fie dactilografiată şi să corespundă exigenţelor prevăzute în alin.(1) al art.437 CPC.
Instanţele vor reţine că cererea de recurs se poate depune în format electronic, prin
intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică
avansată calificată.
Recursul electronic se va considera expediat, dacă:
a) este expediat de către semnatar ori de către intermediar, în circulaţia electronică
a documentelor, care acţionează, în numele semnatarului sau prin sistemul informaţional, utilizat de către semnatar;
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b) este adresat în mod corespunzător sau este direcţionat în sistemul informaţional,
indicat de destinatar;
c) este redat într-o formă care permite prelucrarea lui în sistemul informaţional,
indicat de destinatar;
d) intră într-un sistem informaţional ce nu este controlat de către semnatar sau de
către intermediarul în circulaţia electronică a documentelor, care expediază documentul electronic, în numele semnatarului.
În contextul sus-menţionat, prin semnatar se va înţelege persoana care deţine un
dispozitiv de creare a semnăturii electronice şi care acţionează fie în nume propriu, fie în
numele persoanei fizice, al persoanei juridice sau al entităţii, pe care o reprezintă.
Intermediar, în circulaţia electronică a documentelor, este întreprinzătorul individual sau persoana juridică care, din însărcinarea semnatarului şi/sau a destinatarului
documentului electronic, organizează şi administrează sistemul de circulaţie electronică a documentelor şi/sau prestează servicii legate de circulaţia electronică a documentelor.
Destinatar al documentului electronic este persoana fizică sau juridică, căreia îi este
adresat documentul electronic sau altă persoană care, în condiţiile legii sau ale contractului, recepţionează documentul electronic.
Momentul recepţionării documentului electronic (al recursului) se va considera
momentul intrării acestuia în sistemul informaţional al destinatarului, în cazul de faţă,
în Programul integrat de gestionare a dosarelor.
Se va reţine că depunerea actului de procedură în format electronic se va asimila
actului de procedură care trebuie efectuat nemijlocit în instanţa judecătorească. Drept
urmare, prin prisma art.112 alin.(4) CPC, cererea de recurs depusă electronic, în ultima
zi a termenului stabilit pe zile, după ora la care activitatea instanţei încetează, nu va fi
considerată depusă în termen.
Dacă cererea de recurs şi anexele la aceasta au fost depuse în formă de document
electronic, cu semnătură electronică avansată calificată, prin intermediul Programului
integrat de gestionare a dosarelor şi este imposibilă comunicarea actelor respective, prin
această modalitate, celorlalţi participanţi la proces, instanţa va întocmi, din oficiu, copii
de pe cerere şi anexele la aceasta pentru ceilalţi participanţi la proces, pe cheltuiala celui
care avea obligaţia respectivă sau va solicita recurentului depunerea actelor şi pe suport
de hârtie, potrivit art.436 alin.(2) CPC. Similar, se va proceda şi în cazul depunerii referinţei şi anexelor la aceasta, prin intermediul Programului integrat de gestionare a
dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
Se explică instanţelor că cererea de recurs poate fi declarată nu numai în privinţa
actului de dispoziţie judecătoresc în întregime, dar şi în privinţa oricărei părţi a dispozitivului, precum şi împotriva părţii de motivare, în mod separat, dacă recurentul argumentează efectele juridice nefavorabile pe care le produce aceasta.
Dacă recursul este depus prin reprezentant şi în dosar lipseşte împuternicirea corespunzătoare, la cererea de recurs se va anexa şi documentul care atestă împuternicirile, legalizat în modul stabilit.
[Pct.28 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
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281. Dat fiind faptul că legea nu prevede expres, la Recursul din Secţiunea a 2-a CPC
nu este posibilă alăturarea la recurs (posibilitate similară apelului), precum şi depunerea
recursului incident.
[Pct.281 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
29. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, prin practica sa constantă, de
nenumărate ori a precizat faptul că dreptul de acces la un tribunal nu este un drept
absolut (cauza Golder vs the United Kingdom, §36 din 21 februarie 1975), ci unul care
poate implica anumite limitări, din partea statelor contractante, în funcţie de nevoile şi
resursele comunităţii şi ale indivizilor (Ashimgdane vs United Kingdom, 28 mai 1985).
Aceste limitări vor fi în concordanţă cu art.6 §1 CEDO, doar dacă urmăresc un
scop legitim şi există un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi
scopul urmărit (cauzele Bellet vs France, §31, Garcia Manibardo vs Spain, §44).
Astfel, la depunerea cererii de recurs, se va anexa dovada achitării taxei de stat (cu
excepţia cazurilor cînd legea prevede scutirea de la plata taxei de stat) aferente (chitanţa
sau dispoziţia de plată, în original) în mărime de 50% din taxa ce urmează a fi achitată la
depunerea cererii de chemare în judecată la instanţa de fond, iar în cazul în care litigiul
dedus judecăţii are caracter patrimonial - 50% din taxa calculată din suma contestată.
Dacă partea litigantă contestă în cadrul cererii de recurs numai o parte a sumei din
litigiu, taxa se va calcula în felul următor: 50% din 3% rezultă 1,5% din taxa calculată
raportată la suma contestată.
Totodată, se va reţine că cuantumul taxei la depunerea acţiunii e diferit în raport cu
subiecţii impunerii şi aceste reglementări urmează a fi respectate şi la depunerea recursului. Deci, persoana juridică va achita la depunerea recursului 50% din suma contestată
cu încadrarea în limitele de la 270 lei pînă la 50 000 lei, iar persoana fizică – 50% din
suma contestată cu respectarea limitelor de la 150 lei pînă la 25000 lei.
Recurentul este în drept să solicite scutirea, amînarea sau eşalonarea plăţii taxei
de stat, conform art.85 alin.(4), art.86 CPC, anexînd la cererea de recurs documentele
justificative (spre exemplu, informaţie de la Inspectoratul Fiscal de Stat despre toate
conturile pe care le deţine recurentul şi despre situaţia acestor conturi sau despre lipsa
conturilor, informaţie de la bănci dacă a luat sau nu recent vreun credit, informaţie de la
Agenţia Naţională pentru ocuparea forţei de muncă (dacă persoana fizică este înregistrată ca şomer), informaţie de la ÎS „Registru” despre mijloacele de transport deţinute
etc.).
Faptul că recurentul dispune de acest drept, încă nu obligă instanţa de recurs la
admiterea acestei cerinţe. Or, la soluţionarea chestiunii în cauză, instanţa de judecată va
analiza cuantumul sumei ce trebuie plătit, raportat la veniturile recurentului, dat fiind
faptul că aceste taxe privesc, pe de o parte, descurajarea justiţiabililor, în formularea
unor cereri abuzive, iar, pe de altă parte, acestea vizează asigurarea de fonduri, pentru o
bună administrare a justiţiei.
În situaţia în care prin recurs se contestă numai cheltuielile de judecată, încasate
prin hotărîrea primei instanţe sau a decizia instanţei de apel, taxa de stat nu se plăteşte.
[Pct.29 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
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30. Recursul depus potrivit Secţiunii a II-a CPC, de regulă, nu suspendă executarea
hotărîrii, cu excepţia cazurilor care au ca obiect: strămutarea de hotare, distrugerea de
plantaţii, demolarea de construcţii sau de orice bun imobil, precum şi în alte cazuri
prevăzute de lege. Deci, în situaţiile enumerate, însăşi depunerea recursului implică suspendarea executării hotărîrii.
La cererea recurentului, instanţa învestită cu judecarea recursului este în drept să
dispună suspendarea executării hotărîrii în următoarele cazuri:
- în pricinile patrimoniale, în care hotărîrile nu au fost executate, dacă recurentul a
depus cauţiune;
- în pricini nepatrimoniale, dacă cererea recurentului este motivată.
În asemenea situaţii, suspendarea executării hotărîrii se prezintă ca o modalitate de
asigurare a acţiunii şi nu ar trebui să se transforme într-o formă voalată de tergiversare
a executării.
Rolul şi destinaţia cauţiunii vizează, pe de o parte, prevenirea abuzurilor procesuale de uzare nejustificată de suspendarea executării, iar pe de altă parte, dezdăunarea
celeilalte părţi pentru pagubele care s-ar produce acesteia din cauza folosirii mijloacelor
procedurale menite fie să amîne executarea, fie să o înlăture.
Recurentul depune cauţiunea pe contul executorului judecătoresc în conformitate cu
prevederile art.80 din Codul de executare în cuantumul stabilit de art.81 din acelaşi cod
(120% din suma bănească ce urmează a fi încasată de la debitor sau din valoarea bunurilor
pe care acesta este obligat să le transmită în temeiul hotărîrii judecătoreşti, cu includerea
cheltuielilor de judecată). Confirmarea despre depunerea cauţiunii eliberată de executorul
judecătoresc se anexează de către recurent la cererea de suspendare a executării hotărîrii.
Se va reţine că, dacă debitorul solicită suspendarea executării hotărîrii (în pricini cu
caracter patrimonial) la depunerea recursului fără depunerea cauţiunii, invocînd că executorul a sechestrat deja alte bunuri în vederea asigurării documentului executoriu, instanţa va refuza suspendarea executării hotărîrii, or, acest sechestru nu va echivala cu o
cauţiune. Cauţiunea nu poate fi depusă în alte bunuri (mobile, imobile), decît în mijloace
băneşti (monedă naţională sau valută străină) (art.80 alin.(11) Codul de executare al RM).
Drept excepţie, depunerea cauţiunii nu este obligatorie în cazul în care, la data
depunerii recursului, în privinţa recurentului este în vigoare măsura de asigurare a
acţiunii - sechestrul asupra mijloacelor băneşti, valoarea cărora depăşeşte cuantumul
stabilit la art.81 din Codul de executare.
Despre admiterea sau respingerea cererii de suspendare a executării hotărîrii, instanţa urmează să se pronunţe, printr-o încheiere nesusceptibilă de atac, în cel mult 10
zile de la depunerea acesteia. Demersul se soluţionează de un complet din 3 judecători.
Ulterior, în dependenţă de soluţia instanţei de recurs, cu suma depusă se va proceda
în conformitate cu prevederilor art.435 alin.(5), (6) şi (7) CPC.
[Pct.30 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
31. Dacă cererea de recurs este în corespundere cu prevederile art.437, înregistrarea
intentării procedurii de recurs are loc de către secţia documentare civilă a Direcţiei evidenţă şi documentare, subdiviziune a grefei secretariatului Curţii Supreme de Justiţie.
În cel mult 10 zile, dosarul este solicitat de la instanţa respectivă.
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În cazul depunerii unui recurs motivat, dar a lipsei oricăruia dintre elementele cererii
prevăzute la art.437 alin.(1) lit.a), b), c), e), precum şi în cazul respingerii demersului de
scutire de la plata taxei de stat, un complet din 3 judecători va pronunţa o încheiere de a
nu da curs cererii. În acest caz, recurentului i se va acorda un termen rezonabil, pentru
înlăturarea neajunsurilor. Încheierea menţionată nu se supune nici unei căi de atac.
În cazul neînlăturării deficienţelor, în termenul acordat, completul din 3 judecători
va pronunţa, în termen de 10 zile, o încheiere de restituire a cererii.
În cazul restituirii recursului este admisă depunerea repetată a acestuia după înlăturarea neajunsurilor, cu respectarea condiţiei neexpirării termenului de 2 luni. (art.438
alin.(3) CPC).
Restituirea ilegală sau reţinerea restituirii recursului de către instanţa de judecată
nu va atrage pierderea termenului de depunere a recursului, cu condiţia că recursul a
fost depus, iniţial, în cadrul termenului stabilit.
Dacă recurentul înlătură neajunsurile, în termenul acordat de instanţă, recursul se
va considera depus, la data prezentării iniţiale.
[Pct.31 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
32. După ce dosarul a parvenit în instanţa de recurs, se dispune expedierea copiei
de pe recurs, intimatului. Or, potrivit principiului contradictorialităţii, ca principiu de
bază al procesului echitabil, orice act al dosarului trebuie să ajungă la cunoştinţa părţilor, pentru ca acestea să îşi poată exprima argumentele faţă de conţinutul lor (a se vedea
Josef Fischer vs Austria, Hotărârea CtEDO din 17.01.02, cererea nr.33382/96). Totodată,
instanţa de recurs va înştiinţa intimatul despre necesitatea depunerii obligatorii a referinţei, timp de o lună de la data primirii acesteia. Astfel, intimatului i se oferă o lună,
pentru depunerea referinţei.
Referinţa este un act de procedură, prin care intimatul răspunde la cererea de recurs
şi se apără de pretenţiile recurentului. Neprezentarea referinţei, în termenul acordat,
duce la deciderea admisibilităţii recursului, în lipsa acesteia.
Spre deosebire de Secţiunea 1, în Secţiunea a 2-a există procedura examinării admisibilităţii recursului. Esenţa instituţiei admisibilităţii recursului constă în răspunsul
la întrebările: dacă era în drept recurentul să declare recurs şi dacă urmează să fie primită spre examinare cererea de recurs. Instituirea procedurii admisibilităţii constituie o
modalitate efectivă de control asupra înlăturării posibilităţii examinării unor cereri de
recurs depuse în mod nejustificat, adică fără a exista temeiuri de casare a hotărîrii. Admisibilitatea recursului se decide fără citarea părţilor, luîndu-se în consideraţie poziţia
intimatului din referinţă (dacă acesta o depune în termenul acordat).
Se va reţine că, actualmente, legislaţia (art.439 alin.(3) CPC) nu stabileşte un termen concret, în care judecătorul raportor ar verifica încadrarea în prevederile legii a
temeiurilor invocate în recurs, însă acesta ar trebui să fie unul rezonabil.
În urma acestor verificări, judecătorul va face un raport verbal în faţa completului
de judecată.
Cererea de recurs va fi inadmisibilă dacă:
- încălcările invocate, exprimate sub forma unor enunţuri generale nedezvoltate, nu
permit încadrarea lor în temeiurile prevăzute la art.432 CPC (spre exemplu, se indică

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

403

aplicarea eronată a normelor de drept material, fără a se specifica prin ce s-a manifestat
această aplicare eronată);
- recursul este depus împotriva unui act ce nu se supune recursului, cu excepţia
cazurilor prevăzute la art.429 alin.(5) CPC;
- recursul este depus cu omiterea termenului legal (2 luni de la data comunicării
hotărîrii sau deciziei integrale);
- persoana care a declarat recursul nu era în drept să-l declare (se vor lua în consideraţie atît prevederile art.430 CPC, cît şi normele speciale prevăzute de Legea insolvabilităţii pentru a determina dacă persoana are capacitate de a declara recurs şi dacă actul
juridic e susceptibil de recurs);
- recursul se depune în mod repetat după ce a fost examinat (în virtutea principiului
unicităţii dreptului la calea de atac, dreptul de a exercita recursul este unic şi se epuizează odată cu declararea lui).
Astfel, în cazul în care instanţa de recurs constată că încălcările invocate sunt exprimate sub forma unor enunţuri generale, s-a omis termenul pentru declararea recursului, acesta este depus de o persoană care nu dispune de acest drept, cererea de recurs va
fi declarată inadmisibilă.
Dacă completul de judecători decide inadmisibilitatea recursului, acesta va emite
o încheiere motivată irevocabilă, fără a se referi la fondul recursului, care se va plasa
pe pag. web a CSJ şi se va transmite tuturor participanţilor la proces şi reprezentanţilor
acestora. Este important faptul că inadmisibilitatea se declară numai cu votul unanim al
celor 3 judecători, în caz contrar recursul va fi declarat admisibil.
Se va avea în vedere că, deşi art.440 alin.(1) CPC prevede că încheierea asupra inadmisibilităţii recursului urmează a fi motivată, în acelaşi timp, ea nu urmează să conţină
nici o referire cu privire la fondul recursului. De asemenea, Forul European a statuat
că obligaţia de a motiva un act judecătoresc poate varia, în funcţie de natura actului în
cauză (hotărârea Hansen vs Norvegia, din 2 octombrie 2014). În concepţia CtEDO nu se
impune motivarea detaliată a deciziei unei instanţe de recurs care, întemeindu-se pe dispoziţii legale specifice, respinge un recurs, ca fiind „lipsit de şanse de succes” (hotărârea
Nersesyan vs Armenia din 19 ianuarie 2010).
[Pct.32 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
33. Asupra admisibilităţii recursului se va decide printr-o încheiere nemotivată, de
asemenea, fără prezenţa participanţilor la proces.
Recursul considerat admisibil se examinează într-un complet din 5 judecători, inclusiv cei care s-au pronunţat asupra admisibilităţii.
La judecarea recursului împotriva deciziei date în apel, nu se vor administra noi dovezi, însă participanţii vor putea anexa la recurs înscrisuri noi care confirmă încălcările
normelor de drept procedural (art.432 alin.(3) CPC) sau existenţa temeiurilor pentru
încetarea procesului ori scoaterea cererii de pe rol (art.265, 267 CPC), cu condiţia că demonstrează, că au fost în imposibilitate să le prezinte la examinarea pricinii în instanţa
de apel sau li s-a refuzat în administrarea acestora.
În acelaşi sens, potrivit pct.135 din Avizul nr.6 (2004) al Consiliului Consultativ al
Judecătorilor Europeni (CCJE) asupra procesului echitabil într-un termen rezonabil şi
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rolul judecătorilor în acest proces, luând în considerare mijloacele alternative de soluţionare a disputelor, adoptat la 22-24 noiembrie 2004, la Strasbourg, ar trebui să existe
limitări ale dreptului unei părţi de a prezenta noi probe sau de a aborda noi puncte de
lege. Recursul nu ar trebui să fie privit, ca o posibilitate nelimitată de a efectua corecturi,
în privinţa unor chestiuni faptice sau întemeiate pe lege, pe care o parte ar fi putut şi ar
fi trebuit să le înfăţişeze în faţa unui judecător de primă instanţă.
[Pct.33 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
34. Recursul se examinează fără înştiinţarea participanţilor la proces, însă art.444
CPC mai stabileşte că, completul din 5 judecători poate decide invitarea unor participanţi
pentru a se pronunţa asupra problemelor de legalitate, invocate în cererea de recurs.
Aceasta (invitarea participanţilor) se va face printr-o încheiere nemotivată, cu respectarea principiului contradictorialităţii (înştiinţarea tuturor participanţilor la proces)
şi aplicarea dispoziţiilor de procedură privind judecarea apelului, însă cu unele particularităţi specifice recursului şi respectarea etapelor dezbaterilor judiciare.
35. Spre deosebire de Secţiunea 1, în Secţiunea a 2-a nu este prevăzut expres un
termen pentru soluţionarea recursului, însă acesta trebuie să fie unul rezonabil apreciat în concordanţă cu criteriile specificate de Curtea Europeană: complexitatea cauzei, conduita părţilor în proces, conduita autorităţilor naţionale competente, precum şi
importanţa cauzei pentru cei interesaţi. (Pentru mai multe detalii a se vedea Manualul
judecătorului pentru cauze civile, Chişinău 2013, pag.34).
[Pct.35 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
36. Soluţiile instanţei supreme după examinarea recursului sunt specificate în
art.445 CPC:
a) să respingă recursul şi să menţină decizia instanţei de apel şi, după caz hotărîrea
primei instanţe, precum şi încheierile atacate cu recurs;
b) să admită recursul şi să caseze integral sau parţial decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe, pronunţînd o nouă hotărîre;
c) să admită recursul, să caseze integral decizia instanţei de apel şi să trimită cauza
spre rejudecare, în instanţa de apel, o singură dată, dacă eroarea judiciară nu poate fi
corectată de instanţa de recurs;
c1) să admită recursul şi să caseze integral decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe, trimiţînd pricina spre rejudecare în prima instanţă doar în cazul în care
a constat încălcarea sau aplicarea eronată a normelor de drept procedural specificate
la art.432 alin.(3) lit.d) şi f). La solicitarea participantului la proces, care a folosit calea
recursului, instanţa de recurs poate trimite pricina spre rejudecare, în prima instanţă o
singură dată în cazul prevăzut la art.432 alin.(3) lit.b):
d) să admită recursul şi să caseze decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe, dispunînd încetarea procesului ori scoaterea cererii de pe rol dacă există temeiurile
prevăzute la art.265 şi 267;
e) să admită recursul şi să modifice decizia instanţei de apel şi/sau hotărîrea primei
instanţe;
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f) să admită recursul, să caseze decizia instanţei de apel şi să menţină hotărîrea
primei instanţe;
g) să admită recursul, să caseze decizia instanţei de apel, cu pronunţarea unei încheieri, de restituire a cererii de apel, dacă există temeiurile prevăzute la art.369.
[Pct.36 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
37. Instanţa de recurs va respinge recursul şi va menţine decizia instanţei de
apel şi hotărîrea primei instanţe, dacă va constata legalitatea actelor de dispoziţie
verificate.
Decizia instanţei de apel se va considera modificată dacă, fără a afecta concluziile cu
privire la drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi fără a schimba conţinutul şi esenţa
deciziei, în partea de motivare sau în dispozitivul deciziei se introduc anumite corectări
(spre exemplu, schimbarea cuantumului sumei adjudecate, spre micşorare sau majorare, precizarea formei de încasare a sumei:solidar sau cote părţi etc.)
Casarea va fi totală dacă se referă la toate aspectele de fapt şi de drept, care au format
obiectul examinării în instanţa de fond şi are devolutivitate asupra tuturor părţilor.
În cazul casării parţiale, motivele casării vizează doar unele aspecte de fapt şi/sau de
drept ale pricinii sau numai una/unele dintre părţi.
Instanţa de recurs va admite recursul, va casa integral sau parţial decizia instanţei
de apel şi hotărîrea primei instanţe, pronunţînd o nouă hotărîre în cazurile cînd eroarea judiciară poate fi corectată de instanţa de recurs, fără a afecta dreptul părţilor la un
proces echitabil, adică atunci cînd la judecarea pricinii în fond şi apel au fost aplicate
eronat normele de drept material, iar adoptarea hotărîrii legale nu necesită stabilirea sau
verificarea circumstanţelor de fapt sau administrarea unor noi probe. Noua hotărîre,
pronunţată de către instanţa de recurs, trebuie să fie bazată pe circumstanţele constatate
şi dovedite la judecarea pricinii în fond şi, după caz, în apel. Soluţia instanţei de recurs
ar putea să se bazeze şi pe circumstanţe constatate şi dovedite la judecarea pricinii în
instanţele inferioare, dar ignorate de acestea.
[Pct.37 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
38. Se atrage atenţia asupra faptului că legiuitorul a limitat posibilitatea instanţei
de recurs de a remite, în anumite cazuri, cauza la rejudecare, o singură dată, chiar dacă,
după prima casare, este pronunţată o hotărâre care, în lipsa casării anterioare, cu trimitere la rejudecare, ar fi atras o asemenea soluţie. Drept urmare, instanţa de recurs va
remite cauza la rejudecare, o singură dată, în instanţa de apel, dacă eroarea judiciară nu
poate fi corectată de către instanţa de recurs.
Se va considera că eroarea judiciară nu poate fi corectată de instanţa de recurs, spre
exemplu, situaţiile în care:
- instanţa de apel a redat în considerentele deciziei, exact şi întru totul, argumentele intimatului, fără a analiza în niciun fel motivele invocate de însuşi apelantul asupra
aceloraşi aspecte;
- instanţa de apel a examinat pricina, fără a se expune asupra tuturor cerinţelor
invocate în cererea de apel, fără să-şi motiveze soluţiile şi concluziile.
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În acest sens, dreptul la un proces echitabil nu poate fi considerat efectiv, decât
dacă cererile şi observaţiile părţilor sunt intr-adevăr „auzite”, adică examinate conform
normelor de procedură de către tribunalul sesizat (a se vedea cauza Dulaurans vs Franţa,
Hotărârea din 21.03.2000).
În prima instanţă, cauza se va trimite, la rejudecare, o singură dată, la solicitarea
părţilor, în cazul prevăzut de art.432 alin.(3) lit.b) CPC (pricina a fost judecată în absenţa unui participant la proces, căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de
judecată).
Trimiterea repetată a cauzei spre rejudecare este incompatibilă cu dreptul părţilor, la
soluţionarea cauzei, într-un termen rezonabil. Părţile nu trebuie să suporte consecinţele
erorilor comise de instanţele care au judecat procesul, prin prelungirea nejustificată a ciclului procesual, ele având interesul legitim al soluţionării litigiului cu care au învestit instanţa.
Curtea Europeană a statuat că repetarea casărilor, cu trimitere, la rejudecare, ca
urmare a erorilor comise de instanţele inferioare, denotă o deficienţă de funcţionare a
sistemului judiciar (a se vedea cauza Cârstea şi Grecu vs România, hotărârea CtEDO din
15.06.2006, în care durata unui litigiu de muncă a depăşit 7 ani şi 8 luni, fiind trimisă, la
rejudecare, de 3 ori.)
În acelaşi timp, instanţa de recurs va putea remite cauza, la rejudecare, de mai multe ori, în următoarele situaţii:
- instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane, care nu au fost implicate în proces (art.432 alin.(3) lit.d) CPC);
- hotărârea a fost pronunţată, cu încălcarea competenţei jurisdicţionale (art.432
alin.(3) lit.f) CPC).
În caz de casare a actului de dispoziţie contestat cu recurs, instanţa ierarhic superioară se va pronunţa în partea motivată a deciziei asupra încălcărilor comise de instanţele
inferioare şi asupra actelor procedurale care sunt necesare de a fi efectuate la rejudecare,
fără a dispune de dreptul de a da indicaţii acestor instanţe. Totodată, instanţa de recurs
nu va putea insera în decizie anumite sugestii cu privire la:
- eventuala soluţie necesară a fi pronunţată;
- aprecierea veridicităţii probelor administrate;
- prevalarea unor probe asupra altora;
- alte aspecte ce ar afecta intima convingere a instanţei la rejudecare.
[Pct.38 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
[Pct.39 abrogat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.25 din 22.10.2018]
391. Dacă după ce recursul a fost declarat admisibil, se constată existenţa unui temei, prevăzut la art.433 CPC, cu excepţia lit.a), instanţa de recurs, din oficiu sau la cerere, va dispune încetarea procedurii de recurs, printr-o încheiere, care nu se supune nici
unei căi de atac. (În privinţa motivării, a se vedea explicaţiile privind încheierea asupra
inadmisibilităţii recursului, inserate în punctul 32 din hotărâre).
[Pct.391 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
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40. După pronunţarea deciziei, prin care s-a soluţionat cererea de recurs, instanţa
de recurs nu este în drept s-o anuleze sau să o modifice. Totodată, instanţa de recurs
dispune de posibilitatea corectării greşelilor, explicării hotărîrii şi emiterii unei decizii
suplimentare, dispoziţiile art.249, 250 şi 251 CPC fiind aplicabile în măsura în care situaţiile ce constituie temei de înaintare a cererilor respective, sunt compatibile cu dispoziţiile legale referitoare la recurs. În cazul admiterii acestor cereri, instanţa de recurs va
pronunţa o decizie suplimentară sau o încheiere de corectare ori de explicare a deciziei,
iar în cazul respingerii acestor cereri, în toate cele trei cazuri se va pronunţa o încheiere.
Decizia emisă de instanţa de recurs este irevocabilă din momentul pronunţării. Decizia se consideră emisă din data plasării pe pagina web a CSJ, în conformitate cu Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti, pe portalul naţional al
instanţelor de judecată şi pe pagina web a CSJ, aprobat prin hotărârea CSM nr.658/30
din 10 octombrie 2017 (MO nr.411-420/2068 din 24.11.2017). De asemenea, copia deciziei emise urmează a fi expediată părţilor în termen de 5 zile de la emitere.
[Pct.40 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
401. Prin prisma art.98 alin.(4) CPC, în decizia instanţei de recurs se va dispune, în
mod obligatoriu, încasarea cheltuielilor suportate de instanţa de judecată de la partea
care a pierdut procesul. Până la aprobarea metodologiei de cuantificare a acestora, obligaţie ce-i revine Guvernului potrivit art.98 alin.(4) CPC şi art.VI alin.(3) din Legea nr.17
din 05.04.2018, instanţa de judecată va încasa cheltuielile real suportate.
[Pct.401 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 22.10.2018]
41. Se abrogă Hotărîrea explicativă a Plenului CSJ „Cu privire la practica aplicării
legislaţiei procedurale la examinarea cauzelor civile în recurs” nr.3 din 27.03.2006
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 11 noiembrie 2013
Nr. 5

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Privind procedura de judecare a cauzelor civile în ordine de apel
nr. 6 din 11.11.2013
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2014, nr.1-2, pag.4
***

Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din
22.10.2018
Notă: În tot textul hotărârii, cuvântul „pricina” se substituie prin cuvântul „cauza”, la forma
gramaticală corespunzătoare, conform Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 22.10.2018

În scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele de judecată a normelor
procesuale, ce reglementează procedura de judecare a cauzei în ordine de apel, avînd ca
temei modificările operate prin Legea nr.88 din 21.04.2011, în vigoare 01.07.2011, Legea
nr.29 din 06.03.2012, în vigoare 13.03.2012 şi Legea nr.155 din 05.07.2012, în vigoare
30.11.2012, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în baza art.2 lit.с), art.16 lit.с) din Legea
cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr.789 din 23.03.1996, art.17 Cod de procedură
civilă, dă următoarele explicaţii.
Notă: Se va avea în vedere că explicaţiile referitoare la circulaţia actelor de procedură, prin
intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, vor intra în vigoare, odată cu crearea
condiţiilor de implementare a normelor legale vizate.

[Alineatul introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 22.10.2018]

1. Conform art.119 din Constituţia Republicii Moldova şi art.15 CPC, participanţii la
proces şi alte persoane interesate, ale căror drepturi, libertăţi ori interese legitime au fost încălcate printr-un act judiciar, pot exercita căile de atac împotriva acestuia, în condiţiile legii.
Apelul este una din căile de atac, stabilite şi reglementate prin lege, deopotrivă ordinară, devolutivă şi suspensivă de executare (dacă legea nu prevede altfel), declanşată de
către persoanele abilitate prin lege cu acest drept. Această cale de atac conferă instanţei
ierarhic superioare învestite cu soluţionarea apelului, pe lîngă competenţa verificării
legalităţii şi temeiniciei hotărîrii atacate, şi unele atribuţii de judecată ale primei instanţe. Decizia instanţei de apel rămîne definitivă în momentul pronunţării.
2. Examinarea cauzelor în ordine de apel se efectuează în strictă conformitate cu prevederile capitolului XXXVII din Codul de procedură civilă, cu unele precizări, şi anume:
- la judecarea cauzei în ordine de apel se va aplica legea procedurală în vigoare la
data judecării apelului, dacă legea nu prevede altfel;
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- dispoziţiile normelor de procedură privind judecarea cauzelor în primă instanţă
se aplică în instanţa de apel în măsura în care nu sunt contrare dispoziţiilor capitolului
XXXVII din Codul de procedură civilă. Sunt prezente aceleaşi etape ale dezbaterilor
judiciare: partea pregătitoare, examinarea apelului în fond, susţinerile orale şi replicile,
deliberarea şi pronunţarea deciziei.
Instanţa judecătorească va soluţiona cauzele civile, în ordine de apel, în temeiul
Constituţiei Republicii Moldova, al tratatelor internaţionale la care Republica Moldova
este parte, al hotărârilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, al hotărârilor Curţii Constituţionale, al legilor organice şi ordinare, al hotărârilor Parlamentului, al
decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, al hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului,
al actelor normative ale ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale şi ale
autorităţilor administraţiei publice locale.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
3. În conformitate cu art.357 CPC, hotărîrile susceptibile de apel pot fi atacate, pînă
a rămîne definitive, în instanţă de apel care, în baza materialelor din dosar şi a celor
prezentate suplimentar, verifică corectitudinea constatării circumstanţelor de fapt ale
cauzei, a aplicării şi interpretării normelor de drept material, precum şi respectarea normelor de drept procedural, la judecarea cauzei în primă instanţă.
Obiectul apelului îl constituie hotărîrile nedefinitive, pronunţate în prima instanţă
de judecătoriile de drept comun.
Nu pot fi atacate cu apel hotărîrile pronunţate în prima instanţă de către curţile de
apel şi hotărîrile pronunţate de către Curtea Supremă de Justiţie, conform art.25 din
Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.
Încheierile emise în prima instanţă nu pot fi atacate cu apel decît o dată cu hotărîrea, cu excepţia încheierilor date în primă instanţă care pot fi atacate cu recurs, separat
de hotărîre, de către părţi şi de ceilalţi participanţi la proces în cazurile prevăzute la
art.423 CPC. Apelul declarat împotriva hotărîrii se consideră declarat şi împotriva încheierilor date în cauza respectivă, chiar dacă au fost emise după pronunţarea hotărîrii
şi dacă atacarea încheierii nu se menţionează în cererea de apel, instanţa de apel fiind în
drept de a se pronunţa din oficiu şi asupra legalităţii încheierii.
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
4. În conformitate cu art.360 CPC, sunt în drept să declare apel:
a) părţile şi alţi participanţi la proces;
b) reprezentantul în interesul apelantului, dacă este împuternicit în modul stabilit
de lege;
c) martorul, expertul, specialistul şi interpretul, reprezentantul cu privire la compensarea cheltuielilor de judecată ce li se cuvine.
Partea care declară apel va purta denumirea de apelant, iar partea adversă, pe aceea
de intimat. Dacă ambele părţi declară apel, ele vor dobândi calităţi duble, respectiv, atât
de apelant, cât şi de intimat.
Hotărârea judecătorească, prin care se instituie o măsură de ocrotire judiciară, poate
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fi atacată cu apel, în conformitate cu art.30813 alin.(1) CPC, de către persoanele enumerate
la art.4830 din Codul civil, chiar dacă acestea nu au participat la examinarea cauzei în fond.
Totodată, lega procesuală (art.30813 alin.(2) CPC) instituie unele restricţii ce vizează
atacarea cu apel a hotărârii menţionate supra, în cazul respingerii cererii de instituire a
măsurii de ocrotire, acordând acest drept doar petiţionarului.
În aceeaşi ordine de idei, hotărârea judecătorească, prin care se împuterniceşte, în
aplicarea art.4821 şi 4827 din Codul civil, mandatarul sau un mandatar special, cu încheierea actelor juridice care excedează mandatul de ocrotire în viitor, poate fi atacată doar
de către mandant, mandatar, persoana însărcinată cu controlul executării mandatului, în
sensul art.4813 alin.(3), şi de către persoanele ale căror drepturi sunt afectate prin aceasta.
Partea poate introduce, înăuntrul termenului de apel, mai multe cereri de apel care se
completează şi se examinează într-o singură procedură, cu adoptarea unei singure decizii.
Coparticipanţii (coreclamanţii, copîrîţii) şi intervenienţii care participă în proces din
partea apelantului se pot alătura la apel, dacă pretenţiile lor coincid cu pretenţiile apelantului, prezentând o cerere scrisă. Pentru cererea de alăturare la apel nu se plăteşte taxă de stat.
În cazul în care pretenţiile apelantului nu coincid cu pretenţiile alăturatului, acesta
din urmă este în drept să depună apel după regulile generale, plătind taxă de stat.
Dacă apelantul principal îşi retrage apelul sau cererii de apel nu i se dă curs, sau
cererea a fost restituită, sau există alte motive care exclud soluţionarea fondului, alăturarea la apel a coparticipanţilor şi intervenienţilor care participă în proces din partea
apelantului produce efecte juridice în cazul în care a avut loc în interiorul termenului de
apel şi persoana alăturată a plătit taxă de stat (art.361 alin.(3)).
Din textul de lege menţionat rezultă că asupra legalităţii hotărîrii primei instanţe
dreptul de a declara apel le este acordat participanţilor (coparticipanţilor) la proces ori
reprezentanţilor acestora, dacă sunt împuterniciţi în modul stabilit de lege.
Martorul, expertul, specialistul şi interpretul pot declara apel numai în partea ce
ţine de compensarea cheltuielilor de judecată ce li se cuvine. Prin urmare, în cazul în
care hotărîrea judecătorească nu va fi contestată de participanţii la proces, instanţa de
apel va verifica şi se va pronunţa numai asupra corectitudinii compensării cheltuielilor
de judecată, fără a verifica şi a se pronunţa asupra legalităţii hotărîrii în întregul ei.
Reprezentantul părţii în proces poate declara apel numai în cazul în care acest
drept este expres prevăzut în procura eliberată reprezentantului persoanei juridice sau
în mandatul eliberat avocatului sau avocatului stagiar.
Procura în numele persoanei juridice se va elibera cu contrasemnătura administratorului ei sau a unei alte persoane împuternicite, adeverite prin acte de constituire şi
sigilate cu ştampila acestei organizaţii.
Drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor care nu au capacitate
deplină de exerciţiu şi ale celor limitate în capacitatea de exerciţiu sunt apărate în instanţă, în conformitate cu art.79 CPC, de către părinţi, înfietori, tutori sau curatori, de
alte persoane cărora acest drept le este acordat prin lege.
Reprezentarea în proces a persoanei declarate dispărute fără urmă în modul stabilit
de lege se face de administratorul fiduciar sau de tutorele numit în conformitate cu legea.
Reprezentarea în proces a moştenitorilor persoanei decedate sau declarate decedată
în modul stabilit de lege, dacă succesiunea nu a fost încă acceptată de nimeni, se face de
către custodele sau tutorele numit în conformitate cu legea.
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Reprezentantul legal îndeplineşte în numele celui reprezentat toate actele procedurale pe care acesta din urmă are dreptul să le exercite, cu excepţiile stabilite de lege. Reprezentantul legal va depune în judecată actele ce atestă statutul şi împuternicirile sale.
Totodată, reprezentantul legal poate încredinţa unui avocat reprezentarea în instanţă
judecătorească. Reprezentantul legal poate fi chemat personal, după caz, în judecată
pentru a da explicaţii referitor la actele pe care le-a încheiat ori săvîrşit în această calitate.
Conform Hotărîrii Guvernului nr.158 din 28 februarie 2013 cu privire la aprobarea
formularului şi modului de utilizare a mandatului avocatului şi al avocatului stagiar,
împuternicirile, potrivit art.81 CPC, urmează a fi consemnate pe versoul mandatului.
Dreptul de a ataca hotărîrea judecătorească trebuie menţionat expres, sub sancţiunea
nulităţii, în procura eliberată reprezentantului persoanei juridice sau în mandatul eliberat
avocatului sau avocatului stagiar.
În cazul în care partea sau intervenientul sunt lipsiţi sau limitaţi în capacitatea de
exerciţiu şi nu au reprezentanţi legali sau dacă domiciliul pîrîtului nu este cunoscut;
dacă instanţa constată un conflict de interese între reprezentant şi reprezentatul lipsit ori
limitat în capacitatea de exerciţiu; în condiţiile art.304 şi 316 şi în alte cazuri prevăzute de
lege, instanţa judecătorească va solicita oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru
Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat pentru parte sau intervenient.
Procurorul, autorităţile publice, organizaţiile şi cetăţenii care apără în proces
interesele altor persoane sunt în drept să declare apel numai în cauzele intentate în
conformitate cu art.71 şi 73 CPC, deoarece în aceste cazuri ei au drepturi şi obligaţii de
reclamant.
Persoana interesată care a renunţat expres la apel în privinţa unei hotărîri, nu mai
are dreptul să declare apel. Renunţarea la apel se face prin depunerea unei cereri în prima instanţă pînă la expirarea termenului de depunere a apelului.
[Pct.4 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
41. Persoanele în drept să declare apel pot depune, în interiorul termenului de apel
sau în interiorul termenului acordat de instanţa de apel pentru lichidarea neajunsurilor,
adăugător la cererea de apel, suplimente şi alte cereri care completează cererea principală
şi care urmează a fi examinate într-o singură procedură, cu adoptarea unei singure decizii.
Alte cereri de apel sau suplimente, depuse în afara acestui termen, nu pot fi incluse
în dosar, decât în cazul unei decizii contrare în acest sens a instanţei de apel.
Coparticipanţii (coreclamanţii, copârâţii) şi intervenienţii care participă în proces
din partea apelantului se pot alătura la apel, printr-o cerere, ce nu se impune cu taxă de
stat. Pentru exercitarea acestui drept e necesar ca pretenţiile celui care se alătură la apel
să coincidă cu pretenţiile apelantului. În caz contrar, se va depune apel după regulile
generale, cu achitarea taxei de stat.
Întrucât soarta cererii de alăturare la apel este dependentă de soarta apelului principal, este relevant faptul să nu existe motive care ar exclude soluţionarea fondului cererii
de apel (retragerea apelului de către apelantul principal, cererii de apel nu i se dă curs,
restituirea cererii de apel). La apariţia acestor situaţii, pentru ca alăturarea la apel să
producă efecte juridice e necesară existenţa în mod cumulativ a două condiţii:
- alăturarea la apel să fi avut loc în interiorul termenului de apel;
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- persoana alăturată să achite taxa de stat.
Martorul, expertul, specialistul şi interpretul pot declara apel, numai în partea ce
ţine de compensarea cheltuielilor de judecată care li se cuvine. Prin urmare, în cazul în
care hotărârea judecătorească nu va fi contestată de participanţii la proces, instanţa de
apel va verifica şi se va expune numai asupra corectitudinii compensării cheltuielilor de
judecată, fără a verifica şi a se pronunţa asupra legalităţii hotărârii în întregul ei.
[Pct.41 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
5. Pentru a nu crea o nesiguranţă inadmisibilă, în raporturile juridice civile, exerciţiul dreptului de apel este limitat în timp. În conformitate cu art.362 CPC, termenul
de declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunţării dispozitivului hotărîrii,
dacă legea nu prevede altfel, indiferent de faptul dacă partea a fost sau nu prezentă la
pronunţarea dispozitivului hotărîrii.
Termenul de apel este un termen imperativ (obligatoriu), legal (prevăzut de lege) şi
absolut (categoric).
Legea specială poate prevedea un termen mai restrîns de declarare a apelului. Spre
exemplu, hotărârile judecătoreşti privind limitarea activităţii partidului politic pot fi
contestate cu apel, în termen de 10 zile (art.21 alin.(4) din Legea nr.294/21.12.2007 privind partidele politice).
Termenul de apel împotriva hotărârii judecătoreşti, prin care se instituie o măsură
de ocrotire judiciară, începe să curgă:
a) în privinţa persoanei fizice – din data comunicării, conform art.30812 CPC;
b) în privinţa persoanelor cărora hotărârea trebuie să le fie comunicată – din data
aducerii la cunoştinţă;
c) în privinţa celorlalte persoane care au drept de atac – din data pronunţării dispozitivului hotărârii.
La calcularea termenului de apel se va ţine cont de prevederile art.111-112 CPC.
Fiind un termen stabilit pe zile, termenul de apel se calculează după sistemul exclusiv,
adică pe zile libere, înţelegând prin aceasta că nu se ia în calcul ziua în care s-a produs
evenimentul judiciar, adică începe să curgă în ziua imediat următoare datei comunicării
actului de procedură (chiar dacă este o zi nelucrătoare). Iar dacă ultima zi a termenului
este nelucrătoare, acesta expiră în următoarea zi lucrătoare.
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
51. Termenul de apel se întrerupe prin decesul participantului la proces care avea
interes să facă apel sau prin decesul mandatarului căruia i se comunicase hotărârea. În
astfel de cazuri, se face o nouă comunicare la locul deschiderii succesiunii, iar termenul
de apel începe să curgă din nou de la data comunicării hotărârii. Pentru moştenitorii
asupra cărora au fost instituite măsuri de ocrotire judiciară sau pentru cei dispăruţi fără
urmă, termenul curge din ziua în care se numeşte tutorele sau curatorul.
[Pct.51 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
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6. Persoanele, care din motive întemeiate au omis termenul de apel, pot fi repuse în
termen de către instanţa de apel, în baza cererii care se examinează în şedinţa de judecată. Participanţilor la proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei. Neprezentarea lor
însă nu împiedică soluţionarea repunerii în termen.
La cererea de repunere în termen se anexează probele ce dovedesc imposibilitatea
îndeplinirii actului. Totodată, trebuie efectuat actul de procedură care nu a fost îndeplinit în termen (să fie depusă cererea, să fie prezentate documentele respective etc.).
Repunerea în termenul de declarare a apelului se va examina de către instanţa de
apel în conformitate cu art.116 CPC. Prin prisma jurisprudenţei CEDO, nemotivarea de
către instanţa de apel a temeiurilor de repunere a apelului în termen sau repunerea neîntemeiată în termenul de apel reprezintă o încălcare a dreptului la un proces echitabil.
Încheierea judecătorească de respingere a cererii de repunere în termen poate fi
atacată cu recurs, iar încheierea prin care s-a făcut repunerea în termen nu se supune
recursului. În cazul respingerii cererii privind repunerea apelului în termen, cererea de
apel va fi restituită apelantului.
Repunerea în termen nu poate fi dispusă decît în cazul în care partea şi-a exercitat
dreptul la acţiune înainte de împlinirea termenului de 30 de zile, calculat din ziua în care
a cunoscut sau trebuia să cunoască încetarea motivelor care justifică depăşirea termenului de procedură.
Spre deosebire de alin.(4) art.116 CPC ce reglementează repunerea în termen (30 de
zile) a situaţiei în care persoana a pierdut termenul de realizare a dreptului la acţiune, în
temeiul căruia se declanşează un proces civil, alin.(1) art.116 CPC se referă la repunerea
în termen a cazurilor în care au fost omise termenele de îndeplinire a unui act de procedură, de aceea, în cazul exercitării căilor de atac, ca act de procedură, această durată va
fi aceeaşi cu cea prevăzută pentru exercitarea căii de atac.
[Pct.6 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
61. Potrivii art.3621 alin.(1) CPC, în cadrul procesului în care se judecă deja apelul
făcut de partea adversă, intimatul are posibilitatea, după expirarea termenului de apel
(30 de zile de la data pronunţării dispozitivului), să formuleze apel, printr-o cerere în
care să tindă la schimbarea hotărârii primei instanţe. Apelul incident se va formula până
la expirarea termenului acordat pentru depunerea referinţei (art.370 alin.(1) CPC), în
scris sau în formă electronică, prin Programul integrat de gestionare a dosarelor.
Se explică instanţelor că soarta apelului incident este dependentă de soluţionarea
apelului principal. Astfel, dacă există motive care exclud soluţionarea fondului apelului
principal, va rămâne fără efect şi apelul incident.
Drept motive ce exclud cercetarea fondului apelului pot servi:
a) apelantul principal îşi retrage apelul şi procedura de apel se încetează (art.374 CPC);
b) cererii de apel principal nu i se dă curs (art.368 CPC);
c) cererea de apel principal este restituită (art.369 CPC).
Dat fiind faptul că legea prevede expres lipsa efectelor juridice a apelului incident,
în situaţiile menţionate supra, prin încheierea de restituire a apelului principal sau încetării procedurii în instanţa de apel, în cazul retragerii apelului principal, instanţa va
restitui şi apelul incident sau va înceta procedura şi în privinţa apelului incident.
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Cererea de apel incident se va întocmi, în corespundere cu exigenţele art.365 CPC,
care se referă la cererea de apel, inclusiv cu anexarea dovezii achitării taxei de stat.
Se va avea în vedere că dacă se formulează apel incident, nu se va mai aplica principiul non reformatio in pejus (neagravarea situaţiei în propria cale de atac). Or, raţiunea
apelului incident este aceea de a-l determina pe cel care a exercitat apelul principal în
termen, să se gândească dacă nu a obţinut suficient, prin hotărârea apelată, având în
vedere faptul că ar putea obţine mai puţin.
[Pct.61 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
7. În conformitate cu art.363 CPC, termenul de apel suspendă executarea hotărîrii
pronunţate în primă instanţă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.256 CPC, art.74 alin.
(5) din Codul electoral al RM care dispun executarea imediată a hotărîrii. Apelul exercitat în termen este, de asemenea, suspensiv de executare a hotărîrii. Apelul declarat peste
termen nu suspendă executarea hotărîrii, însă la cererea apelantului instanţa de apel, din
motive justificate, poate să suspende executarea hotărîrii, prin emiterea unei încheieri
care nu se supune niciunei căi de atac.
Dacă apelul exercitat în afara termenului legal se referă la cauze patrimoniale, suspendarea executării hotărârii se va dispune, în cel mult 10 zile, de instanţa de apel, la cererea apelantului, numai dacă ultimul a depus cauţiune, în conformitate cu prevederile
art.80-81 din Codul de executare.
Se va reţine că instituirea acestei obligaţii nu poate fi calificată, ca o modalitate de
a împiedica accesul liber la justiţie. Or, instituirea acestei obligaţii de plată a cauţiunii,
ca o condiţie a suspendării executării, are o dublă finalitate, şi anume: unul dintre considerente ar fi acela de a constitui o garanţie pentru creditor, referitoare la acoperirea
eventualelor daune suferite, drept urmare a întârzierii executării silite, prin efectul suspendării acesteia. Iar un alt aspect ar consta în faptul că, prin acest mecanism, se urmăreşte să se prevină şi să se limiteze eventualele abuzuri, în valorificarea unui atare drept,
de către debitorii rău-platnici.
După depunerea cauţiunii, debitorul va prezenta instanţei de judecată confirmarea
depunerii acesteia, eliberată de executorul judecătoresc, acest fapt servind drept temei
pentru pronunţarea încheierii de suspendare. Suma depusă, în calitate de cauţiune, se va
utiliza potrivit stipulărilor art.3631 alin.(2)-(4) CPC.
În cauze nepatrimoniale, la cererea motivată a apelantului, instanţa de apel ar putea
suspenda executarea hotărârii. În acest caz, încheierea privind suspendarea executării
hotărârii poate fi atacată odată cu fondul.
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
8. Modul şi condiţiile depunerii cererii de apel sunt indicate în art.364 CPC, care
prevede că cererea de apel se depune în scris la instanţa judecătorească a cărei hotărîre se
atacă, cu plata taxei de stat în cazul în care apelul, se impune cu taxă, în condiţiile legii.
Totodată, cererea de apel cu toate anexele se poate depune prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
Apelul electronic se va considera expediat, dacă:
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a) este expediat de către semnatar ori de către intermediar, în circulaţia electronică
a documentelor, care acţionează în numele semnatarului sau prin sistemul informaţional, utilizat de către semnatar;
b) este adresat în mod corespunzător sau este direcţionat în sistemul informaţional,
indicat de destinatar;
c) este redat într-o formă care permite prelucrarea lui în sistemul informaţional,
indicat de destinatar;
d) intră intr-un sistem informaţional ce nu este controlat de către semnatar sau de
către intermediarul în circulaţia electronică a documentelor care expediază documentul
electronic, în numele semnatarului.
În contextul sus-menţionat, prin semnatar se va înţelege persoana care deţine un
dispozitiv de creare a semnăturii electronice şi care acţionează fie în nume propriu, fie în
numele persoanei fizice, al persoanei juridice sau al entităţii pe care o reprezintă.
Intermediar în circulaţia electronică a documentelor este întreprinzătorul individual sau persoana juridică care, din însărcinarea semnatarului şi/sau a destinatarului
documentului electronic, organizează şi administrează sistemul de circulaţie electronică
a documentelor şi/sau prestează servicii legate de circulaţia electronică a documentelor.
Destinatar al documentului electronic este persoana fizică sau juridică căreia îi este
adresat documentul electronic sau altă persoană care, în condiţiile legii sau ale contractului, recepţionează documentul electronic.
Momentul recepţionării documentului electronic (al apelului) se va considera momentul intrării acestuia în sistemul informaţional al destinatarului, în cazul de faţă, în
Programul integrat de gestionare a dosarelor.
Se va reţine că depunerea actului de procedură în format electronic se va asimila
actului de procedură care trebuie efectuat nemijlocit în instanţa judecătorească. Drept
urmare, prin prisma art.112 alin.(4) CPC, cererea de apel depusă electronic, în ultima zi
a termenului stabilit pe zile, după ora la care activitatea instanţei de judecată încetează,
nu va fi considerată depusă în termen.
Dacă cererea de apel şi anexele la aceasta au fost depuse în formă de document
electronic, cu semnătură electronică avansată calificată, prin intermediul Programului
integrat de gestionare a dosarelor şi este imposibilă comunicarea actelor respective prin
această modalitate celorlalţi participanţi la proces, instanţa va întocmi din oficiu copii
de pe cerere şi anexele la aceasta pentru ceilalţi participanţi la proces, pe cheltuiala celui
care avea obligaţia respectivă sau va solicita apelantului depunerea actelor şi pe suport
de hârtie, potrivit art.364 alin.(2) CPC. Similar se va proceda şi în cazul depunerii referinţei şi anexelor la aceasta prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
Cererea de apel şi înscrisurile noi, care nu au fost prezentate în primă instanţă,
se depun în atîtea copii, în dependenţă de cîţi participanţi la proces sunt, plus cîte o
copie pentru instanţa de apel. Copiile de pe înscrisuri se legalizează în modul stabilit
de lege.
Înscrisurile alăturate, redactate într-o limbă străină se depun în traducere, certificată în modul stabilit de lege.
[Pct.8 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
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9. Articolul 365 CPC conţine cuprinsul cererii de apel. Cererea de apel urmează
a fi semnată de apelant sau de reprezentantul său. În ultimul caz, la cerere se anexează
documentul, legalizat în modul stabilit, care certifică împuternicirile reprezentantului
dacă în dosar lipseşte o astfel de împuternicire.
Se explică instanţelor că dacă apelul e depus pe suport de hârtie, se va aplica semnătura tradiţională olografă. În cazul unui apel electronic, depus prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, se va utiliza semnătura electronică avansată
calificată, or, aceasta are aceeaşi valoare juridică, ca şi semnătura olografă.
Prin semnătură electronică se vor înţelege date în formă electronică, care sunt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sunt utilizate, ca metodă
de autentificare.
Se va avea în vedere că pentru depunerea apelului electronic, nu se va admite utilizarea semnăturii electronice simple şi a semnăturii electronice avansate necalificate, ci
doar a semnăturii electronice avansate calificate (art.171 alin.(1) CPC, art.11 lit.b) din
Legea nr.91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic).
Prin prisma art.4 alin.(4) din Legea nr.91/2014, semnătura electronică avansată calificată trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerinţe:
- să facă trimitere exclusivă la semnatar;
- să permită identificarea semnatarului;
- să fie creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
- să fie legată de datele la care se raportează, astfel încât orice modificare ulterioară
a acestor date să poată fi detectată;
- să se bazeze pe un certificat calificat al cheii publice, emis de un prestator de servicii
de certificare, acreditat în domeniul aplicării semnăturii electronice avansate calificate;
- să fie creată prin intermediul dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice şi să se verifice securizat, cu ajutorul dispozitivului de verificare a semnăturii
electronice şi/sau al produsului asociat semnăturii electronice, care dispun de confirmarea corespunderii cu cerinţele prevăzute de lege.
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
91. Se va avea în vedere că până la expirarea termenului de depunere a apelului,
nimeni nu este în drept să reclame dosarul din prima instanţă. Participanţii la proces pot lua cunoştinţă de materialele din dosar, de apelurile şi referinţele depuse,
de probele noi prezentate şi pot înainta referinţe motivate împotriva apelurilor şi
referinţelor.
În cazul depunerii referinţei în instanţa de fond, ultima o va primi şi o va anexa la
dosar.
Dacă până la expirarea termenului de depunere a apelului au fost depuse cereri ce
vizează emiterea unei hotărâri suplimentare, corectarea erorilor sau omisiunilor, acestea urmează a fi soluţionate de instanţa de fond, până la expedierea dosarului în instanţa
de apel.
Se explică faptul că dacă cererea privind corectarea greşelilor sau omisiunilor din
hotărâre se va depune în cadrul examinării cauzei în apel, aceasta va putea fi soluţionată
de instanţa respectivă (art.249 alin.(21) CPC).
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În acelaşi timp, instanţa de apel nu va fi în drept să se pronunţe asupra cererii de
emitere a unei hotărâri suplimentare, depuse în cadrul pregătirii cauzei pentru dezbaterile judiciare. În această situaţie, instanţa de apel va transmite primei instanţe copia
certificată a dosarului sau copia electronică (dacă comunicarea se face prin intermediul
Programului integrat de gestionare a dosarelor) pentru soluţionarea cererii respective, examinând în continuare cauza, dar până la pronunţarea hotărârii suplimentare, va
amâna pledoariile.
Se relevă faptul că, în cazul depunerii observaţiilor la procesul-verbal, acestea vor rămâne fără examinare, fiind aplicabile, în această situaţie, prevederile art.274 alin.(5) CPC.
Se menţionează că prima instanţă nu verifică, dacă au fost respectate toate exigenţele
legale pentru depunerea apelului. Drept urmare, după expirarea termenului de depunere
a apelului, aceasta este obligată să expedieze a doua zi, instanţei de apel, dosarul împreună
cu apelurile depuse şi înscrisurile alăturate, care nu au fost prezentate în prima instanţă.
[Pct.91 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
92. Se relevă faptul că în instanţa de apel cauzele se judecă colegial de un complet
format din 3 judecători (art.46 alin.(2) CPC).
Prin prisma art.49 alin.(1) CPC, din acest complet nu pot face parte judecătorii
care au luat parte la judecarea cauzei în prima instanţă, cu excepţia cazurilor de refuz
de primire a cererii de chemare în judecată, în temeiul art.169, de restituire a cererii de
chemare în judecată, în temeiul art.170 şi 171, de scoatere a cererii de pe rol, în temeiul
art.267 sau de încetare a procesului, în temeiul art.265 lit.a) şi b).
După parvenirea dosarului în instanţa de apel, cererea de apel se va repartiza în termen de 24 de ore, în mod aleatoriu, prin intermediul Programului integrat de gestionare
a dosarelor.
Completul de judecată, căruia i-a fost repartizat apelul, va verifica, fără înştiinţarea
participanţilor la proces, în decurs de 10 zile, potrivit art.3651 alin.(2) CPC, dacă cererea
întruneşte cerinţele legale.
Dacă cererea de apel nu întruneşte condiţiile legale, instanţa de apel va dispune,
printr-o încheiere, de a nu da curs cererii, acordându-i apelantului termen pentru lichidarea neajunsurilor. Se va reţine că încheierea dată nu se atacă separat, dar numai odată
cu fondul, la caz, odată cu încheierea de restituire a apelului pentru neîndeplinirea în
termen a indicaţiilor instanţei.
Se explică instanţelor că termenul stabilit pentru lichidarea neajunsurilor este un
termen de procedură, stabilit de judecată, în sensul art.110 CPC. Acesta trebuie să fie
unul real, rezonabil şi posibil de executat.
Potrivit art.115 CPC, la cererea participanţilor interesaţi de proces, instanţa de judecată poate prelungi termenul de procedură stabilit de aceasta. Pentru acelaşi temei,
termenul poate fi prelungit o singură dată.
Dacă apelantul nu îndeplineşte în termenul acordat indicaţiile instanţei, apelul va fi
restituit printr-o încheiere susceptibilă de recurs.
Cererea de apel va fi restituită şi în următoarele cazuri:
- apelul a fost depus în afara termenului legal, iar apelantul nu solicită repunerea în
termen sau instanţa de apel a refuzat să efectueze repunerea în termen;
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- cererea de apel a fost depusă de o persoană care nu este în drept să declare apel,
cu excepţia cazului în care cererea depusă de persoana, asupra căreia a fost instituită o
măsură de ocrotire judiciară, se referă la contestarea hotărârii privind instituirea măsurii de ocrotire judiciare;
- apelantul solicită restituirea apelului, până la începerea dezbaterii pricinii în fond,
în instanţa de apel;
- în virtutea legii, hotărârea nu poate fi atacată în apel;
- apelantul a înaintat o nouă pretenţie, neexaminată în prima instanţă. În acest caz,
se va restitui apelul, doar în partea ce se referă la noua pretenţie.
Încheierea de restituire a cererii se pronunţă de un complet din 3 judecători, fără
prezenţa participanţilor la proces. Într-o şedinţă prealabilă, participanţii ar putea fi convocaţi, doar în cazul stabilit la art.369 alin.(1) lit.b) CPC.
[Pct.92 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
10. În cazul în care cererea de apel corespunde tuturor exigenţelor legale, completul
de judecată va emite, în termen de 10 zile de la repartizarea dosarului, o încheiere de
punere a cererii pe rol şi intentarea procedurii de apel.
Dacă apelantului i s-a acordat un termen pentru lichidarea neajunsurilor prevăzute
la art.368 CPC, încheierea de primire a cererii de apel pe rol se va pronunţa, în termen
de 10 zile de la înlăturarea ultimului neajuns.
În decursul a 15 zile de la data la care s-a dat curs cererii şi s-a intentat procedura de
apel, instanţa va pronunţa o încheiere, fără înştiinţarea participanţilor la proces, privind
pregătirea pricinii pentru dezbaterile judiciare (art.184 CPC), cu enumerarea actelor ce
urmează a fi efectuate pentru pregătirea pricinii şi cu indicarea termenelor îndeplinirii lor.
Se relevă că termenul în care instanţa de apel urmează să efectueze toate actele procesuale, în vederea pregătirii pricinii pentru dezbateri, în corespundere cu prevederile
art.185, 186 CPC, este de 2 luni (art.370 alin.(1) CPC) de la data pronunţării încheierii
de punere a apelului pe rol.
Instanţa de apel va expedia intimatului copia cererii de apel şi a înscrisurilor anexate la ea, care confirmă pretenţiile apelantului şi va stabili data până la care intimatul
urmează să prezinte o referinţă scrisă privind cererea apelantului şi toate probele necesare. Or, potrivit principiului contradictorialităţii, ca principiu de bază al procesului
echitabil, orice act al dosarului trebuie să ajungă la cunoştinţa părţilor, pentru ca acestea
să îşi poată exprima argumentele, faţă de conţinutul lor (a se vedea Josef Fischer vs Austria, Hotărârea CtEDO din 17.01.02, cererea nr.33382/96).
[Pct.10 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
11. Codul de procedură civilă nu stabileşte termenul concret de examinare a cauzei în instanţa de apel. După expirarea termenului de pregătire a cauzei către dezbateri
în şedinţa de judecată, apelul va fi examinat într-un termen rezonabil (art.371 CPC).
Totodată, legile speciale pot conţine norme privind termenul de examinare a cauzelor
în apel.
În acest sens, menţionăm Legea nr.294/21.12.2007 privind partidele politice care
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stipulează că apelul, în cauzele referitoare la limitarea activităţii partidelor politice, se
examinează, în termen de 15 zile (art.21 alin.(4) din lege).
[Pct.11 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 22.10.2018]
12. În ceea ce priveşte efectul devolutiv, acesta constituie o trăsătură esenţială a
apelului, care constă în făptui că apelul provoacă o nouă judecată în fond, ce vizează atât
problemele de fapt, cât şi cele de drept, dar în limitele stabilite expres sau implicit, prin
cererea de apel.
Reieşind din prevederile art.373 CPC, instanţa de apel verifică, în limitele cererii
de apel, ale referinţelor şi obiecţiilor înaintate, legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate,
referitor la constatarea circumstanţelor de fapt şi aplicarea legii, în prima instanţă.
În limitele apelului, instanţa de apel verifică circumstanţele şi raporturile juridice
stabilite în hotărârea primei instanţe, precum şi cele care nu au fost stabilite, dar care au
importanţă pentru soluţionarea pricinii, apreciază probele din dosar şi cele prezentate
suplimentar, în apel, de către participanţii la proces.
În cazul în care motivarea apelului nu cuprinde argumente sau dovezi noi, instanţa
superioară se pronunţă în fond, numai în temeiul celor invocate în prima instanţă.
[Pct.12 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
121. Părţile pot ataca hotărîrea primei instanţe în întregime sau numai o parte din
aceasta.
Dacă se constată un temei necondiţionat de casare totală a hotărîrii, instanţa de
apel urmează să cerceteze şi să se pronunţe asupra tuturor celorlalte motive invocate în
cererea de apel. Această dispoziţie legală a fost adoptată în scopul de a asigura o bună
administrare a justiţiei, de a întări încrederea justiţiabililor în hotărîrile judecătoreşti şi
de a da posibilitatea instanţelor ierarhic superioare să-şi exercite controlul judecătoresc,
în cazul nerespectării de către instanţa de apel a acestor condiţii, decizia instanţei de apel
se va considera nemotivată.
[Pct.121 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 22.10.2018]
13. Se accentuează că, instanţa de apel va efectua controlul asupra hotărîrii instanţei
de fond, iar acest control nu poate avea în vedere noi pretenţii care nu au format obiectul examinării în prima instanţă. În apel nu se poate schimba calitatea procedurală a
părţilor, temeiul sau obiectul acţiunii, şi nici nu pot fi înaintate noi pretenţii.
Obiectul acţiunii reprezintă pretenţia dedusă judecăţii, iar legea nu îngăduie în niciun mod schimbarea pretenţiilor formulate în faţa primei instanţe, în cazul depunerii
apelului.
Este inadmisibilă schimbarea cauzei în apel, adică a temeiului juridic al acţiunii.
Spre exemplu, nulitatea actului juridic pentru vicii de formă nu poate fi înlocuită în apel
cu nulitatea pentru vicii de consimţământ. Or, atunci ar fi vorba de o judecată nouă,
părţile fiind private de principiul dublului grad de jurisdicţie.
Pretenţii noi se vor considera acele cerinţe, prin care se urmăreşte valorificarea
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unor pretenţii direct în faţa instanţei de apel, cu excluderea primului grad de jurisdicţie
(toate actele de procedură care au natura unor cereri de chemare în judecată).
Astfel, cerinţe noi se vor considera acelea care diferă de cererea iniţială, prin obiect,
prin calitatea pe care părţile şi-o atribuie, prin cauza cererilor sau chiar prin întinderea
lor. Tot cerinţă nouă este şi aceea, prin care se tinde la o sancţionare care nu a fost solicitată în prima instanţă, adică o cerere care s-ar deosebi de cea iniţiala şi prin alte atribute
decât cele invocate în fond. Spre exemplu, dacă în prima instanţă s-a formulat o cerinţă
privind rezilierea unui contract, în apel nu se va putea cere declararea nulităţii acestuia,
or, sunt distincte atât temeiurile pentru înaintarea acestor cerinţe, inclusiv termenele
de prescripţie, cât şi efectele juridice, care vor surveni, în caz de admitere a cerinţelor.
Totodată, reclamantul este în drept să solicite încasarea dobînzii de întîrziere pentru perioada cuprinsă între data adoptării hotărîrii primei instanţe şi data adoptării deciziei instanţei de apel. De asemenea, pîrîtul poate invoca, în calitate de obiecţie împotriva acţiunii reclamantului, stingerea obligaţiei sale faţă de reclamant prin compensarea
acesteia, conform art.651 Cod civil.
[Pct.13 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 22.10.2018]
14. În instanţa de apel, părţile şi alţi participanţi la proces au dreptul să prezinte noi
probe, dacă:
a) acestea respectă prevederile art.1191 alin.(2) CPC;
b) acestea nu au fost reclamate;
c) au fost restituite în mod nejustificat de către prima instanţă.
Prin prisma art.1191 alin.(2) CPC, probele care nu au fost prezentate în cadrul pregătirii cauzei pentru dezbaterile judiciare vor putea fi administrate, dacă:
- necesitatea probei rezultă din exercitarea drepturilor prevăzute la art.60 alin.(21)
şi (3);
- participantul a fost în imposibilitatea de a prezenta proba în termen;
- administrarea probei nu duce la întreruperea şedinţei.
Dacă apelantul cere însă dobânzi, rate, venituri ajunse la termen şi orice alte despăgubiri apărute după emiterea hotărârii, în prima instanţă, el va fi în drept să prezinte
probe pertinente în acest sens (spre exemplu, înscrisuri privind rata de bază a BNM
pentru fiecare perioadă, în care aceasta s-a modificat).
Se va avea în vedere că legea nu condiţionează imposibilitatea părţii de a prezenta
proba de factori subiectivi sau obiectivi. Respectiv, se va considera că partea a fost în
imposibilitatea de a prezenta proba, în termenul acordat de instanţă, atât în situaţia
legată de partea în proces ce urma să prezinte proba (spre exemplu, partea a fost internată în spital, partea s-a aflat într-o deplasare de serviciu peste hotare şi au fost
reţineri de zbor sau de trecere a frontierei), precum şi alte situaţii în care prezentarea
sau obţinerea probei este legată de alte persoane (spre exemplu, decesul avocatului
împuternicit cu obţinerea şi prezentarea probei şi necesitatea încheierii contractului
cu un alt avocat).
Dacă instanţei de fond i s-a solicitat reclamarea unei probe şi instanţa nu s-a pronunţat, în privinţa acestui demers, sau a respins demersul privind reclamarea, partea
solicitantă va putea invoca această probă în apel.
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De asemenea, partea va putea prezenta în apel probele, care au fost restituite nejustificat de prima instanţă.
Pot fi citaţi în instanţa de apel şi martorii audiaţi în prima instanţă, dacă în cererea
de apel se contestă depoziţiile lor.
[Pct.14 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
15. Apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai dificilă decît
aceea din hotărîrea atacată cu apel, cu excepţia cazurilor cînd consimte şi cînd hotărîrea
este atacată şi de alţi participanţi la proces.
Această regulă nu se aplică în cazul în care apelantul este de acord cu înrăutăţirea situaţiei sale, prin depunerea unei cererii scrise sau expuse verbal şi consemnate în
procesul-verbal. Efectele acestui act de procedură urmează a-i fi explicate apelantului,
aşa cum prevede dispoziţiile art.9 CPC. În cazul în care hotărîrea este atacată de mai
mulţi participanţi la proces, înrăutăţirea situaţiei apelantului poate avea loc ca urmare a
respingerii apelului lui şi admiterii apelului altui apelant. Aplicarea principiului neagravării situaţiei apelantului în propria cale de atac nu trebuie să ducă la menţinerea hotărîrilor pronunţate cu încălcarea normelor procedurale imperative, ceea ce ar contravine
principiului legalităţii în procesul civil.
Astfel, în cazul încălcării sau aplicării eronate a normelor de drept procedural prevăzute la art.388 alin.(1) lit.d) şi lit.i) CPC, instanţa de apel, independent de argumentele
cererii de apel, prin invocarea din oficiu, poate să înrăutăţească situaţia apelantului.
Regula neagravării situaţiei apelantului în propria cale de atac nu se aplică la rejudecarea cauzei de prima instanţă după casarea hotărîrii de către instanţa de apel cu
remiterea cauzei la rejudecare. La rejudecarea cauzei, părţile şi alţi participanţi la proces
vor avea posibilitatea să-şi formuleze, argumenteze şi dovedească poziţia în proces, săşi aleagă modalităţile şi mijloacele susţinerii ei, fără a fi legaţi de mijloacele de apărare
folosite la judecarea iniţială a cauzei; vor dispune de drepturile procedurale (modificarea acţiunii, recunoaşterea acţiunii etc.). La rejudecare, apreciind probele administrate,
prima instanţă va emite o hotărîre legală şi întemeiată, care poate să difere de cea pronunţată anterior.
16. În instanţa de apel părţile sunt în drept de a solicita restituirea cererii de apel,
retragerea apelului, renunţarea la acţiune şi tranzacţia între părţi.
Restituirea cererii de apel de către instanţa de apel în condiţiile art.369 CPC urmează a fi delimitată de retragerea cererii de apel de către apelant în condiţiile art.374 CPC.
În cazul în care apelantul, pînă la începerea dezbaterii cauzei în fond în instanţa de apel,
solicită restituirea cererii de apel, instanţa de apel o restituie. Încheierea judecătorească
de restituire a cererii de apel poate fi atacată cu recurs.
Pînă la dezbaterea cauzei în fond în instanţa de apel, cererea de apel poate fi retrasă de către apelant în condiţiile art.374 CPC. În acest caz, instanţa de apel va dispune,
printr-o încheiere care poate fi atacată cu recurs, încetarea procedurii de apel, fapt ce se
aduce la cunoştinţă participanţilor la proces. Retragerea apelului declarat de către procuror sau de o altă persoană sau organ împuternicit prin lege să se adreseze în instanţa
de judecată pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor legitime ale unei alte persoane nu
privează persoana în al cărei interes a fost declarat apelul de dreptul de a-l susţine, după
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achitarea taxei de stat. Încetarea procedurii în privinţa persoanei care a renunţat la apel
nu va atinge examinarea apelurilor altor participanţi la proces.
Renunţarea reclamantului la acţiune şi tranzacţia părţilor se va examina în conformitate cu art.375 CPC. Examinarea cererii reclamantului de renunţare la acţiune sau
a cererii scrise a părţilor de încheiere a tranzacţiei, efectele admiterii sau respingerii
renunţării sau tranzacţiei se vor examina în conformitate cu art.212 CPC. Renunţarea
reclamantului la acţiune, recunoaşterea acţiunii de către pîrît, condiţiile tranzacţiei se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată şi se semnează de reclamant,
pîrît sau de ambele părţi.
Preşedintele şedinţei trebuie să ia măsuri pentru ca părţile să soluţioneze pe cale
amiabilă litigiul sau unele probleme litigioase. În acest scop, instanţa poate acorda părţilor, la cerere, un termen de conciliere şi poate cere prezentarea lor personală în judecată,
chiar dacă sunt reprezentate în proces.
În caz de admitere a renunţării reclamantului la acţiune, recunoaşterea acţiunii de
către pîrît înainte de a confirma tranzacţia părţilor, instanţa de apel casează hotărîrea
judecătorească şi dispune încetarea procesului. Încheierea trebuie să conţină condiţiile
tranzacţiei, confirmate de instanţă. Instanţa de apel va explica reclamantului, pîrîtului
sau părţilor efectele acestor acte de procedură. Instanţa de apel va înceta procesul numai
dacă sunt respectate prevederile art.60 alin.(5) CPC. Cu alte cuvinte, instanţa de apel nu
va admite renunţarea reclamantului la acţiune, nici recunoaşterea acţiunii de către pîrît,
nu va admite tranzacţia între părţi dacă aceste acte contravin legii ori încalcă drepturile,
libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, interesele societăţii sau ale statului.
În cazul respingerii renunţării reclamantului la acţiune ori respingerii recunoaşterii
acţiunii de către pîrît sau dacă nu confirmă tranzacţia părţilor, instanţa judecătorească
pronunţă în acest sens o încheiere motivată şi examinează cauza în fond.
161. După primirea cererii de apel, procedura de apel încetează, din oficiu sau la
cerere, printr-o încheiere susceptibilă de recurs, dacă instanţa de apel constată că:
a) apelul a fost depus, în afara termenului legal, iar apelantul nu a solicitat repunerea în termen sau instanţa de apel a respins cererea de repunere în termen;
b) cererea de apel a fost depusă de o persoană care nu este în drept să declare apel:
Se va avea în vedere că persoana îndreptăţită, care a renunţat expres la apel, prin depunerea unei cereri în prima instanţă, până la expirarea termenului de depunere a apelului, este decăzută din dreptul de a mai declara apel, în privinţa hotărârii date (art.360
alin.(2) CPC).
Această regulă nu va afecta dreptul persoanei de a depune apel incident.
Persoanele nespecificate la art.360 alin.(1) CPC, de asemenea, nu pot depune apel.
Persoanele care nu au fost implicate în proces, dar drepturile acestora au fost lezate,
prin hotărârea judecătorească pronunţată, nu dispun de dreptul legal de a depune apel,
acestea îşi vor apăra drepturile, în baza art.449 lit.c) CPC, beneficiind de dreptul de a
depune cerere de revizuire a hotărârii.
c) hotărârea nu poate fi atacată cu apel, potrivit legii.
Prin prisma art.358 alin.(4) CPC, nu pot fi atacate cu apel, hotărârile pronunţate în
prima instanţă, de către curţile de apel.
[Pct.161 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 22.10.2018]
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162. Normele de procedură privind judecarea pricinilor civile, în prima instanţă, se
vor aplica şi în instanţa de apel, în măsura în care acestea nu contravin reglementărilor
ce vizează apelul.
Lista cauzelor fixate pentru judecare se va publica pe pagina web a instanţei judecătoreşti, precum şi într-un loc accesibil publicului, cu cel puţin 3 zile înainte de data
şedinţei de judecată, indicându-se numărul dosarului, numele judecătorilor care examinează cauza, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei, numele sau denumirea părţilor,
obiectul cauzei, precum şi date referitoare la publicitatea şedinţei de judecată, (p.9 din
Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti, pe portalul naţional al instanţelor de judecată şi pe pagina web a CSJ, adoptat de CSM, la 10 octombrie
2017, MO nr.411-420 din 24.11.2017).
Dacă părţile sau alţi participanţi la proces au fost citaţi legal despre locul, data şi ora
şedinţei de judecare a apelului, neprezentarea acestora în şedinţa de judecată nu împiedică soluţionarea apelului.
Instanţa de apel va dispune amânarea procesului, dacă se constată că participantului la proces nu i s-a comunicat cererea de apel, probele noi, referinţele.
[Pct.162 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 22.10.2018]
17. În conformitate cu art.385 CPC, instanţa de apel, după ce judecă apelul, este în
drept:
a) să respingă apelul şi să menţină hotărîrea primei instanţe;
b) să admită apelul şi să modifice hotărîrea primei instanţe;
c) să admită apelul şi să caseze integral sau parţial hotărîrea primei instanţe, emiţînd
o nouă hotărîre;
d) să admită apelul, să caseze integral hotărîrea primei instanţe şi să trimită cauza
spre rejudecare în primă instanţă doar în cazul în care s-au încălcat temeiurile prevăzute
la art.388 alin.(1) lit.d) şi i). La solicitarea participanţilor la proces, instanţa de apel poate
trimite cauza spre rejudecare în prima instanţă doar o singură dată în cazul prevăzut la
art.388 alin.(1) lit.b);
e) să admită apelul şi să caseze integral sau parţial hotărîrea primei instanţe, dispunînd încetarea procesului ori scoaterea cererii de pe rol dacă există temeiurile prevăzute la art.265 şi 267.
[Pct.17 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 22.10.2018]
18. În cazul respingerii apelului, instanţa de apel urmează să expună în decizie concluzia cu privire la toate argumentele invocate de apelant, să întemeieze motivele în
legătură cu care argumentele apelantului din cererea de apel au fost recunoscute ca neîntemeiate. Instanţa de apel nu se va referi la simpla constatare a faptului netemeiniciei
apelului, deoarece în acest caz decizia apare ca nemotivată.
Or, în sensul art.6 CEDO, instanţele de judecată trebuie să indice, cu suficientă claritate, motivele pe care se întemeiază hotărîrile, iar avînd în vedere caracterul determinant al concluziilor sale, noţiunile ce implică o apreciere a faptelor supuse examinării.
19. În cazul admiterii apelului, instanţa de apel este în drept să modifice hotărîrea
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primei instanţe ori să caseze integral sau parţial hotărîrea primei instanţe, emiţînd o
nouă hotărîre. Urmează a fi făcută o delimitare între modificarea hotărîrii şi casarea
hotărîrii primei instanţe, cu adoptarea unei noi hotărîri .
Hotărîrea primei instanţe se va considera modificată dacă, fără a afecta concluziile
cu privire la drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi fără a schimba conţinutul şi
esenţa hotărîrii, în partea de motivare sau în dispozitivul hotărîrii se introduc anumite
corectări (majorarea sau micşorarea cuantumului sumei adjudecate, precizarea formei
de încasare a sumei: solidar sau în cote-părţi etc.).
Casarea hotărîrii primei instanţe poate fi integrală sau parţială. Casarea integrală se
referă la toate aspectele cauzei şi la toţi participanţii la proces. În cazul în care hotărîrea
primei instanţe a fost adoptată cu încălcarea normelor de drept material prevăzute la
art.387 CPC, instanţa de apel, la examinarea cererii de apel, va aplica corect normele de
drept material, substituind concluziile primei instanţe. Casarea parţială se referă numai
la unele aspecte ale cauzei sau raporturile dintre participanţii la proces (hotărîrea primei
instanţe fiind considerată legală în privinţa reparării prejudiciului material, poate fi casată în privinţa reparării prejudiciului moral).
[Pct.19 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 22.10.2018]
20. În conformitate cu art.386 alin.(1) CPC, hotărîrea primei instanţe se casează sau
se modifică de instanţa de apel dacă:
a) circumstanţele importante pentru soluţionarea cauzei nu au fost constatate şi
elucidate pe deplin;
b) circumstanţele importante pentru soluţionarea cauzei, pe care prima instanţă le
consideră constatate, nu au fost dovedite cu probe veridice şi suficiente;
c) concluziile primei instanţe, expuse în hotărîre, sunt în contradicţie cu circumstanţele cauzei;
d) normele de drept material sau normele de drept procedural au fost încălcate sau
aplicate eronat.
21. Se consideră că circumstanţele importante pentru soluţionarea cauzei nu au
fost constatate şi elucidate pe deplin atunci cînd de către prima instanţă obiectul probaţiunii a fost determinat incorect. Circumstanţele, care au importanţă pentru soluţionarea justă a cauzei, urmează a fi determinate de către prima instanţă pornind de la
temeiul pretenţiilor şi obiecţiilor părţilor şi ale altor participanţi la proces, precum şi
de la normele de drept material şi procedural ce urmează a fi aplicate (art.118 alin.(3)
CPC). În conformitate cu art.118 alin.(5) CPC, instanţa judecătorească (judecătorul)
este în drept să propună părţilor şi altor participanţi la proces, după caz, să prezinte
probe suplimentare şi să dovedească faptele ce constituie obiectul probaţiunii pentru a
se convinge de veridicitatea lor.
22. Nedovedirea cu probe veridice şi suficiente a circumstanţelor importante pentru
soluţionarea cauzei, pe care prima instanţă le consideră constatate, pot avea loc atunci
cînd prima instanţa nu consideră constatate circumstanţele dovedite prin probele administrate sau cînd concluzia instanţei este bazată pe existenţa unui fapt ce intră în obiectul
probaţiunii, iar probele care ar justifica asemenea probaţiune lipsesc sau sunt insuficiente
sau inadmisibile. Instanţa judecătorească urmează să motiveze în hotărîre concluzia sa cu
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privire la admiterea unor probe şi respingerea altora, precum şi să argumenteze preferinţa
unor probe faţă de altele. În caz contrar, hotărîrea emisă va fi considerată ca neîntemeiată.
23. Contradicţiile dintre concluziile primei instanţe, expuse în hotărîre, şi circumstanţele cauzei au loc atunci cînd probele administrate constituie temeiul unor concluzii, iar instanţa trage concluzii contrare. Întemeind concluziile sale, instanţa judecătorească nu poate admite posibilitatea unei alte interpretări a circumstanţelor cauzei.
24. Se consideră că normele de drept material au fost încălcate sau aplicate eronat
în cazul în care instanţa judecătorească:
a) nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată;
b) a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată;
b1) a aplicat o lege care a fost declarată neconstituţională;
c) a interpretat eronat legea;
d) a aplicat eronat analogia legii sau analogia dreptului.
O hotărîre legală în fond nu poate fi casată numai din motive formale.
[Pct.24 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 22.10.2018]
25. Neaplicarea legii care trebuia să fie aplicată are loc atunci cînd instanţa judecătorească:
- nu a aplicat nici o normă de drept material, pronunţînd o hotărîre ce contravine
legislaţiei în vigoare;
- a aplicat un act normativ declarat neconstituţional sau contrar normelor constituţionale de aplicare directă;
- a aplicat numai unul dintre mai multe acte normative ce reglementează raportul
în litigiu;
- a aplicat acte normative subordonate legii, care au fost adoptate cu încălcarea
competenţei, procedurii stabilite sau contrare prevederilor legii.
26. Aplicarea legii care nu trebuia să fie aplicată se consideră atunci cînd instanţa
judecătorească:
- a dat o calificare juridică incorectă raportului în litigiu, aplicînd o lege care nu
trebuia să fie aplicată;
- a încălcat regulile aplicării actului legislativ în timp, spaţiu sau cercul de persoane;
- cauza a fost soluţionată în baza normei de drept interne, ce contravine aplicării
tratatului internaţional cu aplicare directă;
- instanţa judecătorească a aplicat normele juridice ce contravin Convenţiei Europene şi jurisprudenţei CEDO;
- a determinat incorect legea aplicabilă raportului litigios cu element de extraneitate
(capitolul XLI CPC);
- greşit a interpretat conflictul dintre normele cuprinse în actele normative interne.
27. Se consideră că instanţa judecătorească a interpretat eronat legea în cazul cînd
instanţa dă o calificare juridică corectă raportului litigios, corect determină norma aplicabilă, însă din cauza înţelegerii incorecte a sensului acesteia trage concluzie greşită cu
privire la drepturile şi obligaţiile părţilor. Interpretarea eronată a legii poate fi condiţionată şi de necunoaşterea esenţei legislaţiei străine, a practicii de aplicare a acesteia în
statul respectiv.
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28. Aplicarea eronată a analogiei legii sau a analogiei dreptului are loc în cazul cînd
instanţa judecătorească încalcă principiile aplicării analogiei:
- aplicarea analogiei se admite doar în cazul lipsei normei de drept;
- circumstanţele cauzei şi circumstanţele prevăzute în norma aplicabilă prin analogie trebuie să fie asemănătoare după esenţă şi regim juridic;
- aplicarea analogiei este inadmisibilă în cazurile cînd aceasta este expres interzisă
de lege sau cînd legea stabileşte producerea unor efecte juridice numai în caz de aplicare
a unor norme concrete;
- aplicarea analogiei presupune căutarea normei în aceleaşi ramuri de drept şi numai în cazul inexistenţei - referirea la alte ramuri sau la legislaţie în general.
281. Aplicarea unei legi care a fost declarată neconstituţională, de asemenea, reprezintă o aplicare eronată a normelor de drept material. Acest temei permite reformarea
unei hotărâri judecătoreşti, pronunţate cu încălcarea principiilor constituţionale, or, o
hotărâre judecătorească nu poate fi considerată legală atâta timp, cât se întemeiază pe un
act normativ, declarat neconstituţional.
[Pct.281 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 22.10.2018]
29. Încălcarea sau aplicarea eronată a normelor de drept procedural este prevăzută
de dispoziţiile art.388 CPC. Hotărîrea primei instanţe urmează a fi casată, independent
de argumentele cererii de apel, dacă:
a) cauza a fost judecată de un complet de judecată compus ilegal;
b) cauza a fost judecată de instanţă în absenţa unui participant la proces căruia nu i
s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată;
c) în judecarea cauzei au fost încălcate regulile cu privire la limba procesului;
d) instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces;
f) hotărîrea nu este semnată de judecător sau de cineva din judecători ori hotărîrea
este semnată nu de acel judecător sau de acei judecători care sunt menţionaţi în hotărîre;
g) în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată;
h) în dosar lipseşte procesul-verbal privind efectuarea unui act procedural;
i) cauza a fost examinată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale.
Săvîrşirea altor încălcări decît cele consemnate la alin.(1) constituie temeiul casării
hotărîrii numai dacă ele au dus sau au putut duce la soluţionarea eronată a cauzei.
30. Se consideră că cauza a fost judecată de un complet de judecată compus ilegal
atunci cînd în completul de judecată a participat un judecător suspendat din funcţie sau
cînd numărul de judecători din complet a fost insuficient (art.21 alin.(1) şi 46 alin.(1)
CPC). Completul de judecată urmează să fie format cu respectarea principiului independenţei şi imparţialităţii judecătorilor. Astfel, participarea repetată a judecătorului la
examinarea cauzei (art.49 CPC) va fi considerată situaţia în care cauza a fost examinată
de un complet format ilegal. De asemenea, se va considera drept judecare a cauzei de
către un complet compus ilegal, participarea în complet sau examinarea cauzei de un
judecător în privinţa căruia există temeiuri de recuzare (art.50 CPC), dacă cererea de
recuzare înaintată în ordinea stabilită a fost respinsă. Acest temei nu poate fi invocat în
cazul în care participantul la proces a cunoscut despre existenţa temeiurilor de recuzare,
dar nu a înaintat în modul corespunzător cererea de recuzare. Insă, dacă participantul la
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proces a aflat despre existenţa temeiurilor de recuzare a judecătorului după pronunţarea
hotărîrii, hotărîrea primei instanţe va fi casată.
31. Se explică instanţelor că modificările operate în CPC au modernizat regulile
de citare legală şi de comunicare a actelor de procedură, fără a exclude şi modalităţile
clasice de citare şi comunicare.
În acest sens, dacă citaţiile şi înştiinţările au fost expediate autorităţilor publice,
persoanelor juridice de drept privat, avocaţilor la adresa electronică, înregistrată prin
intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, actele se vor considera recepţionate de către părţi şi participanţii la proces. La solicitarea persoanelor fizice, citaţia sau înştiinţarea poate fi transmisă acestora, prin mijloace de comunicare care asigură
transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte sau prin poşta electronică, în cadrul
Programului integrat de gestionare a dosarelor. Actele de procedură pot fi expediate şi
prin orice alt mijloc de comunicare, care asigură transmiterea şi confirmarea transmiterii acestor acte.
Se va considera că pricina a fost judecată de instanţă, în absenţa unui participant la
proces, căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată, în următoarele
situaţii:
- în dosar nu există nicio dovadă, care ar confirma citarea părţii;
- citaţia a fost înmânată, cu încălcarea termenului legal, prevăzut la art.102 alin.(4)
CPC;
- în citaţia expediată lipseşte data şi ora şedinţei de judecată sau este indicată o dată
sau oră greşită;
- citarea publică a pârâtului s-a făcut, fără respectarea prevederilor art.108 alin.(3)
CPC sau cu rea-voinţă.
La aplicarea acestui temei de casare a hotărârii, instanţa de apel va ţine cont de prevederile art.100 alin.(3), 105 alin.(11), 102 alin.(41) şi alin.(5) CPC.
[Pct.31 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
32. Motivul încălcării la judecarea cauzei a regulilor cu privire la limba procesului va constitui temei de casare a hotărîrii în cazul în care de către instanţa de fond
nu au fost respectate regulile cu privire la limba de procedură şi dreptul la interpret
(art.24 CPC). În acest caz, instanţa de apel va verifica dacă în procesul-verbal al şedinţei de judecată este consemnată participarea interpretului, va stabili limba în care
s-a desfăşurat procesul, dacă de către participanţii la proces a fost înaintat demers cu
privire Ia acordarea interpretului, precum şi modul de soluţionare a demersului de
către instanţă.
33. Se consideră că instanţa judecătorească a soluţionat problema drepturilor unor
persoane neantrenate în proces în cazul cînd aceasta se va manifesta prin:
- indicaţii directe în dispozitivul hotărîrii cu privire la drepturile sau obligaţiile
unor persoane neatrase în proces;
- cînd prin punerea în executare a hotărîrii are loc afectarea drepturilor sau obligaţiilor unor persoane neatrase la judecarea cauzei.
Obligaţia instanţei judecătoreşti de a atrage în proces toate persoanele interesate are
loc în cazurile de coparticipare obligatorie prevăzute la art.62 CPC:
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(1) Coparticiparea procesuală este obligatorie dacă examinarea cauzei implică soluţionarea chestiunii cu privire la drepturile sau obligaţiile mai multor reclamanţi şi/sau
pîrîţi atunci cînd:
a) obiectul litigiului îl constituie drepturile şi obligaţiile comune ale mai multor
reclamanţi sau pîrîţi;
b) drepturile şi obligaţiile reclamanţilor sau pîrîţilor decurg din aceleaşi temeiuri de
fapt sau de drept.
(2) Ca urmare a constatării temeiurilor coparticipării procesuale obligatorii, instanţa judecătorească va înştiinţa, din oficiu sau la cererea participanţilor la proces, pe
toţi coreclamanţii şi copîrîţii despre posibilitatea de a interveni în proces. Încheierea
judecătorească prin care este respinsă cererea participantului la proces privind înştiinţarea obligatorie a coparticipantului poate fi atacată cu recurs odată cu fondul.
(3) În cazul existenţei temeiurilor prevăzute la alin.(1), orice persoană are dreptul
să solicite intervenirea în proces în calitate de coreclamant sau copîrît. Încheierea judecătorească prin care este respinsă cererea persoanei interesate de a interveni în proces în
calitate de coparticipant obligatoriu poate fi atacată cu recurs.
(4) Coparticipanţii pot încredinţa reprezentarea lor în proces unuia sau mai multor
coparticipanţi.
(5) Intervenirea în proces se dispune, printr-o încheiere, pînă la închiderea dezbaterilor judiciare înaintea primei instanţe.
(6) Dacă necesitatea intervenirii în proces a coreclamanţilor sau copîrîţilor este
constatată în timpul deliberării, instanţa va relua examinarea cauzei în fond, dispunînd
înştiinţarea coparticipanţilor.
În conformitate cu art.65 alin.(11) CPC, dacă se constată că există persoane care pot
să îşi declare propriile pretenţii asupra obiectului litigiului între părţile iniţiale, instanţa
este obligată să înştiinţeze persoanele în cauză despre procesul pornit şi să le explice
dreptul lor de a interveni în proces prin înaintarea unei acţiuni.
Astfel, pentru subiecţii raportului în litigiu care nu au fost antrenaţi în judecarea
cauzei, hotărîrea judecătorească nu trebuie să producă efecte juridice. Aceasta rezultă
din principiul dreptului la un proces echitabil prevăzut de art.6 CEDO, potrivit căruia
persoana trebuie să aibă posibilitate reală de a-şi apăra drepturile şi interesele legitime.
[Pct.33 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 22.10.2018]
34. Hotărîrea nu este semnată de judecător sau de cineva din judecători ori hotărîrea este semnată nu de acel judecător sau de acei judecători care sunt menţionaţi în
hotărîre. Pentru ca hotărîrea să fie legală, trebuie să existe concordanţă între numele
membrilor completului de judecată care au pronunţat hotărîrea, indicate în partea introductivă a acesteia, şi numele judecătorilor care au semnat hotărîrea. Excepţie constituie cazurile prevăzute de art.236 alin.(5) CPC, dacă unul dintre judecătorii completului
de judecată este în imposibilitatea de a semna hotărîrea integrală, în locul lui semnează
preşedintele şedinţei, iar dacă şi acesta este în imposibilitatea de a semna, în locul lui
semnează preşedintele instanţei de judecată. În toate cazurile, pe hotărîre va fi menţionată cauza imposibilităţii de a semna.
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35. În dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată sau în dosar lipseşte
procesul-verbal privind efectuarea unui act procedural. Potrivit art.273 CPC, pentru
fiecare şedinţă de judecată în primă instanţă şi în instanţă de apel, precum şi pentru
fiecare act de procedură îndeplinit în afara şedinţei (audierea martorului la locul aflării
lui, cercetarea înscrisurilor şi altor probe materiale la locul de aflare sau păstrare etc.), se
întocmeşte proces-verbal. Procesul-verbal al şedinţei de judecată este un act procedural,
care asigură posibilitatea verificării temeiniciei şi legalităţii hotărîrii. În lipsa procesului-verbal este imposibilă efectuarea controlului judiciar. De aceea, neîntocmirea procesului-verbal al şedinţei de judecată reprezintă o încălcare esenţială a normelor de drept
procedural. În cazurile cînd procesul-verbal nu este semnat de judecător sau grefier,
acest act procesual nu va produce efecte juridice, situaţie echivalentă cu lipsa acestuia.
36. Cauza a fost judecată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale. Dreptul la judecarea cauzei de către o instanţă instituită prin lege este garantat de art.6 CEDO. În
cazul în care, la primirea cererii, judecătorul va stabili că instanţa de judecată nu este
competentă să judece cauza, cererea de chemare în judecată urmează a fi restituită. Nerespectarea competenţei jurisdicţionale materiale sau teritoriale reprezintă o încălcare
esenţială a normelor de drept procedural.
37. Săvîrşirea altor încălcări decît cele arătate va constitui temeiul casării hotărîrii
numai dacă ele au dus sau au putut duce la soluţionarea eronată a cauzei. Ca exemplu,
aceste încălcări pot fi manifestate prin încălcarea dreptului la apărare, etc. Important
este ca apelantul să demonstreze că aceste încălcări au dus sau au putut duce la soluţionarea eronată a cauzei. În conformitate cu art.386 alin.(2) CPC, o hotărîre legală în
fond nu poate fi casată numai din motive formale. De aceea, dacă încălcarea normelor
de drept procedural nu a dus şi nici nu a putut duce la soluţionarea eronată a cauzei,
hotărîrea primei instanţe urmează a fi menţinută.
38. Casarea integrală a hotărîrii cu restituirea cauzei spre rejudecare în prima instanţă are loc doar în cazul în care s-au încălcat temeiurile prevăzute la art.388 alin.(1)
lit.d) şi i). La solicitarea participanţilor la proces, instanţa de apel poate trimite cauza
spre rejudecare în prima instanţă în cazul prevăzut la art.388 alin.(1) lit.b) doar o singură dată.
Se atrage atenţia asupra faptului că legiuitorul a limitat posibilitatea instanţei de
apel de a remite cauza la rejudecare, o singură data, la depistarea erorii prevăzute la
art.388 alin.(1) lit.b) CPC, chiar dacă după prima casare este pronunţată o hotărâre care,
în lipsa casării anterioare cu trimitere, la rejudecare, ar fi atras o asemenea soluţie.
Or, trimiterea repetată a cauzei, spre rejudecare, este incompatibilă cu dreptul
părţilor, la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil. Părţile nu trebuie să suporte
consecinţele erorilor, comise de instanţele care au judecat procesul, prin prelungirea
nejustificată a ciclului procesual, ele având interesul legitim al soluţionării litigiului cu
care au învestit instanţa.
Curtea Europeană a statuat că repetarea casărilor cu trimitere, la rejudecare, ca urmare a erorilor comise de instanţele inferioare, denotă o deficienţă de funcţionare a sistemului judiciar (a se vedea cauza Cârstea şi Grecu contra României, Hotărârea CtEDO
din 15.06.2006, în care durata unui litigiu de muncă a depăşit 7 ani şi 8 luni, cauza fiind
trimisă, la rejudecare, de 3 ori).
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În acelaşi timp, instanţa de apel va putea remite cauza, la rejudecare, de mai multe
ori, în situaţia în care instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces sau hotărârea a fost pronunţată, cu încălcarea competenţei jurisdicţionale, prin prisma art.385 alin.(1) lit.d) CPC).
În primul caz, restituirea cauzei la rejudecare are drept scop oferirea posibilităţii
de apărare tuturor persoanelor ale căror drepturi au fost atinse prin hotărîrea primei
instanţe.
Nerespectarea competenţei jurisdicţionale teritoriale sau materiale reprezintă o încălcare esenţială a normelor de drept material. Dreptul la judecarea cauzei de către o
instanţă instituită de lege este garantat de art.6 CEDO.
În cazul cînd cauza a fost examinată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale,
cauza se va transmite la rejudecare în instanţa competentă, potrivit regulilor de competenţă jurisdicţională materială sau teritorială. În cazul cînd cauza a fost judecată de
instanţă în absenţa unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data şi
ora şedinţei de judecată, cauza urmează a fi trimisă spre rejudecare în prima instanţă,
numai dacă participantul la proces, care nu a fost citat în mod legal, va solicita expres
acest lucru.
[Pct.38 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 22.10.2018]
381. În cazul casării sau modificării hotărârii primei instanţe, instanţa de apel se va
expune asupra măsurilor de asigurare a acţiunii, precum şi, după caz, asupra întoarcerii
executării.
[Pct.381 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 22.10.2018]
[Pct.39 abrogat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
40. Dispoziţia instanţei de apel prin care se soluţionează fondul apelului, adică se
rezolvă chestiunea cu privire la temeinicia şi legalitatea hotărîrii primei instanţe, se emite sub formă de decizie (art.390) CPC.
Se explică instanţelor de apel despre posibilitatea amânării, pentru cel mult 15 zile a
deliberării, printr-o încheiere protocolară a unei cauze complexe. În acest caz, instanţa
va înştiinţa participanţii la proces despre locul, data şi ora pronunţării dispozitivului
deciziei.
Pentru determinarea faptului, dacă o cauză este complexă, se va ţine cont de Regulamentul privind stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare
civile, penale şi contravenţionale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.165/6 din 18.02.2014.
În propoziţia a 3-a, sintagma „15 zile” se substituie prin sintagma „30 de zile”, după
care se adaugă textul: „de la pronunţarea dispozitivului deciziei şi se publică pe pagina
web oficială a instanţei de judecată, în conformitate cu Regulamentul privind modul de
publicare a hotărârilor judecătoreşti, pe portalul naţional al instanţelor de judecată şi pe
pagina web a CSJ, aprobat prin hotărârea CSM nr.658/30 din 10 octombrie 2017 (MO
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nr.411-420/2068 din 24.11.2017). În termen de 5 zile de la semnare, decizia integrală
se remite părţilor. Decizia instanţei de apel poate fi atacată cu recurs, în condiţiile legii.
Decizia instanţei de apel rămîne definitivă în momentul pronunţării şi se execută
conform legii. Decizia integrală se întocmeşte în termen de 15 zile de la pronunţarea
dispozitivului deciziei şi se remite părţilor în termen de 5 zile de la semnare şi poate fi
atacată cu recurs în modul stabilit de lege.
[Pct.40 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 22.10.2018]
41. Prin decizia instanţei de apel, cu excepţia celei prin care cauza se trimite, la rejudecare, se va dispune în mod obligatoriu încasarea cheltuielilor suportate de instanţa
de judecată, de la partea care a pierdut procesul. Până la aprobarea metodologiei de
cuantificare a acestora, obligaţie ce-i revine Guvernului, potrivit art.98 alin.(4) CPC şi
art.VI alin.(3) din Legea nr.17 din 05.04.2018, instanţa de judecată va încasa cheltuielile
real suportate.
[Pct.41 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 22.10.2018]
42. Se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.15 din 03.10.2005 „Cu privire la examinarea pricinilor civile în ordine de apel”,
cu modificările introduse prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.10 din
22.12.2008.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 11 noiembrie 2014
Nr. 6

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Privind practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a
legislaţiei ce ţine de recunoaşterea şi executarea hotărîrilor
judecătoreşti şi hotărîrilor arbitrale străine
nr. 9 din 09.12.2013
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2014, nr.1-2, pag.16
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.18 din
16.10.2017
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din
25.04.2016
În scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele de judecată a normelor procesuale, ce reglementează procedura de judecare a cauzelor ce ţin de recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti şi hotărîrilor arbitrale străine, avînd ca temei completările
operate prin Legea nr.184 din 27.08.2011, în vigoare 28.08.2011, modificările operate prin
Legea nr.5 din 15.01.2012, în vigoare 07.03.2012, Legea nr.37 din 07.03.2012, în vigoare 30.03.2012, Legea nr.155 din 05.07.2012, în vigoare 30.11.2012 şi completările operate
prin Legea nr.31 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013, Plenul Curţii Supreme de Justiţie,
în baza art.2 lit.с), art.16 lit.с) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr.789 din
23.03.1996, art.17 Cod de procedură civilă, dă următoarele explicaţii.
Legislaţia pertinentă în domeniu
1. Procedura de recunoaştere şi executare a hotărîrilor judecătoreşti străine şi hotărîrilor arbitrale străine pe teritoriul Republicii Moldova este reglementată atît de legislaţia Republicii Moldova, cît şi de tratatele şi convenţiile internaţionale la care Republica
Moldova este parte.
La judecarea litigiilor legate de aplicarea legislaţiei privind recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti şi hotărîrilor arbitrale străine, instanţele de judecată vor aplica
prevederile legislaţiei Republicii Moldova, care reglementează în mod direct aceste cauze:
• Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, în vigoare de la 27
august 1994, în special art.8 care conţine norma cu privire la recunoaşterea priorităţii principiilor dreptului internaţional;
• Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30 mai 2003, în vigoare de
la 12 iunie 2003 (cu modificările ulterioare);
• Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional nr.24 din 22 februarie
2008, în vigoare de la 20 iunie 2008;
• Codul de executare al Republici Moldova din 24 decembrie 2004, în vigoare de
la 01 iulie 2005 (cu modificările şi completările ulterioare).
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Actele internaţionale la care Republica Moldova este parte:
• Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, încheiată la New York la 10 iunie 1958, ratificată prin hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.87 din 10 iulie 1998, în vigoare pentru Republica Moldova
de la 17 decembrie 1998;
• Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional din 21 aprilie 1961,
ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1331 din 26 septembrie 1997, în vigoare pentru Republica Moldova de la 05 martie 1998;
• Aranjamentul relativ la aplicarea Convenţiei europene de arbitraj comercial internaţional din 17 decembrie 1962 de la Paris, semnat de Republica Moldova la 04 februarie 1998, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1331
din 26 septembrie 1997, în vigoare pentru Republica Moldova din 05 martie 1998;
• Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă,
familială şi penală, încheiată între statele membre ale Comunităţii Statelor Independente la 22 ianuarie 1993 la Minsk, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.402 din 16 martie 1995, în vigoare pentru Republica
Moldova de la 26 martie 1996;
• Protocolul la Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în
materie civilă, familială şi penală din 22 ianuarie 1993 de la Minsk, încheiat la
28 martie 1997 la Moskova, ratificat prin Legea nr.164 din 04 aprilie 2003, în
vigoare pentru Republica Moldova din 24 iunie 2003;
• Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărîrilor în materia
custodiei copiilor şi restabilirea custodiei copiilor, semnată la 20 mai 1980 la
Luxemburg, ratificată prin Legea nr.315 din 18 iulie 2003;
• Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele, încheiată la Geneva la 19 mai 1956, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului
Republici Moldova nr.1318 din 02 martie 1993, în vigoare pentru Republica
Moldova din 26 mai 1993;
• Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional al pasagerilor şi
bagajului pe şosele, încheiată la Geneva la 01 martie 1973, la care Republica
Moldova a aderat prin Legea nr.308 din 26 octombrie 2006, în vigoare pentru
Republica Moldova din 19 decembrie 2012;
• Tratate şi Acorduri bilaterale, încheiate între Republica Moldova şi alte state, cu
privire la asistenţa juridică. Acestea sunt specificate în Anexa nr.3, la prezenta
hotărâre.
Convenţiile internaţionale care reglementează raporturile ce ţin de recunoaşterea şi
încuviinţarea executării hotărîrilor judecătoreşti şi sentinţelor arbitrale străine:
• Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale,
semnată la Roma la 04 noiembrie 1950, în vigoare de la 03 septembrie 1953, în
vigoare pentru Republica Moldova din 01 februarie 1998;
• Convenţia privind procedura civilă, încheiată la 01 martie 1954 la Haga, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1136 din 04 august
1992, în vigoare pentru Republica Moldova din 03 noiembrie 1993;
• Convenţia europeană în domeniul informaţiei asupra dreptului străin, înche-
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iată între statele membre ale Consiliului Europei la 07 iunie 1968 la Londra,
semnată de Republica Moldova la 27 iunie 2001, ratificată prin Legea nr.724 din
07 decembrie 2001, în vigoare pentru Republica Moldova din 15 iunie 2002;
• Protocolul adiţional la Convenţia europeană în domeniul informaţiei asupra
dreptului străin, adoptat la 15 martie 1978 la Strasbourg, semnat de Republica
Moldova la 27 iunie 2001, în vigoare pentru Republica Moldova din 15 iunie 2002;
• Convenţia cu privire la dreptul tratatelor, încheiată la 23 mai 1969 la Viena, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1135 din 04 august
1992, în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993.
La examinarea cererilor privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrate
străine, instanţele de judecată vor ţine cont şi de explicaţiile ce se conţin în Hotărârea
explicativă a Plenului CSJ „Cu privire la practica judiciară de examinare a pricinilor
civile cu element de extraneitate” nr.3 din 25.04.2016.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
I. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine.
Hotărârea judecătorească străină
2. Capitolul XLII CPC reglementează procedura în pricinile civile de recunoaştere
a hotărîrilor judecătoreşti şi hotărîrilor arbitrale străine şi de încuviinţare a executării
silite a hotărîrilor judecătoreşti şi hotărîrilor arbitrale străine pe teritoriul Republicii
Moldova, condiţiile în care se admite recunoaşterea şi încuviinţarea executării, precum
şi motivele de refuz ale recunoaşterii şi încuviinţării executării.
Noţiunea de „hotărîre judecătorească străină” este definită în art.467 alin.(2) CPC
ca o hotărîre judecătorească pronunţată în pricina civilă de o judecată de drept comun
sau de o judecată specializată pe teritoriul unui alt stat. Hotărîrea judecătorească poartă
caracterul unui act de dispoziţie, prin care litigiul a fost examinat în fond.
Totodată, dispoziţiile alin.(1) al art.467 CPC prevăd că se recunosc şi se execută
nu numai hotărîrile judecătoreşti, dar şi tranzacţiile, dacă astfel se prevede în tratatul
internaţional la care Republica Moldova este parte. Tranzacţiile judiciare străine pot fi
confirmate şi prin încheieri judecătoreşti străine.
[Pct.2 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
3. Pentru a fi recunoscută şi executată pe teritoriul Republicii Moldova o hotărîre
(tranzacţie) judecătorească străină trebuie să fie emisă de către o instanţă judecătorească
statală, indiferent de denumire, inclusiv de către instanţele judecătoreşti specializate. Ele
trebuie să fie definite în legislaţia acelui stat străin ca fiind instanţe judecătoreşti, care fac
parte din sistemul judecătoresc.
Hotărîrea judecătorească străină poate fi înaintată spre executare silită în Republica
Moldova în termen de 3 ani de la data rămînerii ei definitive, potrivit legii statului în
care a fost pronunţată. Repunerea în termenul omis din motive întemeiate se poate face
de instanţa judecătorească a Republicii Moldova în modul stabilit la art.116 CPC. Astfel,
hotărîrea judecătorească străină devine executorie pe teritoriul Republicii Moldova în
urma rămînerii ei definitive.
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Hotărîrile judecătoreşti străine prin care s-au luat măsuri de asigurare a acţiunii şi
cele cu executare provizorie nu pot fi puse în executare pe teritoriul Republicii Moldova.
Nu pot fi recunoscute şi înaintate spre executare silită ordonanţele judecătoreşti străine,
dacă aceasta nu este prevăzut în mod expres într-un tratat internaţional. Nu se recunosc
şi nu se execută actele notariale cu privire la obligaţii pecuniare, dacă aceasta nu este
prevăzut în mod expres pentru actele notariale respective.
Competenţa în soluţionarea cererii privind încuviinţarea şi executarea hotărârii
judecătoreşti străine
4. În conformitate cu art.468 CPC, hotărîrea judecătorească străină care nu a fost
executată benevol poate fi pusă în executare pe teritoriul Republicii Moldova, la cererea
creditorului, în temeiul încuviinţării date de instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie urmează să se efectueze executarea. În cazul în care debitorul nu are domiciliu
sau sediu în Republica Moldova ori cînd domiciliul nu este cunoscut, hotărîrea se pune
în executare la locul de aflare a bunurilor acestuia.
Din dispoziţiile articolului menţionat, reiese că instanţele judecătoreşti competente
să judece cauzele privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărîrilor
judecătoreşti străine sunt judecătoriile, în temeiul Legii nr.155 din 05.07.2012 pentru
modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, în vigoare 30.11.2012.
Tot din dispoziţiile art.468 CPC se înţelege că, atunci cînd debitorul nu are domiciliu sau sediu în Republica Moldova ori cînd domiciliul nu este cunoscut, hotărîrea
se pune în executare la locul de aflare a bunurilor acestuia. Însă, dacă debitorul nu are
domiciliu sau sediu în Republica Moldova sau atunci cînd nu există bunuri ale debitorului pe teritoriul Republicii Moldova, instanţa judecătorească nu va fi competentă să
primească cererea de recunoaştere şi executare a hotărîrii străine. Prin urmare, instanţa
judecătorească va refuza să primească cererea şi va emite o încheiere în conformitate cu
art.169 alin.(2) CPC cu privire la refuzul primirii cererii.
Totodată, dacă pe parcursul examinării cauzei în statul de origine, debitorul avea
domiciliul/sediul, sau era înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova, ori dispunea de
bunuri pe teritoriul Republicii Moldova, iar la momentul examinării cererii de recunoaştere şi încuviinţare a hotărîrii judecătoreşti străine nu mai are domiciliul/sediul
pe teritoriul Republicii Moldova, ori nu mai dispune de bunuri pe teritoriul Republicii
Moldova, atunci instanţa judecătorească în circumscripţia căreia debitorul a avut ultimul domiciliu/sediu sau locul de înregistrare ori a avut bunuri, va examina cererea de
recunoaştere şi încuviinţare a executării.
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Cuprinsul cererii de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine
5. Cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine trebuie să cuprindă:
a) numele sau denumirea creditorului, precum şi al reprezentantului dacă cererea se
depune de acesta, domiciliul (reşedinţa) ori sediul;
b) numele sau denumirea debitorului, domiciliul (reşedinţa) ori sediul;
c) solicitarea încuviinţării executării silite a hotărîrii, termenul de la care se cere
executarea hotărîrii.
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(2) Pentru soluţionarea justă şi rapidă a pricinii, în cerere se indică numerele de telefon, faxul, poşta electronică, alte date.
(3) La cerere se anexează actele stipulate de tratatul internaţional la care Republica
Moldova este parte. Dacă în tratatul internaţional nu se indică astfel de acte, la cerere se
anexează:
a) copia de pe hotărîrea judecătorească străină, încuviinţarea executării căreia se
cere, legalizată de judecată în modul stabilit;
b) actul oficial care confirmă rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti străine,
conform legii statului în care s-a emis, dacă faptul acesta nu rezultă din hotărîre;
c) actul care confirmă că partea împotriva căreia s-a emis hotărîrea, deşi a fost înştiinţată legal, nu a participat la proces;
d) actul care confirmă executarea anterioară a hotărîrii pe teritoriul statului respectiv.
(4) Actele enumerate la alin.(3) lit.a), b) şi d) se însoţesc de traduceri în limba moldovenească autorizate şi supralegalizate, cu respectarea prevederilor art.466. Supralegalizarea
nu se cere în cazul în care părţile sunt de acord cu depunerea actelor în copii certificate.
La cererea de recunoaştere şi executare a hotărîrilor judecătoreşti străine sau hotărîrilor arbitrale străine se anexează şi actele prevăzute de tratatul internaţional la care
Republica Moldova este parte, care vor fi însoţite de traduceri autorizate şi supralegalizate în conformitate cu prevederile art.466 CPC.
În cazul în care cerinţele menţionate nu sunt satisfăcute, cererii nu i se dă curs,
instanţa judecătorească urmînd să-i acorde persoanei un termen rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor din cerere.
[Pct.5 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Procedura examinării cererii de recunoaştere a hotărârii judecătoreşti străine
6. În conformitate cu art.470 CPC, cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti
străine se examinează în şedinţă de judecată, cu înştiinţarea legală a debitorului despre locul, data şi ora examinării. Neprezentarea din motive neîntemeiate a debitorului citat legal
nu împiedică examinarea cererii. Instanţa judecătorească care examinează cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine informează în mod obligatoriu şi neîntîrziat despre
acest fapt Ministerul Justiţiei şi, după caz, Banca Naţională a Moldovei, în cazul în care este
vizată o instituţie financiară licenţiată de aceasta, cu remiterea cererii şi a documentelor
aferente. Prezenţa reprezentantului Ministerului Justiţiei şi, după caz, al Băncii Naţionale
a Moldovei la şedinţa de judecată în cadrul căreia se examinează cererea de recunoaştere a
hotărîrii judecătoreşti străine este obligatorie. Lipsa reprezentantului Ministerului Justiţiei
şi, după caz, al Băncii Naţionale a Moldovei, legal citaţi, nu împiedică examinarea cauzei.
Instanţa judecătorească, după ce ascultă explicaţiile debitorului şi examinează probele prezentate, pronunţă o încheiere de încuviinţare a executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine sau de refuz al autorizării executării. Copia de pe încheierea judecătorească se expediază de judecată creditorului şi debitorului în termen de 3 zile de la data
pronunţării. Încheierea poate fi atacată în instanţa ierarhic superioară în ordinea şi în
termenele prevăzute de Codul de procedură civilă.
În temeiul hotărîrii judecătoreşti străine şi încheierii, rămase irevocabile, de încuviinţare a executării ei silite, se eliberează un titlu executoriu, care se expediază executoru-
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lui judecătoresc desemnat de creditor. În cazul în care executorul judecătoresc nu a fost
desemnat, se aplică prevederile art.15 şi 30 din Codul de executare.
Conform art.14 alin.(4) din Codul de executare, în cazul în care hotărîrea instanţei
de judecată străine a fost recunoscută şi încuviinţată spre executare pe teritoriul Republicii Moldova, în titlul executoriu se indică atît denumirea instanţei de judecată străine
sau a arbitrajului internaţional, precum şi denumirea instanţei de judecată din Republica Moldova care a recunoscut şi a încuviinţat executarea acestei hotărîrii.
Conform art.156 din Codul de executare, hotărîrile judecătoreşti străine se primesc spre executare şi se execută numai în cazul în care executarea lor a fost recunoscută şi încuviinţată conform procedurii stabilite în capitolul XLII din Codul de
procedură civilă.
În cazul executării hotărîrilor judecătoreşti străine, instanţă de judecată competentă în a examina demersurile executorului judecătoresc privind explicarea hotărîrii,
schimbarea modului şi a ordinii de executare, amînarea sau eşalonarea executării ei va
fi instanţa de judecată care a încuviinţat executarea hotărîrii.
[Pct.6 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
7. Este de reţinut că dispoziţiile art.470 CPC nu conţin expres înştiinţarea legală a
creditorului despre locul, data şi ora examinării cererii de recunoaştere şi încuviinţare a
executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine. Dispoziţiile articolului menţionat prevăd doar că instanţa judecătorească trebuie să înştiinţeze legal debitorul despre locul,
data şi ora examinării pricinii, însă, părţile procedurii de recunoaştere şi încuviinţare a
executării silite urmează să fie tratate legal. Creditorul poate depune în instanţa judecătorească o cerere, solicitînd înştiinţarea lui despre locul, data şi ora examinării cauzei,
instanţa judecătorească în acest caz fiind obligată de a înştiinţa în modul stabilit. Neprezentarea din motive neîntemeiate a creditorului sau reprezentantului său citat legal nu
va împiedica examinarea cererii.
Temeiurile de refuz în încuviinţarea executării silite a hotărârii judecătoreşti
străine
8. Refuzul de a încuviinţa executarea silită a hotărîri judecătoreşti străine, precum şi
refuzul de a recunoaşte hotărîrea judecătorească străină este reglementat în art.471 CPC
şi se admite în unul din următoarele cazuri:
a) hotărîrea, conform legislaţiei statului pe al cărui teritoriu a fost pronunţată, nu a
devenit irevocabilă sau nu este executorie;
b) partea împotriva căreia este emisă hotărîrea a fost lipsită de posibilitatea prezentării la proces, nefiind înştiinţată legal despre locul, data şi ora examinării pricinii;
c) examinarea pricinii este de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti ale
Republicii Moldova;
d) există o hotărîre, chiar şi nedefinitivă, a instanţei judecătoreşti a Republicii Moldova emisă în litigiul dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri sau în procedura instanţei judecătoreşti a Republicii Moldova se află în judecată o
pricină în litigiul dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri
la data sesizării instanţei străine;
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e) executarea hotărîrii poate prejudicia suveranitatea, poate ameninţa securitatea
Republicii Moldova ori poate să contravină ordinii ei publice;
f) a expirat termenul de prescripţie pentru prezentarea hotărîrii spre executare silită
şi cererea creditorului de repunere în acest termen nu a fost satisfăcută de judecata Republicii Moldova;
g) hotărîrea judecătorească străină este rezultatul unei fraude comise în procedura
din străinătate;
h) prin hotărîre judecătorească este dispusă transmiterea acţiunilor băncii licenţiate
în Republica Moldova. În acest caz, recunoaşterea executării silite a hotărîrii judecătoreşti
străine este admisă numai cu condiţia prezentării permisiunii Băncii Naţionale pentru
deţinerea cotei substanţiale în capitalul social al băncii sau a avizului Băncii Naţionale
privind posibilitatea deţinerii acţiunilor fără permisiune prealabilă.
[Pct.8 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Limitele controlului judiciar
9. Principiul care stă la baza procedurii de recunoaştere şi încuviinţare a executării
hotărîrilor judecătoreşti străine este acela că instanţa judecătorească, căreia i se cere
recunoaşterea, nu va examina (corecta, revedea) fondul hotărîrii străine nici din punctul de vedere al sistemului de drept al Republicii Moldova, nici din punctul de vedre al
dreptului altui stat. Astfel, hotărîrile străine se recunosc chiar şi atunci cînd o instanţă
judecătorească naţională ar fi examinat cauza diferit.
[Pct.9 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine nesusceptibile de executare silită
10. Recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti străine nesusceptibile de executare silită are
loc cînd persoana interesată nu a înaintat obiecţii referitor la recunoaştere. Totodată, persoana interesată este în drept ca, în termen de o lună după ce a luat cunoştinţă de primirea
hotărîrii judecătoreşti străine, să înainteze la instanţa judecătorească de la domiciliul ori sediul său obiecţii împotriva recunoaşterii acestei hotărîri. Obiecţiile împotriva recunoaşterii
hotărîrii judecătoreşti străine ale persoanei interesate se examinează în şedinţă publică, cu
înştiinţarea legală a acesteia despre locul, data şi ora examinării. Neprezentarea fără motive
neîntemeiate a persoanei interesate citate legal nu împiedică examinarea obiecţiilor. După
examinarea obiecţiilor împotriva recunoaşterii hotărîrii judecătoreşti străine, instanţa judecătorească pronunţă o încheiere. Copia de pe încheierea judecătorească se expediază, în
termen de 5 zile de la pronunţare, persoanei la a cărei cerere a fost emisă hotărîrea judecătorească străină ori reprezentantului ei, precum şi persoanei care a înaintat obiecţii împotriva
recunoaşterii hotărîrii judecătoreşti străine. Încheierea poate fi atacată în instanţa ierarhic
superioară în ordinea şi în termenele stabilite de Codul de procedură civilă.
[Pct.10 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Notă: Pct.11-21 abrogate prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.2 din 25.04.2016, fiind înlocuite cu punctele 11-44.
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II. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrate străine
11. Executarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a hotărârilor arbitrajelor internaţionale se efectuează în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, cu
tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte, precum şi pe principiul
reciprocităţii (art.16 alin.(4) CPC al RM).
Prin prisma art.8 din Constituţia Republicii Moldova, precum şi a art.2 alin.(3)
CPC, instanţele vor ţine cont de principiul aplicării cu prioritate a prevederilor tratatelor internaţionale, la care RM este parte, dacă din acestea nu rezultă că, pentru aplicarea
lor, este necesară adoptarea unei legi naţionale.
Actul internaţional cel mai important în domeniul recunoaşterii şi executării silite
a hotărârilor arbitrale, de care urmează să ţină cont instanţele de judecată naţionale, este
Convenţia de la New York din 10.06.1958 privind recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrate străine, în vigoare pentru RM de la 17.12.1998.
Corespunzător prevederilor art.III din Convenţia menţionată, fiecare din statele
contractante va recunoaşte autoritatea unei sentinţe arbitrale şi va acorda executarea
acestei sentinţe, potrivit regulilor de procedură în vigoare, pe teritoriul unde sentinţa
este invocată în condiţiile stabilite în art.IV şi V. Pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale, cărora li se aplică această convenţie, nu vor fi impuse condiţii mult mai
riguroase, nici cheltuieli de judecată mult mai ridicate, decât acelea care sunt impuse
pentru recunoaşterea sau executarea sentinţelor arbitrale naţionale. Recunoaşterea are
ca obiect, conform art.III, „autoritatea unei sentinţe arbitrale” (străine), textul referindu-se, în principal, la puterea de lucru judecat.
A doua obligaţie a statelor, prevăzută de Convenţie, este de a recunoaşte şi a executa
sentinţele arbitrale străine „în condiţiile stabilite de articolele Convenţiei”, adică fără a
contravine termenelor, regulilor şi procedurilor stipulate de tratat.
[Pct.11 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Principiile interpretării Convenţiei de la New York
12. La interpretarea Convenţiei de la New York din 1958, se va ţine cont de următoarele principii şi reguli:
- principiul prezumţiei eficacităţii sentinţei şi convenţiei arbitrale;
- principiul interpretării Convenţiei, în favoarea producerii efectelor sentinţelor
arbitrale străine;
- principiul interdicţiei de a se expune pe fondul litigiului prevăzut de sentinţa arbitrală;
- principiul interpretării restrictive a temeiurilor de refuz, în recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine şi admiterea refuzului în recunoaşterea executării
acestora, doar în cazuri excepţionale;
- regula aplicării dreptului mai favorabil eficacităţii internaţionale a sentinţelor arbitrale;
- regula sarcinii probaţiei incumbate pârâtului.
În temeiul art.VII alin.(1) al Convenţiei menţionate, instanţa de judecată va aplica prevederile tratatelor bilaterale sau multilaterale încheiate de Republica Moldova
şi a legislaţiei naţionale, dacă acestea prevăd condiţii, reguli şi drepturi mai favorabile
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părţii interesate, decât cele stipulate de Convenţia menţionată (regula dreptului mai
favorabil).
De asemenea, instanţele vor ţine cont de „Ghidul de interpretare a Convenţiei privind recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine de la New York din 1958.
Manual pentru judecători”, elaborat cu sprijinul Curţii Permanente de Arbitraj de la
Haga, accesibil on-line, la www.arbitration-icca.org:
Acest document prezintă o sintetizare a principiilor internaţionale de aplicare şi
interpretare a Convenţiei de la New York din 1958, reprezentând acquis-ul uniformizat
de standarde privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine, elaborat
în baza practicii judecătoreşti străine uniforme şi a tendinţelor principale din domeniu.
În acelaşi sens, se va avea în vedere şi Ghidul UNCITRAL de aplicarea Convenţiei
de la New York cu privire la recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine
(http:/newyorkconvention1958.org/index).
La examinarea cererilor privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale
străine, instanţele de judecată vor ţine cont şi de rezervele formulate la Convenţie, a
statului de origine a hotărârii arbitrale.
[Pct.12 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Corelaţia dintre Convenţia de la New York şi legislaţia naţională
13. Coroborând prevederile Convenţiei de la New York din 1958 şi a legislaţiei
Republicii Moldova, în cazul în care se solicită recunoaşterea şi executarea sentinţei
arbitrale, pot apărea trei situaţii diferite:
- Convenţia de la New York din 1958 şi legislaţia Republicii Moldova conţin norme
ce reglementează aspecte similare. În acest caz, Convenţia va avea prioritate faţă de legislaţia naţională, cu excepţia cazului când ultima este mai favorabilă;
- Convenţia nu conţine norme care regulează un aspect concret. În această situaţie,
se va aplica legea naţională, ca o completare a Convenţiei;
- Convenţia de la New York din 1958 conţine o trimitere directă la legislaţia naţională. În acest caz, instanţele de judecată trebuie să aplice legea naţională, întrucât
Convenţia permite acest lucru.
În cazul contradicţiilor de norme, prevăzute într-un tratat bilateral, la care Republica Moldova este parte şi a Convenţiei de la New York, acestea se vor interpreta, cu aplicarea art.31 din Convenţia cu privire la dreptul tratatelor de la Viena din 23 mai 1969,
în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993, prioritate având normele
mai favorabile părţilor.
[Pct.13 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
14. Conform prevederilor Convenţiei de la New York din 1958, prin sentinţe arbitrale (să nu se confunde cu sentinţele penale, or, cauzele penale nu pot fi examinate
în arbitraj) se înţeleg nu numai sentinţe date de către arbitri numiţi pentru cazuri determinate, ci, şi acelea care sunt date de către organe de arbitraj permanente, cărora
părţile li s-au supus, noţiunile de „sentinţă” şi „hotărâre”, având aici aceeaşi semantică.
Prevederea de la art.I alin.(2) din Convenţie se referă la sentinţele arbitrale care pot fi
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emise de tribunale ad hoc sau tribunale arbitrale străine, constituite în cadrul instituţiilor arbitrale permanente în mod legal.
Recunoaşterea unei sentinţe arbitrale străine este o condiţie prealabilă necesară executării silite, semnificând recunoaşterea efectelor acesteia, cu excepţia puterii executorii.
Noţiunea de „executare” din cuprinsul art.III are înţelesul exclusiv al procedurii de
„recunoaştere şi executare” ce constată în procedura de verificare a condiţiilor de regularitate internaţională, prevăzute de art.476 CPC, în privinţa sentinţei arbitrale invocate.
Procedura de executare silită, în baza unui titlu executoriu eliberat de instanţa menţionată la art.4751 alin.(1) CPC, se va efectua în condiţiile Codului de executare.
[Pct.14 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Condiţiile, pentru ca o hotărâre arbitrală străină să fie susceptibilă de recunoaştere şi executare, în Republica Moldova
15. Poate fi recunoscută şi executată, în Republica Moldova, o hotărâre arbitrală
străină emisă, în conformitate cu o convenţie arbitrală, pe teritoriul unui stat străin
care este parte la Convenţia privind recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale
străine, adoptată la New York, la 10 iunie 1958, precum şi o hotărâre arbitrală străină, a
cărei recunoaştere şi executare sunt reglementate fie prin tratatul internaţional, la care
Republica Moldova este parte, fie în baza principiului reciprocităţii, în ceea ce priveşte
efectele hotărârii arbitrale străine (art.475 alin.(2) CPC al RM).
Prin recunoaşterea hotărârii arbitrale străine, se va înţelege operaţiunea de constatare a existenţei şi de acceptare a efectelor unei hotărâri arbitrale străine, adică atribuirea
autorităţii de lucru judecat care exclude rejudecarea aceluiaşi caz, conform procedurilor
interne.
Reieşind din conţinutul art.475-476 CPC, pot fi enumerate exhaustiv condiţiile,
pentru ca o hotărâre arbitrală să fie susceptibilă de recunoaştere şi executare în Republica Moldova, şi anume:
a) să fie emisă de un tribunal arbitral ad hoc sau pe lângă un arbitraj instituţionalizat, adică să fie o hotărâre arbitrală;
b) să fie o hotărâre arbitrală străină;
c) să fie o hotărâre obligatorie;
d) să fie emisă pe teritoriul unui stat, cu care Republica Moldova are relaţii de reciprocitate privind recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine;
e) să fie înaintată spre recunoaştere şi executare, în interiorul termenului de prescripţie, conform legii Republicii Moldova.
[Pct.15 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
16. Pentru calificarea termenului de „hotărâre arbitrală”, judecătorul va recurge la
prevederea art.I alin.(2) al Convenţiei privind recunoaşterea şi executarea sentinţelor
arbitrale străine, adoptată la New York la 10 iunie 1958 şi la legile speciale în domeniu,
adică Legea nr.23/2008 cu privire la arbitraj şi Legea nr.24/2008 cu privire la arbitrajul
comercial internaţional. La interpretarea termenului de „sentinţă arbitrală” se va ţine
cont de natura şi conţinutul actului prezentat spre recunoaştere şi executare, indiferent
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de denumirea cu care acesta este intitulat şi se va examina, dacă acesta este emis de arbitri, în privinţa unui litigiu deferit arbitrajului, prin convenţia părţilor.
[Pct.16 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
17. Potrivit art.475 alin.(1) CPC al RM, o hotărâre arbitrală se va considera „străină”, când:
- este pronunţată pe teritoriul unui stat străin;
- este emisă pe teritoriul Republicii Moldova, însă procedurii arbitrale i s-a aplicat
legea unui stat străin.
Hotărârile arbitrale denumite „internaţionale” sau „a-naţionale” care, în virtutea
voinţei părţilor, sunt emise cu aplicarea unor reguli de arbitraj identificate de părţi, fără
a recurge la vreun regulament de arbitraj sau legea vreunui stat, fie sunt emise în procedura de „amiable compositeur”, se vor asimila caracterului de sentinţe arbitrale străine.
[Pct.17 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
18. Pentru calificarea caracterului „obligatoriu” al hotărârii arbitrale, se vor aplica
regulile stipulate prin convenţie de către părţi sau, în mod subsidiar, potrivit legii statului unde hotărârea arbitrală a fost pronunţată. Se consideră că o sentinţă arbitrală este
obligatorie, dacă nu este disponibilă exercitarea unor căi ordinare de atac ce pot conduce la modificarea în fond a acesteia.
Exerciţiul unor căi de atac care pot conduce la retractare (contestarea în anulare,
revizuirea, desfiinţarea), nu afectează caracterul final şi obligatoriu al sentinţei. La momentul depunerii cererii de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine se va
aplica regula prezumţiei caracterului obligatoriu al hotărârii arbitrale străine, or, obligaţia de a invoca şi de a aduce proba privind caracterul ne-obligatoriu al hotărârii arbitrale
străine incumbă pârâtului, potrivit art.476 alin.(1) lit.e) CPC.
Instanţa judecătorească va ţine cont că, chiar dacă sentinţa arbitrală a fost atacată
în statul de origine printr-o acţiune în anulare, aceasta poate fi totuşi înaintată spre recunoaştere şi executare, în conformitate cu art.475-476 CPC şi cu Convenţia de la New
York din 1958.
Caracterul final al hotărârii arbitrale presupune că tribunalul arbitral s-a pronunţat
în mod categoric şi definitiv în privinţa unor chestiuni litigioase sau a întregului litigiu,
fără a mai putea repeta actul jurisdicţional ce ar conduce la modificarea sau revocarea
sentinţei.
Urmează să se ţină cont de semnificaţia cuvântului „obligatorie” şi în contextul
Convenţiei de la New York, potrivit căruia, efectul executoriu al sentinţei arbitrale
urmează a fi recunoscut într-o ţară terţă, faţă de ţara unde a fost emisă sentinţa, fără
ca solicitantul executării să fie obligat de a obţine mai întâi un titlu executoriu în ţara
de origine.
Următoarele tipuri de acte ale arbitrajului pot fi considerate hotărâri arbitrale străine obligatorii, pasibile de a fi recunoscute şi executate în Republica Moldova:
- hotărâri arbitrale unice (globale) – sunt sentinţele arbitrale finale, prin care se
tranşează integral toate capetele litigioase şi litigiul arbitrat;
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- hotărâri arbitrale parţiale – prin care se tranşează în mod definitiv o parte a litigiului, celelalte rămânând a fi soluţionate de tribunalul arbitral. Condiţia este ca aceste
chestiuni litigioase să poată fi separabile de restul litigiului;
- hotărârile prin acord – care înregistrează înţelegerea părţilor privind tranzacţia
referitor la litigiu;
- hotărârile privind taxele şi cheltuielile de arbitraj.
[Pct.18 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
19. O hotărâre străină nu va fi considerată arbitrală şi nu va fi recunoscută şi executată pe teritoriul Republicii Moldova, dacă este emisă de un alt organ, inclusiv de un
organ statal.
De asemenea, nu se vor atribui la hotărâri (sentinţe) arbitrale străine (ce urmează a
fi recunoscute şi executate):
- încheierile sau deciziile procedurale ce au menirea să organizeze procesul arbitral;
- actele prealabile, prin care s-au luat măsuri asigurătorii şi cele emise cu executare
provizorie.
[Pct.19 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
20. Pentru a determina, dacă există reciprocitate în privinţa efectelor hotărârii arbitrale străine între Republica Moldova şi statul, pe teritoriul căruia s-a pronunţat hotărârea, se va reţine că reciprocitatea poate fi:
- legislativă, în această eventualitate izvorul reciprocităţii constituindu-l identitatea
prevederilor legale interne din statele în cauză (moldovenesc şi străin) referitoare la
aspecte similare;
- diplomatică, în acest caz existând o convenţie internaţională care o reglementează
pentru statele care sunt părţi contractante şi,
- de fapt, ea existând în practică, autorităţile competente din statele luate în considerare acţionând, într-o anumită materie, în mod similar.
Se va ţine cont că la Convenţia de la New York din 1958 au aderat 156 de membri,
lista cărora poate fi verificată pe site-ul www.uncitral.org.
[Pct.20 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
21. Dreptul de a cere executarea silită nu trebuie să fie prescris.
Partea câştigătoare trebuie să manifeste diligenţă pentru investirea hotărârii arbitrale străine, cu formula executorie.
Înaintarea cererii privind recunoaşterea şi executarea hotărârii arbitrale străine, pe
teritoriul Republicii Moldova, poate fi făcută în termen de 3 ani de la data când hotărârea arbitrală străină a devenit obligatorie, în conformitate cu legea statului, unde a avut
loc arbitrajul (alin.(6) art.4751 CPC al RM).
Dacă termenul de prescripţie a fost omis din motive întemeiate, la cererea creditorului şi prezentarea probelor pertinente, instanţa judecătorească poate să-l repună în
termen.
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În situaţia în care instanţa se pronunţă asupra refuzului cererii de recunoaştere şi
executare a hotărârii arbitrale străine, pe motiv de prescriere a dreptului respectiv, instanţa nu se va expune asupra motivelor prevăzute la art.476 CPC.
[Pct.21 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Persoanele care pot solicita recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine
22. Partea, în beneficiul căreia a fost emisă hotărârea arbitrală străină, poate sesiza
instanţa de judecată, cu cerere, în temeiul art.475, 4751 CPC al Republicii Moldova.
Aceasta (cererea) se poate referi la:
- recunoaşterea şi executarea silită a hotărârii arbitrale străine;
- recunoaşterea hotărârii arbitrale străine.
[Pct.22 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Instanţele competente în soluţionarea cererii de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine
23. Modificările operate în Codul de procedură civilă, prin Legea nr.135/03.07.2015,
în vigoare din 14.08.2015, readuc, prin alin.(1) art.4751 CPC, competenţa curţilor de
apel în soluţionarea acestor cereri.
Astfel, cererea de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine se prezintă
curţii de apel, în a cărei circumscripţie se află domiciliul /reşedinţa sau sediul părţii,
împotriva căreia este invocată hotărârea arbitrală străină, iar în cazul în care aceasta nu
are domiciliul /reşedinţa sau sediul în Republica Moldova ori sediul acesteia nu sunt
cunoscute – curţii de apel, în a cărei circumscripţie sunt situate bunurile acesteia.
[Pct.23 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Cererea de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine
24. Se va reţine că, la depunerea cererii de recunoaştere şi executare, solicitantul
face o probă prima facie (la prima vedere) a existenţei hotărârii şi convenţiei arbitrale,
nefiind obligat să probeze validitatea acestora. La această etapă, instanţa de judecată se
va asigura de prezentarea hotărârii şi a convenţiei arbitrale în forma solicitată de art.IV
al Convenţiei de la New York şi art.4751 alin.(3) lit.a)-b) CPC, fără a examina validitatea
acestora sau alte cerinţe obligatorii care sunt stipulate la art.476 CPC, ca temeiuri de
refuz ale recunoaşterii şi executării hotărârii arbitrale.
Cererea se va depune în scris şi va avea conţinutul prevăzut de alin.(2) art.4751 CPC
al Republicii Moldova. Aceasta trebuie semnată de creditor sau reprezentantul lui.
Lista actelor obligatorii de a fi prezentată de partea care solicită recunoaşterea sau
executarea hotărârii arbitrale străine este stipulată în art.IV din Convenţia de la New
York din 1958 şi în art.4751 alin.(3) lit.a)-b) CPC şi instanţa nu va putea solicita acte
suplimentare de la solicitant.
Norma stipulată de art.4751 alin.(3) lit.c) CPC este o normă cu caracter dispozitiv,
iar, în cazul hotărârii arbitrale străine, provenind dintr-un stat, parte la Convenţia de la
New York din 1958, solicitantului nu i se va putea cere prezentarea „declaraţiei pe pro-
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pria răspundere privind faptul, dacă şi în ce măsură hotărârea arbitrală a fost executată”,
dat fiind faptul că lista stipulată de art.IV alin.(1) al Convenţiei are caracter exhaustiv,
de la care statele nu pot deroga.
Astfel, la cerere, se va anexa:
a) originalul hotărârii arbitrale sau o copie de pe aceasta, legalizată în modul stabilit;
b) originalul convenţiei arbitrale sau o copie de pe aceasta, legalizată în modul stabilit;
c) dovada achitării taxei de stat.
La cererea depusă prin reprezentant, se va anexa procura sau un alt act care atestă
împuternicirile reprezentantului.
Dacă actele menţionate nu sunt redactate în limba de stat a Republicii Moldova,
partea care solicită recunoaşterea şi executarea hotărârii arbitrale străine trebuie să prezinte o traducere a acestora în limba de stat.
[Pct.24 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Cerinţe de legalizare a actelor
25. Având în vedere că folosirea actelor oficiale provenite de la autorităţile unui alt
stat necesită îndeplinirea unor formalităţi speciale, în scopul garantării originalităţii, autenticităţii semnăturilor/sigiliului şi legalităţii întocmirii acestora, alin.(4) art.4751 CPC
vine cu unele precizări în acest sens.
Pentru actele de origine din statele cu care Republica Moldova nu a încheiat un
tratat de asistenţă juridică şi cu statele care nu sunt membre ale Convenţiei cu privire la
suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine din 05.10.1961 de la Haga, se
cere supralegalizarea.
Prin supralegalizare înţelegându-se formalitatea, prin care agenţii diplomatici sau
consulari ai ţărilor, pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat, atestă veridicitatea
semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, autenticitatea
sigiliului şi a ştampilei de pe acest act, aplicate pe actele oficiale întocmite pe teritoriul
statului emitent. În Republica Moldova, procedura de supralegalizare e prevăzută în
Regulamentul cu privire la procedura de supralegalizare a documentelor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.421 din 26.06.2013.
Actele provenite din ţările menţionate la Anexa nr.1 din prezenta hotărâre urmează a fi supralegalizate.
De asemenea, urmează a fi supralegalizate actele provenite din Germania, care a
formulat obiecţii împotriva aderării Republicii Moldova la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.
[Pct.25 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
26. Dacă actele au originea într-un stat membru al Convenţiei sus-menţionate,
acestea urmează a fi apostilate.
În sensul Convenţiei de la Haga din 1961, apostila este o supralegalizare simplificată a unui document, necesară pentru ca documentul să fie recunoscut într-o ţară
semnatară a Convenţiei.
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Ştampila specială numită „Apostilă” se aplică pe document doar o singură dată de
către autoritatea statului de origine a acestuia, astfel încât autorităţile statului, pe teritoriul căruia urmează a fi utilizat documentul, îl vor recunoaşte fără supralegalizare sau
alte formalităţi.
Republica Moldova a devenit parte la Convenţia de la Haga, începând cu 16.03.2007.
Procedura aplicării apostilei în Republica Moldova este prevăzută în Regulamentul
privind aplicarea apostilei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.163 din 15.02.2007.
Lista statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei
supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 5 octombrie 1961, poate fi
vizualizată la Anexa nr.2 a prezentei hotărâri.
Dat fiind faptul că listele cu statele prevăzute în Anexe sunt prezentate la situaţia din
data adoptării hotărârii în cauză, instanţele vor avea în vedere că acestea nu sunt rigide.
Astfel, unele ţări pot adera la Convenţia nominalizată şi, respectiv, pot trece din Anexa
nr.1 la Anexa nr.2. Pentru actualizarea statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga, se va
consulta site-ul Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat: www.hcch.net.
[Pct.26 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Dispensarea de legalizare a actelor
27. Prin prisma art.4751 alin.(4) propoziţia a 2-a CPC al RM, actele anexate la cererea privind recunoaşterea şi executarea hotărârii arbitrale străine vor fi scutite de supralegalizare şi apostilare, dacă emană dintr-un stat, cu care Republica Moldova are
încheiat un tratat, care nu prevede supralegalizarea sau apostilarea.
În acest sens, urmează de menţionat că, deşi Republica Moldova are încheiate mai
multe Acorduri şi Tratate bilaterale privind asistenţa juridică, nu în toate se menţionează expres despre recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine. Unele stipulări
privind recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale internaţionale/străine, precum
şi despre scutirea de legalizarea actelor, se conţin în tratatele (acordurile) încheiate cu
România, Turcia, Bosnia şi Herţegovina.
Se explică instanţelor că actele, menţionate la art.4751 alin.(3) CPC al RM ce emană
din ţările care au încheiate cu Republica Moldova Acorduri (Tratate) bilaterale privind
asistenţa juridică în materie civilă, în care se stipulează expres dispensarea de legalizare a
actelor, chiar dacă acestea nu conţin prevederi exprese privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine, pot fi scutite de supralegalizare sau apostilare în cadrul
procedurii prevăzute de art.475-476 CPC al RM.
Aceasta rezultă din propoziţia a 2-a alin.(4) art.475 CPC care nu specifică scutirea
de supralegalizare şi apostilare a actelor ce emană dintr-un stat, cu care Republica Moldova are încheiat un tratat de recunoaştere reciprocă şi executare anume a hotărârilor
arbitrale. Acordurile bilaterale privind asistenţa juridică în materie civilă conţin, de regulă, norme generale care prevăd astfel de scutiri pentru toate documentele întocmite de
autorităţile juridice ale uneia dintre părţi, cu condiţia semnării şi ştampilării lor oficiale.
Lista tratatelor bilaterale încheiate între Republica Moldova şi alte state în materie
de asistenţă juridică poate fi consultată la Anexa nr.3 a prezentei hotărâri.
[Pct.27 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
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28. În cazul în care cererea de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a hotărârii arbitrale străine nu întruneşte condiţiile legale, acesteia nu i se dă curs, cu acordarea unui termen rezonabil deponentului pentru lichidarea neajunsurilor din cerere sau
anexarea actelor nedepuse.
Instanţa nu poate scoate cererea de pe rol, conform art.267 CPC, cu excepţia prevederii lit.b), c), d) al aceluiaşi articol.
[Pct.28 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Procedura de examinare a cererii privind recunoaşterea şi executarea hotărârii
arbitrale străine
29. Legislaţia Republicii Moldova nu prevede un termen de examinare a cererilor
de recunoaştere şi executare a sentinţei arbitrale străine.
Procedura examinării cererii menţionate este prevăzută la art.4752 CPC al RM. În
comparaţie cu caracterul confidenţial al procedurii de arbitraj propriu-zise, alin.(1) din
articolul indicat mai sus, statuează asupra caracterului public al şedinţei de examinare a
cererii de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine.
Părţile urmează a fi înştiinţate despre locul, data şi ora examinării cererii.
În cazul în care este vizată o instituţie financiară licenţiată de Banca Naţională, instanţa judecătorească care examinează cererea de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine, informează în mod obligatoriu şi neîntârziat, despre acest fapt, Ministerul
Justiţiei şi Banca Naţională a Moldovei, cu remiterea cererii şi a documentelor aferente în
copie. Aceştia vor participa la proces în conformitate cu prevederile art.74 CPC al RM.
Legea permite examinarea cererii în lipsa persoanei împotriva căreia este invocată
hotărârea arbitrală străină (debitorul), dacă au fost îndeplinite condiţiile de citare legală,
iar acesta nu s-a prezentat din motive neîntemeiate.
De asemenea, lipsa reprezentantului Ministerului Justiţiei şi, după caz, al Băncii
Naţionale a Moldovei, legal citaţi, nu împiedică examinarea cauzei.
[Pct.29 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
30. Debitorul poate solicita instanţei judecătoreşti amânarea datei examinării cererii în cauză, reieşind din prevederile alin.(1) art.4752 CPC.
Totodată, interpretând prevederile alin.(2) art.39 din Legea nr.24/22.02.2008 cu
privire la arbitrajul comercial internaţional, precum şi alin.(7) art.476 CPC, amânarea
sau suspendarea examinării cererii privind recunoaşterea executării poate fi cerută de
ambele părţi, dacă:
- este depusă o cerere de desfiinţare a hotărârii arbitrale străine;
- este depusă o cerere de suspendare a hotărârii arbitrale străine.
Se va avea în vedere că amânarea sau suspendarea soluţionării cererii, având ca
obiect recunoaşterea unei hotărâri arbitrale străine, are un caracter facultativ şi nu obligatoriu, oportunitatea dispunerii unei astfel de măsuri fiind opera suverană a autorităţii
judiciare, prin raportare la circumstanţele concrete ale fiecărei cauze.
Instanţa va decide asupra cererii menţionate, după ascultarea explicaţiilor celeilalte
părţi, pronunţând în acest sens o încheiere.
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Dacă solicitarea de amânare este recunoscută întemeiată şi instanţa amână data
examinării cererii, ea va înştiinţa ambele părţi despre aceasta.
La necesitate, oricare dintre părţi poate cere ridicarea amânării sau suspendării
examinării cererii de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine, instanţa urmând să se pronunţe printr-o încheiere.
[Pct.30 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
31. Legea nu obligă debitorul să depună referinţă sau obiecţii împotriva hotărârii
arbitrale, a cărei executare se solicită, însă este în interesul acestuia să prezinte probe
care l-ar avantaja.
În cadrul examinării cererii privind recunoaşterea şi executarea hotărârii arbitrale
străine, instanţa de judecată va asculta explicaţiile debitorului şi va examina probele
prezentate de acesta.
Potrivit art.4752 alin.(4) CPC, în cazul în care, în cadrul soluţionării chestiunii
privind încuviinţarea executării silite, instanţa judecătorească are îndoieli cu privire la
legalitatea procedurală a hotărârii arbitrale străine, ea poate:
- solicita lămuriri solicitantului recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a hotărârii arbitrale străine;
- interoga debitorul privitor la conţinutul cererii de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine;
- în caz de necesitate, cere explicaţii arbitrajului care a emis hotărârea.
Instanţele judecătoreşti vor aplica cu atenţie norma stipulată de art.4752 alin.(4) al
CPC şi vor ţine cont de următoarele:
• Solicitantului recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a hotărârii arbitrale
pronunţate într-un stat, parte la Convenţia de la New York, nu i se pot solicita
acte suplimentare, decât cele stipulate de art.IV al Convenţiei de la New York
din 1958, nici alte informaţii suplimentare, decât în măsura în care acesta este
dispus să le producă. Or, sarcina probaţiei în procedura de examinare a cererii
de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine aparţine pârâtului.
Altfel spus, Convenţia instituie o prezumţie juris tantum de regularitate a sentinţei
arbitrale. Prin urmare, solicitantul va obţine recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine fără să aibă de administrat vreo probă în acest sens.
[Pct.31 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Limitele controlului judiciar
32. Instanţa judecătorească care examinează cererea privind recunoaşterea şi executarea hotărârii arbitrale străine, nu este în drept:
- să reexamineze fondul hotărârii arbitrale străine;
- să revizuiască hotărârea arbitrală străină;
- să modifice hotărârea arbitrală străină;
- să administreze probe suplimentare privind situaţia litigioasă.
Instanţa de judecată nu are competenţa să schimbe concluziile tribunalului arbitral,
chiar dacă arbitrii au ajuns la concluzii greşite în privinţa circumstanţelor cauzei.
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Instanţa va verifica doar existenţa sau lipsa temeiurilor de refuz a recunoaşterii şi
executării hotărârii arbitrale străine. Prin urmare, verificarea condiţiilor de regularitate
a hotărârii arbitrale străine se realizează în cadrul unui control judiciar limitat care exclude posibilitatea reexaminării în fond a litigiului, atât din punct de vedere al dreptului
Republicii Moldova, cât şi din punct de vedere al dreptului străin.
Până la pronunţarea încheierii, instanţa mai urmează să verifice şi circumstanţele
prevăzute în p.14 din hotărârea explicaţivă în cauză.
[Pct.32 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Încheierea privind recunoaşterea şi executarea hotărârii arbitrale străine
33. În privinţa cererii de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine, instanţa de judecată va pronunţa o încheiere:
a) cu privire la recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărârii arbitrale
străine sau cu privire la refuzul de a încuviinţa executarea silită a hotărârii arbitrale
străine;
b) cu privire la recunoaşterea hotărârii arbitrale străine, fără posibilitatea executării
ulterioare a acesteia sau cu privire la refuzul de a recunoaşte hotărârea arbitrală străină,
conform solicitării părţii care invocă această hotărâre.
Dacă instanţa pronunţă o încheiere privind refuzul de a încuviinţa executarea silită
a hotărârii arbitrale străine, în dispozitivul acesteia se va indica despre:
- respingerea cererii înaintate;
- refuzul în recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite, în Republica Moldova, a
hotărârii arbitrale străine;
- termenul şi modul de atac al încheierii.
În cazul în care hotărârea străină conţine soluţii asupra mai multor capete de cerere
care sunt disociabile, la solicitarea părţii (creditorului), încuviinţarea poate fi acordată
separat. Astfel, dacă litigiul este divizibil, vor putea fi recunoscute şi executate hotărâri
succesive.
Dacă părţile sunt prezente la şedinţă, încheierea menţionată se va elibera în şedinţă,
iar dacă acestea nu au fost prezente, încheierea va fi remisă părţilor, în termen de 5 zile
de la emitere.
Încheierea emisă, în conformitate cu prevederile alin.(1) art.4753 CPC, va fi susceptibilă de recurs, la Curtea Supremă de Justiţie, în termen de 15 zile.
Astfel, se va ataca cu recurs atât încheierea, prin care s-a recunoscut şi încuviinţat
executarea silită a hotărârii arbitrale străine, cât şi cea cu privire la refuz.
După ce încheierea devine irevocabilă, în temeiul acesteia, precum şi în temeiul
hotărârii arbitrale străine, Curtea de Apel, care a dispus recunoaşterea şi încuviinţarea
executării hotărârii, va elibera un titlu executoriu, în baza căruia va putea fi iniţiată procedura de executare, în conformitate cu prevederile Codului de executare.
Se explică că, pentru eliberarea titlului executoriu, conform art.4753 alin.(4) CPC,
nu este necesară vreo procedură suplimentară, nici depunerea unei cereri sau taxe suplimentare.
Instanţa de judecată care a încuviinţat executarea hotărârii arbitrale străine este
competentă în a examina demersurile executorului judecătoresc privind explicarea ho-
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tărârii (încheierii), schimbarea modului şi a ordinii de executare, amânarea sau eşalonarea executării (art.156 din Codul de executare al RM).
[Pct.33 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Refuzul de a recunoaşte şi de a executa hotărârea arbitrală străină
34. Legea naţională divizează temeiurile de refuz, în recunoaşterea şi executarea
hotărârilor arbitrale străine, în 2 categorii:
- temeiuri invocate doar de partea împotriva căreia este pronunţată hotărârea arbitrală;
- temeiuri constatate din oficiu de către instanţa judecătorească.
La prima categorie de temeiuri se referă cele specificate la alin.(1) art.476 CPC
al RM.
Se va reţine că aceste temeiuri sunt exhaustive şi nu pot fi invocate altele suplimentar.
Aceste temeiuri urmează a fi interpretate restrictiv, iar refuzul în recunoaşterea executării poate fi admis, doar în cazuri excepţionale.
Alt moment ce urmează a fi accentuat este principiul bunei credinţe sau pierderea
dreptului la obiecţii (estoppel) care impune părţile să nu-şi ţină argumentele în mânecă. Astfel, dacă partea, cunoscând despre încălcare, nu a obiectat în cadrul procesului
arbitral despre aceasta, ea va pierde dreptul de a invoca acest motiv, ca temei de refuz în
recunoaşterea executării hotărârii arbitrale străine.
La cea de-a doua categorie de temeiuri se referă cele indicate în alin.(2) al aceluiaşi
articol.
Partea care invocă temeiurile stipulate de art.476 alin.(1), (2) este obligată să facă
dovada acestora, în faţa instanţei de judecată. Instanţa nu poate solicita părţii care solicită recunoaşterea şi executarea sentinţei arbitrale probe şi argumente privind temeiurile
de refuz, dar trebuie să-şi motiveze temeiurile stipulate de art.476 alin.(2), atunci când
acestea sunt invocate ex officio.
Instanţa poate decide să încuviinţeze recunoaşterea şi executarea hotărârii arbitrale
străine, chiar dacă pârâtul a invocat şi probat vreunul din temeiurile stipulate de art.476
alin.(1) CPC, în cazurile când, potrivit convingerii instanţei, gravitatea temeiului invocat nu este suficientă, pentru a refuza orice efect al hotărârii arbitrale străine. Totuşi,
în acest caz, instanţa nu are dreptul să intervină în privinţa modificării dispozitivului
hotărârii arbitrale străine.
[Pct.34 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Temeiuri de refuz invocate de debitor
35. Cererea privind recunoaşterea hotărârii arbitrale străine şi executarea ei poate
fi refuzată numai la solicitarea părţii împotriva căreia s-a emis, dacă aceasta va prezenta
instanţei competente, căreia i se cere recunoaşterea hotărârii sau executarea ei, probe
doveditoare că:
a) una dintre părţile convenţiei arbitrale nu are capacitate deplină de exerciţiu sau
convenţia arbitrală nu este valabilă, potrivit legii ţării în care a fost pronunţată hotărârea;
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b) partea, împotriva căreia este emisă hotărârea, nu a fost informată în modul corespunzător cu privire la desemnarea arbitrului sau cu privire la procedura arbitrală, ori
din alte motive nu a putut să îşi prezinte mijloacele sale de apărare;
c) hotărârea a fost pronunţată asupra unui litigiu care nu este prevăzut de convenţia arbitrală sau care nu cade sub incidenţa condiţiilor convenţiei arbitrale, ori aceasta
(hotărârea) conţine dispoziţii asupra unor chestiuni ce depăşesc limitele convenţiei arbitrale;
d) constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrală nu a corespuns convenţiei părţilor, or, în lipsa unei asemenea convenţii, nu a fost conform legii ţării, în care a
avut loc arbitrajul;
e) hotărârea arbitrală nu a devenit obligatorie pentru părţi sau a fost desfiinţată, or,
executarea ei a fost suspendată de instanţa judecătorească sau de o altă autoritate competentă a ţării, în care sau conform legii căreia ea a fost pronunţată.
[Pct.35 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.18 din 16.10.2017]
[Pct.35 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
36. Examinând temeiul de refuz prevăzut la lit.a) alin.(1) art.476 CPC, se vor reţine
următoarele.
Prin lipsa capacităţii depline de exerciţiu, se va avea în vedere situaţia în care se
pune problema lipsei acesteia, la momentul încheierii convenţiei arbitrale, adică dacă
cel care a acţionat în numele persoanei juridice a avut sau nu împuternicirile necesare,
expres prevăzute în procură sau mandat, pentru a încheia convenţia arbitrală.
Convenţia arbitrală trebuie să fie valabilă, potrivit legii căreia părţile au subordonat-o, iar în lipsa stabilirii acesteia, potrivit legii ţării în care a fost pronunţată hotărârea. În caz contrar, partea interesată va putea invoca acest fapt, ca temei de refuz în
executare.
Se va reţine că conţinutul noţiunii de competenţă este mai complex în materia arbitrajului, decât în domeniul hotărârilor judecătoreşti. Astfel, noţiunea de competenţă
include atât examinarea condiţiilor de valabilitate ale convenţiei de arbitraj, cât şi nedepăşirea investirii conferite (acest ultim aspect se încadrează în temeiul prevăzut la lit.c)
alin.(1) art.476 CPC). Trimiterea realizată la legea statului, unde a fost pronunţată hotărârea arbitrală, este necesar să fie înţeleasă în mod nuanţat, întrucât sediul arbitrajului
reprezintă doar unul din criteriile în funcţie de care poate fi determinată legea aplicabilă
anumitor condiţii de valabilitate ale convenţiei de arbitraj.
[Pct.36 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.18 din 16.10.2017]
[Pct.36 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
37. În privinţa temeiului prevăzut la lit.b) alin.(1) art.476 CPC, urmează de menţionat ca, pentru echitatea unui proces arbitral, în cadrul acestuia părţilor trebuie să li se
asigure unele drepturi ce se referă la:
- informarea cuvenită cu privire la desemnarea arbitrilor;
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- informarea cuvenită cu privire la procedura de arbitraj;
- posibilitatea părţii de a-şi pune în valoare mijloacele sale de apărare.
Cu titlu de exemplu, dacă părţile au fost înştiinţate despre data examinării cauzei
şi despre numirea arbitrilor concreţi, iar în ziua examinării cauzei un arbitru a fost înlocuit cu altul, cauza fiind examinată în aceeaşi zi, se va considera că partea nu a fost
informată în mod cuvenit despre desemnarea arbitrilor, partea obiectând în şedinţă, iar
obiecţia nefiind luată în consideraţie.
Lipsa informării cu privire la desemnarea arbitrului, conform alin.(1) lit.b), nu poate servi drept temei pentru refuzul de a recunoaşte sau de a executa hotărârea arbitrală
străină, dacă partea care invocă acest temei a participat în procedura arbitrală şi, anterior depunerii apărării, nu a ridicat excepţia de lipsă a competenţei tribunalului arbitral,
în temeiul că tribunalul arbitral a fost constituit cu încălcarea legii aplicabile.
Este evident că nu s-a încălcat dreptul la apărare, în condiţiile în care debitorul ce
se opune recunoaşterii şi executării hotărârii arbitrale străine a fost reprezentat la proces
prin avocaţi, fapt care rezulta, fără echivoc, din cuprinsul hotărârii arbitrale.
Cu titlu de exemplu, se poate aduce şi cazul în care Judecătoria de Apel din Neapole
a refuzat să execute hotărârea arbitrală austriacă, din considerentul că înştiinţarea privind examinarea în arbitrajul din Viena, expediată debitorului italian cu o lună înainte,
nu a fost suficientă, dat fiind faptul că regiunea în care se afla pârâtul a fost afectată de
un cutremur puternic (18.05.1982, Bauer Grossmann OHG v. Fratelli Cerrone Alfredo e
Raffaele Yearbook Commercial Arbitration X, 1995, p.461-462 (Italy no.70)).
În aceeaşi ordine de idei, drept temei de refuz în executare ar servi şi boala grea,
îndelungată a unei părţi în arbitraj care a cerut, fără succes, amânarea examinării cauzei
şi nu a putut să se prezinte în arbitraj (Regatul Unit Judecătoria de Apel, 21.02.2006, Ajay
Kanoria et.al. v.Tony Francis Guinness, Yearbook Commercial Arbitration XXXI, 2006,
p.943-954 (UK no.73)).
Nu se vor încadra în acest ternei de refuz următoarele situaţii:
- refuzul arbitrului de a schimba data (ora) examinării litigiului pentru comoditatea
martorului, pe care urmează să-l aducă debitorul;
- refuzul tribunalului arbitral de a acorda amânarea suplimentară sau suspendarea
examinării cauzei, în legătura cu procedura de insolvabilitate;
- lipsa părţilor la examinarea litigiului, în legătură cu riscul de a fi arestaţi în ţara
unde are loc arbitrajul;
- reprezentantul companiei nu poate participa la examinare, întrucât nu a putut
obţine viza (Ghidul privind interpretarea Convenţiei de la New York din 1958, pag.79).
[Pct.37 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
38. Dacă hotărârea arbitrală pronunţată se referă la un litigiu care nu este menţionat în convenţia arbitrală ori hotărârea conţine aspecte ce depăşesc prevederile convenţiei arbitrale şi debitorul invocă acest temei de refuz în recunoaşterea şi executarea
hotărârii, instanţa de judecată ar putea satisface demersul debitorului.
În situaţia în care dispoziţiile hotărârii (sentinţei) arbitrale care au legătură cu problemele supuse arbitrajului pot fi delimitate de cele care nu pot fi supuse arbitrajului,
primele pot fi recunoscute şi încuviinţate spre executare de instanţa judecătorească.
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Dacă debitorul a participat în procedura arbitrală şi, cunoscând depăşirea limitelor
convenţiei arbitrale de către tribunalul arbitral, nu a ridicat excepţia de depăşire a limitelor convenţiei arbitrale de către tribunalul arbitral, el nu va putea invoca acest temei,
ca motiv pentru refuzul în recunoaşterea şi executarea hotărârii arbitrale străine.
[Pct.38 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
39. Temeiul de refuz în recunoaşterea şi încuviinţarea executării hotărârii arbitrale
străine, prevăzut la lit.d) alin.(1) art.476 CPC relevă 2 aspecte ce ţin de:
1) componenţa tribunalului arbitrai;
2) procedura arbitrală.
Se va considera că există o încălcare, atunci când o parte nu a avut posibilitatea
să-şi exercite dreptul de a numi un arbitru. Dacă partea, fiind înştiinţată, nu a uzat
de acest drept (a refuzat să numească un arbitru) şi arbitrul este numit de către o instanţă judecătorească sau arbitrul recuzat a fost înlocuit în conformitate cu regulile
aplicabile alese de părţi, partea nu va putea invoca motivul că tribunalul arbitral s-a
constituit contrar înţelegerii părţilor, pentru a cere refuzul în recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite.
Cu titlu de exemplu, menţionăm că, în 1978, Judecătoria de Apel din Florenţa a
admis drept temei de refuz, în recunoaşterea executării hotărârii arbitrale pronunţate la
Londra, faptul că constituirea tribunalului nu a corespuns convenţiei părţilor. În speţă,
convenţia arbitrală prevedea că urmează a fi numiţi 3 arbitri pentru examinarea litigiului, iar cei 2 arbitri numiţi de părţi nu l-au numit pe al treilea, deoarece nu aveau divergenţe privitor la soarta litigiului. În acea perioadă, legislaţia engleză admitea asemenea
abordare (13.04.1978, Rederi Aktiebolager Sally v. srl Termarea, Yearbook Commercial
Arbitration IV, 1979, p.294-296, Italy no.32).
Cu referire la cel de-al doilea aspect, instanţa de judecată trebuie să verifice, dacă
procedura arbitrală a fost una în corespundere cu acordul părţilor sau în corespundere
cu regulamentul de arbitraj, pe care părţile le-au desemnat, ca aplicabile.
Drept exemplu ce vizează procedura arbitrală, ar putea servi situaţia în care părţile
au convenit că litigiul se va soluţiona doar în baza înscrisurilor prezentate de către părţi,
în lipsa susţinerilor orale, iar la judecarea cauzei a fost prezent avocatul creditorului,
acesta fiind audiat referitor la pretenţiile reclamantului-creditor. În acest caz se va considera că a fost încălcată înţelegerea dintre părţi referitoare la procedura de soluţionare
a litigiilor.
Judecătoria Supremă din Italia a refuzat în recunoaşterea executării hotărârii arbitrale pronunţate la Beijing şi a recunoscut executarea hotărârii arbitrale suedeze
pronunţate în acelaşi litigiu. S-a menţionat că, potrivit convenţiei, părţile au prevăzut
examinarea cauzei într-un singur arbitraj, la Stockholm sau Beijing, în dependenţă de
faptul care parte va începe procesul arbitral (07.02.2001 nr.1732, Tema Frugoli SpA, in
liquidatzion v. Hubei Space Quarry Industry Co. Ltd., Yearbook Commercial Arbitration
XXXII, 2007, p.390-396 Italy no.170).
[Pct.39 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
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40. Litera e) alin.(1) din art.476 CPC al RM interferează 3 motive de refuz în recunoaşterea şi executarea hotărârii arbitrale străine.
- hotărârea arbitrală nu a devenit obligatorie;
- hotărârea arbitrală a fost desfiinţată;
- executarea hotărârii arbitrale a fost suspendată de instanţa judecătorească sau altă
autoritate competentă a ţării, unde a fost pronunţată.
Semnificaţia noţiunii „hotărâre obligatorie” se conţine în punctul 18 din prezenta
hotărâre.
Referitor la desfiinţarea (anularea) hotărârii arbitrale străine, se va reţine că aceasta
poate fi pronunţată doar de instanţele judecătoreşti din statul care a emis-o. Obligaţia de
a prezenta proba respectivă revine părţii care invocă acest temei de refuz.
De rând cu posibilitatea suspendării executării hotărârii arbitrale străine, prevăzute în CPC, Legea nr.24/22.02.08 cu privire la arbitrajul comercial internaţional
(art.39 alin.(1) lit.a) liniuţa a 5-a), prevede posibilitatea amânării executării acesteia.
Relevant, de asemenea, este faptul ca suspendarea sau amânarea să fie pronunţate de
instanţa de judecată competentă a ţării în care sau conform legii căreia a fost pronunţată hotărârea.
[Pct.40 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Temeiuri de refuz invocate din oficiu
41. Valorificarea dispoziţiilor alin.(2) art.476 CPC este pusă pe seama instanţei de
judecată. Pentru cazurile când instanţa invocă temeiurile de la art.476 alin.(2) CPC,
instanţa va trebui să-şi motiveze sua motu cele invocate.
Pretenţiile care nu pot face obiectul convenţiei de arbitraj (care sunt nearbitrabile)
sunt specificate în p.10 şi 11 din Hotărârea explicativă a Plenului CSJ nr.2 din 30.03.2015
„Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a prevederilor legale la soluţionarea unor chestiuni în cadrul examinării litigiilor în care părţile au încheiat convenţia de arbitraj”. În prezenţa unei sentinţe arbitrale pronunţate într-un caz nearbitrabil,
conform legii Republicii Moldova, instanţa de judecată poate refuza recunoaşterea şi
încuviinţarea executării silite a hotărârii arbitrale străine.
[Pct.41 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
42. Ordinea publică în dreptul internaţional privat reprezintă excepţia pusă la îndemâna judecătorului, pentru a îndepărta legea străină normal competentă, în baza regulilor de drept internaţional privat al forului, atunci când ea este contrară unui principiu
fundamental al dreptului instanţei sau contravine bunelor moravuri.
„Ghidul privind interpretarea Convenţiei de la New York din 1958. Manual pentru
judecători”, la capitolul privind interpretarea noţiunii „ordine publică” face referinţă
la Asociaţia de Drept Internaţional (ILA) www.ila-hq.org care are Recomandări în privinţa descifrării conceptului de ordine publică. Astfel, punctul 1 (d) din Recomandările
ILA relevă că ordinea publică internaţională a oricărui stat include:
i) principii fundamentale ce se referă la echitate şi morală, pe care acest stat doreşte
să le apere, chiar dacă acesta nu a fost implicat nemijlocit în litigiu;

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

455

ii) reguli (norme) menite să deservească interesele politice, sociale şi economice ale
statului, numite lois de polis sau „reguli de ordine publică”;
iii) obligaţia statului de a respecta angajamentele sale faţă de alte state şi organizaţii
internaţionale.
În scopul facilitării aplicării corecte a art.476 alin.(2) lit.b) al CPC şi, respectiv, a
art.V alin.(2) lit.b) a Convenţiei de la New York din 1958, instanţele vor ţine cont şi de
speţele menţionate în Ghidul privind interpretarea Convenţiei de la New York din 1958.
Exemple din practică, reflectate în Ghidul menţionat mai sus, când hotărârea arbitrală a fost recunoscută şi executată, în pofida faptului invocării încălcării ordinii publice:
- lipsa mijloacelor financiare: Judecătoria Supremă de Echitate a Portugaliei a respins argumentul despre încălcarea ordinii publice, în cazul în care debitorul din Portugalia nu a participat la arbitrajul din Olanda, din motivul lipsei mijloacelor băneşti
(hotărârea din 09.10.2003, A. v. B. and Cio);
- nemotivarea îndeajuns a hotărârii arbitrale: instanţele de judecată ale ţărilor, în
care hotărârile arbitrale trebuie să fie motivate, de regulă, execută hotărârile arbitrale
care nu conţin motivarea, pronunţate în ţările, în care asemenea hotărâri arbitrale sunt
valabile (Judecătoria Supremă funciară din Dusseldorf, Germania, 15.12.2009, Seller v.
German Buyer);
- încălcări procesuale şi încasarea prin hotărârea arbitrală a unei penalităţi exagerate: argumentele au fost respinse din următoarele considerente: În cazuri deosebite,
legate de hotărâri arbitrale străine, devierea arbitrajului internaţional de la unele reguli
(norme), obligatorii în procesele interne, nu reprezintă în mod automat încălcarea ordinii publice. Dimpotrivă, trebuie să aibă loc încălcarea ordinii publice internaţionale.
De aceea, de regulă, recunoaşterea hotărârii arbitrale străine are loc, cu aplicarea unui
regim mai puţin sever, decât cel care există pentru recunoaşterea hotărârilor arbitrale
interne. Întrebarea nu constă în aceea, dacă o judecătorie concretă ar fi ajuns la altă concluzie, aplicând normele imperative ale dreptului intern. Dimpotrivă, încălcarea ordinii
publice internaţionale are loc numai atunci când urmările aplicării într-o cauză concretă a legii străine vor contravine într-atât normelor interne, că acest fapt va fi inadmisibil în corespundere cu principiile legislaţiei interne (Judecătoria Supremă funciară din
Galle, Germania, 06.10.2005, Seller v. Buyer).
Recunoaşterea şi încuviinţarea hotărârii arbitrale străine contravine ordinii publice
a Republicii Moldova, atunci când o sentinţă arbitrală străină contravine însăşi ideii de
justiţie într-un mod inacceptabil, când ea poate conduce la un rezultat care este inadmisibil, din punct de vedere al conştiinţei juridice în Republica Moldova.
În perimetrul acestui motiv de refuz nu se includ critici cu privire la stabilirea situaţiei de fapt ori cu privire la aplicarea prevederilor legale dispozitive, ci numai critici
cu privire la încălcarea dispoziţiilor imperative ale legii, independent de situaţia de fapt
stabilită.
Recunoaşterea hotărârii arbitrale străine nu poate fi refuzată pentru orice contrarietate a ei cu ordinea publică, ci numai în situaţia în care încălcarea ordinii publice este
substanţială, efectivă şi fragrantă. Astfel, ar trebui aplicate 2 criterii de analiză în acest
context:
- intensitatea legăturii cauzei cu ordinea juridică naţională;
- gravitatea efectului produs.
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Drept exemplu, prezentăm cauza examinată de CJUE C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones SU Cristina Rodriguez Nogueira, în care, interpretând Directiva 93/13
privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, instanţa europeană
a apreciat că, dat fiind natura şi importanţa interesului public, pe care se întemeiază
protecţia asigurată consumatorilor, această normă trebuie să fie considerată una echivalentă cu normele naţionale care ocupă, în cadrul ordinii juridice interne, rangul de
ordine publică.
Astfel, o instanţă naţională sesizată cu o cerere de executare silită a unei hotărâri arbitrale străine devenite definitive, este competentă din oficiu să aprecieze nulitatea unei
clauze arbitrale, cuprinsă într-un contract de adeziune, încheiat între un consumator şi
un vânzător sau furnizor şi redactat, în prealabil, în detrimentul consumatorului, din
motivul că această clauză este contrară normelor interne de ordine publică.
Cazuri în care a fost refuzată recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitraje străine se conţin şi în Ghidul privind interpretarea Convenţiei de la New York din 1958:
- Judecătoria Supremă Funciară din Bavaria a refuzat în recunoaşterea şi executarea
hotărârii arbitrale, pronunţate în Federaţia Rusă, invocând încălcarea ordinii publice,
deoarece hotărârea arbitrală a fost emisă, după ce părţile au încheiat o tranzacţie de
împăcare, care a fost ascunsă de arbitri (20.11.2003, Seller v. Buyer);
- Judecătoria Arbitrală din regiunea Tomsk din Federaţia Rusă a refuzat în executarea hotărârii arbitrale, adoptate în Franţa, considerând că contractele de împrumut, în
privinţa cărora a fost pronunţată hotărârea, reprezentau o înţelegere ilegală între companii, care făceau parte din unul şi acelaşi grup, iar litigiul dintre ele a fost înscenat
(07.07.2010, Yukos Capital S.A.R.L. v. OAO Tomskneft VNK).
Instanţele de judecată vor reţine că, condiţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, prevăzută de art.4751 alin.(6) CPC al RM, nu intră în sfera elementelor de
ordine publică, fiind privită ca o instituţie de interes privat în sfera raporturilor juridice,
guvernate de convenţiile internaţionale, la care Republica Moldova este parte.
[Pct.42 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
43. Instanţele vor ţine cont de faptul că, atât normele juridice prevăzute la alin.(1),
cât şi cele prevăzute la alin.(2) art.476 CPC sunt nişte norme juridice dispozitive-permisive şi nu imperative. Altfel spus, ele nu obligă instanţa de judecată să refuze executarea,
dacă au fost invocate. Dacă debitorul a invocat motive de refuz în executare, el urmează
să le probeze, rămânând la discreţia instanţei adoptarea soluţiei, în dependenţă de probele prezentate.
Varianta actuală a normelor prevăzute în alin.(2) art.476 CPC, spre deosebire de
cea veche care era imperativă, de asemenea, lasă la discreţia instanţei invocarea din oficiu a temeiurilor de refuz, utilizându-se sintagma „pot fi refuzate” şi nu cea de „instanţa
refuză sau instanţa e obligată să refuze”.
Se va reţine că lipsa indicării în dispozitivul sentinţei arbitrale a căii de contestare
şi a termenului în care aceasta putea fi formulată, nu constituie un motiv de refuz în
încuviinţarea executării hotărârii, deoarece nu este cuprins în prevederile art.476 CPC
al RM, motivele de refuz fiind expuse în mod exhaustiv
Introducerea de către debitor a unei acţiuni în anularea hotărârii arbitrale nu are
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semnificaţia unui refuz de executare, decât dacă a fost însoţită de o cerere de suspendare
a executării, ultima fiind admisă de autoritatea competentă din ţara emitentă.
[Pct.43 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
44. Se abrogă Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr.7 din
23.02.1998 „Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi
ale legislaţiei privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor instanţelor judecătoreşti
străine pe teritoriul Republicii Moldova”, cu modificările ulterioare.
[Pct.44 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Preşedintele Curţii
Supreme de Justiţie			

Mihai POALELUNGI

Chişinău, 9 decembrie 2013
Nr. 9
Anexa nr. 1
Lista statelor, pentru care se cere supralegalizarea actelor:
ALGERIA, ARABIA SAUDITĂ, AFGANISTAN, AFRICA CENTRALĂ, BRAZILIA, BAHREIN, BANGLADESH, BENIN, BOLIVIA, BURKINA FASO, BURUNDI,
BUTAN, CHILE, CANADA, REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ (CU EXCEPŢIA HONG KONG ŞI MACAO), COSTA RICA, CAMBOGIA, CAMERUN, CIAD,
COASTA DE FILDEŞ, COMORE, CONGO, DJIBOUTI, EMIRATELE ARABE UNITE, EGIPT, ERITREEA, ETIOPIA, FILIPINE, GUATEMALA, GUINEEA, GABON,
GAMBIA, GHANA, GUINEEA ECUATORIALĂ, GUINEEA BISSAU, GUYANA,
HAITI, IORDANIA, INDONEZIA, IRAK, IRAN, JAMAICA, KUWEIT, KIRGHISTAN, KENYA, KIRIBATI, LIBAN, LAOS, LIBIA, MALAEZIA, MAROC, MADAGASCAR, MAURITANIA, MICRONEZIA MYANMAR, NIGERIA, NAURU, NEPAL, NIGER, OMAN, PAKISTAN, PARAGUAY, PALAU, PAPUA-NOUA-GUINEE,
QATAR, RWANDA, SIRIA, ŞRI LANKA, SINGAPORE, SENEGAL, SIERRA LEONE,
SOMALIA, SUDAN, THAILANDA, TURKMENISTAN, TADJIKISTAN, TANZANIA, TIMOR, TOGO, TUVALU, UZBEKISTAN, UGANDA, VIETNAM, YEMEN,
ZIMBABWUE, ZAMBIA.
[Anexa nr. 1 modificată prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr. 14 din 16.10.2017]
[Anexa nr. 1 introdusă prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 2 din 25.04.2016]
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Anexa nr. 2
LISTA
statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei
supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 5 octombrie 1961
Republica Africa de Sud, Republica Albania, Principatul Andora, Antigua şi Barbuda,
Republica Argentiniană, Republica Armenia, Comunitatea Australiană, Republica Austria, Republica Azerbaigean, Comunitatea Bahamas, Barbados, Republica Belarus, Regatul
Belgiei, Belize, Bosnia-Herţegovina, Republica Botswana, Statul Brunei Darussalam, Republica Bulgaria, Republica Capului Verde, Republica Cehă, Republica Cipru, Republica
Populară Chineză (doar în regiunile administrative speciale Hong Kong şi Macao), Republica Columbia, Insulele Cook, Republica Coreea, Republica Croaţia, Regatul Danemarcei, Comunitatea Dominica, Republica Dominicană, Republica Ecuador, Confederaţia
Elveţiană, Republica El-Salvador, Republica Estonia, Republica Insulelor Fiji, Republica
Finlanda, Republica Franceză, Georgia, Republica Federală Germania, Republica Elenă,
Grenada, Republica Honduras, Republica Islanda, Republica India, Republica Irlanda,
Statul Israel, Republica Italiană, Japonia, Republica Kazahstan, Republica Letonia, Regatul
Lesotho, Republica Liberia, Principatul Liechtenstein, Republica Lituania, Marele Ducat
al Luxemburgului, Republica Macedonia, Republica Malawi, Republica Malta, Regatul
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Republica Insulelor Marshall, Republica Mauritius, Statele Unite Mexicane, Republica Moldova, Principatul Monaco, Mongolia, Republica Muntenegru, Republica Namibia, Nicaragua, Insulele Niue, Regatul Norvegiei, Noua
Zeelandă, Olanda (Regatul Ţărilor de Jos), Republica Panama, Peru, Republica Polonă,
Republica Portugheză, România, Federaţia Rusă, Federaţia Sfântul Kitts şi Nevis, Sfânta
Lucia, Sfântul Vincent şi Grenadine, Statul Independent Samoa, Serenisima, Republica
San Marino, Republica Democrată Sao Tome şi Principe, Republica Serbia, Republica
Seychelles, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Republica Surinam, Statele Unite ale Americii, Regatul Swaziland, Regatul Tonga, Republica
Trinidad-Tobago, Republica Turcia, Ucraina, Republica Ungara, Uruguay, Republica Vanuatu, Republica Bolivariană a Venezuelei.
Se va avea în vedere că, pentru Uruguay, Convenţia a intrat în vigoare la 14.10.2012,
iar, pentru Nicaragua – la 14.05.2013.
[Anexa nr.2 modificată prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.14 din 16.10.2017]
[Anexa nr.2 introdusă prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
Anexa nr. 3
Registrul tratatelor bilaterale privind asistenţa juridică,
încheiate de Republica Moldova cu alte state (la situaţia din 08.12.2015,
oferit de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova)
1. B00036 Tratat între Republica Moldova şi Federaţia Rusă privitor la asistenţa
juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală
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Statul Rusia
Semnat la Moscova, la 25.02.1993, în vigoare din 26.01.1995;
Termen: 5 ani, cu prelungire pe 5 ani;
Ratificat/aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.260-XIII din 04.11.1994;
Publicat în Tratate Internaţionale, vol.21, pag.49.
2. B00903 Tratat între Republica Moldova şi Republica Letonă cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală
Statul Letonia
Semnat la Riga, la 14.04.1993, în vigoare din 18.07.1996;
Termen: nelimitat;
Ratificat/aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1487-XII din 10.06.1993;
Publicat în Tratate internaţionale, vol.19, pag.278.
3. B00925 Tratat între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la
asistenţa juridică în materie civilă, familială şi penală
Statul Lituania
Semnat la Chişinău, la 09.02.1993, în vigoare din 18.02.1995;
Termen: nelimitat;
Ratificat/aprobai prin Hotărârea Parlamentului nr.1487-XII din 10.06.1993;
Publicat în Tratate Internaţionale, vol.19, pag.313.
4. B00259 Acord între Republica Moldova şi Republica Turcia cu privire la asistenţa juridică în materie civilă, comercială şi penală
Statul Turcia
Semnat la Ankara, la 22.05.1996, în vigoare din 23.02.2001;
Termen: nelimitat;
Ratificat/aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1017-XIII din 03.12.1996;
Publicat în Tratate Internaţionale, vol.29, pag.355.
5. B00750 Tratat între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică
în materie civilă şi penală
Statul România
Semnat la Chişinău, la 06.07.1996, în vigoare din 20.03.1998;
Ratificat/aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1018-XIII din 03.12.1996;
Publicat în Tratate Internaţionale, vol.20, pag.364.
6. B00794 Tratat între Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică
şi relaţii juridice în materie civilă şi penală
Statul Ucraina
Semnat la Kiev, la 13.12.1993, în vigoare din 24.04.1995;
Termen: 5 ani, cu prelungire pe 5 ani;
Ratificat/aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.261-XIII din 03.11.1994;
Publicat în Tratate Internaţionale, vol.22, pag.85.
7. B01299 Tratat între Republica Moldova şi Republica Azerbaigean cu privire
la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală
Statul Azerbaigean
Semnat la Bacu, la 26.10.2004, în vigoare din 12.02.2005;
Termen: nedeterminat;
Ratificat/aprobat prin Legea nr.33-XVI din 14.04.2005;
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Publicat în Tratate Internaţionale, vol.36, pag.134.
8. B01393 Tratat între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica
Socialistă Cehoslovacia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie
civilă, familială şi penală
Statul Cehia
Semnat la Moscova, la 12.08.1982, repus în vigoare prin succesiune între Republica Moldova şi Republica Cehă din 26 august 2005, în baza Înţelegerii, întocmite prin
schimb de Note, privind confirmarea aplicării prin succesiune între Republica Moldova
şi Republica Cehă a tratatelor între fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste şi
fosta Republică Socialistă Cehoslovacia;
Termen: nedeterminat;
Publicat în Tratate internaţionale, vol.39, pag.204.
9. B01418 Tratat între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica
Populară Ungară privind asistenţa reciprocă în materie civilă, familială şi penală
Statul Ungaria
Semnat la Moscova, la 15.07.1958, repus în vigoare din 19.10.2007, în baza Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ungariei, semnat la Budapesta
la 17.11.2005.
10. B01493 Tratat între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica
Socialistă Cehoslovacă privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie
civilă, familială şi penală
Statul Slovacia
Semnat la Moscova, la 12.08.1982, repus în vigoare din 26.05.2006, în baza Înţelegerii, întocmite prin schimb de Note, privind confirmarea aplicării prin succesiune
între Republica Moldova şi Republica Slovacă a tratatelor încheiate între fosta Uniune a
Republicilor Sovietice Socialiste şi fosta Republică Socialistă Cehoslovacia;
Termen: nedeterminat.
11. B01538 Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Italiene privind asistenţa judiciară şi recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă
Statul Italia
Semnat la Roma, la 07.12.2006, în vigoare din 01.02.2011;
Termen: nelimitat;
Ratificat/aprobat prin Legea nr.219-XVI din 18.10.2007.
12. B01961 Acord între Republica Moldova şi Bosnia şi Herţegovina privind
asistenţa juridică reciprocă în materie civilă şi penală
Statul Bosnia şi Herţegovina;
Semnat la Chişinău, la 19.06.2012, în vigoare din 03.01.2014;
Termen: perioadă nedeterminată;
Ratificat/aprobat prin Legea nr.293 din 21.12.2012;
Publicat în Monitorul Oficial nr.139-143 din 05.06.2015, art.51.
[Anexa nr.3 introdusă prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 25.04.2016]
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor
prevederi ale Codului de executare în cauzele civile
nr. 10 din 16.12.2013
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2014, nr.3, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din
26.02.2018
Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în baza art.2 lit.d), art.16 lit.с) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr.789 din 26.03 1996 şi art.17 din Codul de procedură
civilă, prin prezenta hotărîre, oferă următoarele explicaţii:
1. Se va reţine că procedura de executare este o fază importantă a procesului civil,
or, neexecutarea efectivă a hotărîrilor judecătoreşti face actul de justiţie iluzoriu.
Dacă se refuză sau se omite executarea unei hotărîri judecătoreşti sau se întîrzie
executarea acesteia, garanţiile art.6 ale CEDO de care a beneficiat justiţiabilul în faţa
instanţelor judecătoreşti îşi pierd orice raţiune de a fi (a se vedea Şandor v. România,
hotărîrea din 25.11.2005, Hornsby v. Grecia, hotărîrea din 19.03.1997).
Nu numai neexecutarea unor hotărîri judecătoreşti definitive, ci şi amînarea momentului la care ea îşi produce efectele poate face dreptul la un proces echitabil inoperant şi iluzoriu în detrimentul uneia dintre părţi. (Recomandarea nr.Rec. (2003)17 din
09.09.2003 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei în materie de executare a
deciziilor judecătoreşti).
Din considerentele enunţate rezultă şi rolul incontestabil al instanţelor de judecată
în procedura de executare, care au menirea să asigure corectitudinea, promptitudinea şi
eficienţa executării silite a actelor de justiţie.
Deşi Codul de executare a fost republicat la 05.11.2010 şi nu s-a adoptat o lege
nouă, întregul conţinut al acestuia a fost supus multiplelor modificări, or, redacţia actuală a reprezentat şi trecerea la un alt sistem de executare - privat.
2. În dependenţă de atribuţii şi statutul juridic atribuit de lege, se pot distinge următoarele categorii de subiecţi ai procedurii de executare:
- persoanele autorizate să efectueze executarea silită a documentelor executorii
(executorii judecătoreşti);
- participanţii la procedura de executare;
- instanţa de judecată, ca subiect specific în procedura de executare.
Participanţi la procedura de executare sunt:
a) părţile (debitorul şi creditorul);
b) creditorii intervenienţi;
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c) reprezentanţii;
d) persoanele care contribuie la desfăşurarea procedurii de executare (specialiştii,
experţii, interpreţii, martorii asistenţi).
3. La aplicarea Codului de executare, atribuţiile instanţei se pot diviza în următoarele:
- împuterniciri legate de asigurarea etapelor executării silite;
- împuternici specifice unui organ de executare;
- împuternici ce ţin de controlul judecătoresc asupra actelor executorului judecătoresc;
- împuterniciri de sancţionare pentru neexecutarea obligaţiilor prevăzute de Codul
de executare.
Se va reţine că instanţa de judecată se va implica la soluţionarea incidentelor de
procedură, exclusiv la sesizare.
4. Pe parcursul executării silite, instanţa de judecată are obligaţii legate de asigurarea cursului executării silite. Printre acestea sunt:
- eliberarea titlului executoriu (art.12, 13 Cod de executare);
- prezentarea documentul executoriu spre executare (art.15 alin.(2, 3) Cod de executare);
- eliberarea duplicatului titlului executoriu (art.19 Cod de executare);
- soluţionarea cererii creditorului privind repunerea în termenul de prescripţie
(art.18 Cod de executare);
- corectarea erorilor şi omisiunilor din titlul executoriu (art.20 Cod de executare);
- soluţionarea problemei privind succesiunea procesuală (art.47 Cod de executare);
- explicarea hotărîrii, a ordinii şi modului de executare (art.71 Cod de executare);
- soluţionarea suspendării procesului de executare (art.70 Cod de executare);
- soluţionarea întoarcerii executării (art.157-160 Cod de executare).
5. Instanţa de judecată aplică şi alte măsuri în cadrul procedurii de executare prin:
- dispunerea interdicţiei de a părăsi ţara (art.64 CE);
- anunţarea în căutare a debitorului şi a bunurilor sale (art.72 CE);
- dispunerea aducerii forţate la demersul executorului judecătoresc (art.73 CE);
- autorizarea pătrunderii forţate în domiciliu pentru sechestrarea bunurilor (art.115
alin.(5) CE).
6. Instanţa de judecată are împuterniciri exclusive ce ţin de controlul judecătoresc
asupra actelor executorului judecătoresc, judecătoria arbitrală neavînd asemenea atribuţii.
7. Instanţele de judecată nu au competenţă în soluţionarea cererilor de recuzare sau
de abţinere la executare a executorilor judecătoreşti, precum şi a conflictelor de competenţă apărute între ei. Asemenea chestiuni vor fi soluţionate de camera teritorială a executorilor judecătoreşti în a cărei circumscripţie se află biroul executorului judecătoresc
(art.31, 35 Cod de executare) sau, în ultimul caz, de Uniunea Naţională a Executorilor
Judecătoreşti (dacă conflictul apare la executori ce aparţin la diferite camere).
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 26.02.2018]
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8. Una din atribuţiile instanţei de judecată, potrivit art.12 din Codul de executare,
este eliberarea titlului executoriu. Acesta se va elibera la cererea creditorului de către
instanţa de fond după ce hotărîrea va rămîne definitivă.
Sunt definitive, adică executorii:
- hotărîrile judecătoreşti emise în prima instanţă supuse apelului, după examinarea
pricinii în apel (Curtea Europeană a menţionat că executarea unei hotărîri judecătoreşti
definitive constituie o parte integrantă a dreptului la un proces echitabil. În acest caz,
titlul executoriu se va elibera la solicitarea creditorului, cu prezentarea copiilor autentificate de pe hotărîrile instanţei de fond şi apel, chiar şi în lipsa dosarului);
- hotărîrile judecătoreşti pentru care a expirat termenul de atacare, dacă participanţii la proces nu au exercitat apelul în termen. (Potrivit art.363 alin.(2) CPC, apelul depus
în termen este suspensiv de executare. Dimpotrivă, apelul depus după expirarea a 30
zile de la pronunţarea dispozitivului nu este suspensiv de executare. Eliberarea titlului
executoriu la această etapă este legală).
Cu titlu de excepţie, se vor elibera titluri executorii la hotărîrile nedefinitive pentru
care legislaţia procedurală prevede executarea imediată. Aceste categorii de pricini sunt
prevăzute la art.256 CPC. În conţinutul titlurilor executorii respective se va face menţiunea cu executare imediată.
În noţiunea de „alte drepturi ce decurg din raporturi de muncă” prevăzute la art.256
alin.(1) lit.b) CPC, precum şi art.356 alin.(1) Codul muncii, se încadrează şi litigiile de
rectificare a înscrierii în carnetul de muncă (schimbarea motivului, a datei concedierii),
eliberarea carnetului de muncă, acestea, de asemenea, fiind cu executare imediată şi
acest fapt urmează a fi specificat în titlul executoriu.
[Pct.8 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 26.02.2018]

şi f);

9. Instanţele nu vor elibera titluri executorii pentru:
- ordonanţele privind măsurile de protecţie prevăzute la art.3184 CPC alin.(2) lit.e)

- hotărîrile emise în procedura de chemare privind restabilirea în drepturile ce izvorăsc din titlurile de valoare la purtător şi din titlurile de valoare la ordin pierdute
(art.325 CPC). Însăşi hotărîrea constituie temei pentru efectuarea plăţilor petiţionarului
sau al eliberării unui nou document în locul celui declarat nul;
- hotărîrile judecătoreşti prin care se constată inexactitatea înscrierilor din registrul
de stare civilă (art.334 CPC);
- ordonanţele judecătoreşti emise în procedura în ordonanţă (Capitolul XXXV
CPC), cu excepţia specificată la art.354 alin.(3);
- hotărîrile definitive pronunţate în procedura contenciosului administrativ;
- încheierea emisă de executorul judecătoresc în conformitate cu prevederile art.24
alin.(2) CE. În cazurile menţionate însăşi actul emis constituie titlul executoriu.
Totodată, se va reţine că instanţele de judecată sunt obligate să emită titluri executorii pentru executarea încheierii de asigurare a acţiunii în contencios administrativ,
deşi s-ar părea că art.31 din Legea contenciosului administrativ ar permite executarea
însăşi a încheierii de asigurare a acţiunii. Concluzia rezultă din prevederile art.27 alin.
(2) din Codul de executare, precum şi art.178 alin.(2) CPC.
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Ţinînd cont de prevederile coroborat cu art.490 CPC referitor la faptul că tranzacţia
are între părţi autoritatea lucrului judecat şi este susceptibilă de executare silită după
omologare, în cazul neexecutării benevole a tranzacţiei de către părţi concomitent cu
emiterea încheierii privind confirmarea tranzacţiei, judecătorul eliberează şi titlul executoriu, susceptibil de executare silită.
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 26.02.2018]
9.1. Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012 nu conţine prevederi exprese potrivit cărora, pentru executarea hotărîrilor şi încheierilor instanţei de insolvabilitate, ultima urmează să emită titlul executoriu.
În general, îndeplinirea (executarea) hotărîrilor instanţei de insolvabilitate reprezintă una din atribuţiile principale ale administratorului insolvabilităţii (art.66 alin.(1)
lit.n), o) din lege). Coroborînd prevederile art.5 alin.(8), art.35 alin.(3) din lege, conchidem că acestea se vor executa de către administrator fără emiterea unui titlu executoriu.
Totodată, legea indică expres 2 situaţii în care executarea hotărîrilor pronunţate de
instanţa de insolvabilitate o efectuează executorul judecătoresc:
- art.126 alin.(12) (hotărîrea de validare şi poprire de la terţi în cazul în care bunul
sa aflat la terţi, dar la moment lipseşte, cu încasarea contravalorii lui);
- art.249 alin.(3) (hotărîrea de încasare parţială a datoriilor debitorului de la organele lui de conducere).
Întrucît art.249 alin.(3) din Legea insolvabilităţii relevă că executarea silită se efectuează conform Codului de executare, iar art.11 lit.b) - m) din Codul de executare nu
prevede ca document executoriu hotărîrea instanţei de insolvabilitate, rezultă că instanţa de insolvabilitate trebuie să emită în aceste cazuri titluri executorii, care vor fi prezentate la executare de către administrator, cu avansarea taxelor prevăzute de lege, ultimele
fiind raportate la obligaţii ale masei debitoare, şi anume la obligaţii ce rezultă din acţiunile de valorificare a masei debitoare.
Astfel, în cazul pronunţării hotărîrilor în temeiul art.126 alin.(12) şi art.249 alin.
(3) din Legea insolvabilităţii, instanţa de insolvabilitate urmează să elibereze titlul
executoriu.
10. Art.12 din Codul de executare prevede că titlul executoriu se eliberează creditorului la cerere. Legea nu obligă întocmirea cererii respective în formă scrisă, însă respectarea acesteia, precum şi înregistrarea ultimei în instanţă va fi în favoarea creditorului în
caz de tergiversare a eliberării titlului executoriu.
Nu există un termen legal în care instanţele ar fi obligate să întocmească titlul executoriu, însă instanţa urmează să-l elibereze la cerere.
De rînd cu eliberarea titlului executoriu la cererea creditorului, legea specifică un
şir de cazuri, în care instanţa e obligată să prezinte din oficiu documentul executoriu
spre executare. Aceste cazuri sunt enumerate la art.15 alin.(2) din Codul de executare şi
se referă la pricinile ce ţin de:
- urmărirea sumelor ce urmează a fi făcute venit la stat;
- urmărirea sumelor încasate din contul statului, din contul întreprinderilor de stat
şi al celor municipale, al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat;
- urmărirea pensiei de întreţinere;
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- încasarea prejudiciului cauzat prin vătămare integrităţii corporale, prin o altă vătămare a sănătăţii sau prin deces, dacă repararea s-a efectuat sub formă de prestaţii băneşti periodice;
- repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti;
- repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti;
- restabilirea la locul de muncă şi de încasarea salariului mediu pentru întreaga
perioadă de absenţă forţată de la muncă;
- încasarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale prevăzute de lege;
- încasarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice, garantate de stat.
Dacă instanţa prezintă din oficiu titlul executoriu spre executare, ea informează
despre aceasta părţile, iar dacă bunurile sau mijloacele băneşti se fac venit la stat - organul fiscal din raza teritorială a oficiului de executare.
Instanţele de judecată eliberează mai multe titluri executorii, la cerere, dacă executarea trebuie să se efectueze în diferite locuri sau dacă hotărîrea s-a dat în folosul mai
multor creditori, cu indicarea exactă a locului de executare, sau în cazul în care în temeiul hotărîrii judecătoreşti debitorii sunt obligaţi să achite sume de bani în mod solidar
(art.13 alin.(2) şi (3) din Codul de executare).
[Pct.10 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 26.02.2018]
11. Exigenţele faţă de conţinutul titlului executoriu sunt specificate în art.14 din
Codul de executare.
Dacă titlul executoriu nu este întocmit în conformitate cu prevederile art.14, executorul judecătoresc va refuza, printr-o încheiere susceptibilă de recurs, intentarea procedurii de executare.
Titlul executoriu, eliberat în temeiul hotărîrii judecătoreşti, se semnează de către
judecător şi grefier şi se certifică cu ştampila instanţei de judecată.
Dacă titlul executoriu a fost eliberat la solicitare creditorului, acesta îl va prezenta
spre executare personal unui executor din circumscripţia camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti în care îşi are domiciliul debitorul. Creditorul ar putea prezenta titlul
executoriu unui executor la alegerea sa, indiferent de camera teritorială, doar în cazurile
prevăzute expres la art.30 alin.(2) lit.a) CE (executarea măsurilor de asigurare, urmărirea mijloacelor de transport etc.).
În cazul expedierii titlului executoriu din oficiu, instanţa va respecta prevederile
art.30 alin.(3) şi (4) CE, expediind documentul executorului judecătoresc în a cărui
competenţă teritorială excepţională, stabilită de camera teritorială a executorilor, se află
domiciliul sau sediul debitorului. În aceste cazuri creditorul este în drept să aleagă un alt
executor judecătoresc, conform procedurii stabilite la art.32 Cod de executare.
Se va reţine că există o neconcordanţă între prevederile art.15 alin.(2) lit.с) din Codul de executare şi art.68 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
nr.181/25.07.2014. Astfel, potrivit primei legi, instanţa va prezenta din oficiu spre executare documentul pentru urmărirea sumelor ce urmează a fi încasate din contul statului.
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Totodată, potrivit celei de-a 2 legi, documentele executorii privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetelor componente ale bugetului public
naţional, precum şi din contul autorităţilor /instituţiilor bugetare se prezintă obligatoriu
de către creditor direct administratorilor de bugete şi/sau, după caz, autorităţilor /instituţiilor bugetare respective, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.
În cazul neexecutării documentului executoriu, emis în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive, în termen de 3 luni de la data prezentării acestuia, creditorul poate
solicita executorului judecătoresc iniţierea executării silite, conform procedurii stabilite
de Codul de executare.
Dat fiind faptul că Legea nr.181/25.07.2014 are un caracter special, în acest caz,
titlul executoriu se va elibera creditorului.
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 26.02.2018]
12. Dacă în titlul executoriu sunt depistate erori sau omisiuni, acestea se corectează
în conformitate cu art.20 din Codul de executare de instanţa de judecată:
- din oficiu;
- la cererea participanţilor la proces;
- la cererea executorului judecătoresc.
Greşelile şi omisiunile se pot referi la datele de identificare şi la cele fiscale (bancare)
ale părţilor, la calitatea lor procesuală, alte erori materiale sau de calcul evidente, care
nu schimbă esenţa dispozitivului hotărîrii. Chestiunea corectării acestor greşeli se soluţionează în şedinţa de judecată, printr-o încheiere susceptibilă de recurs. Participanţii
sunt informaţi despre locul, data şi ora examinării, însă neprezentarea lor nu împiedică
examinarea corectării.
13. Potrivit art.19 alin.(1) CE, la cererea creditorului, instanţa eliberează duplicatul
titlului executoriu în 2 situaţii: pierdere sau deteriorare a acestuia.
Cererea respectivă poate fi înaintată atît de creditor, cît şi de executorul judecătoresc la instanţa care a eliberat titlul executoriu iniţial, cu anexarea probelor necesare.
Instanţa se va pronunţa în privinţa cererii în cel mult 5 zile.
Potrivit prevederilor art.3 alin.(1) lit.m) din Legea taxei de stat, eliberarea duplicatelor de pe actele eliberate de instanţa de judecată se impune cu taxă de stat (50% pentru
fiecare titlu executoriu şi suplimentar 2% pentru fiecare pagină.).
Eliberînd duplicatul titlului executoriu, instanţa în mod obligatoriu va face menţiunea duplicat, iar în cazul refuzului de a elibera titlul va pronunţa o încheiere motivată,
susceptibilă de recurs.
14. Art.16 din Codul de executare prevede termenele de punere în executare a documentului executoriu.
Dacă creditorul a omis termenul de prezentare spre executare a documentului executoriu, acesta poate cere repunerea în termen în condiţiile art.18 din Codul de executare. Cererea respectivă se va depune Ia instanţa de Ia locul executării hotărîrii. La cerere
obligatoriu se vor anexa probe ce dovedesc imposibilitatea prezentării documentului
executoriu spre executare în termen.
Părţile vor fi înştiinţate în prealabil despre data, locul şi ora soluţionării acestei cereri, însă neprezentarea lor nu va împiedica soluţionarea cererii.
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În privinţa cererii, instanţa se va pronunţa printr-o încheiere susceptibilă de recurs.
15. Potrivit art.71 Cod de executare, precum şi art.251 CPC, executorul din oficiu
sau la cererea participanţilor poate solicita instanţei explicarea hotărîrii.
Cererea în cauză se va depune instanţei care a emis hotărîrea. În acest sens, noţiunea de „hotărîre” va avea un sens mai larg, incluzînd şi deciziile pronunţate de instanţele
de apel sau recurs, dacă acestea au modificat hotărîrea instanţei de fond sau au pronunţat o nouă hotărîre. Cererea va fi admisibilă numai dacă nu a fost executată sau nu a
expirat termenul de executare a hotărîrii.
La această etapă instanţa ar putea suspenda executarea documentului executoriu la
solicitarea executorului sau a părţilor din procedura de executare potrivit art.79 alin.(1)
lit.a) din Codul de executare.
Procedura de examinare a cererii de explicare a hotărîrii este prevăzută de art.251
alin.(3) CPC.
Explicînd hotărîrea, instanţa nu va modifica cuprinsul hotărîrii, ci doar va face unele precizări ce se referă la sensul, extinderea sau aplicarea dispozitivului dat de instanţă.
În privinţa explicării hotărîrii, instanţa se va pronunţa printr-o încheiere susceptibilă de recurs. Se va reţine că încheierea prin care s-a refuzat explicarea hotărîrii, de
asemenea se va supune recursului, deoarece aceasta poate face imposibilă executarea.
Normele juridice prevăzute la art.251 CPC şi art.71 CE nu obligă instanţa să elibereze un nou titlu executoriu în urma explicării hotărîrii, însă încheierea privind explicarea hotărîrii urmează a fi prezentată executorului.
16. Instanţele de judecată vor face distincţie între noţiunile „amînarea” şi „suspendarea” executării.
Suspendarea procedurii de executare reprezintă o stopare temporară a acţiunilor
de executare din cauza survenirii unor circumstanţe prevăzute de lege, dispusă prin
încheierea executorului în cazurile în care e obligat s-o facă (art.78 Cod de executare)
sau de instanţa de judecată în cazurile în care are dreptul de suspendare (art.79 Cod de
executare).
Amînarea executării este prevăzută de art.76 din Codul de executare şi art.252 CPC,
şi reprezintă trecerea la îndeplinirea unei acţiuni într-un moment ulterior celui stabilit
iniţial. Dacă temeiurile de suspendare a executării sunt stabilite expres şi exhaustiv, temeiurile de amînare sunt lăsate la discreţia executorului sau instanţei.
Amînarea executării poate fi făcută de executor printr-o încheiere la cererea unei
părţi sau din oficiu în cazul existenţei unor circumstanţe care obiectiv împiedică sau fac
dificilă efectuarea actelor de executare la un moment concret determinat şi care nu pot
fi înlăturate (cum ar fi: condiţiile climaterice nefavorabile ce împiedică efectuarea evacuării, neavansarea cheltuielilor pentru transport în cazul ridicării bunurilor etc.) dacă
executorul îşi amină actele sale de executare, amînarea operează doar pentru un tip concret de acţiuni de executare silită. Suspendarea sistează toate acţiunile de executare silită.
Instanţa de judecată poate dispune amînarea sau eşalonarea executării hotărîrii în
funcţie de situaţia materială a părţilor sau de alte circumstanţe.
Se atenţionează că motivele legale care stau la baza suspendării, precum şi alte motive de natură juridică, nu pot servi drept temei de amînare a executării.
17. Instanţele de judecată au o competenţă facultativă (neobligatorie) de a suspenda
executarea, adică au dreptul, dar nu obligaţia.
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Suspendarea executării poate fi cerută atît de executorul judecătoresc, cît şi de părţile procedurii de executare.
Instanţa de judecată, care a eliberat documentul executoriu, poate suspenda executarea acestuia, în cazul:
1) depunerii de către executorul judecătoresc, în instanţa de judecată sau la organul
care a eliberat documentul executoriu, a unei cereri de explicare a hotărârii adoptate;
2) contestării eliberării documentului executoriu;
3) depunerii recursului, atunci când:
- recursul a fost depus împotriva unei hotărâri privind strămutarea hotarelor, distrugerea plantaţiilor şi semănăturilor, demolarea construcţiilor sau a oricărui bun imobil;
- recurentul a depus cauţiune;
- recursul a fost depus, după eliberarea documentului executoriu, cu condiţia depunerii cauţiunii.
Instanţa de judecată, în a cărei rază teritorială se află biroul executorului judecătoresc, în condiţiile art.161 alin.(2) din CE, poate suspenda executarea, în următoarele
cazuri:
a) aflarea debitorului într-o delegaţie îndelungată, în interes de serviciu, peste hotarele Republicii Moldova sau cu o misiune de stat, atunci când obligaţia are un caracter
personal;
b) aflarea debitorului într-o instituţie curativ-profilactică;
c) căutarea debitorului sau identificarea locului aflării copilului;
d) înaintarea de către terţi a unei acţiuni privind ridicarea sechestrului de pe bunuri, în partea ce ţine de aceste bunuri.
A atenţiona instanţele că prevederile de la lit.a)–c) nu se aplică în cazul evacuării
sau transmiterii bunului gajat (art.79 CE).
Se reiterează că temeiurile suspendării facultative a executării sunt exhaustive. Astfel, indicarea greşită a datei pronunţării hotărîrii în titlul executoriu nu constituie temei
pentru suspendarea documentului executoriu, ci de corectare a erorii.
În aceeaşi ordine de idei, neatragerea autorităţii tutelare în cadrul procesului de
executare nu este temei de suspendare a executării, or, legislaţia nu prevede necesitatea
intervenirii autorităţii tutelare în cadrul intentării procedurii de executare a documentului executoriu prin care s-a dispus evacuarea împreună cu părinţii şi a copiilor minori
din spaţiul locativ fără acordarea altui spaţiu locativ.
Adresarea la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului după epuizarea căilor
interne de atac, de asemenea, nu va constitui un temei pentru suspendarea executării.
Legea nu obligă examinarea suspendării în şedinţă de judecată cu participarea părţilor. În privinţa suspendării executării, instanţa de judecată se va pronunţa printr-o
încheiere. Această încheiere nu poate conţine un termen de suspendare determinat (în
zile, luni), dar obligatoriu se va indica criteriul determinant pînă cînd este suspendată
executarea documentului executoriu. De exemplu, în cazul adresării executorului judecătoresc în instanţa de judecată cu cerere de explicare a hotărîrii în încheierea de
suspendare, se va indica că aceasta va dura pînă la rămînerea irevocabilă a încheierii
de explicare sau refuz în explicare etc. (a se vedea Manualul judecătorului pentru cauze
civile, Chişinău, 2013, pag.324).
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Încheierea privind suspendarea documentului executoriu poate fi atacată cu recurs.
Procedura de executare se va relua de către executor la cererea creditorului sau din
oficiu după decăderea circumstanţelor care au dus la suspendare.
[Pct.17 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 26.02.2018]
18. Dat fiind faptul că titlul executoriu se eliberează de instanţa de fond, suspendarea executării în temeiul art.79 Cod de executare se va face de prima instanţă, cu excepţia cazului în care se solicită explicarea hotărîrii (în acest caz competentă va fi instanţa
emitentă a actului judecătoresc).
Suspendarea executării se va face printr-o încheiere susceptibilă de recurs.
În cazul depunerii unei cereri de apel tardive, doar curtea de apel (ca instanţă de
apel) este în drept să se pronunţe dacă apelul este depus în termen. Dacă s-a decis repunerea cererii în termenul de apel, instanţa concomitent va dispune prin încheiere
şi suspendarea executării hotărîrii deja începute, eliberînd la solicitare părţii interesate
copia acesteia pentru a o prezenta executorului judecătoresc. în acest caz executorul nu
va anula actele procesuale deja întocmite în scopul executării, ci doar le va suspenda pe
cele ulterioare.
Curtea Supremă de Justiţie va putea suspenda executarea hotărîrii în temeiul art.435
CPC.
La cererea recurentului, instanţa învestită cu judecarea recursului va dispune suspendarea executării hotărîrii în următoarele cazuri:
- în pricinile patrimoniale în care hotărîrile nu au fost executate, dacă recurentul a
depus cauţiune;
- în pricini nepatrimoniale, dacă cererea recurentului este motivată.
Recurentul depune cauţiunea pe contul executorului judecătoresc în conformitate
cu prevederile art.80 din Codul de executare în cuantumul stabilit de art.81 din acelaşi
cod (120% din suma bănească ce urmează a fi încasată de la debitor sau din valoarea
bunurilor pe care acesta este obligat să le transmită în temeiul hotărîrii judecătoreşti, cu
includerea cheltuielilor de judecată). Confirmarea despre depunerea cauţiunii eliberată
de executorul judecătoresc se anexează de către recurent la cererea de suspendare a executării hotărîrii.
Se va reţine că, dacă debitorul solicită suspendarea executării hotărîrii (în pricini cu
caracter patrimonial) la depunerea recursului fără depunerea cauţiunii, invocînd că executorul a sechestrat deja alte bunuri în vederea asigurării documentului executoriu, instanţa va refuza suspendarea executării hotărîrii, or, acest sechestru nu va echivala cu o
cauţiune. Cauţiunea nu poate fi depusă în alte bunuri (mobile, imobile), decît în mijloace
băneşti (monedă naţională sau valută străină) (art.80 alin.(11) Codul de executare al RM).
Încheierea de suspendare a executării pronunţată de CSJ nu este susceptibilă de
atac (art.438 alin.(23) CPC).
[Pct.18 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 26.02.2018]
19. Dacă există circumstanţe ce fac dificilă sau imposibilă executarea, executorul
sau părţile pot înainta în judecată o cerere în conformitate cu art.77 CE şi 252 CPC privind schimbarea modului şi ordinii de executare.
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Potrivit art.77 Cod de executare şi art.252 CPC, cererea privind schimbarea modului şi ordinii de executare se va înainta instanţei de judecată care a eliberat documentul
executoriu.
Instanţa de judecată va comunica participanţilor la proces locul, data şi ora şedinţei,
examinînd cererea în şedinţă de judecată. Neprezentarea acestora nu împiedică examinarea cererii, în privinţa cărei instanţa se va pronunţa în cel mult 30 de zile (art.77 Cod
de executare).
Este important ca la momentul depunerii unei astfel de cereri obligaţia să nu fie
îndeplinită nici măcar parţial. Părţile urmează să demonstreze instanţei imposibilitatea
executării hotărîrii în modul stabilit.
Instanţa se va pronunţa în privinţa cererii printr-o încheiere, urmînd să respecte
sensul hotărîrii, modificînd doar modul de realizare a acesteia.
Încheierea privind schimbarea ordinii sau modului de executare va fi susceptibilă
de recurs.
În cazul pronunţării unei încheieri de schimbare a ordinii sau modului de executare, instanţa urmează să emită un nou titlu executoriu.
20. Pe parcursul executării silite, instanţa de judecată poate pronunţa unele încheieri la demersul executorului judecătoresc, care reprezintă împuterniciri cu caracter
specific organului de executare silită.
Potrivit art.72 din Codul de executare, executorul judecătoresc poate solicita instanţei anunţarea în căutare a debitorului şi a bunurilor sale.
Normele legale (CE) nu prevăd condiţii de formă şi conţinut ale acestor demersuri,
însă acestea ar trebuie să corespundă cerinţelor relevante situaţiei date, adică să conţină
toată informaţia necesară pentru soluţionarea demersului.
Pentru solicitarea anunţării în căutare a debitorului urmează a fi argumentat faptul
că prezenţa acestuia este necesară, ţinînd cont de conţinutul legii, al documentului executoriu sau opiniei creditorului sau executorului. Totodată, urmează a fi probat faptul
că s-au întreprins măsuri pentru a identifica locul de aflare al debitorului.
În privinţa demersului de a anunţa debitorul în căutare, instanţa se va pronunţa
printr-o încheiere susceptibilă de recurs.
Încasarea cheltuielilor aferente căutării debitorului sau bunurilor se va face printr-o
ordonanţă judecătorească.
21. Dacă debitorul nu se prezintă la biroul executorului judecătoresc la solicitarea
repetată a acestuia, executorul poate solicita aducerea forţată a debitorului persoană fizică sau a conducătorului, contabilului şi fondatorului persoană juridică debitor (art.73
alin.(1) CE).
Pentru înaintarea demersului respectiv, executorul urmează să probeze expedierea
(de 2 ori consecutiv) a citaţiei debitorului în modul prevăzut de Codul de executare.
De rînd cu această cerinţă, executorul va mai solicita emiterea unei ordonanţe judecătoreşti privind încasarea cheltuielilor de aducere forţată a debitorului potrivit Capitolului XXXV CPC.
Instanţa va dispune aducerea forţată a debitorului pronunţînd în acest sens o încheiere.
22. Potrivit art.64 CE, executorul judecătoresc poate solicita instanţei de judecată
aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara.
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Se va reţine că aceasta este o măsură excepţională şi la aplicarea acesteia instanţa
trebuie să ţină cont nu numai de interesele creditorului, dar şi de drepturile debitorului.
Pentru solicitarea acestei măsuri, executorul urmează să demonstreze că a luat toate
măsurile necesare pentru asigurarea executării documentului executoriu.
Interdicţia poate fi aplicată de către judecător pe un termen de cel mult 6 luni, obligînd executorul să efectueze periodic un control privind necesitatea menţinerii măsurii
în cauză. Dacă va fi necesară menţinerea acestei interdicţii pe un termen mai mare,
judecătorul o poate aplica repetat la demersul motivat al executorului, însă nu mai mult
de 3 ori în cadrul aceleiaşi proceduri de executare.
În cazul încetării procedurii de executare, în condiţiile art.83 lit.a)–c) şi e)–g) din
CE sau restituirii documentului executoriu, interdicţia de a părăsi ţara se revocă de către executorul judecătoresc. În cazul în care în procesul de executare a documentului
executoriu dispare necesitatea menţinerii interdicţiei de a părăsi ţara, precum şi în cazul
încetării procedurii de executare, în corespundere cu art.83 lit.d) din CE, această interdicţie se revocă de către judecător, la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor, în
procedura de executare.
Atît la aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara, cît şi la revocarea acestei interdicţii,
instanţa se va pronunţa printr-o încheiere.
[Pct.22 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 26.02.2018]
23. Dacă eliberînd titlul executoriu instanţa a omis să autorizeze pătrunderea forţată în încăpere, iar accesul la domiciliul debitorului nu este permis, executorul judecătoresc va înainta un demers instanţei care a emis titlul executoriu potrivit art.115 alin.(4)
din Codul de executare.
Autorizaţia este solicitată de executorul judecătoresc dacă debitorul, reprezentantul
său, un membru al lui de familie sau alte persoane nu permit pătrunderea în domiciliu
pentru sechestrarea bunurilor.
În privinţa autorizării pătrunderii forţate la domiciliul persoanei fizice, instanţa va
face o menţiune pe demersul respectiv indicînd că se autorizează pătrunderea forţată în
domiciliul debitorului. Întru evitarea dispariţiei sau ascunderii bunurilor de către debitor, autorizaţia se va face imediat ce a parvenit demersul.
În cazul în care debitor este o persoană juridică, se va autoriza pătrunderea în încăperi sau în alte locuri în care se află bunurile persoanei juridice.
Dacă există bănuieli că bunurile urmărite pot să dispară ori să fie deteriorate, iar
documentul executoriu nu conţine autorizarea de pătrundere forţată, executorul va
efectua sechestrarea în prezenţa a doi martori asistenţi, a colaboratorului organului afacerilor interne, informînd despre acest fapt instanţa de judecată imediat, nu mai tîrziu
de 24 ore de la efectuarea sechestrării.
Confirmînd sau infirmînd legalitatea acestei acţiuni procesuale, instanţa nu va emite o încheiere, ci va face o menţiune pe procesul-verbal de sechestru, cu indicarea datei
şi orei confirmării.
În cazul executării evacuării nu va fi necesară autorizarea de către instanţa de judecată a pătrunderii forţate.
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Se atenţionează instanţele de judecată despre necesitatea de a include, în mod obligatoriu, menţiunea în titlul executoriu despre autorizarea pătrunderii forţate în încăperile aflate în posesia sau proprietatea debitorului.
Nu va fi necesară autorizarea pătrunderii forţate, în cazul executării silite a documentelor executorii, prin care s-a dispus evacuarea, instalarea, partajarea silită a bunurilor, obligaţia de a înlătura anumite îngrădiri sau obstacole în curtea/casa debitorului,
asigurarea accesului şi folosinţei nestingherite a bunului. Concluzia rezultă din natura
obligaţiilor stabilite de aceste documente executorii, care implică indispensabil pătrunderea în domiciliul debitorului. Astfel, pentru aceste tipuri de documente executorii, cât
şi pentru cele în care expres se indică locul aflării bunurilor ce urmează a fi urmărite /
sechestrate, se va considera că dispozitivul hotărârii judecătoreşti constituie o autorizare implicită în acest sens, or, o tratare inversă anihilează însăşi esenţa acestor tipuri de
hotărâri judecătoreşti şi le reduce la o simplă constatare.
(Recomandarea CSJ nr.84 din 20.01.2016 Cu privire la aplicarea dispoziţiilor legale ce vizează autorizarea pătrunderii forţate în domiciliul /încăperile debitorului în
cazul asigurării acţiunii, precum şi modalitatea transmiterii bunurilor sechestrate la
păstrare.)
[Pct.23 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 26.02.2018]
24. În conformitate cu art.136 din Codul de executare, instanţa de judecată are şi
atribuţia de a confirma procesul-verbal al licitaţiei pentru situaţia în care bunul adjudecat la licitaţie necesită înregistrarea de stat.
Copia de pe procedura de executare pentru confirmarea procesului-verbal al licitaţiei este transmisă instanţei de judecată în a cărei circumscripţie se află sediul biroului.
Judecătorul se va pronunţa în privinţa legalităţii desfăşurării licitaţiei într-un termen de 5 zile de la primirea copiei de pe procedura de executare printr-o încheiere
motivată, susceptibilă de recurs.
Dacă judecătorul nu confirmă procesul-verbal al licitaţiei, executorul va dispune
desfăşurarea unei licitaţii repetate.
Dacă bunul nu urmează a fi supus înregistrării de stat, debitorul, creditorul şi/sau
persoanele care au participat la licitaţie pot contesta procesul-verbal de desfăşurare a
licitaţiei în termen de 15 zile.
În acest caz, judecătorul va verifica respectarea exigenţelor faţă de formă şi conţinut
ale procesului-verbal. Prin aceeaşi încheiere, judecătorul dispune anularea măsurilor de
asigurare a acţiunii aplicate asupra bunului vândut la licitaţie, dacă acestea există.
[Pct.24 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 26.02.2018]
25. Potrivit art.161 CE, actele de executare întocmite de executorul judecătoresc
sau acţiunile /inacţiunile acestuia pot fi contestate de către părţi şi alţi participanţi la
proces. La îndeplinirea atribuţiilor sale executorul emite încheieri, procese-verbale şi
alte acte de procedură.
Cererea privind contestarea actelor de executare sau acţiunile /inacţiunile executorului judecătoresc nu se supune taxei de stat şi se înaintează potrivit competenţei stabi-
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lite la art.161 alin.(2) CE (în instanţa de judecată din raza teritorială unde se află biroul
executorului judecătoresc, chiar şi în cazurile cînd competenţa executorului judecătoresc a fost temporar extinsă în conformitate cu prevederile art.26 alin.(4) din Legea privind executorii judecătoreşti). Exigenţele privind forma şi conţinutul acestei cereri vor
fi similare celor prevăzute la art.166-167 CPC.
Potrivit art.163 alin.(1) CE, reclamaţiile din cererea privind contestarea actelor de
executare întocmite de executorul judecătoresc sau acţiunilor /inacţiunilor acestuia se
înaintează creditorului sau debitorului. Astfel, executorul nu are un interes procesual în
finalitatea soluţionării contestaţiei, neputînd fi încadrat în nici o calitate procesuală, însă
acesta poate fi invitat să dea explicaţii referitoare la actele contestate.
În general, contestarea încheierilor executorului judecătoresc nu poate fi temei de
suspendare a executării, cu excepţiile prevăzute de lege (art.66 alin.(2) CE). În cazul
contestării de către debitor a actelor executorului judecătoresc cu depunerea cauţiunii,
executorul este obligat să suspende executarea documentului executoriu (art.78 alin.(1)
lit.e) CE).
Instanţa de judecată poate suspenda executarea la cererea reclamantului în cazul
contestării eliberării titlului executoriu (art.79 CE).
În cazul contestării actelor de executare, sarcina probaţiunii se pune pe seama reclamantului.
[Pct.25 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 26.02.2018]
26. Legea prevede un termen special de decădere din dreptul de a contesta actul/
actele executorului - 6 luni din momentul săvîrşirii acestuia.
Termenul general de contestare a actelor şi acţiunilor/inacţiunilor executorului judecătoresc este de 15 zile.
Astfel, în termen de 15 zile se vor contesta diferite acţiuni ale executorului, procese-verbale, cu excepţia procesului-verbal de sechestrare şi ridicare a bunurilor care se
contestă în termen de 7 zile de la data întocmirii sau comunicării (art.118 alin.(5) CE).
Art.66 alin.(2) Cod de executare stabileşte un termen de 10 zile pentru contestarea
încheierilor emise de executor, dacă legea nu prevede altfel. Astfel, în termen de 10 zile
se vor contesta:
- încheierea privind încasarea cheltuielilor de executare sau refuzul de emitere a
unei astfel de încheieri (art.36 alin.(7) CE);
- încheierea de intentare a procedurii de executare (art.60 alin.(4) CE) CE) se contestă doar de debitor;
- încheierea privind refuzul de a primi documentul executoriu spre executare
(art.61 alin.(3) CE) se contestă de creditor;
- încheierea de strămutare a documentului executoriu (art.32 alin.(2) CE);
- încheierea prin care s-a soluţionat recuzarea reprezentantului (art.51 alin.(5) CE);
- încheierea privind asigurarea executării documentului executoriu (art.63 alin.(2)
CE);
- încheierea de amînare a executării (art.76 CE);
- încheierea de încetare a procedurii de executare (art.84 alin.(3) CE);
- încheierea de restituire a documentului executoriu (art.86 alin.(4) CE);
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- încheierea de ridicare a sechestrului de pe bunuri (art.140 alin.(7) CE);
- încheierea privind transmiterea bunului după licitaţia repetată (art.140 alin.(9) CE);
- încheierea de încetare a vînzării bunurilor în legătură cu achitarea datoriei
(art.141 CE).
Pentru unele încheieri emise de executorul judecătoresc, legea stabileşte un termen
special de contestare.
În acest sens menţionăm:
- încheierea de suspendare obligatorie a executării (art.78 CE ) se contestă în termen de 15 zile;
- încheierea privind refuzul corectării actelor emise de executorul judecătoresc
(art.144 alin.(5) CE se contestă în termen de 5 zile.
Există şi cazuri în care legea exclude contestarea unor acte întocmite de executorul
judecătoresc, spre exemplu, art.62 alin.(5) CE - procesul-verbal de conciliere semnat de
părţile procedurii de executare.
[Pct.26 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 26.02.2018]
27. Cererea împotriva actelor executorului se va judeca într-un termen de 30 de
zile (inclusiv în instanţa superioară) în condiţiile CPC. Executorul judecătoresc poate fi
invitat să dea explicaţii, referitor la actele contestate.
Potrivit prevederilor art.163 alin.(4) CE, la soluţionarea contestaţiilor împotriva
actelor emise de executorul judecătoresc instanţa de judecată va pronunţa o încheiere
susceptibilă de recurs.
[Pct.27 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 26.02.2018]
28. Codul de executare prevede şi posibilitatea de apărare judiciară a drepturilor
altor persoane decît cele care sunt părţi ale procedurii de executare.
Dacă în cadrul sechestrării bunurilor un terţ declară că bunurile supuse sechestrului sunt ale lui, în procesul-verbal cu privire la sechestrare se face menţiunea respectivă,
iar terţului i se explică dreptul de a intenta o acţiune de ridicare a sechestrului (art.115
alin.(7) CE).
Astfel, dacă unei persoane i s-a încălcat dreptul de proprietate, fiindu-i aplicat un
sechestru pe bunurile sale, acesta va putea înainta în judecată o acţiune în procedura
generală pentru ridicarea sechestrului în termen de prescripţie de 3 ani.
Potrivit prevederilor art.40 CPC, această cerere urmează a fi înaintată la instanţa de
fond de la locul aflării bunului, cu achitarea unei taxe de stat în mărimea prevăzută de
art.3 alin.(1) lit.e) din Legea taxei de stat (500%).
Calitatea de reclamant în acest caz îi va reveni persoanei neparticipantă la procedura de executare, dar căreia i s-a încălcat dreptul de proprietate. Creditorul şi debitorul
vor fi chemaţi în calitate de pîrîţi, iar dacă sechestrul a fost făcut în temeiul unei hotărîri
penale privind confiscarea bunurilor, în calitate de pîrît va figura persoana condamnată
şi organul fiscal respectiv.
La cerere urmează a fi anexată dovada că bunul sechestrat aparţine cu drept de
proprietate pîrîtului.

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

475

În privinţa cererii în cauză, instanţa se va pronunţa printr-o hotărîre susceptibilă
de apel.
29. Prin întoarcerea executării se vor înţelege acţiunile executorului de restabilire
în drepturile lor a părţilor procesului de executare existente pînă la executarea unei
hotărîri.
Soluţionarea chestiunii privind întoarcerea executării e necesară în cazurile:
- cînd o hotărîre judecătorească deja executată a fost anulată sau modificată, prin
decizia instanţei superioare;
- cînd în urma rejudecării cauzei pretenţiile reclamantului s-au respins integral sau
parţial;
- cînd prin decizia instanţei superioare sau ca efect ale rejudecării cererea a fost
scoasă de pe rol ori procesul a încetat.
Instanţa căreia i s-a transmis pricina spre rejudecare, este obligată să soluţioneze
din oficiu întoarcerea executării.
Dacă instanţa care a rejudecat pricina nu a soluţionat chestiunea în cauză, debitorul, căruia îi revine dreptul la recuperarea prestaţiilor executate, poate solicita întoarcerea executării prin procedura în ordonanţă în temeiul art.158 alin.(2) CE.
Dacă debitorul nu va înainta obiecţii motivate în termenul prevăzut, instanţa va
elibera un al doilea exemplar al ordonanţei creditorului, care va echivala cu un titlu
executoriu.
În cazul dacă pretenţiile creditorului nu sunt incontestabile sau debitorul înaintează obiecţii motivate, instanţa va refuza în primirea cererii sau, după caz, va anula
ordonanţa.
În această situaţie, dreptul la întoarcerea executării va putea fi realizat prin depunerea unei cereri de chemare în judecată în procedura civilă.
În cadrul judecării cererii, instanţa de judecată nu va modifica hotărîrea iniţială, ci
va stabili mărimea prestaţiei executate.
Instanţa se va pronunţa printr-o hotărîre susceptibilă de apel, în baza căreia se va
elibera un titlu executoriu după rămînerea acesteia definitive.
Dacă restituirea bunurilor în natură este imposibilă, instanţa de judecată va prevedea restituirea contravalorii acestor bunuri.
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 documente false.
[Pct.29 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 26.02.2018]
30. În cazul contestării încheierii executorului judecătoresc de încasare a cheltuielilor de executare, instanţele vor reţine următoarele.
Cheltuielile de executare se compun din:
- taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc. Acestea sunt stabilite
prin Hotărîrea Guvernului nr.886/23.09.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind modul de determinare a mărimii taxelor pentru efectuarea actelor executorului
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judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare. Taxele în cauză reprezintă nişte sume
pentru recuperarea cheltuielilor suportate de biroul executorului judecătoresc (pentru
intentarea procedurii, pentru arhivare, pentru eliberarea pe suport de hîrtie a încheierilor, a informaţiilor pentru deţinătorii registrelor de stat, taxă pentru ridicarea bunurilor
sechestrate, taxe de gestionare a dosarelor etc.);
- spezele reprezintă nişte cheltuieli pentru serviciile altor persoane care nu sunt părţi în procedura de executare, dar care sunt implicate în ea. Spre exemplu, taxe pentru
transferul sumelor încasate, pentru căutarea debitorului, organizarea licitaţiei, păstrarea
bunurilor debitorului etc. (a se vedea art.37 alin.(2) CE). Acestea se pot achita nemijlocit
furnizorului de servicii;
- onorariul executorului judecătoresc reprezintă recompensa pentru munca executorului şi e stabilit la art.38 din Codul de executare.
Astfel, ţinînd cont de normele legale, cheltuielile de executare nu se reduc la onorariul executorului, ci includ şi alte taxe.
Partea care solicită efectuarea actelor de executare sau întreprinderea unei acţiuni
este obligată să avanseze taxele şi spezele de executare pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc.
Executorul judecătoresc poate negocia şi avansarea totală sau parţială a onorariului
de către creditor.
Ulterior, partea care a avansat cheltuielile de executare (de obicei creditorul) poate
pretinde restituirea acestora de la debitor prin înaintarea unei cereri executorului judecătoresc şi prezentarea dovezilor de suportare a cheltuielilor.
Încasarea cheltuielilor (sau refuzul de a le încasa) se face în baza emiterii de către
executorul judecătoresc a unei încheieri care poate fi contestată cu recurs în termen de
10 zile.
Instanţele, examinînd recursul împotriva încheierilor de refuz în încasarea cheltuielilor de executare, vor reţine că nu sunt considerate cheltuieli de executare şi nu
urmează a fi recuperate în această procedură cheltuielile suportate de părţile procedurii
de executare pentru asistenţă juridică (art.37 alin.(3) CE).
Dacă cheltuielile nu au fost avansate, executorul judecătoresc emite o încheiere de
încasare a acestora în temeiul borderoului de calcul al cheltuielilor de executare. Încheierea, de asemenea, este susceptibilă de recurs.
Dacă hotărîrea judecătorească în al cărei temei a fost eliberat titlul executoriu, a fost
anulată prin hotărîre irevocabilă, taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare se restituie la cererea persoanei interesate numai
dacă acţiunile pentru care au fost destinate nu au început la momentul depunerii cererii
(art.39 CE).
31. Instanţa de judecată mai are şi împuterniciri de sancţionare pentru neexecutarea obligaţiei prevăzute de Codul de executare.
Astfel, dacă părţile în procedura de executare nu-şi îndeplinesc obligaţia de a comunica schimbarea domiciliului sau a sediului, executorul judecătoresc va întocmi în
acest sens un proces-verbal în conformitate cu art.68 alin.(2) CE, pe care îl va prezenta
instanţei de judecată, împreună cu un demers, pentru aplicarea unei sancţiuni contravenţionale prevăzute la art.319 din Codul contravenţional.
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Totodată, instanţa de judecată poate sancţiona cu amendă executorul judecătoresc, care a fost obligat prin hotărîre judecătorească la îndeplinirea unui act într-un
termen stabilit, şi acesta nu a fost executat din vina executorului. Instanţa va aplica
sancţiunea printr-o încheiere susceptibilă de recurs potrivit prevederilor art.163 alin.
(7) CE.
32. Se abrogă Hotărîrea Plenului CSJ „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Codului de executare nr.5 din 07.07.2008”.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 16 decembrie 2013
Nr. 10

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei în
domeniul asigurărilor obligatorii şi facultative a transportului auto
nr. 11 din 16.12.2013
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2014, nr.4, pag.4
www.despre.csj.md
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 26.02.2018
În scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme de către instanţele de judecată a
legislaţiei ce reglementează raporturile juridice privind asigurarea obligatorie şi facultativă a transportului auto, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în temeiul art.2 lit.e), art.16
lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.17 din Codul de procedură
civilă, dă următoarele explicaţii:
Prevederi generale
1. La judecarea pricinilor ce decurg din contractele de asigurare benevolă (facultativă) a autovehiculelor şi obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de
autovehicule se aplică următoarele acte legislative:
1. Constituţia RM;
2. Cod civil, Capitolul XXVI, art.1301-1330;
3. Codul de procedură civilă;
4. Codul contravenţional;
5. Codul penal;
6. Codul de procedură penală;
7. Legea cu privire la asigurări nr.407-XVI din 21.12.2006 (în continuare Legea
nr.407-XVI);
8. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr.414-XVI din 22.12.2006 (în continuare Legea nr.414-XVI);
9. Legea privind siguranţa traficului rutier nr.131-XVI din 07.06.2007;
10. Legea drumurilor nr.509-XIII din 22.06.1995;
11. Legea privind protecţia consumatorilor nr.105 din 13.03.2003;
12. Hotărîrea Guvernului cu privire la reorganizarea sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora nr.1047 din 08.11.1999;
13. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al primei
de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de
răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr.318 din 17.03.2008;
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14. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului rutier nr.357 din
13.05.2009;
15. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto nr.26/10 din 13.06.2013;
16. Regulamentul privind Fondul de protecţie a victimelor străzii aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.19/11 din 09.04.2009;
17. Regulamentul cu privire la modul de determinare a uzurii în cazul pagubelor
produse la autovehicule, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
nr.13/1 din 03.04.2008;
18. Regulamentul privind eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asigurătorilor/reasigurătorilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
nr.13/3 din 03.04.2008;
19. Regulamentul privind cerinţele faţă de acţionarii semnificativi ai asigurătorilor/
reasigurătorilor şi condiţiile faţă de deţinerea participaţiilor calificate în capitalul social
al asigurătorului/reasigurătorului, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare nr.13/3 din 03.04.2008;
20. Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere
ale asigurătorilor/reasigurătorului şi intermediarilor în asigurări, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.13/3 din 03.04.2008;
21. Regulamentul privind cerinţele faţă de conţinutul condiţiilor de asigurare pentru clasele de asigurare benevolă, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare nr.55/6 din 08.11.2007;
22. Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.20/5 din 16.05.2008 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului cererilor de asigurare, contractelor de asigurare
şi poliţelor de asigurare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube
produse de autovehicule, Monitorul Oficial 143-144/410, 05.08.2008;
23. Regulamentul general al Consiliului Birourilor, adoptat de Consiliul Birourilor
la Rethymno (Creta) la 30 mai 2002.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 26.02.2018]
2. Sfera de asigurare în domeniul transportului auto distinge două forme de asigurare: obligatorie şi benevolă (facultativă).
Raporturile juridice în cazurile de asigurare benevolă (facultativă) dintre asigurat şi
asigurător, drepturile şi obligaţiile fiecărei parţi se stabilesc prin contractul de asigurare.
Spre deosebire de asigurarea benevolă (facultativă), în cazul asigurării obligatorii de
răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, raporturile dintre asigurat şi
asigurător, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi, condiţiile şi modul lor de implementare
se stabilesc prin lege.
Cu toate că, condiţiile contractului de asigurare benevolă se stabilesc de asigurător,
totuşi, instanţa de judecată urmează să identifice dacă clauzele acestui contract nu contravin legislaţiei în vigoare.
În cazul în care se constată că acestea sunt contrare prevederilor art.19 din Legea nr.407-XVI, instanţa de judecată este în drept să declare nulitatea contractului
enunţat.
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Pot fi sancţionate cu nulitate absolută actele juridice specificate în pct.9 a Hotărîrii
Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.1 din 07.07.2008 „Cu privire la aplicarea de către
instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează nulitatea actului juridic civil”.
Nu va constitui temei de declarare a nulităţii contractului de asigurare (CASCO sau
obligatorie) şi temei de reziliere a acestuia, la cererea companiei de asigurare, invocarea
faptului precum că asistentul în brokeraj sau brokerul de asigurare nu a transferat prima
de asigurare companiei de asigurare din numele căreia a acţionat sau a depăşit atribuţiile de serviciu.
Aceasta rezultă din prevederile art.47 alin.(3) din Legea nr.407-XVI, care prevede
că primele de asigurare transferate/plătite intermediarului se consideră plătite asiguratorului. În asemenea cazuri, se prezumă că asiguratul, în caz de litigiu, urmează să
prezinte instanţei de judecată înscrisurile ce confirmă că obligaţia de achitare a primelor
de asigurare prin intermediarul în asigurări a fost executată.
Totodată, se specifică faptul că prevederile Legii nr.414-XVI admit şi asigurarea
benevolă a răspunderii civile pentru pagube produse de autovehicule.
3. În cazul contractelor de asigurare benevolă de vehicule terestre – autovehicule
CASCO, obiectul asigurării îl constituie bunul (autovehiculul), iar în contractele de asigurare obligatorie şi benevolă de răspundere civilă, obiectul îl constituie răspunderea
civilă, atît a posesorului, cît şi a utilizatorului de autovehicul, pentru orice pagubă sau
vătămare corporală produsă prin accident de autovehicul în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării.
Prin „limite teritoriale de acoperire ale asigurării de răspundere civilă auto”, potrivit art.2 din Legea nr.414-XVI, se înţelege teritoriul Republicii Moldova (asigurare
obligatorie de răspundere civilă auto internă) şi teritoriul statelor ale căror birouri
naţionale sunt parte la Acordul dintre birourile naţionale de asigurări ale statelor
membre ale Spaţiului Economic European şi ale altor state asociate, semnat de Biroul
Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (asigurare obligatorie de răspundere civilă
auto externă – „Cartea Verde”).
Posesor de autovehicul este proprietarul de drept al autovehiculului, precum şi persoana care posedă autovehiculul în temeiul unui contract de locaţiune, comodat, contract de leasing sau al unor alte titluri prevăzute de legislaţie.
Utilizator – orice persoană care conduce autovehiculul: asiguratul, persoanele prevăzute în contractul de asigurare, alte persoane care conduc autovehiculul cu sau fără
consimţămîntul posesorului. În cadrul instruirii la cursurile de şofer se consideră utilizator persoana care efectuează instruirea în conducerea autovehiculului.
4. Calitatea de asigurător o poate avea persoana juridică, înregistrată în Republica
Moldova, în condiţiile legii, care deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii de asigurare.
5. Avînd în vedere că asigurarea benevolă (facultativă) prezumă o realizare a principiului libertăţii contractuale, iar asigurarea obligatorie pune în sarcina oricărei persoane
fizice sau juridice, care au în posesiune autovehicule supuse înmatriculării pe teritoriul
Republicii Moldova, de a încheia contracte de asigurare, instanţele de judecată urmează
să ţină cont de faptul că obligaţia de asigurare nu se răsfrînge asupra posesorului sau
utilizatorului de autovehicul al cărui risc a fost asigurat, în condiţiile Legii nr.414-XVI
din 22.12.2006, de către o altă persoană.
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Legislaţia în vigoare stabileşte anumite consecinţe pentru asigurător şi asigurat în
cazurile înstrăinării autovehiculului. Astfel, în contractele de asigurare CASCO, dacă
asiguratul (vînzătorul) nu a notificat asigurătorul, în decurs de 10 zile, despre înstrăinarea bunului, contractul se consideră reziliat din momentul înstrăinării bunului. Noul
dobînditor are opţiunea de a menţine sau nu contractul. Asigurătorul, la rîndul său, va
recalcula prima de asigurare pentru noul asigurat şi va reduce sau, respectiv, va majora
prima de asigurare pentru perioada neexpirată a contractului de asigurare (art.15 alin.
(10) din Legea nr.407-XVI).
În prezenţa unui contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto în cazul
înstrăinării autovehiculului, dobînditorul obţine calitatea de posesor, şi respectiv, din
acest moment este obligat să încheie contractul de răspundere civilă auto pe numele său,
cu includerea persoanelor admise la volan sau nu.
În asemenea situaţii, fostul posesor, în temeiul prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.414-XVI este în drept să ceară restituirea primelor pentru perioada neexpirată a
contractului, iar noul dobînditor încheie contract pe numele său.
Forma şi clauzele obligatorii ale contractului de asigurare
6. Contractele de asigurare urmează să fie întocmite obligatoriu în formă scrisă, cu
respectarea condiţiilor prevăzute de art.1308 Cod civil, art.8 alin.(4) din Legea nr.414XVI din 22.12.2006 şi art.13 din Legea 407-XVI din 21.12.2006.
7. La soluţionarea litigiilor ce decurg din raporturile de asigurare, instanţele de judecată vor reţine că, ca dovadă a încheierii contractului de asigurare CASCO pot fi înscrisurile ce rezultă din dispoziţiile art.679, 681, 687 şi 1308 alin.(6) Cod civil, inclusiv
poliţa de asigurare, iar dovada încheierii contractului de asigurare obligatorie o constituie atît contractul de asigurare obligatorie, cît şi poliţa de asigurare RCA.
Se explică instanţelor de judecată că existenţa contractului de asigurare nu poate fi
dovedită prin martori, chiar dacă există un început de dovadă scrisă. La fel, se menţionează că şi modificarea contractului de asigurare presupune o formă scrisă (art.1308
alin.(5) Cod civil).
8. Se consideră că, contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto
este încheiat pentru un număr nelimitat de utilizatori, dacă acesta a fost încheiat între
asigurător şi persoană juridică sau întreprinzător individual.
La fel, şi persoanele fizice au dreptul de a încheia contract de asigurare de răspundere civilă auto pentru un număr nelimitat de utilizatori. În atare situaţie, instanţele
de judecată pot verifica din conţinutul contractului dacă s-a bifat sau nu spaţiul special
prevăzut, şi dacă au fost indicate în contract şi în cerere persoanele admise la utilizarea
autovehiculului.
La încheierea contractului CASCO, părţile au opţiunea de a prevedea în contract un
număr limitat sau nelimitat de persoane admise la utilizarea autovehiculului.
9. În cazul transmiterii de către o persoană fizică, cu excepţia întreprinzătorului
individual, a autovehiculului în posesiunea unei persoane juridice sau a unui întreprinzător individual în temeiul contractului de locaţiune sau a altui titlu prevăzut de legislaţie, riscul celor admişi ulterior să utilizeze autovehiculul nu se consideră asigurat prin
contractul încheiat iniţial.
10. În cazurile apariţiei divergenţelor privitor la numărul persoanelor admise la uti-
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lizarea autovehiculului, instanţele de judecată, la soluţionarea acestor litigii, urmează să
se conducă de prevederile HG cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al primei
de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr.318 din 17.03.2008, Hotărîrii
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la primele de asigurare obligatorie de
răspundere civilă auto nr.26/10 din 13.06.2013, şi să ia în considerare conţinutul cererii
depuse de asigurat, a cărei formă este stabilită expres prin Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare nr.20/5 din 16.05.2008, în care, în mod obligatoriu, este necesar să fie
indicate numărul de persoane admise la utilizarea autovehiculului, datele lor personale
(nume, prenume, permis, stagiu de conducere etc.). Aceste date permit asiguratorului
să calculeze corect prima de asigurare şi să identifice dacă la data accidentului poliţa se
extinde şi asupra persoanei vinovate de producerea accidentului.
[Pct.10 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 26.02.2018]
11. Instanţele de judecată urmează să ţină cont de faptul că, dacă în cazul contractelor de asigurare CASCO, legislaţia în vigoare admite achitarea primei de asigurare în
rate în termenii stabiliţi prin contract, atunci în cazul contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, prima de asigurare se achită integral la încheierea contractului de asigurare pentru toată perioada de asigurare, specificată în poliţa de asigurare
RCA şi/sau în certificatul de asigurare „Carte Verde”.
Mărimea concretă a primei de asigurare în cazul asigurărilor benevole se stabileşte
în contractul de asigurare prin acordul comun al părţilor, iar în cazul asigurării obligatorie de răspundere civilă auto, prima de asigurare este calculată de către asigurător în
conformitate cu Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la primele
de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto nr.26/10 din 13.06.2013.
Primele de asigurare de bază şi valoarea coeficienţilor de rectificare, aferenţi asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă şi externă, se stabilesc de către asigurători, în baza calculelor efectuate în conformitate cu metodologia unică, aprobată de
autoritatea de supraveghere, care va stabili modul de calcul al primelor de asigurare de
bază, tipurile de coeficienţi de rectificare şi modul de calcul al acestora, cota minimă şi
cota maximă a cheltuielilor asigurătorului şi a marjei de profit, incluse în structura primei de asigurare, alte aspecte actuariale. Prima de asigurare, spre încasare de la asigurat,
se calculează prin aplicarea la prima de asigurare de bază a coeficienţilor de rectificare şi
a coeficientului bonus-malus.
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 26.02.2018]
12. La examinarea acestei categorii de litigii, instanţele de judecată vor avea în vedere că, conform art.1313 alin.(6) Cod civil, perioada de asigurare este intervalul de timp
de cel mult un an sau mai puţin dacă primele de asigurare sunt calculate corespunzător.
Termenul de acţiune al contractului de asigurare CASCO începe din momentul
achitării primei de asigurare sau a primei rate şi încetează la ora 24 a ultimei zile din
termenul convenit pentru asigurare dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
Termenul contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto este de 12
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luni, însă legislaţia în vigoare permite încheierea contractelor de asigurare cu perioade
de asigurare mai mici decît 12 luni pentru asigurările obligatorii de răspundere civilă
auto externă („Carte Verde”), autovehicule speciale, echipate de uzina producătoare sau
reutilate legal cu dispozitive şi instalaţii pentru lucrări sezoniere agricole, de deszăpezire
sau alte lucrări similare.
13. Neachitarea în termen a unei ratei a primei de asigurare în cazurile contractelor de asigurare CASCO nu produce în sine încetarea contractului de asigurare benevolă,
dacă o asemenea clauză nu a fost prevăzută în contract, dar oferă asigurătorului dreptul de
a rezilia contractul cu respectarea unui termen de preaviz de o lună. Totodată, legea prevede şi alte condiţii de reziliere a acestui contract (art.18 alin.(2) din Legea nr.407-XVI).
Instanţele de judecată urmează să nu confunde dreptul asigurătorului de a rezilia
contractul de asigurare CASCO, în cazul în care plata primei de asigurare este prevăzută în rate, cu dreptul asigurătorului de a respinge cererea de plată a despăgubirilor de
asigurare.
Asigurătorul va avea dreptul să refuze în plata despăgubirilor de asigurare, dacă asiguratul este în întîrziere cu plata ratei scadente şi nu a plătit această rată nici în interiorul termenului de păsuire de 2 săptămîni, stabilit în contractul de asigurare, şi dacă evenimentul asigurat/cazului asigurat s-a produs în timpul aflării asiguratului în întîrziere.
Temeiurile încetării contractului de asigurare CASCO pot fi stabilite prin acordul
părţilor, în cazurile prevăzute de art.18 alin.(1) din Legea nr.407-XVI, şi în cazurile în
care asigurătorul în perioada de asigurare a achitat despăgubiri de asigurare în mărimea
sumei asigurate prevăzută în contractul de asigurare.
Se reţine că, în cazurile prevăzute de art.18 alin.(1) lit.a) din Legea nr.407-XVI,
încetarea contractului poate avea loc doar cu respectarea prevederilor art.709, art.1323
Cod civil.
14. În cazul în care asigurătorul CASCO a plătit despăgubirea de asigurare, nefiind
achitate ratele primei de asigurare de către asigurat, compania de asigurări este în drept
să reţină ratele de primă de asigurare neachitate din cuantumul despăgubirii de asigurare datorate sau să solicite încasarea ratelor de primă neachitate prin înaintarea unei
acţiuni în instanţa de judecată, dacă contractul nu prevede altfel.
15. Rezilierea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto poate
avea loc numai cu acordul părţilor, iar încetarea contractului de asigurare obligatorie
de răspundere civilă auto are loc în cazurile prevăzute de art.10 din Legea nr.414-XVI,
precum şi în cazurile în care asigurătorul în perioada de asigurare a achitat despăgubirea
de asigurare în mărimea maximă prevăzută de art.14 din această lege.
16. Se explică instanţelor judecătoreşti că, contractul de asigurare obligatorie de
răspundere civilă auto nu încetează la producerea cazului asigurat, întrucît valabilitatea
asigurării este corespunzătoare termenului de acţiune al contractului.
Competenţa instanţelor de judecată
17. Litigiile apărute între asigurător şi asigurat, precum şi între alte persoane, care
ţin de exercitarea obligaţiilor de asigurare (CASCO şi asigurare obligatorie), se înaintează în oricare din sediile instanţei, în a cărei rază teritorială se află domiciliul pârâtului,
iar împotriva unei organizaţii, în unul dintre sediile instanţei, în a cărei rază teritorială
se află sediul persoanei juridice respective (art.38 CPC).
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Acţiunile în materie de asigurare se pot depune în oricare dintre sediile instanţei de
la domiciliul asiguratului, de la locul aflării bunurilor sau de la locul accidentului (art.39
alin.(13) CPC).
În cazul în care, cazul asigurat s-a produs în afara hotarelor Republicii Moldova,
persoana păgubită care dispune de contractul de asigurare CASCO, încheiat cu compania de asigurări din Republica Moldova, urmează să se adreseze instanţei competente în
temeiul acelui contract.
[Pct.17 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 26.02.2018]
18. Instanţele de judecată trebuie să ţină cont că, la examinarea litigiilor ce ţin de
contractele de asigurare CASCO şi contractele obligatorii de răspundere civilă auto, încheiate cu persoane fizice, aplicabilitate are şi Legea privind protecţia consumatorilor în
partea ce ţine de examinarea petiţiilor asiguraţilor (beneficiarilor) sau ale terţelor persoane (art.43 din Legea nr.407-XVI). Pentru aceste încălcări pot fi dispuse sancţiunile
prevăzute de art.20, 32 din Legea nr.105-XV privind protecţia consumătorului.
19. Se va reţine că, în conformitate cu art.83, 84 CPC, fiecare cerere de chemare în
judecată, cît şi în cazul cererii reconvenţionale, se impune cu taxa de stat. Mărimea taxei
de stat se stabileşte conform prevederilor Legii taxei de stat (art.3 alin.(1) lit.a)).
20. La examinarea litigiilor ce decurg din asigurările obligatorii şi facultative, instanţele de judecată urmează să verifice respectarea de către reclamant a termenului de
prescripţie extinctivă.
Legislaţia în acest sens prevede apărarea drepturilor în cadrul termenului general
de prescripţie de 3 ani.
Totodată, conform art.271 Cod civil, acţiunea privind încasarea despăgubirilor de
asigurare se va respinge în temeiul expirării termenului de prescripţie numai la cererea
persoanei în a cărei favoare a curs prescripţia depusă, pînă la încheierea dezbaterilor
judiciare.
În revendicările cu privire la repararea prejudiciului cauzat vieţii sau sănătăţii, subiectul raportului material litigios cu privire la asigurare nu cade sub incidenţa prevederilor art.280 lit.c) Cod civil, deoarece aceste raporturi juridice rezultă din contract.
21. La examinarea litigiilor legate de contractele de asigurare CASCO, se vor lua în
considerare condiţiile contractului privitor la termenii achitării despăgubirilor de asigurare. Termenul de prescripţie începe să decurgă de la momentul închiderii dosarului
de daune, emiterii ordinului de achitare şi înştiinţării păgubitului. Acelaşi termen se
calculează şi în cazurile înaintării acţiunii în temeiul art.1329 Cod civil.
În cazurile contractelor de asigurare obligatorie, termenul de prescripţie se va calcula ţinînd cont de prevederile art.28 alin.(1) din Legea nr.414-XVI, care prevăd că asigurătorul este obligat să plătească despăgubirile în termen de 10 zile calendaristice de la
data finalizării dosarului de daune.
22. În faza pregătirii pentru dezbaterile judiciare a pricinilor ce decurg din asigurările obligatorii de răspundere civilă auto este indispensabilă stabilirea corectă de către
instanţele de judecată a componenţei participanţilor la proces şi implicarea în proces a
altor persoane.
Stabilirea corectă a componenţei participanţilor la proces trebuie să fie realizată atît
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sub aspect cantitativ (antrenarea numerică a tuturor participanţilor la proces), cît şi sub
aspect calitativ (determinarea corectă a calităţii lor procesuale în proces).
La examinarea litigiilor ce derivă din asigurarea obligatorie de răspundere civilă
auto, este obligatorie atragerea în proces, în calitate de intervenient accesoriu/pîrît, a
persoanei răspunzătoare de producerea accidentului rutier (art.67-69 CPC, art.22 alin.
(2) din Legea nr.414-XVI).
În cazul în care se constată că, contractul de asigurare CASCO a fost încheiat de o
companie de leasing, iar posesorul este persoana păgubită în accidentul rutier, instanţele de judecată sunt obligate să atragă ca parte în proces şi compania de leasing.
Astfel, participanţii la proces pot fi subiecţii raportului material litigios, şi anume,
persoana păgubită, posesorul de autovehicul, utilizatorul, asigurătorul şi asiguratul, persoana răspunzătoare de producerea accidentului rutier.
23. Drepturile persoanei păgubite prin accidentul produs pe teritoriul Republicii
Moldova de un autovehicul aflat în posesiunea asiguratului se exercită faţă de asigurătorul de răspundere civilă, iar în cazul în care nu a fost încheiat un contract de asigurare
sau au rămas neidentificaţi autorul sau autovehiculul – faţă de Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (art.20 alin.(5) din Legea nr.414-XVI).
24. Se explică instanţelor de judecată că, în vederea reparării prejudiciului cauzat
mijlocului de transport în rezultatul accidentului rutier, instanţa de judecată poate fi
sesizată, în contractele CASCO numai de către beneficiar, iar în contractele de asigurare
obligatorie, de proprietarul de drept al autovehiculului.
25. Instanţele de judecată trebuie să ţină cont că obligaţiile ce le revin asigurătorului
şi asiguratului la producerea riscului asigurat (CASCO) sau la producerea accidentului
rutier în cazul contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto sunt diferite de cele ce le revin acestora la încheierea contractelor.
Obligaţiile părţilor contractante la producerea accidentului rutier în cazurile contractului CASCO se stabilesc prin contract. Însă, sunt aplicabile şi prevederile art.1315,
1316 Cod civil.
În cazul contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, obligaţiile
părţilor contractante, la producerea accidentului de autovehicul, sunt stabilite prin lege
(art.18, 19 din Legea nr.414-XVI). Astfel, alte obligaţii decît cele prevăzute prin lege nu
vor putea fi stabilite prin contract.
Despăgubirile de asigurare
26. Drept temei pentru plata despăgubirilor de asigurare atît în contractele CASCO, cît şi în contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, constituie
survenirea cazului asigurat, vinovăţia persoanei răspunzătoare de cauzarea prejudiciului, legătura cauzală între accidentul de circulaţie produs şi prejudiciul cauzat.
Dovada survenirii riscului asigurat, poate fi confirmată, în dependenţă de riscul
asigurat (CASCO sau asigurare obligatorie de răspundere civilă auto), prin actele perfectate de către organele afacerilor interne, procuratură, serviciul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale, unităţilor de pompieri, prin raporturile de expertiză a organelor
competente, prin actele judecătoreşti de dispoziţie.
Se reţine că depoziţiile martorilor, în sine, nu pot constitui dovadă a survenirii cazului asigurat.
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Dovada vinovăţiei poate fi confirmată prin decizia agentului constatator, sentinţă
sau decizie judecătorească care au devenit definitive şi executorii.
27. Se atrage atenţia instanţelor de judecată că în cazul în care prin hotărîrea instanţei de judecată decizia agentului constatator cu privire la aplicarea sancţiunii contravenţionale a fost anulată, iar procesul-verbal cu privire la contravenţie a fost declarat nul,
cu încetarea procesului contravenţional în temeiul art.445, 443 Cod contravenţional,
vinovăţia asiguratului/utilizatorului în comiterea accidentului rutier şi răspunderea asiguratului/utilizatorului pentru pagube produse de autovehicul nu se exclude.
La fel, se remarcă faptul că asigurătorul nu este absolvit de obligaţia plăţii despăgubirilor de asigurare în rezultatul accidentului rutier comis de asigurat/utilizator, în cazul
în care fapta, printr-o lege nouă, nu mai este considerată contravenţie, în cazul în care
persoanele enumerate în art.4 alin.(3) Cod contravenţional nu pot fi supuşi răspunderii
contravenţionale, precum şi în cazul cînd în baza art.26 lit.d) şi e) Cod contravenţional,
persoanele se înlătură de răspundere contravenţională.
În cazul în care procedura penală a fost încetată, clasată sau dispusă scoaterea persoanei de sub urmărire penală în cazurile de nereabilitare a persoanei, în baza art.284286 CPP, asigurătorul, care a încheiat contract de asigurare obligatorie de răspundere
civilă auto, este obligat să plătească despăgubirea de asigurare, fie persoanei păgubite,
fie asigurătorului CASCO în temeiul art.1329 Cod civil sau art.22 alin.(13) din Legea
nr.414-XVI.
28. Nu va fi considerat dovadă a vinovăţiei asiguratului/utilizatorului în comiterea accidentului rutier, cazul în care procesul contravenţional a fost încetat în temeiul
art.441 alin.(1) lit.a), art.19-31 Cod contravenţional.
În acelaşi timp, existenţa unei sentinţe irevocabile de achitare în baza art.390 CPP,
duce la reabilitarea deplină a asiguratului/utilizatorului şi exclude răspunderea companiei de asigurare.
Această situaţie rezultă din dispoziţia art.1398 Cod civil, şi anume, prin aceea că
lipseşte, potrivit regulii generale, una din condiţiile răspunderii delictuale – vinovăţia.
Instanţele de judecată urmează să ţină cont că hotărîrile organelor din stînga Nistrului, prin care se constată vinovăţia persoanei care a comis accidentul rutier, survenirea riscului asigurat sau actele de efectuare a reviziei tehnice, nu pot fi admise, deoarece
nu sunt probe admisibile în sensul art.117, 122 alin.(3) CPC .
Însă, instanţele de judecată urmează să ţină cont că lipsa deciziei agentului constatator a organelor de resort nu generează şi respingerea în mod arbitrar a cererii de
chemare în judecată.
Prin urmare, instanţa de judecată este în drept, în cadrul judecării cauzei civile privind repararea prejudiciului rezultat din accidentul rutier, să constate vinovăţia pîrîtului
în cauzarea prejudiciului material.
29. Dacă autorităţile publice competente nu au reţinut elemente determinante cu
privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului de autovehicul ori la pagubele cauzate, aceste elemente pot fi dovedite de partea interesată (asigurător, asigurat,
utilizator, persoana păgubită) prin orice mijloc legal de probă, administrate în cadrul
dezbaterilor judiciare.
30. Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că Legea nr.407-XVI, prin art.16
alin.(7) lit.c), acordă dreptul asigurătorului să conteste, după caz, în instanţa de judecată
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actele emise de către organele de constatare a circumstanţelor producerii cazului asigurat, precum şi deciziile adoptate referitor la stabilirea culpei asiguratului în producerea
cazului asigurat.
În acest sens, în toate cazurile în care ar putea fi influenţate drepturile şi obligaţiile
companiei de asigurări, în conformitate cu art.67 CPC, instanţele de judecată, la cerere
sau din oficiu, introduce în proces în calitate de intervenient accesoriu compania de
asigurare.
31. Plata despăgubirilor de asigurare este obligatorie pentru asigurători, în cazul
survenirii riscului asigurat şi stabilirii vinovăţiei persoanei în comiterea accidentului
rutier, atât în contractele CASCO, cât şi în contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.
În acelaşi timp, legislatorul, prin prisma art.17 alin.(1) din Legea nr.407-XVI, a stabilit temeiuri de refuz deplin sau parţial de a plăti despăgubirea de asigurare în asigurările de bunuri.
[Pct.31 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 26.02.2018]
32. Nerespectarea de către asigurat sau de către utilizatorul autovehiculului a
obligaţiei de înştiinţare a organelor competente despre producerea accidentului şi
în timp de 48 de ore a asigurătorului, a participanţilor la accident, nu îl scuteşte pe
asigurător de obligaţia de a plăti despăgubirea, el fiind în drept să înainteze împotriva asiguratului acţiune de regres privind cheltuielile suplimentare aferente neîndeplinirii prevederilor menţionate, spre exemplu, cheltuielile de deplasare la locul de
examinare a autovehiculului deteriorat, care ulterior accidentului rutier a fost tractat
într-o altă localitate.
Apariţia acestor situaţii, precum şi a altor situaţii acordă asigurătorului de asigurare
obligatorie de răspundere civilă auto sau, după caz, Biroului Naţional al Asigurărilor de
Autovehicule, în temeiul art.15 alin.(1), art.18 lit.b) şi c), art.29 din Legea nr.414-XVI şi
art.17 alin.(1) şi (2) din Legea nr.407-XVI, dreptul la acţiune în regres împotriva persoanei răspunzătoare de producerea pagubelor.
Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că acţiunile intenţionate, cît şi infracţiunile intenţionate, comise de asigurat sau beneficiar, trebuie să fie constatate prin
hotărîrile organelor competente.
Excepţie de la regula dată este cazul în care posesorul autovehiculului este persoana
juridică sau întreprindere individuală care, conform pct.3 şi 18 din Anexa nr.3 la HG
1047 din 08.11.1999 cu privire la reorganizarea sistemului informaţional automatizat
de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării
autovehiculelor şi remorcilor acestora, sunt obligaţi de a supune reviziei tehnice autovehiculul.
În cazul în care acţiunea de regres este înaintată în baza art.29 lit.f) din Legea nr.414XVI, răspunderea pentru pagubele produse revine utilizatorului autovehiculului.
33. Asigurătorul poate fi absolvit de obligaţia de plată a despăgubirii de asigurare în
cazul în care persoana păgubită nu a asigurat accesul asigurătorului sau reprezentantului de despăgubiri al acestuia, în termen de 5 zile, la bunurile avariate (art.20 alin.(6) şi
(7) din Legea nr.414-XVI).
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34. Se reţine că nu au dreptul să se adreseze cu acţiune în regres asigurătorii în
contractele de asigurare CASCO către Biroul Naţional al Asigurărilor de autovehicule
în cazul în care au achitat despăgubirea de asigurare în baza contractului de asigurare
respectiv, fapt ce rezultă din pct.14 din Regulamentul privind fondul de protecţie a
victimelor străzii, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Pieţii Financiare din 09.04.2009,
nr.19/11.
35. Pagubele rezultate din accidentul rutier por fi cauzate atît de autovehicule, cît
şi de remorci.
Pagubele provocate în accidentul rutier de o remorcă vor fi acoperite de asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto a posesorului de autovehicul doar dacă remorca
este tractată de acest autovehicul sau s-a separat de autovehicul şi a continuat să se deplaseze.
În sensul 15 alin.(7) din Legea nr.414-XVI, în urma survenirii cazului asigurat
provocat de tractarea unui autovehicul de altul şi ulterioara desprindere a autovehiculului tractat, care a continuat să se deplaseze, despăgubirea de asigurare urmează a fi
achitată de asigurătorul de răspundere civilă auto a autovehiculului ce tracta, aceasta
fiind o prevedere specială, ce derogă de la regula generală statuată la art.15 alin.(1) din
aceeaşi lege, conform căreia se ia în consideraţie vinovăţia asiguratului/utilizatorului
autovehiculului.
Se reţine că nu are nici o importanţă vinovăţia persoanei ce conducea autovehiculul tractat şi, respectiv, sunt inaplicabile prevederile art.17, conform cărora, în cazul
în care părţile au provocat din culpă accidentul sau majorarea pagubei, fiecare dintre
ele va fi obligată să compenseze numai partea din pagubă care îi este imputabilă. Respectiv, în primul caz, nu va fi angajată răspunderea asigurătorului autovehiculului ce
era tractat.
Însă, în cazul în care pagubele sunt provocate de remorcă ce nu este tractată de
autovehicul sau este separată de autovehicul şi staţionează, acestea vor fi acoperite de
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a posesorului ei.
Limitele răspunderii asigurătorului
36. Limitele răspunderii asigurătorului în contractele de asigurare CASCO se stabilesc prin acordul părţilor, însă nu pot depăşi cuantumul sumei asigurate stabilit în
contractul de asigurare, iar în contractele de asigurare obligatorie limitele răspunderii
asigurătorului se stabilesc conform art.14 din Legea nr.414-XVI.
[Pct.36 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 26.02.2018]
37. În cazurile de plată a despăgubirilor de asigurare pentru deteriorarea bunurilor,
cît şi în cazul vătămării corporale, se admite posibilitatea stabilirii despăgubirilor prin
acordul scris dintre persoana păgubită şi asigurător (art.22, art.25 alin.(1) din Legea
nr.414-XVI).
Acordul dintre persoana păgubită şi asigurător are un caracter total, necondiţionat, definitiv şi stinge toate pretenţiile ce decurg din pagubele care erau sau puteau fi
cunoscute la data realizării acordului, pentru pagubele ce s-au acoperit pe această cale,
cu excepţia situaţiei în care, ulterior plăţii despăgubirii pentru vătămări corporale,
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starea persoanei păgubite s-a agravat ori a intervenit decesul ei ca urmare a aceluiaşi
accident.
Prin urmare, dacă se constată că printr-un acord cu privire la cuantumul despăgubirii de asigurare părţile au convenit de comun acord asupra sumei integrale a despăgubirii de asigurare pentru pagubele suportate în urma survenirii cazului asigurat şi
dacă ulterior o parte a formulat o acţiune în instanţa de judecată cu privire la pretenţii
ce decurg din pagubele care erau cunoscute la data realizării acordului, acordul nefiind
anulat, atunci instanţa de judecată, în temeiul art.1333 Cod civil, art.22 alin.(1) din Legea nr.414-XVI, va trebui să respingă acţiunea.
Deci, acordul va fi apreciat ca o tranzacţie între părţi, avînd autoritatea lucrului
judecat, prin a cărei încheiere se prezumă că părţile au dat soluţie litigiului.
Totodată, conform art.22 alin.(3) din legea menţionată, despăgubirile nu pot fi stabilite pe baza acordului dintre persoana păgubită sau reprezentantul acesteia şi asigurător în cazul în care:
a) persoanele care formulează pretenţii de despăgubire sunt: soţul (soţia) sau persoanele care se află la întreţinerea asiguratului răspunzător de producerea pagubei ori
sunt angajaţii lui;
b) persoanele care formulează pretenţii de despăgubire, în caz de vătămare corporală sau deces, sunt copiii, părinţii, fraţii sau surorile asiguratului răspunzător de producerea pagubei care nu se află la întreţinerea lui.
[Pct.37 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 26.02.2018]
38. În cazul în care mărimea prejudiciului cauzat la avarierea sau distrugerea de
bunuri, sau în caz de vătămări corporale sau deces, depăşeşte limitele răspunderii
asigurătorului de răspundere civilă auto, obligaţia de plată a diferenţei îi revine persoanei răspunzătoare de producerea accidentului (art.16 alin.(2) din Legea nr.414XVI).
De asemenea, persoana vinovată va suporta şi cheltuielile legate de reducerea valorii bunului după reparaţie şi paguba morală (art.1398, 1422 Cod civil, art.219 CPP,
art.387 Cod Contravenţional).
În sensul art.14 alin.(6) din Legea nr.414-XVI, asigurătorul va despăgubi în mărimea ce depăşeşte limitele prevăzute de lege numai pe posesorul de autovehicul, care are
încheiat contract de asigurare benevolă (facultativă) de răspundere civilă.
39. Se va ţine cont de faptul că nu întotdeauna diferenţa de despăgubire poate fi
pusă pe seama persoanei răspunzătoare de accident.
Astfel, potrivit prevederilor art.28 alin.(31) din Legea nr.414-XVI, în cazul în care,
în drepturile persoanei păgubite s-a subrogat asigurătorul de bunuri, conform prevederilor art.22 alin.(13) din Legea nr.414-XVI, eventuala diferenţă de despăgubire dintre
asigurarea de bunuri şi asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto rămîne pe contul asigurătorului de bunuri, fără a fi recuperată de la asigurat (persoana răspunzătoare
de accident) cu condiţia că despăgubirea de asigurare plătită de asigurătorul de bunuri
nu depăşeşte limitele răspunderii stabilite prin Legea nr.414-XVI.
40. Instanţele de judecată urmează să ia în considerare că, în cazul contractului de
asigurare de bunuri, inclusiv contractele de asigurare CASCO, despăgubirea de asigura-
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re nu poate depăşi valoarea bunurilor la data producerii cazului asigurat şi nici cuantumul prejudiciului real suportat (art.15 alin.(5) din Legea nr.407-XVI).
În contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, despăgubirea de
asigurare nu poate depăşi diferenţa dintre valoarea bunului din momentul producerii
accidentului şi valoarea rămasă, ţinîndu-se cont de limita prevăzută de lege (art.22 alin.
(7) din Legea nr.414-XVI).
41. Instanţele de judecată urmează să facă distincţie între noţiunile limitelor
răspunderii asigurătorului „în cazul distrugerii autovehiculului” şi „în cazul
avarierii lui”.
În cazul distrugerii autovehiculului, persoana păgubită va beneficia de o despăgubire de asigurare echivalentă valorii bunului, la data producerii cazului asigurat, iar în
situaţia avarierii bunului, despăgubirea va fi egală costului cheltuielilor necesare pentru
restabilirea automobilului în situaţia în care acesta se afla pînă la producerea cazului
asigurat (adică în valoare egală cu cheltuielile de restabilire).
În orice caz, despăgubirea nu poate depăşi valoarea pagubei real suportate, diferenţa dintre valoarea autovehiculului de la data procedurii accidentului şi valoarea
rămasă conform actului de reevaluare, încheiat de către o unitate de specialitate, şi
limita despăgubirii prevăzută de art.14 alin.(2), art.22 alin.(7), 23 alin.(1) din Legea
nr.414-XVI.
Prin unitate de specialitate se subînţelege persoana fizică sau persoană juridică autorizată (înregistrată legal), care are ca obiect de activitate comercializarea de autovehicule, de părţi componente şi piese de rezervă şi/sau executarea de lucrări de întreţinere
şi reparaţie a autovehiculelor (art.2 din Legea nr.414-XVI).
Prin părţi componente sau piese care trebuie înlocuite se are în vedere acelea a căror
reparaţie sau folosinţă nu mai este posibilă din punct de vedere tehnic din cauza gradului înalt de avariere ori acelea a căror reparaţie este posibilă, dar costul lor, inclusiv cheltuielile pentru materiale, pentru lucrările de demontare şi montare aferente, depăşeşte
valoarea de nou a părţii componente sau a piesei respective.
42. În cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, la stabilirea valorii
autovehiculului avariat la momentul producerii accidentului rutier, instanţele de judecată vor lua în considerare valoarea bunului conform preţurilor de piaţă din RM, dar nu
valoarea declarată a bunului, în cazul în care bunul a fost importat din străinătate, avînd
în vedere faptul că autovehiculul constituie un bun ce-i aparţine cu drept de proprietate, fie unei persoane fizice, fie unei persoane juridice, înregistrat pe teritoriul RM, în
conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 08.11.99 cu privire la reorganizarea
Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al
transporturilor şi introducere atestării a autovehiculelor şi remorcilor acestora.
În cadrul asigurării de vehicule terestre (CASCO), despăgubirea de asigurare se va
limita la suma asigurată indicată în contractul de asigurare CASCO, însă nu va putea
depăşi valoarea autovehiculului la data accidentului rutier declarată la momentul încheierii contractului de asigurare de asigurat şi verificată de asigurător conform preţurilor
de piaţă din RM.
Potrivit prevederilor art.15 alin.(2) şi (5) din Legea nr.407-XVI, suma asigurată indicată în contractul de asigurare de bunuri, inclusiv CASCO, nu poate fi mai mare decît
valoarea bunului la data încheierii contractului, în partea ce se excede contractul de asi-
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gurare fiind nul, iar despăgubirea de asigurare nu poate depăşi valoarea bunului la data
producerii cazului asigurat şi nici cuantumul prejudiciului real suportat.
43. Valoarea rămasă a autovehiculului constituie valoarea părţilor din autovehicul
rămase neavariate în urma distrugerii lui.
[Pct.43 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 26.02.2018]
44. La plata despăgubirilor de asigurare în cazurile de distrugere totală a autovehiculului, atît asigurătorul CASCO, cît şi asigurătorul de răspundere civilă auto sunt în
drept să plătească despăgubirile de asigurare prin scăderea din cuantumul despăgubirii
de asigurare a costului părţilor componente şi pieselor autovehiculului rămase neavariate în urma distrugerii lui, dacă contractul nu prevede altfel.
Refuzul persoanei păgubite sau asiguratului CASCO de a restitui aceste părţi componente sau piese urmează a fi apreciat, în temeiul art.1389 Cod civil, ca îmbogăţire fără
justă cauză.
45. În cazurile în care în Republica Moldova nu există nici o unitate de specialitate pentru reparaţia anumitor modele de autovehicule sau nu se vînd în reţeaua
de comercializare părţi componente şi piese pentru modelul în cauză, despăgubirea
poate avea loc la prezentarea actelor ce confirmă costul reparaţiei şi a pieselor sau
materialelor necesare pentru efectuarea reparaţiei. În aceste cheltuieli se va include
cheltuielile de transport, taxele vamale şi TVA aferentă (art.23 alin.(7) din Legea
nr.414-XVI).
În cazul în care la unele părţi componente sau piese pentru autovehicul nu există
preţuri practicate de unităţile de specialitate, valoarea de nou a acestora se stabileşte pe
baza preţurilor din cataloagele pieselor de schimb sau, în lipsa, prin analogie cu preţurile
la părţile componente sau la piesele unor autovehicule similare (alin.(8) art.23 din Legea
nr.414-XVI).
46. Dacă în contractele de asigurări de bunuri CASCO sau obligatorii este prevăzută reparaţia autovehiculului deteriorat la unitatea de specialitate cu care asigurătorul
are încheiat contract, atunci în cazul neîndeplinirii obligaţiilor în privinţa termenului de
reparare, asiguratul este în drept să se adreseze la altă unitate de specialitate.
În acest caz, asigurătorul este obligat să achite despăgubirea în limita daunelor stabilite în dosarul de daune, ţinînd-se cont de cheltuielile efectiv suportate probate cu
documente justificative prevăzute de legislaţia în vigoare (facturi fiscale, bonuri de casă,
etc.).
Despăgubirea de asigurare se plăteşte de către asigurător în bani. Compensarea se
permite şi prin restabilirea sau repararea bunurilor.
Pentru calitatea efectuării reparaţiei de către unitatea de specialitate aleasă de către
asigurător, cu acordul scris al asiguratului, va purta răspundere compania de asigurare
(art.6 alin.(4) din Legea nr.407-XVI).
47. La stabilirea componenţei numerice a pieselor care urmează a fi reparate sau
urmează a fi înlocuite, instanţele de judecată urmează să ia în consideraţie doar datele
consemnate în procesul-verbal de constatare a pagubelor, semnat de părţi.
Dacă în timpul demontării sau reparaţiei bunului avariat se descoperă şi alte pagube produse de accident, care nu au putut fi constatate iniţial, la încheierea unui
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proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor urmează a fi antrenate persoanele care au participat iniţial. În caz contrar, aceste cheltuieli nu vor fi reparate de către
asigurător.
48. Instanţele de judecată la examinarea acestei categorii de litigii vor avea în vedere
că, chestiunile ce vizează repararea prejudiciului cauzat prin deteriorarea autovehiculului în rezultatul accidentului rutier pot duce la intersectarea intereselor asigurătorilor
CASCO care, în conformitate cu art.1329 Cod civil, au dreptul la subrogare şi a intereselor asiguratorilor de răspundere civilă auto.
49. În cazul în care persoana terţă păgubită în rezultatul accidentului rutier avea
încheiat un contract de asigurare benevolă de bunuri şi în vederea reparării despăgubirii
s-a adresat acestui asigurător, la constatarea pagubelor şi la întocmirea procesului-verbal de constatare a pagubelor, asigurătorul de bunuri este obligat să invite şi asigurătorul
de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, care este în drept să participe la constatarea avariilor, adoptarea soluţiilor tehnologice, evaluarea şi stabilirea despăgubirilor,
la întocmirea proceselor-verbale iniţiale şi a celor suplimentare.
Neprezentarea asigurătorului de răspundere civilă auto, invitaţia căruia urmează a
fi probată printr-un înscris justificativ, nu împiedică asigurătorul de bunuri să constate
pagubele ce vor fi opozabile asigurătorului de răspundere civilă auto absent de la procesul de constatare a pagubelor.
50. Despăgubirea de asigurare se plăteşte de către asigurătorul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, fie asigurătorului CASCO, în temeiul art.1329 Cod civil,
fie persoanei păgubite în accidentul rutier.
[Pct.50 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 26.02.2018]
51. Instanţa de judecată urmează să ţină cont de daunele cauzate pentru care asigurătorul acordă despăgubiri şi pentru care nu acordă.
În contractele CASCO, asigurătorul nu va acorda despăgubiri pentru riscurile neasigurate, precum şi în alte cazuri prevăzute de contract, care eliberează companiile de
asigurare de obligaţia reparării daunelor cauzate.
Se reţine că asigurătorul este în drept să refuze deplin sau parţial în acordarea despăgubirilor şi în cazurile de asigurare CASCO, în conformitate cu prevederile art.17 alin
(1) din Legea nr.407-XVI.
Pentru pagubele produse în împrejurările prevăzute de art.16 alin.(1) din Legea
nr.414-XVI asigurătorul nu acordă despăgubiri.
La fel, nu poate fi pusă pe seama asigurătorului cheltuielile legate de închirierea altui mijloc de transport de către persoana păgubită în perioada reparaţiei autovehiculului
deteriorat.
Aceste cheltuieli în sensul art.16 alin.(2) din Legea nr.414-XVI revin persoanei răspunzătoare de producerea accidentului.
52. Se menţionează că, potrivit prevederilor art.21 alin.(3) lit.m) din Legea nr.414XVI, în cazul în care persoana păgubită a primit despăgubirea de asigurare, însă ulterior
actele perfectate de către organele competente, după caz, au fost anulate, aceasta este
obligată să restituie despăgubirea primită, dacă în dosarul de daune se conţine angajamentul scris al acesteia.
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Stabilirea şi plata despăgubirilor
53. Deschiderea dosarului de daune şi întocmirea procesului-verbal de constatare
a pagubelor, atît în cazul asigurării CASCO, cît şi în cazul asigurării obligatorie de răspundere civilă auto, constituie condiţii obligatorii pentru asigurător, acesta nefiind în
drept să refuze în efectuarea acestor proceduri.
Pentru contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, legea prevede
expres termene speciale în cadrul cărora asigurătorul urmează să examineze bunurile
avariate şi să încheie procesul-verbal de constatare a pagubelor (art.19 alin.(1) lit.c) din
Legea nr.414-XVI).
Procesul-verbal de constatare a pagubelor nu poate fi contestat separat în instanţa
de judecată, acesta urmează a fi apreciat în cumul cu celelalte dovezi prezentate de către
părţi la examinarea acestei categorii de litigii.
54. În toate cazurile, persoana păgubită este obligată să asigure accesul asigurătorului sau reprezentantului de despăgubiri al acestuia la bunurile avariate prin accident
de autovehicul pentru constatarea sau întinderea pagubelor şi întocmirea dosarului de
daune.
În acest sens, în cazul în care păgubitul nu a asigurat în termen de 5 zile accesul
persoanelor menţionate la bunul avariat, asigurătorul este absolvit de la plata despăgubirilor (art.20 alin.(6) şi (7) din Legea nr.414-VI).
Concomitent, Legea nr.414-XVI, la art.21 alin.(2) prevede dreptul persoanei
păgubite de a solicita experţilor independenţi constatarea pagubelor, fără a prezenta asiguratorului bunurile avariate, dacă asigurătorul nu a întocmit procesul-verbal
de constatare a pagubelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării despre
producerea evenimentului asigurat/accidentului de circulaţie. Ca consecinţă, raportul
întocmit de experţii independenţi în asemenea situaţii, va fi opozabil asigurătorului şi
urmează a fi luat în considerare la examinarea litigiilor privind cuantumul despăgubirii de asigurare.
[Pct.54 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 26.02.2018]
54.1. În cazul achitării despăgubirii prin virament, în contul bancar al unităţii de
specialitate, în procesul evaluării pagubei, atunci când este necesară înlocuirea părţilor
componente şi a pieselor, cuantumul despăgubirii de asigurare urmează a fi stabilit de
asigurător, ţinând cont de următoarele:
a) pentru autovehicule cu o vechime de exploatare de până la 3 ani şi un parcurs de
până la 100000 km, costul reparaţiei autovehiculului se stabileşte pe baza documentelor
emise de către unitatea de specialitate, acceptată de părţi. În acest caz, la reparaţia autovehiculului se vor utiliza părţi componente şi piese originale noi;
b) pentru autovehicule cu o vechime de exploatare de 4 ani şi mai mult şi/sau un
parcurs mai mare de 100000 km, costul reparaţiei autovehiculului se stabileşte pe baza
documentelor emise de către unitatea de specialitate, acceptată de părţi. În acest caz, la
reparaţia autovehiculului se vor utiliza părţi componente şi piese noi, fabricate în bază
de licenţă (piese after market) sau originale, foste în folosinţă, care corespund cerinţelor
tehnice şi de securitate rutieră. În cazul când părţile componente şi piesele nou fabricate, în bază de licenţă sau cele originale, foste în folosinţă, nu sunt disponibile pe piaţa
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autohtonă, paguba real suportată pentru autovehicule se va determina, conform preţului la părţile componente şi piesele originale noi.
În cazul în care despăgubirea de asigurare se solicită în numerar sau prin virament,
în contul bancar al persoanei păgubite, indiferent de vechimea de exploatare a autovehiculului şi parcursul acestuia, cuantumul despăgubirii de asigurare se stabileşte, luând
în calcul preţurile medii practicate de minimum trei unităţi de specialitate, acceptate de
părţi pentru manopera şi pentru materialele aferente reparaţiei sau înlocuirii părţilor
componente şi pieselor avariate, precum şi pentru părţi componente şi piese nou fabricate, în bază de licenţă sau originale, foste în folosinţă, care corespund cerinţelor tehnice
şi de securitate rutieră. În cazul când părţile componente şi piesele nou fabricate, în bază
de licenţă sau cele originale foste în folosinţă, nu sunt disponibile pe piaţa autohtonă,
paguba real suportată pentru autovehicule se va determina, ţinând cont de dispoziţiile
alin.(8) al art.23 din Legea nr.414-XVI. Actele de evaluare a despăgubirii de asigurare,
întocmite fără respectarea prevederilor art.23 din Legea nr.414-XVI, nu pot servi drept
temei pentru achitarea despăgubirii de asigurare.
[Pct.54.1 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 26.02.2018]
Stabilirea despăgubirilor de asigurare în cazurile vătămării corporale şi de deces
55. La judecarea cauzelor ce ţin de repararea prejudiciului cauzat prin vătămare
corporală în rezultatul unui accident rutier, se va avea în vedere că dreptul persoanei
păgubite de a cere repararea daunei cauzate este prevăzut de art.616 alin.(2) şi art.1398
alin.(1), 1422 Cod civil.
Daunele pentru care se acordă despăgubiri de asigurare şi mărimea acestora sunt
reglementate în art.14, 25 din Legea nr.414-XVI.
[Pct.55 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 26.02.2018]
56. La examinarea litigiilor legate de stabilirea despăgubirilor în cazurile vătămării
corporale, instanţele de judecată vor avea în vedere că legiuitorul a prevăzut diferite
modalităţi de stabilire a despăgubirilor de asigurare: pentru persoanele păgubite care
la momentul producerii cazului asigurat erau încadraţi în cîmpul muncii şi pentru cei
care la momentul accidentului de circulaţie nu aveau calitatea de salariat. Iar pentru o
anumită categorie de persoane păgubite s-a prevăzut plata unei îndemnizaţii, care nu
poate fi mai mică decît coşul minim de consum. La această categorie se referă persoanele
enumerate în art.25 alin.(2) lit.c) din Legea nr.414-XVI.
Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că, pentru aceste categorii de persoane
păgubite, despăgubirea de asigurare urmează a fi stabilită şi plătită numai pentru perioada de incapacitate temporară de muncă.
Prin „incapacitatea temporară de muncă” se înţelege perioada de spitalizare şi de
concediu medical a persoanei păgubite.
57. În cazul stabilirii invalidităţii ca urmare a vătămărilor corporale, despăgubirea
de asigurare va include diferenţa dintre venitul mediu lunar şi pensia de invaliditate pe
perioada de pînă la anularea invalidităţii.
58. Pornind de la faptul că, în cazul vătămării corporale persoana păgubită are drep-
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tul şi la recuperarea altor cheltuieli suportate, ca urmare a accidentului rutier, prevăzute
de art.25 alin.(2) lit.d) şi e) din Legea nr.414-XVI, instanţele de judecată vor ţine cont
că, cheltuielile de spitalizare şi tratament vor fi determinate, luîndu-se în considerare
preţurile fixate în instituţiile medicale obişnuite din localitatea respectivă şi nicidecum
de cele stabilite în instituţiile medicale cu un nivel de confort sporit, iar cheltuielile de
recuperare trebuie să corespundă preţurilor staţiunilor balneare din Republica Moldova
şi biletelor de călătorie.
Se va admite recuperarea cheltuielilor suportate în instituţiile medicale în afara ţării, în cazul în care în Republica Moldova nu este posibil de a se efectua tratamentul
prescris. Acest fapt urmează să fie confirmat de către Ministerul Sănătăţii al RM.
59. La soluţionarea litigiilor legate de recuperarea despăgubirilor în cazul vătămării
corporale sau deces se va ţine cont de faptul că legea stabileşte limitele răspunderii asigurătorului.
În cazul în care mărimea despăgubirilor depăşeşte limitele răspunderii asigurătorului, diferenţa urmează a fi achitată de către persoana vinovată în comiterea accidentului
rutier, în baza art.1398 Cod civil, sau de posesorul izvorului de pericol sporit, în baza
art.1410 Cod civil, după caz.
60. Din totalitatea cheltuielilor admise în perioada de incapacitate temporară de
muncă se vor exclude cheltuielile care sunt acoperite din fondul de asigurări medicale
conform actelor normative în vigoare.
61. La stabilirea mărimii despăgubirii de asigurare în legătură cu cheltuielile de
spitalizare a persoanei păgubite, instanţele de judecată urmează să aprecieze sumele respective, ţinînd cont de necesitatea şi caracterul rezonabil al lor, cheltuieli necesare şi nu
luxoase, cu excluderea exagerărilor în acest sens.
62. La judecarea cauzelor ce ţin de încasarea despăgubirii de asigurare în caz de
deces a părţii vătămate, în rezultatul unui accident rutier, se va avea în vedere că despăgubirea de asigurare la a cărei achitare va fi obligat asiguratorul va include cheltuielile de deces prevăzute exhaustiv în art.25 alin.(4) din Legea nr.414-XVI şi art.1419
Cod civil.
Celelalte cheltuieli legate de deces (cheltuielile legate de serviciile rituale şi bisericeşti, de procurarea îmbrăcămintei, ţinînd cont de statutul social al defunctului şi de
obiceiurile locale), conform art.1419 alin.(4) Cod civil, se vor repara de către partea
vinovată de producerea accidentului rutier.
63. La determinarea despăgubirii de asigurare în caz de deces al victimei se
va ţine cont că numărul şi categoria persoanelor ce beneficiază de dreptul la despăgubirea de asigurare în cazul decesului persoanei ca urmare a vătămării grave a
integrităţii corporale sau a altei vătămări a sănătăţii, sunt prevăzute la art.1419 alin.
(2) Cod civil.
Modul de calculare a salariului la evaluarea despăgubirii de asigurare în ceea ce priveşte partea din salariu pierdută de persoanele care s-au aflat la întreţinerea defunctului
sau care aveau dreptul la pensie de întreţinere din partea lui, este prevăzut de Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Modului de calculare a salariului
mediu nr.426 din 26.04.2004 (MO, nr.73-76/570 din 07.05.2004).
64. Cheltuielile de tratament şi spitalizare suportate înainte de decesul părţii vătămate, de asemenea, urmează a fi reparate de către asigurător.
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Asigurătorul va fi exonerat de obligaţia de achitare a despăgubirii de asigurare în
caz de deces dacă va demonstra că decesul nu are legătură cauzală cu vătămările obţinute în rezultatul accidentului rutier.
65. La stabilirea despăgubirilor în cazul vătămării sau pieirii animalelor, ele se vor
stabili pe baza preţului animalului de pe piaţa locală la data producerii accidentului.
Cheltuielile de tratament al animalului vor fi rambursate de către asigurător în baza
documentelor justificative prezentate de proprietarul lui.
Păgubitul va prezenta adeverinţă de la primăria locală, precum că este posesorul
animalului vătămat sau pierit. Iar în cazul animalului care trebuie sacrificat şi a cărui
carne poate fi valorificată, la calculul despăgubirii se ia în considerare costul cărnii valorificate, prin deducerea acestei valori.
Modalitatea şi termenii de plată a despăgubirilor de asigurare
66. Dacă părţile în cazul contractului de asigurare CASCO nu au ajuns la un comun acord, cuantumul şi modalitatea reparării pagubei se va stabili de către instanţa de
judecată.
67. Pentru încălcarea termenului de plată a despăgubirii de asigurare, în cazul contractului de asigurare CASCO, din vina asigurătorului acesta este obligat să achite penalitate în mărime de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere.
Conform art.629 Cod civil, penalitatea stabilită prin lege nu poate fi exclusă şi nici
micşorată anticipat prin acordul părţilor.
La determinarea perioadei pentru care urmează a fi încasată penalitatea, este
necesar să se ţină cont de prevederile art.268 lit.a) Cod civil, potrivit căruia clauza
penală urmează a fi încasată pentru perioada anterioară acţiunii, dar nu mai mare de
6 luni.
68. Perioada de întîrziere în contractele de asigurare CASCO, în cazul în care nu se
contestă mărimea despăgubirii, începe să curgă din momentul expirării termenului de
plată a despăgubirii de asigurare stabilit prin contract.
69. În cazul în care mărimea despăgubirii a fost contestată şi prin hotărîrea instanţei de judecată s-a dispus încasarea unei sume mai mari decît cea stabilită de asigurător,
această diferenţă nu poate fi considerată ca o obligaţie executată cu întîrziere. În acest
caz, pentru această diferenţă nu se va plăti/încasa penalitatea.
70. Obligaţia asigurătorului de a plăti despăgubirile de asigurare în contractele
de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto în termen de 10 zile calendaristice
de la data finalizării dosarului de daune este prevăzută în art.28 alin.(1) din Legea
nr.414-XVI.
În situaţiile în care în privinţa persoanei care a cauzat accidentul rutier a fost intentat un dosar penal sau un dosar contravenţional, termenul de plată a despăgubirii de
asigurare se va calcula din momentul în care sentinţa, decizia agentului constatator sau
hotărîrea judecătorească va deveni definitivă şi, respectiv, executorie.
Ca şi în contractele de asigurare CASCO, asigurătorul în contractele de asigurare
obligatorie de răspundere civilă auto, va fi obligat la plata penalităţii în cazul neachitării
în termen a despăgubirilor de asigurare, drept temei fiind prevederile art.6 alin.(6) din
Legea nr.407-XVI, aplicabil tuturor claselor de asigurare în virtutea caracterului general
al normei juridice respective.
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În orice caz, asigurătorul nu va putea cere pe cale de regres sau subrogaţie rambursarea sumelor plătite cu titlu de penalitate.
71. Instanţele de judecată urmează să ţină cont că obligaţiile asigurătorului, care
reies din contractele de asigurare CASCO şi obligatorie de răspundere civilă auto privind plata în termen a despăgubirilor, sunt obligaţii pecuniare, în privinţa cărora sunt
aplicabile prevederile art.619 şi 1328 alin.(3) Cod civil.
În afară de penalitatea care este prevăzută de lege, companiile de asigurare urmează
să achite şi dobînzi de întîrziere pe toată perioada întîrzierii.
În cazurile examinării acţiunilor în regres sau acţiuni prin subrogare, dobînda de
întîrziere, ca şi penalitatea achitată, rămîne pe seama asigurătorului.
72. Se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.3 din 30.03.2009 „Cu
privire la aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce
decurg din asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 16 decembrie 2013
Nr. 11

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a prevederilor
Capitolului XXX1 din Codul de procedură civilă (aplicarea măsurilor
de protecţie în cazurile de violenţă în familie)
nr. 1 din 28.05.2012
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2012, nr.6, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din
26.02.2018
Luînd în consideraţie faptul că practica judiciară de aplicare a prevederilor Capitolului XXX1 din Codul de procedură civilă este neuniformă, întru asigurarea unei
practici corecte şi unitare de soluţionare de către instanţele judecătoreşti a litigiilor privind aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie, în temeiul art.2
lit.e), art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr.789-XIII din
26.03.1996, art.17 CPC, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, prin prezenta hotărîre, dă
următoarele explicaţii:
1. Instanţele judecătoreşti, la examinarea pricinilor civile despre aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie, vor aplica prevederile Constituţiei
Republicii Moldova, Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, Legii cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie
nr.45-XVI din 01.03.2007, Legii privind drepturile copilului nr.338-XIII din 15.12.1994,
Legii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011 (în vigoare de la 14.04.2012), Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi nr.5-XVI din 09.02.2006, Codului familiei, aprobat prin Legea nr.1316-XIV din
26.10.2000, Codului de procedură civilă, aprobat prin Legea nr.225-XV din 30.05.2003,
prevederile altor acte legislative naţionale şi internaţionale ce reglementează raporturi
similare, precum şi jurisprudenţa CEDO.
2. Conform art.7 alin.(1) din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei
în familie nr.45-XVI din 01.03.2007, autorităţile şi instituţiile abilitate cu funcţii de prevenire şi de combatere a violenţei în familie sunt:
a) organele centrale de specialitate ale statului (Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Justiţiei);
b) autorităţile de specialitate ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi
structurile desconcentrate:
- secţiile/direcţiile de asistenţă socială şi de protecţie a familiei;
- direcţiile generale de învăţămînt, tineret şi sport;
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- organele ocrotirii sănătăţii;
- subdiviziunile teritoriale ale poliţiei;
c) administraţia publică locală de nivelul întâi;
d) centrele/serviciile de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie şi a
copiilor lor şi centrele /serviciile de asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali;
e) alte organizaţii cu activităţi specializate în domeniu.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 26.02.2018]
3. Dat fiind faptul că, Capitolul XXX1 – a fost inclus în secţiunea C. Procedura specială a Codului de procedură civilă, această categorie de pricini se va examina conform
regulilor procedurii speciale, ţinîndu-se cont de termenul de examinare specificat la
art.3184 alin.(1) CPC.
4. În conformitate cu art.280 alin.(3) CPC, dacă, la depunerea cererii sau la examinarea pricinii în procedură specială, se constată un litigiu de drept ce ţine de competenţa
instanţelor judecătoreşti, instanţa 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.
Se atenţionează că, la depunerea cererii privind aplicarea măsurilor de protecţie în
cazurile de violenţă în familie, instanţa de judecată, cu respectarea dispoziţiilor art.166,
167 CPC, imediat va intenta procesul şi va dispune examinarea pricinii.
Se menţionează că, în cazurile de violenţă în familie, scopul eliberării ordonanţei
de protecţie constă în prevenirea unui risc real şi imediat, or, sunt puse în pericol viaţa
şi sănătatea victimei, în asigurarea de urgenţă a protecţiei victimei, în preîntîmpinarea
unor noi acte de violenţă asupra victimei şi/sau asupra altor membri ai familiei, precum
şi în prevenirea distrugerii bunurilor victimei, a averii comune a familiei.
5. În conformitate cu art.280 alin.(2) CPC, calitatea de participant la proces o vor
avea petiţionarul şi persoana interesată, precum şi autorităţile publice, conform art.74.
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 26.02.2018]
6. Potrivit art.3181 CPC, cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie se depune de către victimă personal sau prin reprezentant.
În caz de imposibilitate a depunerii cererii de către victimă din cauză de sănătate,
vârstă, alte motive întemeiate, la solicitarea ei, cererea pentru eliberarea ordonanţei de
protecţie poate fi depusă, în interesele victimei, de către organul de poliţie, organul de
asistenţă socială sau de către procuror.
Cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie, în interesele copilului sau ale
persoanei incapabile, poate fi depusă de autoritatea tutelară locală sau de procuror şi în
lipsa solicitării din partea victimei sau a reprezentantului ei legal.
În corespundere cu art.53 alin.(2) din Codul familiei, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale copilului se asigură de părinţi sau persoanele care îi înlocuiesc, iar în cazurile prevăzute de lege – de autoritatea tutelară locală/teritorială sau de alte organe abilitate.
[Pct.6 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.6 din 26.02.2018]
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7. După primirea cererii, instanţa de judecată contactează imediat poliţia de sector
de la locul aflării pîrîtului (agresorului) şi solicită informarea acestuia despre procedura
iniţiată, precum şi citarea legală a acestuia în şedinţa de judecată, ţinînd cont de prevederile art.102 alin.(4), 192 CPC.
Instanţa de judecată poate solicita organului de asistenţă socială sau poliţiei, după
caz, prezentarea unui raport de caracterizare a familiei vizate şi a agresorului. Instanţa
de judecată poate solicita şi alte acte necesare pentru examinarea cererii.
La examinarea cererii victimei violenţei în familie, privind aplicarea măsurilor de
protecţie, instanţa de judecată solicită coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului
Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea neîntârziată a unui
avocat pentru apărarea intereselor victimei. Asistenţa juridică se acordă victimei gratuit.
[Pct.7 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 26.02.2018]
8. În cazul în care, în cadrul citării legale, persoana interesată (agresorul) va refuza
să primească citaţia sau înştiinţarea, colaboratorul de poliţie va întocmi un raport conform procedurii stabilite.
Neprezentarea agresorului la şedinţa de judecată nu împiedică instanţa să examineze cererea (art.3183 CPC).
9. Cererea privind aplicarea măsurilor de protecţie se depune la instanţa judecătorească competentă de la domiciliul sau locul de aflare a victimei sau a agresorului,
de la locul unde victima a solicitat asistenţă sau de la locul unde a avut loc actul de
violenţă.
În cererea privind aplicarea măsurilor de protecţie se indică circumstanţele actului
de violenţă, intensitatea, durata, consecinţele suportate şi alte circumstanţe care indică necesitatea aplicării măsurilor de protecţie, informaţia referitoare la relaţia dintre
victimă şi agresor, circumstanţele care indică la pericolul iminent de violenţă în viitor,
referiri la cadrul juridic pertinent, măsura/măsurile de protecţie solicitate.
În caz de pericol iminent de comitere a violenţei fizice, declaraţia independentă a
victimei este suficientă pentru emiterea ordonanţei de protecţie.
[Pct.9 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 26.02.2018]
10. Conform art.3184 alin.(1) CPC, instanţa de judecată, în decurs de 24 de ore,
emite o încheiere prin care admite sau respinge cererea; în cazul admiterii cererii, odată
cu încheierea de admitere a cererii, se va emite şi ordonanţa de protecţie.
Ordonanţa de protecţie va cuprinde una sau mai multe măsuri prevăzute de art.3184
CPC, art.15 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie nr.45XVI din 01.03.2007, care urmează a fi aplicate faţă de pîrît (agresor), termenul aplicării
măsurilor de protecţie şi condiţiile prelungirii acestora, menţiuni despre termenul de
recurs. Termenul de recurs este de 15 zile.
Se atenţionează instanţele de judecată că, potrivit art.3184 alin.(3) CPC, măsurile de
protecţie se aplică pe un termen de pînă la 3 luni.
Acest termen poate fi prelungit doar la cererea repetată ca urmare a comiterii de către agresor a unor fapte noi de violenţă în familie sau ca rezultat al nerespectării condi-
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ţiilor, prevăzute în ordonanţa de protecţie, sau dacă la expirarea termenului de aplicare
a măsurilor de protecţie asupra victimei se menţine pericolul de a fi supusă violenţei ori
altor acţiuni ilegale din partea agresorului.
În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute în ordonanţa de protecţie, instanţa de
judecată, la cerere, poate institui şi alte măsuri adecvate prevăzute expres de Codul de
procedură civilă. Instanţa poate sesiza organul competent în vederea cercetării acţiunilor agresorului de neexecutare intenţionată sau de eschivare de la executarea hotărîrii
instanţei de judecată (fapte prevăzute de art.318 Cod contravenţional, art.320 Cod penal etc.).
Conform art.3185 CPC, revocarea măsurilor de protecţie înainte de expirarea termenului se va realiza numai la cererea întemeiată a victimei, bazată pe voinţa liber exprimată. În cazul examinării cererii de revocare a măsurilor de protecţie pe motiv de
împăcare, instanţa urmează să stabilească dacă voinţa de împăcare a victimei este liber
exprimată şi dacă aceasta nu a fost supusă presiunilor din partea agresorului.
[Pct.10 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 26.02.2018]
11. Instanţele judecătoreşti, la soluţionarea cererilor privind aplicarea măsurilor
de protecţie, vor stabili concret ce fel de măsuri de protecţie se solicită în aceste cereri
şi, totodată, vor constata şi alte circumstanţe care au importanţă pentru soluţionarea
pricinii, ţinînd cont de stipulările art.3 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea
violenţei în familie nr.45-XVI din 01.03.2007, care defineşte subiecţii violenţei în familie şi condiţiile în care persoanele pot fi considerate subiecţi ai violenţei în familie. De
exemplu: conlocuirea sau locuirea separată.
Instanţele de judecată nu vor aplica măsuri de protecţie care nu sunt prevăzute de
legislaţie. Spre exemplu: obligarea de a nu comite acte de violenţă asupra petiţionarei.
O astfel de formulare a măsurii de protecţie este alogică, deoarece violenţa în familie este interzisă în general.
12. În cazul în care se solicită aplicarea măsurii de protecţie prevăzute de art.3184
alin.(2) lit.a) CPC – obligarea de a părăsi temporar locuinţa comună ori de a sta departe
de locuinţa victimei, fără a decide asupra modului de proprietate asupra bunurilor instanţele judecătoreşti vor ţine cont de faptul că, deşi dreptul de proprietate al agresorului poate fi violat prin aplicarea acestei măsuri, în cazurile de violenţă în familie, potrivit
jurisprudenţei CEDO, prioritate au viaţa şi sănătatea victimei .
În acest sens, CEDO a accentuat că, în cazurile de violenţă domestică, drepturile
agresorului nu pot să ia locul drepturilor victimei la viaţă şi integritatea fizică şi mentală
(hotărîrea din 09.06.2009 în cauza Opuz c. Turciei, cererea nr.33401/02).
Mai mult, Curtea a relevat că tema violenţei în familie nu este o chestiune privată
sau de familie, ci o chestiune de interes public, care implică acţiunea eficientă a statului.
Pentru prima dată în jurisprudenţa sa, CEDO a remarcat că eşecul în a răspunde adecvat violenţei de gen constituie o încălcare a art.14 al Convenţiei Europene
(clauza non-discriminare), indicînd că violenţa împotriva femeilor este o formă de
inegalitate.
13. Se menţionează că judecarea acestei categorii de pricini urmează să se înfăptuiască pe principiul asigurării interesului superior al victimei (copii, femei, vîrstnici),
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consfinţit în actele internaţionale fundamentale în domeniul drepturilor omului, asumate ca obligaţiuni ale statului, şi, la fel, pe principiul toleranţei „zero”, adică aplicarea
măsurilor de protecţie trebuie să aibă un efect descurajant pentru agresor.
14. La examinarea cererii privind aplicarea măsurilor de protecţie, se va ţine cont de
respectarea principiului confidenţialităţii.
Instanţele judecătoreşti urmează, în toate cazurile, să solicite victimei părerea referitor la necesitatea judecării pricinii în şedinţă secretă în sensul dispoziţiilor art.23
CPC, pentru a preveni divulgarea informaţiilor care se referă la unele aspecte ale vieţii
acesteia.
În dependenţă de situaţie, instanţa va decide aplicarea art.23 alin.(3) CPC, indiferent de părerea victimei.
15. Se explică faptul că, în procesul pregătirii şi înaintării cererii de chemare în judecată în cauzele pornite în procedură contencioasă, în condiţiile legii, se poate solicita
instanţei de judecată, după caz, aplicarea măsurilor de protecţie ca măsură de asigurare
a acţiunii.
Cererea va conţine, în acest caz, motivarea necesităţii aplicării măsurilor de protecţie, indicîndu-se măsurile concrete care se solicită, referirea la dispoziţia Codului de
procedură civilă privind asigurarea acţiunii (art.175 alin.(1) lit.b) prevede expres, ca măsură de asigurare a acţiunii, interzicerea pîrîtului de a săvîrşi anumite acte).
Spre exemplu: măsurile de protecţie pot fi aplicate ca măsură de asigurare a acţiunii
în pricinile civile pornite în condiţiile art.31 Codul familiei (cererea de declarare a nulităţii contractului matrimonial; lezarea intereselor unuia dintre soţi, ale copiilor minori;
limitarea dispunerii unilaterale de bunuri), în condiţiile art.68 Codul familiei (cererea
privind decăderea din drepturile părinteşti), în condiţiile art.94 Codul familiei (cererea
cu privire la declararea nulităţii contractului privind plata pensiei de întreţinere), în
condiţiile art.47-53 din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr.99 din 28.05.2010
(cererea referitoare la desfacerea adopţiei).
16. În conformitate cu art.85 alin.(1) lit.c1) CPC, victimele violenţei în familie sunt
scutite de achitarea taxei de stat pentru cererile privind aplicarea măsurilor de protecţie.
Însă, avînd în vedere dispoziţiile art.98 alin.(1) CPC, cheltuielile aferente judecării
pricinii, suportate de instanţa judecătorească, precum şi taxa de stat, de a căror plată
reclamantul a fost scutit, se încasează la buget de la pîrît proporţional părţii admise din
acţiune.
17. Se atenţionează că, pentru cererile prin care se solicită aplicarea măsurilor de
protecţie prevăzute de art.3184 alin.(2) lit.a), b), c), d), f), g), h) şi i) CPC, taxa de stat
se va încasa de la pîrît conform art.3 pct.1) lit.e) din Legea taxei de stat nr.1216-XII din
03.12.1992, care prevede încasarea taxei de stat pentru cereri de chemare în judecată cu
caracter nepatrimonial (sau care nu urmează a fi evaluate) în mărime de 500%.
Cotele procentuale fixe sunt calculate în unităţi convenţionale. Unitatea convenţională este egală cu 20 de lei.
Pentru cererile prin care se solicită aplicarea măsurilor de protecţie prevăzute de
art.3184 alin.(2) lit.e) CPC, taxa de stat se va încasa de la pîrît conform art.3 pct.1) lit.a)
din legea menţionată.
[Pct.17 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 26.02.2018]
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18. Ordonanţa de protecţie privind măsurile de protecţie prevăzute la art.3184 alin.
(2) lit.a), b), c), d), g), h) şi i) CPC instanţa o va remite de îndată poliţiei spre executare
imediată.
Ordonanţa privind măsurile de protecţie prevăzute la art.3184 alin.(2) lit.e) şi f)
CPC se remite spre executare imediată executorului judecătoresc în a cărui competenţă
teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul
pîrîtului (agresorului).
Încheierea privind admiterea sau respingerea cererii de aplicare a măsurilor de protecţie poate fi atacată cu recurs, conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
Contestarea încheierii privind aplicarea ordonanţei de protecţie nu suspendă executarea măsurilor aplicate.
[Pct.18 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 26.02.2018]
19. În legătură cu faptul că, în practica judiciară se atestă cazuri de aplicare şi interpretare diferită a dispoziţiei alin.(2) al art.3186 CPC, în scopul consolidării unei practici
corecte şi uniforme de aplicare a acestei norme procedurale, Curtea Supremă de Justiţie
menţionează următoarele.
În sensul art.3186 CPC, încheierea privind admiterea sau respingerea cererii de aplicare a măsurilor de protecţie poate fi atacată cu recurs, conform prezentului cod. Contestarea încheierii ce vizează aplicarea ordonanţei de protecţie nu suspendă executarea
măsurilor aplicate.
Din conţinutul acestei norme ar rezulta că instanţa de judecată, la examinarea cererii, referitor la aplicarea măsurilor de protecţie, emite, în cazul respingerii acesteia, o
încheiere de respingere, iar în cazul admiterii – se emite o încheiere, prin care se dispune
admiterea cererii şi o încheiere ce ţine de aplicarea ordonanţei de protecţie.
Articolul 3184 alin.(1) CPC prevede că instanţa de judecată emite, în 24 de ore de la
primirea cererii, privind aplicarea măsurilor de protecţie, o încheiere, prin care admite
sau respinge cererea, iar alin.(2) al acestui articol stabileşte că, în cazul admiterii cererii,
instanţa emite o ordonanţă de protecţie, prin care aplică agresorului una sau mai multe
dintre măsurile, expuse la acest alineat.
Alineatele (4) şi (5) ale articolului citat stipulează că instanţa remite de îndată ordonanţa de protecţie poliţiei, spre executare imediată. Ordonanţa ce vizează măsurile de
protecţie, stipulate la alin.(2) lit.e) şi f) se remite, spre executare imediată, executorului
judecătoresc, în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti se află domiciliul agresorului.
Astfel, raportând prevederile art.3184 CPC la prevederile art.3186 CPC, se relevă
faptul că legiuitorul, prin utilizarea sintagmei „încheierea privind aplicarea ordonanţei de protecţie”, s-a referit la o dispoziţie a instanţei de judecată, în vederea punerii
în executare a ordonanţei de protecţie şi nu la un act procedural separat, or, nici dispoziţiile Capitolului XXX1 CPC şi nici ale Legii cu privire la prevenirea şi combaterea
violenţei în familie nr.45-XVI din 01.03.2007 nu prevăd forma şi conţinutul ordonanţei de protecţie, cu excepţia faptului că ordonanţa de protecţie va cuprinde una sau
mai multe măsuri, enunţate la art.15 alin.(1) din legea menţionată şi la art.3184 alin.
(2) CPC.
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Însă, conform regulilor generale, textul actului judecătoresc de dispoziţie, la caz,
ordonanţa de protecţie, presupune să cuprindă menţiuni cu privire la măsurile de protecţie aplicate, termenul de aplicare a acestora şi condiţiile de prelungire, menţiuni
despre punerea în executare a acesteia, ţinându-se cont că legislaţia impune executarea
imediată a acesteia, indicarea autorităţilor, cărora le revine sarcina executării, termenul
şi modul de atac.
[Pct.19 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 26.02.2018]
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 28 mai 2012
Nr. 1

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Privind practica judiciară de soluţionare de către instanţele judecătoreşti
a cauzelor referitoare la suspendarea (suspendarea şi retragerea) licenţelor
ce vizează activitatea de întreprinzător
nr. 2 din 28.05.2012
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2012, nr.6, pag.6
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.26 din
16.10.2017
Notă: În denumire şi în textul Hotărârii, cuvântul „sistare” şi sintagma „sistare temporară”,
la orice formă gramaticală, se vor substitui prin cuvântul „suspendare”, la forma gramaticală corespunzătoare;
- În textul Hotărârii, sintagma „Camera de Licenţiere”, la orice formă gramaticală, se va înlocui cu sintagma „Agenţia Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare;
- În textul Hotărârii, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei”, la orice formă gramaticală, se va substitui cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”,
la forma gramaticală corespunzătoare, conform Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova nr.26 din 16.10.2017.

În scopul aplicării uniforme de către instanţele judecătoreşti a normelor juridice ce
vizează tematica abordată, în temeiul art.2 lit.e), art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr.789-XIII din 26.03.1996, art.17 CPC, Plenul Curţii Supreme
de Justiţie a Republicii Moldova
EXPLICĂ:
1. În sensul legii, licenţa reprezintă un act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător,
ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul
de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere.
Unul dintre principiile de bază ale licenţierii este echitabilitatea (proporţionalitatea) dintre interesele societăţii şi drepturile întreprinzătorilor la efectuarea controlului
asupra respectării condiţiilor de licenţiere, precum şi la suspendarea/retragerea licenţelor.
2. Instanţele de judecată vor reţine că o licenţă constituie un bun în sensul articolului 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale în funcţie de faptul dacă deţinătorul licenţei
are o „speranţă rezonabilă şi legitimă în privinţa valabilităţii în timp a licenţei şi a po-
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sibilităţii de a continua să obţină beneficii din exercitarea unei activităţi în baza acestei
licenţe”.
Se atenţionează, că potrivit jurisprudenţei CEDO, încetarea valabilităţii unei licenţe, prin care se permitea crearea unei afaceri, constituie o interferenţă în dreptul de
a se bucura de proprietate, care este garantat de articolul 1 din Primul Protocol (a se
vedea: Pudas v. Suedia, hotărîrea din 27.10.1987, The Tractores Aktiebolag v. Suedia,
hotărîrea din 07.07.1989, Rosenzweig and Bonded Warehouses Ltd. v. Polonia, hotărîrea
din 28.07.2005, Bimer SA v. Moldova, hotărîrea din 10.07.2007 ş.a.).
Suspendarea licenţelor trebuie privită nu ca o lipsire de proprietate, ci ca o măsură
de control al folosirii proprietăţii.
Principiile de bază pentru aprecierea caracterului rezonabil al unei ingerinţe contrare articolului 1 sunt următoarele:
- deşi marja de apreciere de care se bucură legislativul naţional este, conform art.1,
una largă, măsura impusă trebuie să urmărească un scop legitim, adică să nu fie „lipsită
în mod vădit de temeiuri rezonabile”;
- atunci cînd măsura urmăreşte un scop legitim, trebuie să existe o legătură rezonabilă de proporţionalitate între mijloacele antrenate şi scopul urmărit:
- trebuie să fie stabilit un echilibru echitabil între imperativele interesului general al
colectivităţii şi protecţia drepturilor fundamentale ale individului.
Astfel, soluţionarea acestei categorii de cauze necesită o atenţie şi o prudenţă deosebită.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.26 din 16.10.2017]
3. Articolul 6 al Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător stabileşte autorităţile de licenţiere, care îşi îndeplinesc
atribuţiile în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, inclusiv prin suspendarea sau retragerea licenţei. Aceste autorităţi sunt:
a) Agenţia Servicii Publice;
b) Banca Naţională a Moldovei;
c) Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
d) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
e) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
f) Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Autorităţile enumerate, la rîndul său, sunt sesizate de instituţiile cu funcţii de reglementare şi de control, în caz de depistare a încălcărilor condiţiilor de licenţiere.
În calitate de instituţii cu funcţii de reglementare şi de control pot fi menţionate:
- Instituţia publică „Agenţia Naţională Transport Auto” (în domeniul transportului
auto);
- Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincier (la importul şi comercializarea produselor de uz fitosanitar);
- Centrul Naţional Anticorupţie (în activitatea cu metale preţioase);
- Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (în domeniul extragerii zăcămintelor minerale);
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- Inspectoratul Fiscal de Stat (în diverse domenii, în cazul neachitării impozitelor
şi taxelor) etc.
Autoritatea de licenţiere, în baza declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei
şi documentelor anexate, adoptă decizia privind eliberarea /prelungirea licenţei sau privind respingerea declaraţiei, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.
Informaţia despre adoptarea deciziei privind eliberarea /prelungirea licenţei se comunică solicitantului cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
Condiţiile de licenţiere, precum şi tipurile de încălcări ale acestora sunt reglementate prin legi speciale.
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.26 din 16.10.2017]
4. Organul de licenţiere are dreptul să emită decizii de suspendare sau retragere a
licenţei doar în temeiurile strict prevăzute de legile speciale. După pronunţarea acestor
decizii, autoritatea de licenţiere e obligată în termen de 3 zile lucrătoare să sesizeze instanţa de judecată în acest sens. În caz contrar, decizia se anulează de drept.
Actul de dispoziţie privind suspendarea sau retragerea licenţei emis de către organul de licenţiere pînă la sesizarea instanţei, întru evitarea unei pagube iminente, poate
fi contestat de către întreprinzător în judecată, în ordinea contenciosului administrativ.
Organul de licenţiere nu are dreptul să dispună prin decizie suspendarea sau retragerea licenţei în alte temeiuri decît cele prevăzute de legile speciale. În cazul depistării
altor temeiuri pentru suspendarea sau retragerea licenţei, se va purcede la realizarea
acţiunilor prevăzute de lege pentru suspendarea sau retragerea licenţei (emiterea prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere, avertizarea
titularului licenţei despre posibila suspendare sau suspendare a licenţei, acumularea
probelor şi adresarea în judecată pentru suspendarea sau retragerea licenţei).
Emiterea actelor de dispoziţie de către organul de licenţiere privind suspendarea şi
retragerea licenţei, în alte cazuri decît cele prevăzute de legea specială, mai mult, punerea în executare imediată a acestor decizii pînă la adresarea în judecată, reprezintă „o
interferenţă în dreptul de a se bucura de proprietate”.
Deciziile respective nu pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ, or,
ele nu reprezintă un act administrativ în sensul art.2 al Legii contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000, care defineşte actul administrativ ca o manifestare juridică
unilaterală de voinţă cu caracter normativ sau individual, din partea unei autorităţi publice în vederea organizării executării sau executării în concret a legii.
Doar instanţa de judecată are atribuţii de executare concretă a legii privind suspendarea şi retragerea licenţei, verificînd legalitatea şi temeinicia argumentelor invocate de
către organul de licenţiere prin prisma materialului probatoriu prezentat instanţei.
În cazul suspendării sau retragerii licenţei, organizarea executării sau executarea
legii este de competenţa exclusivă a instanţei de judecată, şi nu a organelor de licenţiere.
[Pct.5 abrogat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.26 din 16.10.2017]
7. Legea (art.3431 alin.(1) CPC) prevede posibilitatea înaintării în instanţa de judecată a următoarelor cerinţe:
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- suspendarea valabilităţii licenţei;
- retragerea licenţei.
Nu este oportună înaintarea cerinţei privind obligarea titularului de licenţă să depună licenţa la organul de licenţiere, or, potrivit art.21 alin.(6) din Legea 451/30.07.2001,
titularul de licenţă este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a licenţei, să depună la autoritatea de licenţiere licenţa retrasă.
8. În cererea de suspendare a valabilităţii licenţei ce vizează activitatea de întreprinzător, se vor indica:
- probele ce atestă încălcarea de către întreprinzător a condiţiilor de desfăşurare a
activităţii prevăzute de lege;
- probele ce atestă că întreprinzătorului i-a fost notificat despre toate încălcările
constatate (i-a fost înmuiat un exemplar al actului de control), precum şi despre modul
de remediere a deficienţelor identificate;
- probele că întreprinzătorul nu a remediat în termenul stabilit aceste deficienţe sau
nu a prezentat autorităţii de licenţiere informaţia privind lichidarea încălcărilor;
- probele ce atestă existenţa altor fapte care, în conformitate cu prevederile legii,
servesc drept temei pentru retragerea licenţei.
În cererea de retragere a licenţei respective se vor indica probele ce atestă existenţa
faptelor care, în conformitate cu legea, servesc drept temei pentru retragerea licenţei.
Odată cu cererea, organul de licenţiere va prezenta instanţei de judecată şi copia licenţei a cărei suspendare sau retragere se solicită, precum şi copia anexei la licenţă, care
este parte integrantă a acesteia. Aceasta e necesar întru, evitarea unor greşeli ce ţin de
indicarea incorectă în actul juridic pronunţat de instanţă a seriei şi numărului licenţei, a
denumirii, formei juridice de organizare a întreprinderii, a adresei juridice a titularului
de licenţă, a genului de activitate pentru a cărei desfăşurare a fost eliberată licenţa etc.
9. Cererea privind suspendarea sau retragerea licenţei se va examina în procedură
specială.
Cererea de suspendare a valabilităţii sau de retragere a licenţei ce vizează activitatea
de întreprinzător se examinează cu participarea întreprinzătorului, a reprezentantului
sau a avocatului său, a reprezentantului autorităţii competente şi a altor persoane interesate.
În privinţa cererii, instanţa de fond urmează să se pronunţe în termen de 5 zile lucrătoare de la data intentării procesului.
Întru evitarea unei ingerinţe îndelungate şi nejustificate în dreptul deţinătorului de
licenţă de a se bucura de proprietate, este oportun ca şi instanţele de apel şi de recurs să
examineze aceste categorii de litigii în regim de urgenţă.
10. Examinînd cererea, instanţa de judecată urmează să aprecieze faptul dacă organul de licenţiere a respectat cerinţele prevăzute de lege pentru a se pronunţa în privinţa
suspendării sau retragerii licenţei, şi anume să verifice dacă, pînă la sesizarea instanţei
de judecată, acesta:
- a verificat nemijlocit respectarea condiţiilor de licenţiere sau informaţia prezentată (în cazul dacă a fost sesizat de instituţia cu funcţii de reglementare şi de control);
- a emis, în termen de 15 zile lucrătoare de la data întocmirii actului de control, prescripţia privind lichidarea încălcărilor (prescripţia urmează să cuprindă recomandările
privind modul de remediere a tuturor deficienţelor identificate);
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- a avertizat titularul de licenţă despre posibila suspendare sau retragere a licenţei
dacă încălcările depistate nu vor fi lichidate în termenul stabilit;
- a calificat corect temeiurile de suspendare sau retragere a licenţei, a invocat doar
temeiuri prevăzute de lege şi nu şi-a depăşit atribuţiile.
11. Ţinând cont de stipulările art.19 alin.2 lit.e), prescrierea recomandărilor pentru
înlăturarea încălcărilor constatate, în urma controlului, e obligatorie în toate cazurile.
Ca excepţie, nu este necesară şi oportună emiterea prescripţiilor în cazul:
- depunerii cererii personale de retragere sau suspendare a licenţei din partea titularului de licenţă;
- emiterii deciziei cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
- comiterii unor încălcări care nu pot fi remediate sau a căror remediere cărora este
neactuală sau imposibilă.
De asemenea, nu este necesară emiterea prescripţiilor în cazul în care temeiul pentru
retragerea licenţei e prevăzut de legea specială ce reglementează un gen concret de activitate pentru care s-a eliberat licenţa. Concluzia rezultă din conţinutul art.21 alin.(3) din
Legea nr.451 din 30.07.2001, care prevede că licenţa se retrage şi în alte cazuri prevăzute
expres de legile ce reglementează genul de activitate licenţiat, acestea reprezentînd un
temei distinct pentru retragerea licenţei.
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.26 din 16.10.2017]
12. Este necesar a se menţiona că, suspendarea a valabilităţii licenţei este un proces
reversibil, ce poate implica înaintarea ulterioară a cerinţei privind anularea suspendării
a valabilităţii licenţei după remedierea circumstanţelor ce au dus la suspendarea acesteia.
Cerinţa privind anularea suspendării a valabilităţii licenţei poate fi înaintată de titularul de licenţă sau organul de licenţiere, în acest sens, instanţa de judecată intentând
un proces, ce se finalizează cu pronunţarea unei hotărîri. Relevant este faptul că soluţia
de anulare a suspendării a valabilităţii licenţei, de asemenea, se pronunţă în termen de
5 zile lucrătoare, ca şi în cazul examinării cererii privind suspendarea a valabilităţii licenţei.
În baza acestei hotărîri, organul de licenţiere emite decizia privind reluarea activităţii de întreprinzător, care se aduce la cunoştinţa titularului de licenţă în termen de 3 zile
lucrătoare de la data emiterii ei.
Se va reţine că termenul de suspendare a valabilităţii licenţei nu poate depăşi 2 luni,
iar termenul de valabilitate a licenţei, nu se prelungeşte pe această perioadă.
13. Pentru realizarea acţiunilor prevăzute de lege pentru suspendarea a valabilităţii
licenţei, drept temei servesc:
a) cererea titularului de licenţă privind suspendarea a valabilităţii licenţei;
b) neachitarea anuală sau trimestrială, în termenul stabilit, a taxei pentru licenţă;
c) nerespectarea de către titularul de licenţă a termenului de depunere a cererii de
eliberare a duplicatului licenţei pierdute sau deteriorate;
d) desfăşurarea de către filială şi/sau altă subdiviziune separată a titularului de licenţă a activităţii licenţiate fără copia autorizată de pe licenţă, în cazurile cînd obligativitatea obţinerii copiilor autorizate de pe licenţă este stabilită prin lege.
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14. Articolul 20 din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nu prevede expres termenul în care titularul de licenţă e obligat să înştiinţeze Agenţia Servicii Publice despre lichidarea circumstanţelor care au dus la suspendarea
temporară a licenţei.
Iar art.19 alin.(2) lit.c) din legea menţionată obligă autoritatea de licenţiere să ţină
cont de principiul „tratarea dublilor, apărute la aplicarea legislaţiei, în favoarea titularului de licenţă”.
15. Se va reţine că, de rînd cu temeiurile pentru suspendarea a licenţei pentru activitatea de întreprinzător, prevăzute la art.20 alin.(2) din Legea nr.451 din 30.07.2001, pot
fi întâlnite şi altele, stipulate în acte normative ce vizează un gen concret de activitate.
Spre exemplu, licenţa pentru activitatea de plasare în cîmpul muncii în străinătate
a cetăţenilor RM este suspendată în cazul în care titularul:
a) activează cu licenţă sau un alt document ce confirmă dreptul intermediarului/
angajatorului străin de mediere sau angajare a cetăţenilor străini avînd termenul de valabilitate expirat;
b) în 6 luni de activitate nu a înregistrat contacte individuale de muncă la Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu excepţia situaţiei în care se constată că
agenţia privată nu a încheiat contracte;
c) nu prezintă la timp Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă dările
de seamă statistice în forma stabilită;
d) nu pune la dispoziţia cetăţenilor care solicită angajarea în muncă informaţii veridice şi autentice despre posibilitatea de angajare, despre condiţiile contractului individual de muncă, despre condiţiile de muncă şi de remunerare, despre condiţiile climaterice şi de trai din ţara de destinaţie;
e) nu repară prejudiciile cauzate solicitantului locului de muncă prin încălcarea procedurii de mediere a unui loc de muncă. (Art.18 alin.(1) din Legea nr.180 din
10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă).
Licenţa pentru activităţile de extragere a substanţelor minerale utile sau apelor minerale naturale şi potabile poate fi suspendată şi în următoarele cazuri:
- nerespectarea normelor ecologice, normelor şi regulilor privind protecţia muncii
şi securitatea industrială, precum şi a regulilor de exploatare tehnică a întreprinderilor
extractive de substanţe minerale utile;
- suspendarea dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol;
- lipsa de specialişti calificaţi şi atestaţi în domeniu. (Art.36 din Codul subsolului,
aprobat prin Legea din 02.02.2009).
Pentru activitatea turistică, licenţa poate fi suspendată în cazul:
- neasigurării atragerii în ţară a turiştilor străini, începînd cu al treilea an de activitate;
- neîncheierea contractelor de colaborare în exclusivitate cu structurile de primire
turistică clasificate;
- neprestarea în totalitate a serviciilor prevăzute în contractul de servicii turistice;
- neasigurarea exploatării durabile şi conservării patrimoniului turistic, precum şi
a protecţiei mediului;
- neprezentarea organelor de statistică şi Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării a dărilor de seamă statistice şi financiare în termenele stabilite. (Art.14 din Legea
nr.352/24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în RM).
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[Pct.15 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.26 din 16.10.2017]
16. Retragerea licenţei reprezintă privarea titularului de licenţă de dreptul de a desfăşura un anumit gen de activitate, conform procedurii prevăzute de lege.
Temeiurile de retragere a licenţei pentru activitatea de întreprinzător sunt prevăzute la art.21 alin.(2) din Legea nr.451 din 30.07.2001, precum şi în unele legi ce reglementează genuri concrete de activitate.
17. Unul dintre temeiurile pentru retragerea licenţei prevăzute de Legea nr.451XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
reprezintă cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia.
Situaţia se poate datora nerentabilităţii întreprinderii, imposibilităţii întreprinderii
de a activa din cauza expirării contractelor de locaţiune a încăperilor şi neprelungirii
acestora, unor factori subiectivi ce fac imposibilă activitatea.
18. Decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă, de asemenea, serveşte drept temei de retragere a licenţei.
La sesizarea instanţei de judecată pe acest motiv, urmează a fi anexată şi decizia
Camerei Înregistrării de Stat privind radierea din registru a persoanei.
19. Depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii de licenţiere, constituie un alt temei pentru retragerea licenţei.
Se consideră date neautentice, informaţiile conţinute în documentele prezentate
autorităţii de licenţiere, ce au servit drept temei pentru eliberarea licenţei, lipsite însă
de raporturi juridice la desfăşurarea genului de activitate licenţiat. Drept exemplu pot
servi:
- majorarea, în localul de joc, a numărului de mese de joc, a utilajului de exploatare
a meselor de ruletă, a aparatelor de joc, indicate în anexa licenţei;
- lipsa datelor privind activitatea specialiştilor în cadrul întreprinderii, ce întruneau
condiţiile necesare şi au servit drept bază pentru eliberarea licenţei;
- desfăşurarea activităţii licenţiate pe o altă adresă decît cea indicată în documentele
prezentate autorităţii de licenţiere în momentul obţinerii licenţei.
Constatarea faptului de utilizare la transportul pasagerilor a unui transport exclus
din (sau neinclus în) licenţă, la fel, urmează a fi tratată ca depistare a datelor neautentice
în documentele prezentate autorităţii de licenţiere.
Legea nu specifică excepţii de cauzalitate: în sensul dacă agentul economic a utilizat
o dată sau de mai multe ori unitatea de transport exclusă din licenţă sau dacă a fost utilizat transportul respectiv cu permisiunea ori fără permisiunea proprietarului.
[Pct.19 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.26 din 16.10.2017]
20. Licenţa se retrage şi în alte cazuri prevăzute expres de legile ce reglementează
genul de activitate licenţiat (art.21 alin.(3) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001).
Spre exemplu, eschivarea de la obligaţia de a încheia contracte de servicii turistice
conform modelului aprobat şi de a elibera vouchere turistice serveşte drept temei pentru
retragerea licenţei potrivit art.14 alin.(2) din Legea nr.352 din 24.11.2006 cu privire la
organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova.
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Art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.180-XVI din 10.07.2008 cu privire la migraţia de
muncă stipulează că licenţa pentru activitatea de plasare în cîmpul muncii în străinătate
a cetăţenilor Republicii Moldova se retrage în cazul în care titularul de licenţă prestează servicii de selectare şi plasare a forţei de muncă în străinătate în baza licenţei sau a
contractului de colaborare cu un alt intermediar/angajator străin neindicat în licenţă.
Totodată, lit.c) al aceluiaşi alineat prevede retragerea licenţei respective în cazul în care
titularul de licenţă a perceput plata de la cetăţeni pentru serviciile de mediere.
21. Urmează să se facă distincţie între termenii „prelungirea” şi „reperfectarea” licenţei.
Astfel, prelungirea termenului de valabilitate a licenţei se solicită în cazul în care
titularul de licenţă intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în licenţă după
expirarea termenului ei de valabilitate. Aceasta se solicită cu cel mult 30 de zile înainte
de expirarea termenului de valabilitate a licenţei, dar nu mai tîrziu de ultima zi de expirare a termenului de valabilitate a acesteia, cu achitarea taxei pentru licenţă.
22. Schimbarea denumirii titularului de licenţă şi modificarea altor date ce se conţin în licenţă servesc drept temeiuri pentru reperfectarea licenţei (art.15 alin.(1) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV din
30.07.2001).
Schimbarea denumirii titularului de licenţă presupune schimbarea formei de organizare a persoanei juridice, a denumirii sau a numelui, prenumelui întreprinzătorului
individual.
Prin modificarea „altor date” ce se conţin în licenţă se va înţelege schimbarea sediului în care îşi desfăşoară activitatea titularul de licenţă, modificarea rechizitelor bancare,
a listei lucrărilor îndeplinite şi a serviciilor acordate ce constituie genul de activitate licenţiat, crearea unei noi filiale sau a unei noi subdiviziuni separate, lichidarea unei filiale
sau a subdiviziunii separate.
De rînd cu cazurile generale de reperfectare a licenţei, expuse în Legea nr.451 din
30.07.2001, pot apărea şi altele specifice. Spre exemplu:
- antrenarea unităţilor de transport la transportarea călătorilor;
- schimbarea farmacistului diriginte;
- exploatarea unui zăcămînt mineral neinclus în anexa la licenţă etc.
23. Se va lua act de faptul că, potrivit art.15 alin.(7) din Legea nr.451-XV din
30.07.2001, licenţa care nu a fost reperfectată în termenul stabilit nu este valabilă.
Coroborînd prevederile art.14 alin.(2) şi art.15 alin.(2) din legea menţionată, se
conchide că autoritatea de licenţiere va anula decizia privind eliberarea licenţei sau va
adopta decizia privind recunoaşterea licenţei ca fiind nevalabilă dacă titularul acesteia,
în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia temeiurilor de reperfectare a licenţei, nu a
depus o cerere în acest sens. Decizia se va adopta în 10 zile lucrătoare, după expirarea
celor 10 zile lucrătoare prevăzute pentru depunerea cererii de reperfectare.
Potrivit pct.64 al hotărîrii CEDO în cauza Megadat.com SRL contra Moldovei
(08.04.2008), Curtea Europeană nu a acceptat argumentul că există distincţie între „retragerea” şi „invalidarea” licenţelor şi a considerat că decizia privind declararea nevalabilităţii licenţei are un efect identic cu suspendarea licenţelor valabile.
Astfel, după emiterea deciziei privind nevalabilitatea licenţei, organul de licenţiere,
de asemenea, urmează să sesizeze în termen de 3 zile instanţa de judecată cu cerere pri-
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vind retragerea licenţei, întru evitarea unei măsuri nejustificate „de control al folosirii
proprietăţii”.
24. Dat fiind faptul că autorităţile de licenţiere reprezintă autorităţi publice de specialitate, iar potrivit art.85 alin.(1) lit.i) CPC, autorităţile publice centrale sunt scutite
de taxă de stat atît la înaintarea acţiunilor, cît şi la contestarea hotărîrilor instanţelor
judecătoreşti, indiferent de calitatea lor procesuală, acestea nu vor achita taxa de stat.
Taxa de stat de a cărei plată reclamantul a fost scutit se încasează la buget de la pîrît
proporţional părţii admise din acţiune, dacă pîrîtul nu este scutit de plata cheltuielilor
de judecată (art.98 alin.(1) CPC).
Instanţele vor reţine că cererea de suspendare a valabilităţii sau de retragere a licenţei ce vizează activitatea de întreprinzător se va taxa ca o cerere în procedură specială.
Astfel, în cazul admiterii acţiunii organului de licenţiere, instanţa de fond urmează să
dispună încasarea taxei de stat din contul pîrîtului în mărime de 500%, potrivit art.3
pct.1 lit.f) din Legea taxei de stat şi art.98 alin.(1) CPC.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			

Mihai POALELUNGI

Chișinău, 28 mai 2012
Nr. 2
Anexă
Cadrul legislativ în vigoare ce vizează suspendarea
valabilităţii şi retragerea licenţelor pentru
activitatea de întreprinzător
- Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea nr.225-XV din 30.05.2003, Capitolul XXXIV1;
- Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451XV din 30.07.2001, MO nr.108-109/836 din 06.09.2001;
- Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235-XVI din 20.07.2006, MO nr.126-130/627 din 11.08.2006;
- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Camerei de Licenţiere şi efectivului-limită ale acesteia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.779 din 27.11.2009, MO
nr.173/857 din 01.12.2009;
- Legea privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007, MO nr.117-126/530
din 10.08.2007, în vigoare din 01.01.2009, art.28;
- Legea privind bursele de mărfuri nr.1117-XIII din 26.02.1997, MO nr.70/464 din
25.07.1998, art.15, 40;
- Legea privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase nr.282-XV din
22.07.2004, MO nr.171-174/777 din 17.09.2004, art.16, 17;
- Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc nr.291 din
16.12.2016;
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- Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
nr.1100-XIV din 30.06.2000, MO nr.130-132/917 din 19.10.2000, art.14, 16;
- Legea privind activitatea sanitar-veterinară nr.221-XVI din 19.10.2007, MO nr.5154/153 din 14.03.2008, art.14;
- Regulamentul cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1045 din
05.10.2005, MO nr.135-138/1128 din 14.10.2005 pct.74;
- Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi nr.119-XV din
22.04.2004, MO nr.100-103/510 din 25.06.2004, art.12;
- Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.1348 din 10.11.2003, MO nr.229-233/1403 din 21.11.2003;
- Legea privind calitatea în construcţii nr.721/02.02.1996, MO nr.25/259 din
25.04.1996, art.301;
- Codul subsolului, aprobat prin Legea nr.3-XVI din 02.02.2009, MO nr.75-77/197
din 17.04.2009, art.35-37;
- Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii
de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aliaţi pe teritoriul RM şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1284 din 02.10.2002, MO nr.135-136/1407 din
03.10.2002;
- Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive nr.1236-XIII din
03.07.1997, MO nr.67-68/557 din 16.10.1997, art.6, 7;
- Legea privind activitatea particulară de detectiv şi de pază nr.283-XV din
04.07.2003, MO nr.200-203/769 din 19.09.2003, art.5, 27, 32;
- Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr.267-XIII din 09.11.1994, MO
nr.15-16/144 din 17.03.1995, art.33:
- Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă nr.130 din
08.06.2012;
- Legea cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456 din 25.05.1993, MO nr.7/210
din 1993, republicată în MO nr.59-61/200 din 15.04.2005, art.143;
- Legea cu privire la migraţia de muncă nr.180 din 10.07.2008, MO 162-164/598 din
29.08.2008, art.17-19;
- Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în RM nr.352XVI din 24.11.2006, art.15;
- Codul vamal, aprobat prin Legea nr.1149-XIV din 2007.2000, MO nr.160162/1201 din 23.12.2000, art.95, 951 (Magazinul duty-free), Secţiunea a 25-a (Brokerul
vamal) etc.
[Anexa modificată prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.26 din 16.10.2017]
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a
unor prevederi ale legislaţiei privind regimul juridic al adopţiei
nr. 5 din 24.12.2012
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2013, nr.1, pag.4
***

Notă: În textul Hotărârii, cuvintele „oficiul stării civile”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „organul stării civile”, conform Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova nr.37 din 04.12.2017

În legătură cu adoptarea Legii privind regimul juridic al adopţiei nr.99 din
28.05.2010, intrate în vigoare la 30.01.2011, al cărei obiect de reglementare reprezintă
raporturile juridice privind protecţia drepturilor copilului prin adopţie, stabilirea regimului juridic al adopţiei, cooperarea autorităţilor administraţiei publice cu organizaţii
neguvernamentale pentru a asigura copilului un mediu familial sănătos, colaborarea
internaţională în domeniul protecţiei copilului prin adopţie, în scopul aplicării corecte
şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind regimul juridic al adopţiei, în temeiul art.2 lit.e), art.16 lit.с) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie
nr.789-XIII din 26.03.1996, art.17 CPC, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova dă următoarele explicaţii:
Prevederi generale
1. Raporturile juridice în materia adopţiei sunt reglementate de următorul cadru legislativ: Constituţia RM, Legea privind regimul juridic al adopţiei nr.99 din
28.05.2010, Capitolul XXV din Codul de procedură civilă, Convenţia asupra protecţiei
copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, adoptată la 29.05.1993 şi ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.1468-XIII din 29.01.1998, Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului, adoptată la 20.11.1989, ratificată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.408-XII din 12.12.1990, Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile de drept în procesele civile, familiale şi penale, încheiată între statele-membre ale CSI la 22.01.1993, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.402-XIII din
16.03.1995, Tratatul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa
juridică şi raporturile de drept în procesele civile, familiale şi penale din 22.02.1993.
ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.260-XIII din 04.11.1994, Tratatul între Republica Moldova şi Ucraina cu privire la asistenţa juridică şi raporturile de drept în
procesele civile, familiale şi penale din 13.12.1993, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.261-XIII din 04.11.1994, Legea privind drepturile copilului nr.338-ХIII din
15.12.1994, Legea privind actele de stare civilă nr.100-XV din 26.04.2001, Hotărîrea
Guvernului nr.512 din 25.04.2003 privind aprobarea Listei contraindicaţiilor medica-
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le pentru persoanele care intenţionează să adopte copii, Hotărîrea Guvernului nr.560
din 25.07.2011 pentru instituirea Consiliul Consultativ pentru Adopţii şi aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia, Hotărîrea Guvernului nr.550 din 22.07.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare
a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica
Moldova şi a listei serviciilor şi activităţilor pe care le pot desfăşură în domeniul adopţiei
internaţionale.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.37 din 04.12.2017]
2. Se atrage atenţia instanţelor judecătoreşti asupra necesităţii soluţionării acestor
pricini prin prisma principiilor de bază ale adopţiei, stipulate în art.3 din Legea privind
regimul juridic al adopţiei, şi anume:
- respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale copilului;
- respectarea interesului superior al copilului;
- informarea copilului şi luarea în considerare a opiniei acestuia în raport cu vîrsta
şi cu gradul lui de maturitate;
- prioritatea adopţiei naţionale faţă de cea internaţională;
- continuitatea în creşterea şi în educarea copilului, ţinîndu-se cont de originea
etnică, culturală şi lingvistică;
- celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei;
- garantarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în procesul de adopţie în ceea
ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului, precum şi ale părinţilor biologici.
3. Potrivit art.5 din Legea privind regimul juridic al adopţiei, autorităţile competente în domeniul adopţiei sunt:
- autoritatea centrală în persoana Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
- autorităţile teritoriale în persoana secţiilor/direcţiilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău.
În scopul examinării problemelor legate de procedura adopţiei internaţionale, pe
lîngă autoritatea centrală, activează Consiliul Consultativ pentru Adopţii, a cărui componenţă şi al cărui regulament de activitate au fost aprobate de Guvern prin Hotărîrea
nr.560 din 25.07.2011.
Atribuţiile în domeniul adopţiei ale acestor autorităţi sunt stipulate în art.6, 61, 7, 8
şi 9 din Legea privind regimul juridic al adopţiei.
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.37 din 04.12.2017]
4. În conformitate cu art.2 alin.(1) şi (2) CPC, procedura de judecare a cauzelor
civile în instanţele judecătoreşti de drept comun şi în cele specializate este stabilită de
Constituţia Republicii Moldova, de acest cod şi de alte legi organice; normele de drept
procedural civil din alte legi trebuie să corespundă dispoziţiilor fundamentale ale Constituţiei Republicii Moldova şi acestui cod; în caz de coliziune între normele acestui cod
şi prevederile Constituţiei Republicii Moldova, se aplică prevederile Constituţiei, iar în
caz de discordanţă între normele acestui cod si cele ale unei alte legi organice, se aplică
reglementările legii adoptate ulterior.
Potrivit art.6 alin.(7) din Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001,
în cazul în care între două acte legislative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict de
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norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării, se aplică
prevederile actului posterior.
Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra discordanţei existente între art.287
lit.d), art.292 alin.(3) CPC şi Legea privind regimul juridic al adopţiei în privinţa posibilităţii schimbării datei de naştere şi a locului de naştere a copilului de pînă la un an, în
primul caz legea stipulînd această posibilitate, iar în cel de-al doilea caz nefiind prevăzută o asemenea posibilitate. Această situaţie se va soluţiona prin prisma art.6 alin.(7) din
Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001, fiind aplicată norma actului
legislativ adoptat ulterior.
Totodată, se menţionează că, la examinarea cererilor privind încuviinţarea adopţiei,
instanţa de judecată se conduce de prevederile Codului de procedură civilă, în măsura în
care Legea privind regimul juridic al adopţiei nu prevede norme procedurale speciale.
Competenţa autorităţilor centrale şi teritoriale în domeniul adopţiei, a instanţelor judecătoreşti şi procedura de examinare
5. Se atenţionează instanţele de judecată că Legea privind regimul juridic al adopţiei
distinge următoarele categorii de cereri privind adopţia:
- cerere de adopţie naţională, care se depune la autoritatea teritorială în a cărei rază
îşi au domiciliul persoanele care doresc să adopte copii;
- cerere de adopţie internaţională, care se depune la autoritatea centrală din Republica Moldova prin intermediul autorităţii centrale în domeniul adopţiei din statul
primitor;
- cerere de încuviinţare a adopţiei naţionale sau internaţionale, care urmează a fi
depusă în instanţa de judecată competentă, ca urmare a depunerii cererilor menţionate
mai sus de către persoanele care doresc să adopte copii şi a soluţionării acestora de către
autorităţile competente conform procedurii stabilite de legea menţionată.
6. Conform art.331 CPC (în redacţia Legii nr.155 din 05.07.2012, în vigoare din
01.12.2012), art.286 CPC, la cererea persoanelor (persoanei) care solicită adopţia (adoptator), instanţa de judecată de la domiciliul (locul de aflare) copilului adoptabil intentează procesul civil privind încuviinţarea adopţiei naţionale sau privind încuviinţarea
adopţiei internaţionale. Persoanele respective vor avea calitatea procesuală de petiţionari.
7. Se va reţine că anterior depunerii cererii de încuviinţare a adopţiei naţionale
sau internaţionale în instanţa de judecată, prin prisma art.18 alin.(2) din Legea privind
regimul juridic al adopţiei, care stipulează că nu poate adopta persoana care nu a primit
atestat de adoptator şi nu a fost luată la evidenţă în conformitate cu art.17 al aceleaşi legi,
este necesară depunerea cererii privind adopţia în autorităţile competente în domeniul
adopţiei. Unele excepţii de la această normă sunt prevăzute la alin.(3) al art.18 al acestei
legi, care prevede că, prin derogare de la alin.(2) al acestui articol, luarea la evidenţă a
adoptatorului nu este o condiţie a adopţiei în cazul adopţiei copilului de către soţul sau
soţia părintelui biologic sau părintelui adoptiv al copilului şi în cazul adopţiei copilului
care a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani.
Potrivit art.13 alin.(2) şi art.34 alin.(3) din legea menţionată, drept confirmare a depunerii cererii de adopţie şi a actelor care urmează a fi anexate, persoanelor care doresc
să adopte copii li se eliberează certificat.
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Cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale se depune prin intermediul organizaţiei străine acreditate şi înregistrate în domeniul adopţiei în condiţiile art.9, 91 şi
92 din legea menţionată şi conform Regulamentului privind procedura de acreditare şi
modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.550 din 22.07.2011.
În cazul depunerii cererii de către alte persoane sau instituţii şi organizaţii de stat
sau obşteşti, instanţa va restitui cererea în baza art.170 alin.(1) lit.f) CPC.
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.37 din 04.12.2017]
8. Este necesar de a distinge şi de a califica corect cererile:
a) de constatare a faptului înregistrării adopţiei, prevăzută de art.281 alin.(2) lit.с)
CPC;
b) de încuviinţare a adopţiei, prevăzută de art.286 CPC.
Sferele de incidenţă ale celor două categorii de cereri sunt total diferite: prima se
referă la situaţia cînd adopţia a fost încuviinţată şi înregistrată în modul stabilit la momentul producerii acesteia, dar din variate motive aceasta nu se poate dovedi, fiind necesară constatarea faptului înregistrării adopţiei; în cea de-a doua situaţie, cererea se
referă la încuviinţarea originară, propriu-zisă, a adopţiei, care are ca efect înregistrarea
primară a adopţiei.
9. Atît cererea de încuviinţare a adopţiei naţionale, cît şi cererea de încuviinţare a
adopţiei internaţionale se vor examina în cadrul procedurii speciale de judecare a pricinilor civile.
Ţinînd cont de conţinutul art.3, art.46 din Legea privind regimul juridic al adopţiei,
cererea de încuviinţare a adopţiei naţionale sau internaţionale se va examina în şedinţă
secretă.
10. Potrivit dispoziţiilor art.31 alin.(5) şi art.38 alin.(4) din Legea privind regimul
juridic al adopţiei în coroborare cu prevederile art.291 CPC, cererea de încuviinţare a
adopţiei se examinează cu participarea obligatorie a adoptatorului, a reprezentantului
autorităţii teritoriale de la domiciliul copilului, a procurorului pentru susţinerea concluziei privind legalitatea adopţiei, avînd în vedere interesul suprem al copilului, a copilului
care a împlinit vîrsta de 10 ani şi a altor persoane interesate luînd în consideraţie prevederile art.291, 280 alin.(2) CPC.
11. Se va reţine că, la audierea copilului în vîrstă de la 10 pînă la 16 ani, este necesară prezenţa unui pedagog, care urmează să faciliteze contactul între instanţă şi copil şi
să dea o încheiere asupra respectării procedurii de audiere a lui referitor la exprimarea
consimţămîntului său la adopţie.
Totodată, se menţionează că, în cazurile de adopţie internaţională, poate fi atras
în proces Consiliul Consultativ pentru Adopţii Internaţionale, acesta fiind un organ
consultativ pe lîngă Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, ale cărui obiective sunt consolidarea parteneriatului între autorităţile cu competenţe în domeniul
adopţiei internaţionale şi societatea civilă şi evaluarea procedurii de selectare de către
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a adoptatorului potrivit pentru copilul adoptabil.
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.37 din 04.12.2017]
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Condiţiile de fond ale adopţiei
12. Articolul 10 din Legea privind regimul juridic al adopţiei stabileşte că persoana
poate fi adoptată doar pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani.
Persoana care a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu pînă la vîrsta de 18 ani
poate fi adoptată numai în cazul în care adoptator este persoana sau familia care a
crescut-o, dacă a convieţuit cu acestea nu mai puţin de 3 ani pînă la depunerea cererii
de adopţie.
- oportunitatea separării fraţilor, prin adopţie naţională sau internaţională, se va
examina de către Consiliul Consultativ pentru Adopţie;
- adopţia fraţilor de către adoptatori din state diferite, indiferent dacă fraţii se cunosc sau nu, se admite doar în cazul în care s-a constatat imposibilitatea adopţiei fraţilor
de către:
a) acelaşi adoptator, indiferent de statul în care acesta îşi are domiciliul;
b) un alt adoptator, domiciliat în statul în care este domiciliat fratele adoptat anterior, doar dacă statul respectiv este semnatar al Convenţiei de la Haga sau este parte la
un tratat bilateral în domeniul adopţiei, încheiat cu Republica Moldova.
Separarea fraţilor prin adopţie, precum şi adopţia acestora de către persoane sau
familii diferite sunt interzise, cu excepţia cazurilor cînd această cerinţă contravine interesului superior al copilului.
[Pct.12 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.37 din 04.12.2017]
13. Se va reţine că Legea privind regimul juridic al adopţiei prevede unele interdicţii
referitoare la adopţia copiilor, şi anume:
- este interzisă adopţia între fraţi;
- este interzisă adopţia unui copil de către mai mulţi adoptatori, cu excepţia cazului
în care aceasta se face de către ambii soţi simultan.
Poate fi încuviinţată o nouă adopţie în cazul în care: adoptatorul sau soţii adoptatori au decedat, adopţia anterioară fiind considerată desfăcută la data rămînerii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti de încuviinţare a noii adopţii; adopţia anterioară a încetat
ca urmare a declarării nulităţii ei (art.11 din legea menţionată).
Este interzisă adopţia copiilor care nu au fost luaţi la evidenţă în condiţiile Legii cu
privire la regimul juridic al adopţiei, cu excepţia cazului în care:
- soţul adoptă copilul celuilalt soţ;
- copilul care a dobîndit capacitate deplină de exerciţiu pînă la împlinirea vîrstei
de 18 ani este adoptat de persoana sau de familia care l-a crescut dacă el a convieţuit
cu acestea cel puţin 3 ani pînă la depunerea cererii de adopţie (art.21 alin.(4) din legea
menţionată).
14. În sensul art.12 din Legea privind regimul juridic al adopţiei, calitatea de adoptator poate fi deţinută de persoanele cu capacitate deplină de exerciţiu, care au atins
vîrsta de 25 de ani la momentul depunerii cererii de adopţie.
Nu pot adopta copii persoanele:
- decăzute din drepturile părinteşti. Persoana se va considera decăzută din drepturile părinteşti atunci cînd există o hotărîre judecătorească rămasă definitivă de decădere.
Dacă persoana a fost restabilită în drepturile părinteşti conform art.70 Codul familiei,
ea poate fi adoptator;
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- a căror stare de sănătate nu le permite îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor
şi responsabilităţilor, privind creşterea şi educarea copiilor;
- care se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere a copiilor biologici;
- care au adoptat anterior copii, însă nu şi-au exercitat corespunzător obligaţiile
părinteşti şi sunt decăzuţi din exerciţiul acestor drepturi sau copilul este luat din grija
lor în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, fără decădere din drepturi;
- exonerate de obligaţiile de tutore sau de curator din cauza îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor;
- care au prezentat documente sau informaţii false pentru încuviinţarea adopţiei;
- care au fost condamnate pentru săvîrşirea unor infracţiuni intenţionate: contra
vieţii şi sănătăţii persoanei; contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei; referitoare
la viaţa sexuală; contra familiei şi copiilor.
[Pct.14 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.37 din 04.12.2017]
15. De asemenea, nu pot fi adoptatori persoanele care nu sunt cu cel puţin 18 ani şi
cu cel mult 48 de ani mai în vîrstă decît cel pe care doresc să-l adopte.
Se menţionează că instanţa de judecată, prin prisma art.12 alin.(2) din Legea privind regimul juridic al adopţiei, poate încuviinţa adopţia chiar dacă diferenţa de vîrstă
între copil şi adoptator este mai mică de 18 ani, dar în nici un caz mai puţin de 16 ani.
Astfel, cînd există motive temeinice şi se consideră că actul adopţiei este în interesul major al copilului, poate fi acordată o dispensă de vîrstă, dar nu mai mică de 16 ani.
Această dispensă poate fi acordată, de exemplu, în cazul adopţiei copilului de către tatăl
sau mama sa vitregă, de rudele părinţilor celui adoptat.
La fel, se menţionează că, în lumina dispoziţiilor art.12 alin.(2) din legea enunţată,
instanţa de judecată poate încuviinţa adopţia chiar dacă diferenţa de vîrstă între copil şi
adoptator este mai mică de 18 ani, poate fi încuviinţată adopţia şi în cazul în care numai
unul dintre soţi este mai în vîrstă cu mai mult de 48 de ani decît copilul a cărui adopţie
se solicită.
16. Ţinînd cont de faptul că Legea privind regimul juridic al adopţiei interzice adopţia unui copil de către mai mulţi adoptatori, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.11
alin.(3) din această lege, persoanele care trăiesc în concubinaj, (nefiind căsătorite), dar
doresc să adopte împreună un copil nu pot avea calitatea de adoptatori.
Această menţiune se referă la situaţia cînd persoanele menţionate doresc să adopte
împreună unul şi acelaşi copil. Aceştia pot adopta copii diferiţi, dacă întrunesc condiţiile
impuse de lege.
17. Potrivit art.12 alin.(5) şi (6) din Legea privind regimul juridic al adopţiei, adoptatorii trebuie să îndeplinească garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare dezvoltării multilaterale şi armonioase a personalităţii copilului, iar adopţia copilului de către
soţi este permisă numai în cazul în care căsătoria lor durează de cel puţin 3 ani pînă la
momentul depunerii cererii de adopţie.
Adopţia naţională
18. După ce persoana care doreşte să adopte copilul a depus cerere la autoritatea
teritorială în a cărei rază îşi are domiciliul, aceasta din urmă evaluează corespunderea
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garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale adoptatorului necesităţilor de dezvoltare
a copilului, conform Regulamentului privind procedura de evaluare a garanţiilor morale şi condiţiilor materiale ale solicitanţilor pentru adopţie, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al RM nr.285 din 23 iunie 2011, întocmind
un raport de evaluare.
Raportul de evaluare trebuie să cuprindă:
- informaţii şi date privind personalitatea, starea de sănătate, situaţia economică a
adoptatorului, viaţa familială, mediul social, condiţiile de trai, aptitudinile de îngrijire
şi de educare a unui copil, opinia celorlalţi membri de familie despre eventuala adopţie;
- motivele pentru care adoptatorul doreşte să adopte un copil;
- concluzia cu privire la capacitatea de adopţie a adoptatorului.
Se menţionează că, conform art.19 din Legea privind regimul juridic al adopţiei, pe
parcursul procesului de evaluare menţionat mai sus, autoritatea teritorială de la domiciliul adoptatorului este responsabilă de informarea şi de pregătirea acestuia conform
unui program elaborat de autoritatea centrală.
19. Articolul 17 din Legea privind regimul juridic de adopţie stipulează că, în baza
rezultatelor evaluării, autoritatea teritorială emite o decizie privind eliberarea sau refuzul eliberării atestatului de adoptator. În cazul eliberării atestatului, autoritatea teritorială decide luarea la evidenţă a adoptatorului.
Atestatul de adoptator se eliberează în termen de o lună de la data depunerii cererii
de adopţie. În cazul necesităţii unei evaluări suplimentare, acest termen poate fi prelungit, ca excepţie, pînă la 3 luni.
În cazul unui rezultat nefavorabil de evaluare, solicitantul atestatului de adoptator
este în drept să ceară autorităţii teritoriale reevaluarea garanţiilor morale şi a condiţiilor
materiale în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului. Autoritatea teritorială
creează, în acest sens, o comisie specială, formată din specialişti care vor participa la reevaluarea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale şi care se vor pronunţa într-un raport
comun.
Atestatul de adoptator este valabil pentru o perioadă de un an. Autoritatea teritorială prelungeşte valabilitatea atestatului în urma unei solicitări de reînnoire din partea
adoptatorului, reevaluînd garanţiile morale şi condiţiile materiale ale acestuia.
În cazul în care potrivirea adoptatorului a avut loc, termenul de valabilitate a atestatului de adoptator se prelungeşte de drept fără a se solicita reînnoirea lui.
Se va reţine că refuzul eliberării atestatului de adoptator (în cazul adopţiei naţionale) se contestă, în termen de 30 de zile, la autoritatea centrală şi, ulterior, în instanţa de
contencios administrativ competentă (art.17 alin.(4) din Legea privind regimul juridic
al adopţiei).
20. Pentru încuviinţarea adopţiei naţionale, autoritatea teritorială de la domiciliul
copilului solicită consimţămîntul părinţilor biologici.
Părinţii minori îşi exprimă consimţămîntul la adopţia copilului prin reprezentanţii
săi legali pînă la împlinirea vîrstei de 16 ani şi personal, după împlinirea acestei vîrste.
Cazurile în care nu este necesar consimţămîntul părinţilor biologici sunt prevăzute
în art.24 alin.(3) din Legea privind regimul juridic al adopţiei, şi anume aceştia:
- nu sunt cunoscuţi;
- sunt decăzuţi din drepturile părinteşti;
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- sunt declaraţi incapabili;
- sunt declaraţi dispăruţi fără urmă sau decedaţi.
Dacă unul dintre părinţii biologici este decedat ori se află în una din situaţiile prevăzute la alin.(3) sus-menţionat, consimţămîntul celuilalt părinte este suficient.
21. Potrivit art.23 alin.(1) lit.a) din Legea privind regimul juridic al adopţiei, pentru
adopţia copilului care se află sub tutelă (curatelă,) este necesar consimţămîntul tutorelui
(curatorului), exprimat în scris, în mod liber şi necondiţionat, autentificat notarial sau
confirmat de autoritatea teritorială de la domiciliul acestuia.
22. La adopţia copilului care a atins vîrsta de 10 ani, este necesar, în mod obligatoriu, şi consimţămîntul în scris al acestuia, autentificat notarial sau confirmat de autoritatea teritorială de la domiciliul acestuia.
Nu poate fi considerat consimţămînt al copilului rugămintea sa de a purta numele
adoptatorului sau acordul său de a fi transmis pentru întreţinere şi educare. Aceste modalităţi de exprimare nu vor genera efecte juridice.
Conform art.26 alin.(5) din Legea privind regimul juridic de adopţie, la examinarea
pricinii în instanţă de judecată, copilul este în drept să se pronunţe asupra adopţiei, să
confirme ori să-şi retragă consimţămîntul la adopţie.
În afară de consimţămîntul copilului pentru adopţia sa, se mai cere şi acordul lui
pentru schimbarea numelui şi a prenumelui, dacă aceasta se solicită de adoptator, acord
care, de asemenea, se exprimă în faţa instanţei judecătoreşti (art.43 alin.(4) din legea
menţionată).
23. Conform art.25 alin.(2) din Legea privind regimul juridic al adopţiei, la adopţia
copilului de către persoane căsătorite, este obligatoriu consimţămîntul simultan al ambilor soţi. În sensul acestor dispoziţii, se prezumă faptul că, şi în cazul în care cererea de
adopţie este depusă de unul dintre soţi, este necesar şi acordul celuilalt soţ, autentificat
la notar sau la autoritatea teritorială ori exprimat personal în şedinţa de judecată.
Consimţămîntul celuilalt soţ nu se cere dacă acesta:
- a fost declarat incapabil;
- a fost declarat dispărut;
- a decedat.
24. Consimţămîntul persoanelor enumerate în pct.18, 19, 20, 21 din prezenta hotărîre obţinut prin corupere, înşelăciune, fraudă, contra bani, altor bunuri sau avantaje de
orice fel, promise înainte sau după obţinerea consimţămîntului, nu este valabil
Instanţa de judecată competentă poate solicita confirmarea consimţămîntului acestor persoane şi la examinarea cauzei în instanţă, asigurînd confidenţialitatea informaţiilor despre adoptatori şi despre părinţii biologici.
Consimţămîntul părinţilor biologici nu este valabil dacă este exprimat pînă la naşterea copilului sau mai devreme de 45 zile după naşterea acestuia.
25. Părinţii biologici pot revoca consimţămîntul lor la adopţie pînă la pronunţarea
hotărîrii judecătoreşti privind încuviinţarea adopţiei.
În cazul iniţierii procedurilor de repunere în drepturile părinteşti sau al depunerii cererii de revocare a consimţămîntului de către părinţii biologici, procesul de potrivire a adoptatorului şi de încredinţare a copilului se suspendă pînă Ia soluţionarea acestor probleme.
În mod excepţional, instanţa de judecată poate să nu ţină seama de refuzul părinţilor biologici sau, după caz, de cel al tutorelui sau curatorului de a consimţi la adopţia
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copilului dacă se dovedeşte prin orice mijloc de probă că aceştia refuză în mod abuziv
să-şi dea consimţămîntul la adopţie, iar instanţa apreciază că adopţia este în interesul
superior al copilului, motivînd expres acest fapt în hotărîrea judecătorească.
26. La încheierea procesului de potrivire a adoptatorului, autoritatea teritorială de
la domiciliul copilului explică adoptatorului dreptul de a depune cerere de încuviinţare
a adopţiei naţionale în instanţa de judecată competentă şi întocmeşte, în termen de 10
zile, un aviz privind adopţia, care conţine informaţii referitor la evoluţia relaţiilor dintre
copil şi adoptator, la compatibilitatea adoptatorului cu copilul adoptabil, precum şi la
corespunderea adopţiei interesului superior al copilului.
Procedura de încredinţare a copilului în vederea adopţiei este prevăzută de art.29
din Legea privind regimul juridic al adopţiei. Conform alineatului (7) al acestui articol,
perioada de încredinţare în vederea adopţiei se prelungeşte de drept la depunerea cererii
de încuviinţare a adopţiei în instanţă de judecată pînă la soluţionarea cererii prin hotărîre judecătorească irevocabilă.
27. Conform art.31 alin.(2) din Legea privind regimul juridic al adopţiei, cererea de
încuviinţare a adopţiei naţionale trebuie să conţină:
- numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii adoptatorului, adresa lui de la
domiciliu;
- numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii copilului adoptabil, locul lui de
aflare;
- solicitarea schimbării numelui, locul de naştere şi/sau a prenumelui copilului, numele pe care îl va purta copilul dacă adoptatorii poartă nume diferite;
- numărul atestatului de adoptator, data emiterii şi autoritatea care l-a emis (atestatul se anexează la cerere);
- alte date şi informaţii, la solicitarea instanţei de judecată.
Se va reţine că, avînd în vedere rolul activ al instanţei de judecată la soluţionarea
pricinilor privind atît adopţia naţională, cît şi adopţia internaţională, instanţa de judecată este în drept să solicite prezentarea altor date şi informaţii. Spre exemplu: de la
momentul eliberării atestatului de adoptator pînă la momentul adresării în instanţa de
judecată au survenit schimbări, care sunt contradictorii datelor şi informaţiilor prezentate pînă la primirea atestatului de adoptator.
[Pct.27 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.37 din 04.12.2017]
28. Se menţionează că, potrivit art.31 alin.(3) din Legea privind regimul juridic al
adopţiei, autoritatea teritorială urmează să prezinte instanţei de judecată avizul privind
adopţia, întocmit în condiţiile art.30 alin.(1), art.30 alin.(11) din legea menţionată, precum şi dosarul copilului, care trebuie să conţină:
- copia de pe certificatul de naştere al copilului;
- certificatul medical privind starea de sănătate a copilului, eliberat de instituţia
medicală de la domiciliul acestuia;
- consimţămîntul autentificat al adoptatorului în care confirmă că a luat cunoştinţă
de starea de sănătate a copilului;
- consimţămîntul copilului propus spre adopţie, dacă a împlinit vîrsta de 10 ani,
precum şi consimţămîntul lui la o eventuală schimbare a numelui şi a prenumelui, la
înscrierea adoptatorilor în calitate de părinţi;
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- consimţămîntul părinţilor biologici, tutorelui sau curatorului copilului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.24 alin.(3) din legea enunţată;
- actele care confirmă acţiunile întreprinse de autorităţile de resort în scopul (re)
integrării copilului în familia biologică sau în familia extinsă;
- alte date şi informaţii relevante.
[Pct.28 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.37 din 04.12.2017]
Adopţia internaţională
29. Articolul 32 din Legea privind regimul juridic al adopţiei prevede că adopţia
copiilor domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane cu domiciliul în
străinătate are loc în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, ţinîndu-se cont şi
de legislaţia statelor în care aceştia din urmă îşi au domiciliul la data depunerii cererii de
adopţie, precum şi în conformitate cu tratatele internaţionale sau cu tratatele bilaterale
la care Republica Moldova este parte.
Adopţia copiilor cetăţeni ai Republicii Moldova cu domiciliul în afara ţării, efectuată de organele abilitate ale statului străin pe al cărui teritoriu adoptatorul îşi are domiciliul, este recunoscută ca fiind valabilă în Republica Moldova doar dacă statul străin
este parte la Convenţia de la Haga sau parte la un tratat bilateral în domeniul adopţiei
încheiat cu Republica Moldova şi dacă autoritatea centrală din Republica Moldova şi-a
exprimat anticipat acordul la adopţie.
Adopţia copiilor cetăţeni străini cu domiciliul în Republica Moldova are loc în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cu acordul autorităţii centrale în domeniul
adopţiei din statul al cărui cetăţean este copilul.
30. Adopţia internaţională a unui copil domiciliat pe teritoriul Republicii Moldova
poate fi încuviinţată în cazul în care:
- soţul adoptă copilul celuilalt soţ;
- copilul este adoptat, în mod prioritar, de ruda sa de pînă la gradul IV inclusiv, cu
domiciliul în străinătate;
- copilul adoptabil, fără nevoi speciale, este adoptat de către adoptatorul, cu domiciliul în străinătate, dacă nu a fost cerut în adopţie naţională ori în tutelă sau curatelă,
timp de un an de la momentul luării la evidenţă, drept copil adoptabil;
- copilul adoptabil, cu nevoi speciale, este adoptat de către adoptatorul cu domiciliul în străinătate, dacă nu a fost cerut în adopţie naţională ori în tutelă sau curatelă,
timp de 6 luni de la momentul luării la evidenţă, drept copil adoptabil.
Pot servi în calitate de probe admisibile care să dovedească imposibilitatea transmiterii sub tutelă sau a adopţiei, în special: notificările în scris ale autorităţii competente, adresate rudelor copilului şi cetăţenilor care doresc să adopte, despre posibilitatea adopţiei copilului respectiv; avizul inspectorului pentru protecţia drepturilor copilului asupra propunerilor concrete de adopţie a copilului în ţară, care trebuie să conţină datele de identificare
a persoanelor cărora li s-a propus să adopte copilul, refuzul, precum şi motivele refuzului
de a adopta copilul; declaraţiile scrise ale persoanelor care au refuzat adopţia copilului, cu
indicarea motivelor refuzului. Aceste declaraţii se semnează de către persoanele care le
efectuează şi se autentifică de către organul respectiv de protecţie a drepturilor copilului.
În cazul adopţiei internaţionale, la selectarea adoptatorului potrivit, autoritatea
centrală va ţine cont de necesitatea asigurării continuităţii în îngrijirea şi educarea co-
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pilului, având în vedere originea sa etnică, culturală şi lingvistică, dacă acest fapt nu
contravine interesului superior al copilului.
[Pct.30 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.37 din 04.12.2017]
31. Persoanele cu domiciliul în străinătate pot avea calitatea de adoptatori ai copiilor domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova doar dacă îndeplinesc condiţiile impuse
de legislaţia Republicii Moldova şi cea a statului pe a cărui teritoriu domiciliază.
Totodată, se menţionează că, potrivit art.33 alin.(4) din Legea privind regimul juridic al adopţiei, adopţia internaţională se încuviinţează dacă statul primitor este parte la
Convenţia de la Haga sau dacă are încheiat un acord bilateral în domeniu cu Republica
Moldova.
32. Cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale trebuie să conţină informaţiile
prevăzute la art.31 alin.(2) lit.a) - c) din Legea privind regimul juridic al adopţiei:
- numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii adoptatorului, adresa lui de la
domiciliu;
- numele şi prenumele, anul, luna şi ziua naşterii copilului adoptabil, locul lui de
aflare;
- solicitarea schimbării numelui şi/sau a prenumelui copilului, numele pe care îl
va purta copilul dacă adoptatorii poartă nume diferite, solicitarea schimbării locului de
naştere.
La cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale, potrivit art.36 alin.(1) din legea
menţionată, se vor anexa următoarele acte:
- raportul autorităţii centrale în domeniul adopţiei din statul primitor sau al autorităţilor/organizaţiilor cărora li s-au conferit atribuţii corespunzătoare ale autorităţii
centrale, în domeniul adopţiei internaţionale din statul primitor, în condiţiile prevederilor Convenţiei de la Haga, însoţit de documente relevante, care să cuprindă informaţii
despre:
• identitatea adoptatorului, confirmată prin copia legalizată a actului de identitate;
• capacitatea şi aptitudinile adoptatorului pentru a adopta;
• situaţia personală, familială şi materială a adoptatorului, confirmată prin copie
legalizată de pe certificatul de naştere, de căsătorie sau de divorţ, prin certificat
de la locul de muncă privind funcţia deţinută şi cuantumul salariului, prin acte
ce confirmă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra unei locuinţe, prin
alte acte ce confirmă veniturile;
• starea de sănătate, confirmată printr-un certificat medical în original, separat
pentru fiecare adoptator, iar în cazul în care adoptatorul suferă de o maladie
sau afecţiune, informaţii suplimentare cu privire la măsura în care maladia sau
afecţiunea adoptatorului limitează capacitatea acestuia de a-şi îndeplini corespunzător obligaţiile şi responsabilităţile, privind îngrijirea şi educarea copiilor;
• mediul social al adoptatorului;
• motivele care determină adoptatorul să adopte un copil domiciliat pe teritoriul
Republicii Moldova, precum şi informaţia cu privire la copilul sau la copiii pentru care are capacitatea să-i adopte;
- declaraţia privind dreptul copilului adoptat de a-şi păstra cetăţenia Republicii
Moldova pînă la atingerea majoratului;
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- consimţămîntul adoptatorului la adopţie internaţională sau consimţămîntul ambilor soţi dacă persoana care doreşte să adopte este căsătorită;
- declaraţia adoptatorului că acceptă acţiunile de monitorizare postadopţie;
- cazierul judiciar al adoptatorului;
- datele biografice ale adoptatorului;
- garanţiile socioeconomice şi juridice de care va beneficia copilul în cazul adopţiei
internaţionale.
Autoritatea teritorială va prezenta instanţei un aviz privind adopţia internaţională,
elaborat în condiţiile art.37 alin.(8) din Legea privind regimul juridic al adopţiei, cu concluzii referitor la compatibilitatea adoptatorului cu copilul adoptabil şi la corespunderea
adopţiei interesului superior al copilului, dosarul copilului cu documentele specificate la
art.31 alin.(4) din legea menţionată, precum şi acordurile privind continuarea procedurii de adopţie internaţională eliberate de autoritatea centrală în domeniul adopţiei din
statul primitor şi autoritatea centrală din Republica Moldova.
Se atenţionează că refuzul autorităţii centrale de a accepta continuarea procedurii
de adopţie internaţională poate fi contestat în instanţa de judecată competentă, în ordinea contenciosului administrativ, fără respectarea procedurii prealabile (art.37 alin.(7)
din Legea privind regimul juridic al adopţiei).
În cazul în care avizul privind adopţia internaţională nu este favorabil, autoritatea
teritorială, la comunicarea acestui fapt adoptatorului, îi explică dreptul de a-l contesta
în instanţă de contencios administrativ conform competenţei prevăzute de legislaţia în
vigoare (art.37 alin.(10) din Legea privind regimul juridic al adopţiei).
[Pct.32 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.37 din 04.12.2017]
321. Se atrage atenţia instanţelor judecătoreşti că organizaţiile străine au dreptul să
aibă depuse şi înregistrate concomitent, la autoritatea centrală din Republica Moldova,
cel mult 2 cereri de adopţie internaţională a copiilor fără nevoi speciale, cu posibilitatea
substituirii cererilor respective.
[Pct.321 introdus prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.37 din 04.12.2017]
322. Se va reţine că prin Legea 283/13.12.2012, în vigoare din 19.04.2013, s-a modificat procedura de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine, cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale (art.91-94 din Legea privind regimul juridic al
adopţiei).
[Pct.322 introdus prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.37 din 04.12.2017]
33. În sensul art.36 alin.(2) din Legea privind regimul juridic al adopţiei, actele
sus-menţionate, anexate la cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale, trebuie să
fie însoţite de traducerea lor, autentificată, în limba română, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.
Adopţia copilului de către celălalt soţ
333. Se va reţine că adopţia copilului, de către celălalt soţ, este permisă numai în
cazul în care, la data depunerii cererii de adopţie, durata căsătoriei soţilor este de cel
puţin un an (art.391).
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334. Instanţele de judecată urmează să ia în considerare că legislaţia în vigoare reglementează procedura adopţiei, în conformitate cu procedura de adopţie naţională şi
procedura de adopţie internaţională.
335. La examinarea acestor categorii de cauze, instanţele de judecată urmează să
ţină cont că, în conformitate cu procedura de adopţie naţională, adopţia copilului de către celălalt soţ se permite numai pentru copilul, cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean
străin sau apatrid, al cărui părinte este cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin
sau apatrid. În acelaşi timp, copilul, părintele şi adoptatorul domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, de cel puţin un an de la depunerea cererii de adopţie (art.392, alin.(1)).
336. Procedura de adopţie internaţională se aplică la adopţia copilului, cetăţean al
Republicii Moldova sau apatrid, care domiciliază în Republica Moldova, de cel puţin un
an şi al cărui părinte este cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid, iar
adoptatorul, soţul părintelui este cetăţean al RM, cetăţean străin sau apatrid, cu domiciliul în străinătate (art.393).
337. Se va reţine că legislaţia naţională permite şi adopţia copilului, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat în străinătate, de către celălalt soţ al părintelui biologic.
În această situaţie, este aplicabilă legislaţia statului străin, dar cu acordul prealabil al
autorităţii centrale din Republica Moldova, în cazul în care legislaţia statului respectiv
prevede acest lucru (art.394).
338. Se va ţine cont de faptul că refuzul autorităţii centrale, de a accepta continuarea
procedurii de adopţie internaţională, poate fi contestat în ordinea contenciosului administrativ, la Curtea de Apel Chişinău.
[Capitolul „Adopţia copilului de către celălalt soţ” (pct.333-338) introdus prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.37 din 04.12.2017]
Hotărîrea judecătorească privind adopţia
34. Hotărîrea judecătorească privind încuviinţarea adopţiei naţionale sau internaţionale se va pronunţa numai în cazul în care de către autoritatea teritorială, centrală au
fost respectate toate condiţiile prevăzute de Legea privind regimul juridic al adopţiei şi
numai dacă, în baza probelor administrate, instanţa de judecată şi-a format convingerea
că adopţia este în interesul superior al copilului.
Potrivit art.23 alin.(9) CPC, hotărîrea judecătorească în cazul desfăşurării procesului în şedinţă secretă se pronunţă public.
Articolul 14 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din
16.12.1966 (ratificată de Republica Moldova la 26.04.1993) prevede că, pronunţarea oricărei hotărîri în materie penală sau civilă va fi publică, afară de cazurile cînd interesul
minorilor cere să se procedeze altfel sau cînd procesul se referă la diferende matrimoniale ori la tutela copiilor.
Conform art.4 alin.(2) din Constituţia RM, dacă există neconcordanţe între pactele
şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova
este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale.
În conformitate cu art.2 alin.(3) CPC, dacă prin tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sunt stabilite alte norme decît cele prevăzute de legislaţia
procedurală civilă a Republicii Moldova, se aplică normele tratatului internaţional dacă
din acesta nu rezultă că pentru aplicarea lor este necesară adoptarea unei legi naţionale.
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În sensul normelor citate, avînd în vedere garantarea confidenţialităţii în ceea ce
priveşte datele de identificare ale adoptatorului şi respectarea interesului superior al copilului, hotărîrea judecătorească privind adopţia se pronunţă în şedinţă închisă.
La publicarea hotărîrii judecătoreşti privind adopţia pe pagina web a instanţei de
judecată se indică doar iniţialele participanţilor la proces.
35. În hotărîrea de admitere a cererii de încuviinţare a adopţiei, instanţa judecătorească trebuie să indice în mod obligatoriu:
- încuviinţarea adopţiei copilului (numele, prenumele, data, locul naşterii şi cetăţenia
lui) şi de către cine este adoptat (numele, prenumele şi data naşterii fiecărui adoptator);
- dacă se schimbă sau nu numele şi prenumele adoptatului, iar în caz afirmativ, se
indică modificările care urmează a fi efectuate de către oficiul de stare civilă (OSC);
- dacă în actul de naştere al copilului adoptatorul se va înscrie în calitate de părinte.
În cazul adopţiei copilului de către cetăţeni străini, se indică cetăţenia şi domiciliul
adoptatorilor.
Este necesar de reţinut că schimbarea numelui copilului adoptat poate avea loc
doar dacă acest fapt nu afectează interesul superior al copilului şi dreptul lui la nume şi
cu acordul copilului adoptat dacă acesta a împlinit vîrsta de 10 ani. La schimbarea prenumelui copilului adoptat, se va cere suplimentar justificarea acestui fapt.
Adoptatorii se înscriu în actul de naştere al copilului adoptat în calitate de părinţi ai
lui în conformitate cu hotărîrea judecătorească de încuviinţare a adopţiei.
În caz de necesitate, la cererea adoptatorilor sau a copilului adoptat care a împlinit
vîrsta de 10 ani, instanţa de judecată păstrează datele despre părinţii biologici ai copilului adoptat, fapt consemnat în hotărîrea judecătorească de încuviinţare a adopţiei.
În baza hotărîrii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, la solicitarea adoptatorilor, oficiul de stare civilă competent operează modificările de rigoare în actul de naştere
al copilului.
36. Conform art.40 din Legea privind regimul juridic al adopţiei, efectele juridice
ale adopţiei survin de la data rămînerii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei.
37. Se atenţionează că, potrivit dispoziţiilor art.46 alin.(1) din Legea privind regimul
juridic al adopţiei, persoanele competente cărora le este cunoscut faptul adopţiei sunt obligate să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute în procesul de adopţie, inclusiv în
ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului, precum şi ale părinţilor biologici.
În caz contrar, ele poartă răspundere juridică conform legislaţiei în vigoare.
După dobîndirea capacităţii depline de exerciţiu, copilul adoptat poate solicita instanţei de judecată competente, să-i autorizeze accesul la informaţiile referitoare la identitatea părinţilor săi biologici, aflate în posesia autorităţii centrale ori a oficiilor de stare
civilă.
Respectiv, potrivit alin.(6) al articolului menţionat, instanţa de judecată citează autoritatea teritorială de la domiciliul copilului adoptat, după caz, autoritatea centrală,
precum şi orice altă persoană ale cărei cunoştinţe profesionale pot fi utile în soluţionarea cererii, şi acceptă spre soluţionare cererea dacă, potrivit probelor existente, constată
că accesul la informaţiile solicitate nu este dăunător integrităţii psihice şi echilibrului
emoţional al solicitantului şi dacă adoptatul în cauză a beneficiat de consiliere din partea
autorităţilor competente în domeniul adopţiei.
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38. Desfacerea adopţiei şi declararea nulităţii adopţiei se realizează de către instanţa judecătorească în baza Capitolului VII din Legea privind regimul juridic al
adopţiei.
39. Potrivit art.85 alin.(1) lit.b) CPC, cetăţenii Republicii Moldova care solicită încuviinţarea adopţiei sunt scutiţi de taxa de stat pentru cererile respective, dar nu şi cetăţenii străini, care vor achita taxa de stat aferentă cererilor nepatrimoniale în cuantum
de 500% din salariul minim.
40. Se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.21 din 12.12.2005
„Cu privire la practica aplicării de către instanţele de judecată a legislaţiei despre încuviinţarea adopţiei”, cu modificările introduse prin Hotărîrea Plenului CSJ nr.10 din
22.12.2008.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 24 decembrie 2012
Nr. 5

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica aplicării de către instanţele de judecată a
unor prevederi ale Legii cu privire la libertatea de exprimare
nr. 7 din 24.12.2012
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2013, nr.3, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din
16.10.2017
În legătură cu adoptarea Legii cu privire la libertatea de exprimare nr.64 din
23.04.2010, intrată în vigoare la 09.10.2010, a cărei scop este garantarea exercitării dreptului la libera exprimare, precum şi un echilibru între asigurarea dreptului la libera exprimare şi apărarea onoarei, demnităţii, reputaţiei profesionale şi vieţii private şi de
familie ale persoanei, fiind necesară oferirea unor explicaţii privind aplicarea prevederilor acestei legi, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în temeiul art.2 lit.d), art.16 lit.c) din
Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.17 din Codul de procedură civilă,
dă următoarele explicaţii:
[Alineatul modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 16.10.2017]
1. La judecarea litigiilor cu privire la defăimare şi respectul vieţii private şi de familie, instanţele de judecată vor aplica prevederile art.8, 10 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale din 04.11.1950
(Convenţia Europeană), art.28, art.32 din Constituţia Republicii Moldova, prevederile
Legii cu privire la libertatea de exprimare nr.64 din 23.04.2010, art.16 Codul civil, Legii
presei nr.243-XIII din 26.10.1994, precum şi alte acte normative naţionale sau internaţionale tangenţiale cu materia respectivă. De asemenea, instanţele judecătoreşti naţionale
vor lua în considerare, la examinarea cazurilor concrete, jurisprudenţa CEDO, pentru
a oferi interpretarea adecvată unor texte din dreptul intern, în conformitate cu rigorile
convenţionale.
2. Se va reţine că, Legea cu privire la libertatea de exprimare este o lege organică
care cuprinde norme juridice speciale. Avînd în vedere că această lege a fost adoptată
după adoptarea Codului civil, conţinutul art.16 din CC urmează a fi interpretat prin
prisma prevederilor legii menţionate.
3. Libertatea de exprimare reprezintă unul din fundamentele esenţiale ale societăţii
democratice care asigură dezvoltarea ei şi autorealizarea fiecărei persoane (Iladyside către Regatul Unit, 07.12.1976, §49).
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Cu toate acestea, nici libertatea de exprimare şi nici apărarea onoarei, demnităţii,
reputaţiei profesionale şi vieţii private şi de familie nu sunt absolute şi nu au prioritate
una în faţă alteia.
Potrivit jurisprudenţei CEDO, reputaţia persoanei fizice face parte din dreptul la
respectul vieţii private (cauza Petrenco c. Moldovei, hotărîrea din 30 martie 2010).
Legea cu privire la libertatea de exprimare nu reglementează unele categorii similare de relaţii.
Din acest motiv, se atenţionează instanţele judecătoreşti că, conform art.1 alin.(2)
din lege, prevederile legii nu se aplică raporturilor juridice ce ţin de obţinerea forţată a
informaţiilor de la autorităţile publice, procedură care este reglementată de Legea privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000, acordarea dreptului la replică
concurenţilor electorali în campania electorală care este reglementat de art.64 alin.(6)
din Codul electoral. Însă prevederile legii se vor aplica în cazul în care dreptul la replică
s-a solicitat după finalizarea campaniei electorale. În cazul pretinsei încălcări a drepturilor de autor, prevederile legii sunt inaplicabile. Aceste litigii urmează a fi soluţionate
potrivit legislaţiei cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe.
4. Articolul 3 alin.(1) din Legea cu privire la libertatea de exprimare oferă tuturor
persoanelor dreptul la libertatea de exprimare.
Un rol special în acest sens îl are presa, care are sarcina de „cîine public de pază” al
democraţiei, libertatea de exprimare a căreia, totodată, este garantată şi prin prisma art.4
din Legea cu privire la libertatea de exprimare. Din acest motiv, libertatea de exprimare
a mass-media se bucură de garanţii suplimentare prevăzute de art.11 alin.(3), art.13 alin.
(1), art.28 alin.(2) din lege. Spre exemplu: alineatul (3) al art.11 din lege stipulează că,
dacă persoanele publice şi persoanele fizice care exercită funcţii publice provoacă ele însele atenţia asupra aspectelor din viaţa lor privată şi de familie, mass-media are dreptul
să cerceteze aceste aspecte (a se vedea în acest sens hotărîrea CEDO din 18.01.2011 în
cauza MGN Limited c. Regatului Unit); alin.(1) al art.13 din lege prevede că, mass-media
şi orice persoană care efectuează o activitate cu caracter jurnalistic de colectare, de primire şi de distribuire a informaţiei către public, precum şi persoana care colaborează cu
acestea, care au obţinut informaţii de la o sursă, au dreptul de a nu dezvălui identitatea
sursei sau orice informaţii care ar putea duce la identificarea sursei; art.28 alin.(1) şi (2)
enumeră cazurile în care mass-media nu poartă răspundere materială pentru preluarea
cu bună-credinţă a relatărilor false cu privire la fapte şi/sau a judecăţilor de valoare fără
substrat factologic suficient, care vizează chestiuni de interes public.
Libertatea la exprimare cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a comunica
fapte şi idei. Fiind vorba de o „libertate”, ea nu presupune obligaţia statului de a oferi
informaţii. Totuşi, în cazul în care statul creează instituţii publice ale audiovizualului,
el este obligat să adopte o legislaţie care să asigure independenţa editorială a acestora
(Manole ş.a. c. Moldovei, hotărîrea din 17 septembrie 2009).
Jurisprudenţa CEDO a delimitat trei categorii principale de exprimare – politică,
artistică şi comercială, acordîndu-i cea mai mare importanţă protecţiei exprimării politice, care a fost definită foarte larg, astfel încît să includă discursurile privind toate
chestiunile de interes public general. Problemele identificate ca fiind de interes public
general includ: examinarea cauzelor în justiţie, mediul înconjurător, sănătatea publică,
abuzul de putere din partea poliţiei, cruzimea faţă de animale, proasta gestionare a pa-
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trimoniului public, comportamentul ilegal al procurorilor, corupţia funcţionarilor de
stat şi activităţile entităţilor comerciale puternice (a se vedea Steel şi Moris c. Regatului
Unit, cererea nr.68416/0115 mai 2005 alin.94).
5. Libertatea de exprimare protejează atît conţinutul, cît şi forma informaţiei exprimate, inclusiv a informaţiei care ofensează, şochează sau deranjează (art.3 alin.(2) din
Legea cu privire la libertatea de exprimare).
Dreptul la libertatea de exprimare este aplicabil nu numai în cazul unei informaţii
sau „idei” care sunt primite în mod favorabil sau privite ca inofensive sau ca o chestiune
de indiferenţă, dar şi al celei care ofensează, şochează sau deranjează Statul sau orice
parte a comunităţii. Adiţional, libertatea jurnalistică mai acoperă şi posibile recurgeri
la exagerări sau chiar provocări (Hotărîrea CEDO din 24.02.1997 în cazul De Haes and
Gijsels c. Belgiei, §47). Atunci cînd persoana doreşte să răspîndească o informaţie, Statul
nu poate dicta sau critica forma în care această informaţie este răspîndită.
Instanţele de judecată urmează să ţină cont de faptul că, art.4 din Legea cu privire la libertatea de exprimare prevede aspectele specifice ale libertăţii de exprimare a
mass-media. Sarcina mass-mediei este de a informa publicul despre informaţiile de interes public. În procesul de acumulare şi răspîndire a informaţiei, ea trebuie să respecte obligaţiile profesionale. Acestea sunt stabilite în Codul deontologic al jurnalistului
din Republica Moldova, semnat în redacţie nouă la 7 iunie 2011. Informaţia răspîndită
de mass-media poate conţine exagerări şi chiar provocări, însă trebuie să fie suficient
de exactă pentru a nu dezinforma. Nu constituie dezinformare inexactitatea care nu
schimbă esenţa faptelor (ex.: jurnalistul a relatat despre o sustragere. Persoana vizată
în articol nu contestă faptul sustragerii, însă pretinde că pretinsa mărime a sustragerii a
fost indicată incorect).
Totodată, la soluţionarea cauzelor, e necesar a se ţine cont de faptul că, în sensul
art.10 §2 din Convenţia Europeană, art.32 alin.(2) al Constituţiei RM şi a art.3 alin.(3)
din Legea cu privire la libertatea de exprimare, exercitarea acestor libertăţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrîngeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie
măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea
teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii publice şi prevenirea infracţiunilor,
protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru
a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi
imparţialitatea puterii judecătoreşti.
Sunt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului
său, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la
discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce
atentează la regimul constituţional.
Alineatul (3) al art.3 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, prevede 3 condiţii pentru restrîngerea libertăţii de exprimare: restrîngerea să fie prevăzută de lege, să
urmărească unul sau mai multe din scopurile indicate în acest aliniat şi să fie „necesară
într-o societate democratică”. Acestea urmează să fie interpretate în lumina jurisprudenţei CEDO.
Se va reţine că, restricţiile enumerate trebuie să fie interpretate în mod restrîns, iar
necesitatea lor trebuie să fie motivată convingător, pe lîngă faptul că acestea trebuie să
fie legale şi să urmărească un scop legitim. Or, orice hotărîre judecătorească sau act care
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limitează libertatea de exprimare trebuie să conţină motive suficient de clare de ce o
asemenea restrîngere este necesară (de exemplu, CEDO, prin hotărîrea din 19.02.1998
pronunţată în cauza Bowman c. Regatului Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, a apreciat
că restricţia prevăzută într-o lege britanică, conform căreia reclamanta trebuia să depună o sumă de 500 de lire în calitate de garanţie, pentru a dispune de posibilitatea distribuirii de broşuri electorale, constituie o măsură disproporţionată în raport cu sintagma
„necesară într-o societate democratică”).
Această proporţionalitate implică punerea în balanţa de apreciere, pe de o parte,
a interesului public protejat şi, pe de altă parte, a dreptului la libera exprimare într-o
societate democratică.
6. Conform art.34 din Constituţia RM, art.4 din Legea cu privire la libertatea de
exprimare şi Legii presei din 26.10.1994, libertatea presei este o componentă esenţială a
libertăţii de exprimare şi de informare. Presa are un rol preeminent în informarea publicului asupra problemelor de interes public şi trebuie să aibă o anume libertate de decizie
atunci cînd comentează unele chestiuni de interes politic sau public.
Cele expuse se referă şi la chestiunile funcţionării justiţiei, instituţie care este esenţială
pentru orice societate democratică. Presa este unul din mijloacele, prin care societatea,
opinia publică pot verifica dacă judecătorii îşi îndeplinesc obligaţiunile, pentru îndeplinirea cărora au fost învestiţi, într-un mod corespunzător scopului şi responsabilităţilor.
Deşi limitele criticii acceptabile la adresa personalităţilor politice şi a persoanelor
care ocupă funcţii publice sunt mai largi decît pentru persoanele particulare, în privinţa
judecătorilor gradul de toleranţă este mai redus. Ei pot fi criticaţi, însă critica gratuită nu
este tolerabilă din motivul rolului special pe care îl are justiţia în societate şi încrederea
de care trebuie să beneficieze aceasta în ochii publicului pentru a-şi putea îndeplini cu
succes obligaţiile.
În acest context, în cauza Prager şi Oberschlis, hotărîrea din aprilie 1995, Curtea
Europeană a conchis că, condamnarea unui jurnalist pentru defăimarea unui judecător,
în urma publicării comentariilor critice, nu constituia o încălcare a art.10 din Convenţia Europeană. În pofida „rolului iminent” jucat de presă într-un stat de drept, aceasta
trebuie să respecte anumite limite. Criticele foarte severe împotriva integrităţii personale şi profesionale ale magistratului, pe care le-a exprimat reclamantul, erau lipsite de
bună-credinţă şi nu respectau regulile eticii jurnalistice. În asemenea condiţii, Curtea
a considerat că sancţiunea aplicată nu a fost disproporţionată protecţiei reputaţiei altei
persoane şi apărării autorităţii puterii judiciare. Situaţie similară şi în cauza Barfod c.
Danemarcii (cererea nr.11508/85, 22 februarie 1989).
[Pct.6 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.24 din 16.10.2017]
7. Se va reţine că, Legea cu privire la libertatea de exprimare şi art.10 al Convenţiei
nu garantează o libertate de exprimare nelimitată chiar şi în ceea ce priveşte relatările
presei cu privire la interes public deosebit. Exercitarea acestei libertăţi presupune obligaţii şi responsabilităţi, care, conform par.2 al art.10 din Convenţie, se aplică presei.
Aceste obligaţii şi responsabilităţi pot avea însemnătate cînd există o întrebare cu privire
la atacul asupra reputaţiei unor persoane private şi subminarea drepturilor altor persoane (Hotărîrea CEDO din 27.03.1996 pe cauza Godwin c. United and Kingdom).
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Potrivit art.34 alin.(4) din Constituţie, mijloacele de informare în masă, publice sau
private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.
Totodată, art.5 alin.(1) din Legea cu privire la libertatea de exprimare garantează
independenţa editorială a mass-mediei publice sau private şi interzice cenzura în cadrul
acestora. Aliniatul (3) al acestui articol interzice crearea de autorităţi publice pentru
controlul prealabil al informaţiei care urmează a fi răspîndită de mass-media. El nu interzice însă crearea în cadrul mass-media a unităţilor responsabile pentru respectarea
eticii şi tehnicii jurnalistice.
Nu va constitui cenzură obligaţia impusă prin hotărîre judecătorească de a răspîndi
o informaţie (ex.: publicarea unei dezminţiri), cît şi interdicţia impusă în temeiul art.22
alin.(3) lit.a) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, şi nici obligaţia impusă prin
lege de a răspîndi o anumită informaţie (ex. difuzarea anunţurilor prevăzute de art.17 al
Codului audiovizualului).
8. Articolul 6 din Legea privind libertatea de exprimare prevede libertatea publicului de a fi informat.
Alineatul (1) al acestui articol consacră dreptul persoanei de a primi informaţiile răspîndite de mass-media. Însă, acest drept nu poate fi interpretat ca obligaţie a
mass-mediei de a transmite publicului sau persoanei o anumită informaţie sau un anumit tip de informaţii solicitat de persoană.
Cu toate că apărarea onoarei, a demnităţii şi reputaţiei profesionale sunt valori protejate de lege, totuşi în sensul alin.(2) al articolului dat, acest fapt nu înseamnă că ele
din start prevalează asupra libertăţii publicului de a primi informaţii de interes public.
Norma respectivă urmează a fi interpretată prin prisma tratatelor internaţionale la care
Republica Moldova este parte, inclusiv art.10 al Convenţiei Europene. În fiecare caz
concret, soluţia urmează a fi luată în modul stabilit de art.3 alin.(4) din Legea cu privire
la libertatea de exprimare.
Confiscarea tirajului sau lichidarea instituţiei mass-media în cauză pot fi, ca măsuri extreme, dispuse printr-o hotărîre judecătorească. Însă aceste măsuri trebuie dictate de securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică ori pentru
a împiedica divulgarea informaţiilor ce constituie secret de stat. Autorizarea acestor
măsuri pentru protejarea celorlalte scopuri legitime enumerate în art.3 alin.(3) din
lege nu se admite. Faptul că securitatea naţională este afectată nu înseamnă că confiscarea tirajului sau lichidarea instituţiei mass-media pot fi dispuse automat. Măsura
trebuie să fie strict „necesară într-o societate democratică”, adică justificat convingător faptul că pericolul nu putea fi înlăturat, în mod rezonabil, prin alte măsuri.
În cauza Kommersant Moldovi c. Moldovei, hotărîrea din 9 ianuarie 2007, CEDO a
constatat că, deşi articolele publicate în ziar nu plăceau executivului, lichidarea ziarului a fost contrară art.10 CEDO, pe motiv că „instanţele de judecată nu au specificat
care elemente din articolele reclamantului au fost problematice şi în ce mod ele au
periclitat securitatea naţională şi integritatea teritorială ale statului sau au defăimat
Preşedintele şi statul. De fapt, instanţele de judecată au evitat orice discuţie cu privire
la necesitatea ingerinţei”.
9. Articolul 7 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, are o denumire asemănătoare cu cea a art.16 din Codul civil şi urmăreşte scopul de a nuanţa şi a detalia
prevederile acestuia.
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Alineatul (1) al articolului 7 din această lege clarifică sfera de aplicare a lui, şi anume
că, orice persoană are dreptul la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale lezate prin răspîndirea relatărilor false cu privire la fapte, a judecăţilor de valoare
fără substrat factologic suficient sau prin injurie.
Instanţele judecătoreşti urmează să dea o apreciere corectă noţiunilor de onoare,
demnitate şi reputaţie profesională.
Onoarea reprezintă aprecierea pozitivă care reflectă calitatea persoanei în conştiinţa socială.
Demnitatea reprezintă autoaprecierea persoanei întemeiată pe aprecierea societăţii.
Reputaţia profesională reprezintă reflectarea calităţilor profesionale ale persoanei
în conştiinţa socială, însoţită de aprecierea pozitivă a societăţii.
Deosebirea dintre „onoare” şi „demnitate” constă în faptul că onoarea este o trăsătură socială obiectivă, iar la demnitate se studiază momentul subiectiv, autoaprecierea.
La fel, instanţele de judecată urmează să dea o apreciere corectă termenilor şi expresiilor utilizate în Legea privind libertatea de exprimare, cu semnificaţiile stabilite
în art.2 din lege, ca: defăimare; răspîndire a informaţiei; informaţie; fapt, judecată de
valoare; judecată de valoare fără substrat factologic suficient; injurie; cenzură; informaţie despre viaţa privată şi de familie; interes public; persoană care exercită funcţii
publice; persoană publică; document al autorităţii publice; comunicat al autorităţii publice; mass-media; investigaţie jurnalistică, rectificare; dezminţire; replică; scuze; discurs care incită la ură.
10. Se menţionează că prevederile art.7 din Legea cu privire la libertatea de exprimare diferenţiază 3 tipuri de lezare a onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale:
- răspîndirea relatărilor false cu privire la fapte;
- răspîndirea judecăţilor de valoare fără substrat factologic suficient;
- injuria.
La judecarea acestor categorii de pricini, instanţele de judecată trebuie să ţină cont
de specificul noţiunii de „judecată de valoare”, care prezumă că persoana nu poartă răspundere pentru părerea expusă în privinţa unor evenimente, circumstanţe etc., veridicitatea cărora este imposibil de a se demonstra. Respectiv, urmează de făcut o distincţie
clară între fapte şi judecăţi de valoare.
Conform art.2 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, judecata de valoare
este definită ca o opinie, un comentariu, o teorie sau o idee care reflectă atitudinea faţă
de un fapt, a cărei veridicitate este imposibil de dovedit.
Fapt – eveniment, proces sau fenomen care a avut sau are loc în condiţii concrete
de loc şi timp şi a cărui veridicitate poate fi dovedită.
Judecată de valoare fără substrat factologic suficient – judecată de valoare care se
bazează pe fapte care nu au avut loc sau pe fapte care au avut loc, dar a căror expunere
este denaturată pînă la falsitate.
Cerinţa de a dovedi veridicitatea judecăţilor de valoare este imposibil de a fi îndeplinită, deoarece adevărul afirmaţiilor ce constituie judecăţi de valoare nu poate fi
dovedit, iar invocarea probei verităţii în acest caz ar constitui o încălcare a libertăţii de
exprimare, parte fundamentală a dreptului asigurat de art.10 din Convenţia Europeană
(pct.61 din Hotărîrea CEDO din 21.12.2004 - cazul Busuioc c. Moldovei, cazul Jerusalem
c. Austriei nr.26958/95, pct.42).
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Totodată, chiar şi atunci cînd o declaraţie constituie o judecată de valoare, proporţionalitatea unei imixtiuni poate depinde de faptul dacă există o bază faptică suficientă
pentru declaraţia respectivă, deoarece chiar şi o judecată de valoare, cu o bază faptică
care s-o sprijine, poate fi excesivă (Hotărîrea CEDO din 01.07.1997 pronunţată în cazul
Obershlik c. Austriei).
Instanţele urmează să ţină cont şi de tonul echilibrat al informaţiei difuzate în presă
sau în altă modalitate, limbajul moderat utilizat, de convingerea că informaţia a fost
difuzată cu bună-credinţă şi în concordanţă cu principiile jurnalismului ce implică responsabilităţi (Hotărîrea CEDO din 23.10.2007, cazul Flux şi Samson c. Moldovei; Hotărîrea CEDO din 11.10.2005, cazul Saviţchi c. Moldovei).
Restabilirea persoanei în drepturi se va face doar dacă s-a constatat că informaţia
este falsă.
Caracterul defăimător al informaţiei nu se prezumă. Acest fapt trebuie de dovedit
de reclamant conform prevederilor art.24 alin.(1) lit.b) din lege. De regulă, defăimătoare
sunt considerate acele informaţii care relatează despre încălcarea legilor şi a normelor
de convieţuire (normele morale), şi astfel fac ca persoana să fie condamnată moral de
opinia publică sau de unii indivizi în particular. Legislatorul nu concretizează care sunt
informaţiile defăimătoare.
La determinarea caracterului defăimător al informaţiei, instanţele vor ţine cont că,
unele informaţii pot fi calificate atît ca defăimătoare, cît şi lipsite de acest caracter, în
funcţie de modul de percepere, de aprecierea subiectivă, de situaţia concretă, de context,
de persoanele în rîndul cărora este răspîndită informaţia.
„Defăimarea” este un fenomen relativ, stabilirea acesteia necesită o examinare minuţioasă, analiza riguroasă a argumentelor părţilor. În cazul existenţei unor dubii rezonabile cu privire la caracterul defăimător al informaţiei, situaţia se va interpreta împotriva restricţionării libertăţii de exprimare conform art.25 alin.(6) din lege.
11. Răspunderea juridică pentru răspîndirea relatărilor false cu privire la fapte se
poate exercita prin două mijloace: rectificarea sau dezminţirea informaţiei; repararea
prejudiciului moral şi material cauzat.
Articolul 26 din Legea cu privire la libertatea de exprimare se referă la „dezminţire”
ca cea mai importantă formă de restabilire a dreptului lezat, însă instanţele urmează să
facă distincţie între dezminţire, replică, rectificare şi exprimarea scuzelor, excepţie fac
doar situaţiile stipulate la art.28 alin.(1) din această lege.
Răspunderea juridică va fi dispusă doar în cazul în care informaţia răspîndită cumulează toate cele trei condiţii enumerate în alin.(2) al art.7 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, şi anume: dacă informaţia este falsă, este defăimătoare şi permite
identificarea persoanei vizate de informaţie.
Prin prisma art.2 din lege, dezminţirea este definită ca o infirmare a relatărilor defăimătoare cu privire la fapte care nu corespund realităţii, iar rectificarea ca o corectare
benevolă, din proprie iniţiativă sau la cerere, a faptelor care au fost prezentate greşit.
Avînd în vedere că rectificarea poate fi efectuată doar benevol şi doar pînă la admiterea acţiunii, ea nu poate fi dispusă de judecător prin hotărîre. Prin hotărîre se va
dispune doar dezminţirea informaţiei. La stabilirea prejudiciului material vor fi aplicate
prevederile Codului civil, iar la compensarea prejudiciului moral se vor aplica prevederile art.29 din Legea cu privire la libertatea de exprimare. În cazul în care, după finaliza-
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rea examinării cauzei de către prima instanţă, va persista un dubiu rezonabil cu privire
la existenţa şi cuantumul prejudiciului moral, instanţa de judecată va acorda o compensaţie în mărime de un leu reieşind din prevederile art.25 din lege.
Persoana lezată poate solicita compensarea prejudiciului moral fără solicitarea de
a fi făcută o dezminţire sau rectificare. Însă în cererea de chemare în judecată trebuie să
fie indicată informaţia lezantă, iar instanţa de judecată urmează să stabilească dacă sunt
întrunite condiţiile specificate în alin.(2) al art.7 din lege.
12. În jurisprudenţa CEDO „judecăţile de valoare fără substrat factologic suficient”
mai sunt numite „opinii excesive”. Judecăţile de valoare pot fi preţioase, fără valoare sau
negative, întemeiate sau neîntemeiate, convingătoare sau discutabile, progresiste sau
reacţionare etc. Acestea nu pot fi dezminţite prin hotărîrea judecăţii. Ele pot fi dezbătute
prin polemică, adică răspuns (replică, comentariu).
Regimul juridic de restabilire a drepturilor lezate în cazul opiniilor excesive este
similar celui din cazul relatărilor de fapte false, cu singura diferenţă că în acest caz se
adaugă opţiunea publicării unei replici, pentru cazul în care persoana lezată va considera că nu rectificarea, nu dezminţirea, ci anume o replică îi va restabili cel mai adecvat
drepturile lezate. În cadrul acordării dreptului la replică, nu va fi dispusă dezminţirea.
Regulile cu privire la efectuarea replicii sunt stabilite în art.27 din Legea cu privire la
libertatea de exprimare.
13. Condiţiile în care poate fi angajată răspunderea juridică pentru injurie sunt
prevăzute de alin.(6) al art.7 din Legea cu privire la libertatea de exprimare. Termenul
injurie este definit ca o exprimare verbală, scrisă sau nonverbală care ofensează intenţionat persoana şi care contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate
democratică (art.2 din lege).
Injuria nu poate fi „reparată” prin dezminţire, rectificare sau replică, deoarece acest
lucru fie ar fi imoral (în cadrul replicii), fie este absurd (în cazul dezminţirii). De aceea
singura formă nepecuniară de restabilire a dreptului lezat este exprimarea scuzelor. Cazurile prevăzute la art.7 alin.(7) şi art.33 alin.(2) din lege sunt unicele cazuri cînd scuzele
pot fi cerute în baza unei norme juridice, or, în celelalte cazuri de defăimare – prin informaţii false sau opinii excesive – din punct de vedere juridic scuzele nu pot fi cerute
şi acordate. Ele mai pot fi făcute benevol, dar acest fapt ţine de dimensiunea morală a
persoanei.
Alineatul (8) al art.7 din Legea cu privire la libertatea de exprimare prevede că, nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru stilul umoristic şi satiric dacă prin folosirea
acestuia nu se induce în eroare publicul în privinţa faptelor. Genul umoristic şi satiric
permite un grad mai ridicat de exagerare şi chiar provocare. Mai mult, a provoca şi
a suscita agitaţie este chiar esenţa satirei. Astfel sunt protejaţi autorii şi răspînditorii
caricaturilor, ai parodiilor. Însă protecţia există atîta timp cît publicul nu este dus în
eroare cu privire la fapte. Există caricaturi, satire care nu sunt admisibile într-un stat
democratic nu din cauză că ele defăimează sau induc în eroare, ci pentru că mesajul lor
este distrugător şi se regăseşte în alte acţiuni condamnabile. De exemplu, în cauza Leroy
c. Franţei, hotărîre din 2 octombrie 2008, CEDO a examinat un desen ce se referea la
evenimentele din 11 septembrie 2001 în Statele Unite ale Americii, cînd au avut loc actele teroriste, îndreptate contra turnurilor gemene ale Centrului Mondial al Comerţului.
Astfel, la două zile de la atentat, se publică un desen ce simbolizează atentatul (patru
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imobile de mare înălţime ce se prăbuşea într-un nor de praf după ce au fost străbătute
de două avioane). Desenul era însoţit de un text, ce reprezenta o parafrazare a unui
slogan publicitar al unei vestite mărci comerciale, „Noi toţi am visat la aceasta... Hamas
a făcut-o”. În Franţa, desenatorul a fost sancţionat pentru complicitate la apologia terorismului, iar CEDO a considerat acţiunea pertinentă pentru că intenţiile reclamantului
erau străine persecutării, iar termenii utilizaţi arătau că reclamantul judeca favorabil
violenţa îndreptată contra miilor de oameni simpli.
14. Se menţionează că, există o categorie de relaţii care se bucură de imunitate în
raport cu procesele de defăimare. Acest lucru se explică prin necesitatea ca, în anumite
circumstanţe, unele persoane să aibă un discurs absolut liber. Articolul 8 din Legea cu
privire la libertatea de exprimare, enumeră exhaustiv aceste categorii de relaţii, şi anume, nu va putea fi intentată o acţiune de defăimare pentru declaraţia făcută de către
Preşedintele Republicii Moldova şi deputaţii în Parlament în exercitarea mandatului; de
către participanţii la proces, inclusiv martorii, organul de urmărire penală sau instanţa
de judecată, în cadrul urmăririi penale sau al unui proces judiciar; în cererile, scrisorile sau plîngerile cu privire la încălcarea drepturilor şi a intereselor legitime, expediate
autorităţilor publice pentru examinare. Imunităţi similare sunt prevăzute şi de art.71 al
Constituţiei.
Preşedintelui Republicii Moldova şi deputaţilor în Parlamentul Republicii Moldova
le este acordată imunitate în cauzele privind defăimarea. Însă imunitatea se referă doar
la discursurile ce ţin de exercitarea mandatelor. Prin „exercitarea mandatului” urmează
a fi înţeleasă exercitarea atribuţiilor funcţionale, şi nu durata mandatului pentru care au
fost aleşi (a se vedea în acest sens hotărîrea Curţii Constituţionale nr.8 din 16 februarie
1999). Deşi uneori este greu de a distinge cînd defăimarea nu este făcută în exercitarea
mandatului, contextul, conţinutul, scopul şi momentul în care este făcută declaraţia vor
uşura această sarcină. Astfel, o declaraţie făcută în şedinţa Parlamentului sau în cadrul
unui discurs oficial va fi una în exercitarea mandatului. Dacă însă e vorba de o sărbătoare cu caracter privat sau un interviu care se referă la aspecte ce nu ţin de atribuţiile funcţionale, nu putem vorbi de „exercitarea mandatului”. Astfel de imunităţi nu contravin
dreptului de acces la justiţie garantat de art.6 CEDO.
Cerinţele cu privire la dezminţirea informaţiilor cuprinse în hotărîrile şi sentinţele
judiciare, în demersurile în scris (verbale) şi depoziţiile martorilor adresate organelor de
urmărire penală sau instanţei judecătoreşti, în procesele-verbale ale şedinţei de judecată
în procesul soluţionării altei cauze, în ordonanţele organelor de urmărire penală şi a
celor împuternicite cu soluţionarea cazurilor cu privire la contravenţiile administrative,
nu pot fi judecate în conformitate cu prevederile Legii cu privire la libertatea de exprimare, deoarece legislaţia în privinţa lor prevede o altă cale de atac. Orice declaraţii făcute în afara şedinţelor de judecată sau a măsurilor de urmărire penală nu vor beneficia
de această imunitate.
Cît priveşte categoria de relaţii prevăzută la lit.c) a art.8 din lege, se menţionează
că aceasta se referă la toate tipurile de adresări (cereri, scrisori, plîngeri etc.) către autorităţi pentru a examina şi soluţiona diferite aspecte legate de încălcarea unor drepturi
şi interese legitime. În acest scop este irelevant dacă scrisoarea a fost satisfăcută sau nu.
Relevante circumstanţelor prevăzute de art.8 din Legea cu privire la libertatea de
exprimare sunt următoarele hotărîri CEDO pronunţate pe cauzele: Kart c. Turciei,
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hotărîrea din 03.12.2009; Mariapori c. Finlandei, hotărîrea din 06 iulie 2010; Siryk c.
Ucrainei, hotărîrea din 31 martie 2011; Şofranschi c. Moldovei, hotărîrea din 21 decembrie 2010.
În cazul primirii unei cereri de chemare în judecată din care reiese clar că declaraţiile au fost făcute în circumstanţele menţionate în art.8, urmează a fi refuzată primirea
cererii în temeiul art.169 alin.(1) lit.a) CPC. În cazul în care judecătorul nu este sigur
dacă defăimarea a fost făcută în „exercitarea mandatului” sau în „în cadrul procedurilor
judiciare”, judecătorul va pune cererea pe rol, va clarifica acest aspect ulterior şi, dacă va
constata că imunitatea urmează a fi aplicată, va înceta prin încheiere procesul în temeiul
art.265 lit.a) CPC.
15. În sensul art.10 din Convenţia Europeană, art.32 din Constituţia RM şi art.9
din Legea cu privire la libertatea de exprimare, persoanele particulare se bucură de un
drept larg de a critica liderii politici, oficialităţile, guvernele şi instituţiile statale şi ele pot
fi pedepsite în ordin civil sau penal în cazul în care criticile lor sunt false din punct de
vedere faptologic sau sunt excesiv de ofensatoare.
Limitele criticii acceptabile în adresa personalităţilor publice sau a organismelor
guvernamentale sunt mai largi decît ale celei în adresa persoanelor particulare, şi, în
general, sunt mai largi atunci cînd nu sunt criticate persoane nominalizate.
Instanţele de judecată trebuie să ţină cont de faptul că, în conformitate cu art.3
şi 4 din Declaraţia despre libertatea disputelor politice în mass-media, adoptată la
12.02.2004 la întrunirea a 872-a a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, precum şi cu regulile minime referitor la răspunderea presei, a televiziunii, radioului şi
altor mijloace de informare în masă, adoptate la cea de a II-a Conferinţă a judecătorilor
cu tematica „Justiţia şi mass-media”, desfăşurată la Cracovia în perioada 25-26 aprilie
2005, personalităţile politice, care stăruie să-şi impună opinia politică, prin însăşi acest
fapt îşi exprimă acordul de a fi supuşi aprecierilor publice şi criticii în mass-media.
Politicienii în mod inevitabil şi conştient trebuie să accepte verificarea strictă a fiecărui cuvînt şi faptă, atît din partea jurnaliştilor, cît şi a marelui public, şi, în consecinţă,
trebuie să dovedească un grad mai mare de toleranţă. Cerinţele lor de a fi protejaţi prin
prisma art.10 al Convenţiei şi art.7, 10 şi 11 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, trebuie cîntărite cu interesele dezbaterii libere a chestiunilor politice (cazul Lingens c.
Austriei, hotărîrea din 08 iulie 1986).
Limitarea în libertatea de exprimare a unui jurnalist în contextul dezbaterii unei
probleme de interes public în privinţa unui politician, îndeosebi de rang înalt, constituie
o încălcare a art.10 din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (Hotărîrea din
12.02.2008, cauza Flux nr.4 c. Moldovei).
16. Articolul 28 al Convenţiei Europene este unul extrem de general, iar art.10 alin.
(1) din Legea cu privire la libertatea de exprimare are scopul de a detalia dreptul la respectul vieţii private şi de familie, specificînd clar limitele acestuia în raport cu dreptul la
libertatea de exprimare.
Articolul 2 din această lege semnifică, informaţia despre viaţa privată şi de familie
ca orice informaţie, inclusiv imagine, privind viaţa familială, viaţa la domiciliu, corespondenţa şi conţinutul ei, sănătatea şi defectele fizice, orientarea şi viaţa sexuală, precum şi comportamentul persoanei, în condiţiile în care persoana contează, în mod rezonabil, pe intimitate.
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Spre deosebire de regulile cu privire la defăimare, în cazul informaţiilor despre viaţa
privată şi de familie, acestea sunt adevărate, ar putea să nu fie defăimătoare, însă confidenţialitatea acestora ar putea fi dictată de interesele persoanei vizate.
Persoana nu va putea pretinde protejarea informaţiei despre viaţa privată sau de
familie în cazul în care aceste informaţii au fost răspîndite cu acordul acesteia. Acordul
persoanei poate fi atît expres, cît şi tacit. În cazul în care informaţia apare într-un loc
public, iar persoana trebuia, în mod rezonabil, să cunoască acest fapt, însă nu a reacţionat, acordul ei se prezumă.
Dreptul la respectul vieţii private şi de familie nu se extinde asupra informaţiilor
despre viaţa privată şi de familie obţinute în locurile publice cînd persoana nu poate
conta, în mod rezonabil, pe intimitate (Hotărîrea CEDO din 24.06.2004, în cauza Von
Hannover c. Germaniei).
La judecarea pricinilor cu privire la răspîndirea informaţiei, instanţa de judecată va
examina dacă informaţia cade sub incidenţa conceptului „informaţii despre viaţa privată
şi de familie”, dacă nu este prezentă situaţia descrisă în alin.(2) art.10 din Legea cu privire
la libertatea de exprimare, care a fost interesul public de a răspîndi informaţia şi dacă interesul public de a cunoaşte informaţia depăşeşte interesul persoanei de a nu răspîndi informaţia, şi numai în cazul dacă se constată că interesul persoanei de a nu răspîndi informaţia
prevalează, răspînditorul poate fi obligat în temeiul art.10 alin.(4) din Legea cu privire la
libertatea de exprimare să-şi ceară scuze şi să compenseze prejudiciul material şi moral.
Orice informaţie privată poate fi divulgată dacă într-un anumit context ea este de
interes public şi acest interes public de a o cunoaşte este clar, mai important decît interesul privat de păstrare a confidenţialităţii respectivei informaţii. De exemplu: chiar şi
dacă SIDA este periculoasă, informaţia despre deţinătorii acestui sindrom va fi confidenţială. Totuşi, dacă deţinătorul acestui sindrom va înfăptui acţiuni active şi intenţionate pentru a îmbolnăvi şi alte persoane, o asemenea informaţie poate fi făcută publică
pentru a preveni populaţia de pericolul persistent.
Cenzurarea corespondenţei condamnatului care nu corespunde cu legislaţia naţională constituie o încălcare a art.8 din Convenţie. Restricţiile aplicate dreptului condamnatului de a avea întrevederi cu familia sa (o perioadă lungă de timp) de asemenea
constituie o încălcare a art.8 din Convenţie, art.10 din Legea cu privire la libertatea de
exprimare, dacă Guvernul (alte autorităţi) n-a demonstrat necesitatea acestor restricţii
condamnatului (Hotărîrea CEDO din 19.06.2007, cazul Ciorap c. Moldovei).
17. De asemenea, art.11 din Legea cu privire la libertatea de exprimare acordă persoanelor publice şi persoanelor fizice care exercită funcţii publice dreptul la respectul
vieţii private şi de familie.
Ca şi în cazul defăimării, există un standard diferit de protecţie a vieţii private şi
de familie a persoanelor publice în raport cu cele private. Nu va constitui viaţă privată
modul în care persoana ce exercită funcţii publice îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu.
Noţiunile de „persoană publică” şi „persoană care exercită funcţii publice” sunt definite
în art.2 din legea menţionată.
Persoanele „publice” trebuie să accepte ingerinţe în viaţa lor privată în mai mare
măsură decît persoanele obişnuite şi gradul accesibil de cercetare mai atentă urmează să
fie cu atît mai mare cu cît figura publică în cauză şi informaţia ce se dezvăluie sunt mai
importante.
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Lipsa consimţămîntului persoanei de a publica informaţii privind viaţa privată nu
conduce automat la constatarea unui comportament ilegal.
Un angajat al statului nu va putea invoca viaţa privată, în sensul prevederilor Legii
cu privire la libertatea de exprimare, pentru a interzice filmarea sa în timp ce se află într-un loc public, viaţa privată şi de familie nu se termină la uşa domiciliului.
Se va reţine că, conform art.30 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, cauzele cu privire la apărarea vieţii private şi de familie se examinează în ordinea şi termenele stabilite în secţiunea 1 a Capitolului II, inclusiv procedura prealabilă, taxa de stat,
asigurarea acţiunii, exonerarea responsabilităţii mass-media, cu excepţiile specificate în
secţiunea 2 din această lege.
18. Prezumţia nevinovăţiei este un drept garantat de art.21 din Constituţie, iar
art.12 din Legea cu privire la libertatea de exprimare conţine efectele prezumţiei în
raport cu libertatea de exprimare, nuanţează modul în care se exercită acest drept în
raport cu calitatea diferitor subiecţi care abordează prin diverse declaraţii presupusele
infracţiuni săvîrşite de deţinătorii dreptului la prezumţia nevinovăţiei.
Se menţionează că alin.(2) al art.12 din Legea cu privire la libertatea de exprimare
impune anumite obligaţii şi judecătorilor, la autorizarea măsurilor preventive, aceştia
nu se vor putea pronunţa, nici chiar în actul procesual, asupra vinovăţiei persoanei (a se
vedea hotărîrea CEDO în cauza Garicki c. Poloniei, 6 februarie 2007).
Prezumţia nevinovăţiei nu împiedică investigarea jurnalistică şi dreptul jurnalistului de a-şi exprima opinia asupra acţiunilor ilegale stabilite. Instanţele judecătoreşti
în cazul unei acţiuni de defăimare urmează să verifice dacă informaţiile răspîndite de
subiecţii nominalizaţi în art.12 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, în opiniile lor, conţin fapte veridice despre comiterea unei infracţiuni sau contravenţii, pînă
la stabilirea vinovăţiei persoanei printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă, şi dacă
aceste opinii corespund realităţii.
Se atenţionează instanţele că, va servi drept temei pentru admiterea acţiunii cu
privire la defăimare numai în cazul cînd vor fi întrunite condiţiile din art.7 alin.(2)
lit.a) din Legea privind libertatea de exprimare, în caz contrar instanţa urmează să
respingă acţiunea (a se vedea în acest sens jurisprudenţa CEDO: cauza Flux nr.6 c.
Moldovei, 29 iulie 2008; Şofranschii c. Moldovei, 21 decembrie 2010; Dyundin c. Rusiei, 14 octombrie 2008).
19. Potrivit prevederilor art.14 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, cauzele cu privire la defăimare se examinează în procedură contencioasă conform prevederilor Capitolului II, Secţiunea 1 din această lege şi ale Codului de procedură civilă.
Cauzele cu privire la defăimare cînd nu este cunoscută sursa ce a răspîndit informaţia defăimătoare şi nici autorul informaţiei ori cînd persoana juridică ce a răspîndit
informaţia a fost lichidată şi nu este cunoscut autorul articolului ori al informaţiei defăimătoare sau acesta a decedat se examinează conform procedurii cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridică.
Astfel, în sensul alin.(2) al acestui articol, atunci cînd nu este cunoscută sursa ce a
răspîndit informaţia defăimătoare şi nici autorul informaţiei (de exemplu: informaţia a
fost difuzată prin Internet sau prin aceeaşi modalitate au fost expediate scrisori anonime persoanelor respective, fiind imposibilă identificarea sursei de expediţie), precum
şi în alte cazuri prevăzute de această normă, persoana lezată în drepturile sale, numită
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petiţionar, se va adresa instanţei de judecată cu o cerere de constatare a faptului care
are valoare juridică, avînd dreptul de a invoca doar constatarea faptului de lezare, nu şi
invocarea anumitor pretenţii materiale sau de încasare a prejudiciului moral.
În aceste cazuri nu este necesară respectarea procedurii prealabile prevăzută la
art.15 din Legea cu privire la libertatea de exprimare. Deşi nu este expres prevăzut de
lege, cererea se depune direct în instanţa de judecată în termenul specificat de art.17
alin.(1) din această lege.
Se va reţine că, sarcina identificării persoanei care a difuzat informaţia ce lezează
onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională revine persoanei defăimate, care, în caz de
necesitate, poate solicita concursul instanţei de judecată. Dacă cererea de defăimare a fost
depusă în procedură specială, însă pe parcursul examinării pricinii s-a reuşit identificarea
persoanei vinovate, instanţa, în temeiul art.280 alin.(3) CPC, va scoate cererea de pe rol
printr-o încheiere nesusceptibilă de recurs, explicînd dreptul petiţionarului şi al persoanelor interesate de a soluţiona litigiul în procedură contencioasă, ţinîndu-se cont de prevederile art.38 CPC şi de prevederile art.280 alin.(4) CPC referitoare la taxa de stat.
Totodată, se va reţine că art.39 CPC acordă reclamantului dreptul de a alege instanţa de judecată la care să intenteze procesul în cazurile prevăzute de alin.(1), (2) şi (3)
ale acestui articol, iar atunci cînd nu este cunoscut autorul şi răspînditorul informaţiei,
potrivit art.283 CPC, cererea va fi depusă în instanţa de la domiciliul sau sediul petiţionarului.
La examinarea cauzelor cu privire la defăimare instanţa de judecată se conduce de
prevederile Codului de procedură civilă, în măsura în care Legea cu privire la libertatea
de exprimare nu prevede norme procedurale speciale.
20. Se atenţionează instanţele judecătoreşti că, procedura în acţiunile cu privire la
defăimare, cu privire la apărarea vieţii private şi de familie în care este cunoscut pîrîtul
cuprinde două faze: procedura prealabilă (art.15, 16 din Legea cu privire la libertatea
de exprimare) şi procedura contencioasă în faţa instanţei de judecată competente. Faza
prealabilă este obligatorie.
Prin art.21 din Legea cu privire la libertatea de exprimare este prevăzut că judecătoriile de drept comun sunt instanţele ce vor examina toate litigiile cu privire la defăimare,
cu privire la apărarea vieţii private şi de familie.
Judecătorul restituie cererea în temeiul art.170 alin.(1) lit.b) CPC dacă reclamantul
s-a adresat la o instanţă care nu este competentă să judece pricina, iar dacă cererea a fost
primită, instanţa în temeiul art.43 alin.(2) lit.b) CPC printr-o încheiere susceptibilă cu
recurs, va dispune strămutarea pricinii în instanţa competentă.
21. Conform art.15 alin.(1) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, persoana care se consideră defăimată poate solicita, prin cerere prealabilă, autorului informaţiei şi/sau persoanei juridice care a răspîndit-o rectificarea sau dezminţirea informaţiei
defăimătoare, acordarea dreptului la replică sau exprimarea scuzelor şi compensarea
prejudiciului cauzat. În caz de deces al persoanei defăimate, cererea prealabilă se depune
de persoana interesată. Persoana interesată va putea solicita doar rectificarea sau dezminţirea informaţiei defăimătoare, exprimarea scuzelor, precum şi compensarea prejudiciului material, dar nu şi a celui moral (art.20 alin.(1) lit.b) şi art.23 alin.(1) din Legea
cu privire la libertatea de exprimare).
Nerespectarea procedurii prealabile constituie temei de restituire a cererii de che-
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mare în judecată (art.170 alin.(1) lit.a) CPC), iar dacă cererea a fost primită, instanţa în
temeiul art.267 lit.a) CPC, scoate cererea de pe rol.
Cererea prealabilă se depune în termen de 20 de zile de la data la care persoana a
aflat sau trebuia să afle despre informaţia defăimătoare. Cererea prealabilă se examinează în termen de 5 zile de către autorul informaţiei şi, după caz, de către persoana juridică
ce a răspîndit această informaţie.
Rectificarea sau dezminţirea informaţiei, acordarea dreptului la replică sau exprimarea scuzelor se efectuează în termen de 15 zile de la data examinării cererii prealabile,
iar dacă informaţia a fost răspîndită de mass-media şi publicaţia sau emisiunea care a
răspîndit această informaţie apare mai rar decît o dată la 15 zile, în următorul număr
sau emisiune.
Totodată, se menţionează că Legea cu privire la libertatea de exprimare prevede
plata compensaţiilor în temeiul cererii prealabile, care se efectuează în termen de 15 zile
de la data examinării cererii prealabile sau într-un alt termen convenit de părţi.
22. În cazul în care autorul informaţiei sau persoana juridică care a răspîndit informaţia refuză să satisfacă integral sau parţial cerinţele din cererea prealabilă, persoana
lezată poate depune o cerere de chemare în judecată în instanţa competentă în termen
de 30 de zile (art.17 din Legea cu privire la libertatea de exprimare).
Acest termen curge de la:
a) data primirii răspunsului la cererea prealabilă;
b) data expirării termenului pentru examinarea cererii prealabile.
23. Termenul prevăzut la art.15 alin.(2) din Legea cu privire la libertatea de exprimare este un termen de prescripţie, persoana fiind în drept în decurs de un an să solicite
repunerea în termen. La împlinirea unui an din ziua defăimării, persoana nu poate solicita repunerea sa în termenul de depunere a cererii prealabile.
Termenul specificat la art.17 alin.(1) din această lege, la fel, este unul de prescripţie
şi nu de decădere.
Potrivit alineatului (3) al acestui articol, persoana poate fi repusă în termenul de
prescripţie dacă a omis acest termen din motive justificate şi a înaintat cererea de chemare în judecată în termen de 30 de zile de la data dispariţiei motivelor care justifică
repunerea în termen.
Termenul de 30 de zile se aplică faţă de fiecare capăt de cerere. Astfel, după expirarea acestui termen, cererea de chemare în judecată nu va putea fi completată cu pretenţii
cu privire la alte informaţii.
Cererea de repunere în termen poate fi formulată ca o cerere separată ori poate fi
solicitată repunerea în termen prin cererea de chemare în judecată, fiind anexate probele ce dovedesc imposibilitatea îndeplinirii actului.
Chestiunea cu privire la faptul dacă motivele sunt justificate se rezolvă de către
instanţă în funcţie de circumstanţele invocate şi probele prezentate de reclamant prin
emiterea unei încheieri de repunere în termen sau de respingere a cererii de repunere în
termen. Încheierea judecătorească prin care este respinsă cererea de repunere în termen
poate fi atacată cu recurs, iar încheierea prin care s-a făcut repunerea în termen nu se
supune recursului.
24. În cazul în care cererea de chemare în judecată este depusă cu încălcarea prevederilor art.166, 167 CPC sau reclamantul nu a anexat la cerere dovada de expediere
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autorului informaţiei şi/sau persoanei juridice care a răspîndit-o sau de primire de către
aceştia a cererii prealabile, ori, după caz, răspunsul autorului informaţiei şi/sau persoanei juridice care a răspîndit-o sau avizul de respingere a cererii prealabile, judecătorul
nu va da curs cererii şi va acorda reclamantului un termen pentru înlăturarea neajunsurilor, conform procedurii stabilite la art.171 CPC.
25. Cererile cu privire la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, cu
privire la apărarea vieţii private şi de familie prin conţinutul său, trebuie să corespundă
dispoziţiilor art.166, 167 CPC RM, art.18 şi art.32 din Legea cu privire la libertatea de
exprimare, acestea impunîndu-se cu taxă de stat în în condiţiile prevăzute de această lege.
Articolul 19 alin.(1) şi (2) din Legea cu privire la libertatea de exprimare prevede că,
pentru cererea de chemare în judecată în care se solicită dezminţirea, acordarea dreptului la replică sau exprimarea scuzelor se achită o taxă de stat în mărime de 5 unităţi
convenţionale.
Pentru pretenţiile cu privire la repararea prejudiciului moral şi material cauzat prin
defăimare se achită o taxă de stat în mărimea prevăzută la art.3 pct.1) lit.a) din Legea
taxei de stat.
Articolul 3 pct.1) lit.a) din Legea taxei de stat prevede că, pentru astfel de cereri de
chemare în judecată, taxa de stat se calculează în cuantum de 3% din valoarea acţiunii
sau din suma încasată, dar nu mai puţin de 150 lei şi nu mai mult de 25000 lei de la
persoanele fizice şi nu mai puţin de 270 lei şi nu mai mult de 50000 lei de la persoanele
juridice.
Potrivit art.3 pct.1) lit.b) din Legea taxei de stat, o unitate convenţională este egală
cu 20 de lei.
Astfel, la achitarea taxei de stat se va calcula taxa de stat pentru acţiunea principală
în mărime de 100 de lei, pentru acţiunea accesorie în mărime de 3% din valoarea prejudiciului material pretins, la fel, pentru recuperarea prejudiciului moral se va încasa 3%
din cuantumul pretenţiei înaintate. Or, prejudiciul moral, pe aceste categorii de pricini,
este asimilat pretenţiilor cu caracter patrimonial şi nu celor cu caracter nepatrimonial.
Totodată, la stabilirea cuantumului taxei de stat se va ţine cont şi de prevederile
art.85 alin.(4), art.86 alin.(1) CPC. Aceste prevederi se vor aplica doar în baza unei cereri
scrise şi ţinînd cont de situaţia materială şi de probele prezentate de reclamant.
26. Persoana despre care au fost răspîndite informaţii ce ponegresc onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, cît şi informaţii despre viaţa privată şi de familie deţine
calitatea procesuală de reclamant în cauzele din această categorie.
Potrivit art.20 din Legea cu privire la libertatea de exprimare reclamant în cauzele
cu privire la defăimare poate fi:
- orice persoană fizică a cărei onoare, demnitate sau reputaţie profesională a fost
lezată prin răspîndirea unei informaţii;
- în numele persoanei decedate, dacă aceasta nu a înaintat o acţiune cu privire la
defăimare – persoana interesată, însă fără dreptul de a cere compensarea prejudiciului
moral;
- orice persoană juridică a cărei reputaţie profesională a fost lezată prin răspîndirea
unei informaţii.
În cererea de chemare în judecată urmează să fie indicat: cine, în care împrejurări,
prin care acţiuni (inacţiuni) şi cînd i-a lezat onoarea, demnitatea, reputaţia profesională,
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dreptul la viaţa privată şi de familie şi, după caz, i-a cauzat reclamantului dauna morală; în ce concret se exprimă dauna morală (care suferinţe fizice sau psihice), ce sumă
concretă în bani reclamantul cere de la pîrît pentru repararea daunei morale, prin care
probe se confirmă argumentele invocate de reclamant (art.117-119 CPC).
Suplimentar condiţiilor generale impuse de legislaţia procesual civilă, Legea cu
privire la libertatea de exprimare (art.18) cere reclamantului să mai indice în cererea
de chemare în judecată, dacă informaţia îl vizează, dacă informaţia a fost răspîndită
de pîrît, dacă informaţia comportă caracter defăimător, dacă informaţia se bazează pe
fapte în esenţă false, dacă este sau nu persoană publică în sensul prezentei legi şi dacă
informaţia se referă la calitatea lui de persoană publică, dacă informaţia se referă la o
chestiune de interes public, dacă a fost respectată procedura prealabilă, dacă informaţia
defăimătoare a cauzat prejudicii morale şi materiale şi care este întinderea reală a acestor prejudicii, alte circumstanţe relevante pentru examinarea cauzei.
În cererea de chemare în judecată, reclamantul va indica exact relatările cu privire
la fapte a căror dezminţire se solicită şi textul dezminţirii sau judecăţile de valoare fără
substrat factologic suficient.
La cererea de chemare în judecată se va anexa: publicaţia ce conţine informaţia
contestată sau înregistrarea emisiunii, sau, dacă prezentarea înregistrării nu este posibilă, se va indica postul, emisiunea, data şi ora difuzării; copia de pe cererea prealabilă cu
dovada expedierii sau înmînării acesteia pîrîtului; răspunsul la cererea prealabilă.
Persoana interesată poate înainta o asemenea acţiune şi în caz dacă în comunicare
(publicaţie) nu sunt indicate numele de familie şi denumirea concretă ale persoanelor
la care se referă, însă în conţinutul ei scriptic există indicii prin care se poate determina
în mod indubitabil la cine se referă (de exemplu, sunt indicate funcţia, gradul, locul de
muncă sau acţiunile săvîrşite într-o anumită perioadă).
Instituţia, întreprinderea, firma, cooperativa, comitetul sindical sau organizaţia,
care deţin statutul de persoană juridică, pot înainta acţiune în cazul în care informaţiile
ce ponegresc reputaţia profesională sunt răspîndite în privinţa acestor categorii de subiecte, care dispun de statutul de persoană juridică conform legii. Asociaţiile şi societăţile care nu au statut de persoană juridică, dar dispun de organe de conducere proprii, au
dreptul să se adreseze în instanţa judecătorească cu o acţiune privind apărarea onoarei,
demnităţii şi reputaţiei profesionale (alin.(2) art.59 CPC RM).
Se atenţionează instanţele de judecată că, în cazul în care informaţia este răspîndită
prin reţeaua Internet la o sursă din cadrul reţelei înregistrată în modul stabilit de lege
în calitate de sursă mass-media, în cadrul litigiilor de apărare a onoarei, demnităţii şi
reputaţiei profesionale vor fi incidente dispoziţiile Legii presei şi a Legii cu privire la
libertatea de exprimare.
27. La examinarea cererilor înaintate împotriva mijloacelor de informare în masă,
constituite ca persoane juridice conform legii, în mod singular sau solidar cu autorii articolelor prin care s-a adus atingere onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, vieţii
private şi de familie se va ţine cont de faptul că, dacă mijlocul de informare în masă în
care s-a publicat informaţia şi-a încetat activitatea, pe parcursul examinării cauzei nefiind posibilă dezminţirea, exprimarea scuzelor conform art.7 alin.(4) şi (5), şi art.10 alin.
(4) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, instanţa va obliga pîrîtul la dezminţirea informaţiei sau exprimării scuzelor în cadrul altui mijloc de informare în masă pe
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contul său, iar în cazul în care pîrît este numai persoana juridică, se pot distinge două
situaţii:
a) există succesor în drepturi (reorganizare) – caz în care succesorul va fi obligat la
dezminţire pe contul său;
b) nu există succesor în drepturi (lichidare) – procesul încetează conform art.265
lit.g) CPC.
La examinarea litigiilor înaintate împotriva redacţiilor, autorului informaţiei, redactorului, intentate conform art.7 şi art.10 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, trebuie de ţinut cont de faptul că, în cazul cînd editarea mijlocului respectiv de
informare, în care au fost răspîndite informaţiile, este încetată (suspendată) pe timpul
examinării cauzei, instanţa dispune de dreptul de a obliga pîrîtul la dezminţirea informaţiei în alt mijloc de informare în masă pe cont propriu.
28. Orice copil, adică persoana din momentul naşterii şi pînă la vîrsta de 18 ani,
are dreptul la apărarea onoarei şi demnităţii, în conformitate cu art.7 din Legea privind
drepturile copilului, iar în cazurile prevăzute de lege, cînd copilul deţine calitatea de
salariat (art.46 alin.(2) şi (3) CM), el dispune şi de dreptul la apărarea reputaţiei profesionale.
În conformitate cu art.79 CPC RM, în cazul răspîndirii informaţiilor ponegritoare,
care nu corespund realităţii, în privinţa copiilor (minorilor) sau persoanelor incapabile,
acţiunile privind apărarea onoarei şi demnităţii pot fi înaintate de către părinţi, înfietori,
tutori sau curatori, care respectiv poate încredinţa unui avocat reprezentanţa în instanţa
de judecată.
Legea privind drepturile copilului (art.8 alin.(3)) acordă acestuia posibilitatea de a
fi audiat în cursul dezbaterilor judiciare, fie direct, dacă copilul este capabil să-şi formuleze opiniile, fie printr-un reprezentat sau organ corespunzător.
29. Drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale minorilor cu vîrsta între 14 şi 18
ani sunt apărate în instanţa judecătorească de părinţii, înfietorii sau curatorii lor, cît şi
de avocatul lor, iar instanţa este obligată să introducă în astfel de pricini atît minorii în
privinţa cărora se solicită apărarea onoarei şi demnităţii lor, cît şi minorii care se presupune că au lezat onoarea şi demnitatea altora (art.58 alin.(4) CPC).
30. Pîrît în cauzele cu privire la defăimare, poate fi persoana fizică sau juridică care
a răspîndit informaţia, autorul informaţiei şi, după caz, persoana de la care a fost preluată informaţia (art.20 alin.(2) şi (3) din Legea cu privire la libertatea de exprimare).
În sensul art.9 alin.(2) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, nu se admite intentarea acţiunii cu privire la defăimare în numele statului sau al instituţiei statului. Această normă nu se referă la persoanele care exercită funcţii publice (alin.(4) al acestui articol).
În acţiunea care conţine cerinţa privind dezminţirea informaţiilor, răspîndite în mijloacele de informare în masă, în calitate de pîrîţi figurează autorul şi organul de informare
în masă (redacţia, editura, agenţia, alt organ, care realizează limitarea informaţiei).
În cazul în care informaţia a fost răspîndită de către un angajat în legătură cu exercitarea obligaţiunilor de serviciu, în numele unităţii angajatoare la care acesta activează (ex:
în cadrul caracteristicii de la locul de muncă), în calitate de pîrît va figura unitatea angajatoare, iar persoana fizică va putea fi atrasă în proces în calitate de intervenient accesoriu.
Dacă reclamantul înaintează acţiunea numai împotriva unuia din potenţialii responsabili de răspîndire a informaţiei, în cazul în care informaţia a fost răspîndită în

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

547

comun de către aceştia, instanţa de judecată este în drept de a atrage în proces în calitate
de copîrît pe celălalt potenţial responsabil numai dacă examinarea cauzei este imposibilă fără atragerea acestuia.
În urma publicării informaţiilor fără semnarea lor, fără indicarea numelui autorului (de exemplu: în articolul redacţional), calitatea de pîrît, în cauză, este deţinută de
organul de informare în masă respectiv, care, conform art.2 din Legea presei, are statut
de persoană juridică
Pentru reproducerea informaţiilor ce ponegresc onoarea, demnitatea sau reputaţia
profesională a reclamantului de către mai multe mijloace de informare în masă, la cerinţa reclamantului, ele pot fi atrase la participarea în cauză în calitate de copîrîţi.
31. Acţiunile înaintate de către persoanele care sunt înregistrate, de organele competente, în calitate de antreprenori şi legate de exercitarea de către ei a activităţii de
antreprenoriat, împotriva mijloacelor de informare în masă privind apărarea reputaţiei
profesionale în activitatea de întreprinzător şi în activitatea economică sunt soluţionate
de către Judecătoria Comercială de Circumscripţie (art.35 lit.d) CPC în redacţia Legii 29
din 06.03.2012), dar nu de instanţa judecătorească de drept comun.
Litigiile privind apărarea reputaţiei profesionale a gospodăriilor ţărăneşti şi de fermieri, precum şi a persoanelor fizice autorizate de a desfăşura activitate de întreprinzător, se soluţionează în aceeaşi ordine.
Dacă părţile litigiului privind apărarea reputaţiei profesionale sunt persoane juridice, activitatea cărora nu are legătură cu cea de antreprenoriat, competenţa materială de
soluţionare a litigiului va aparţine instanţei de drept comun.
32. La examinarea cauzelor civile intentate conform art.7 alin.(1), art.10 alin.(1) din
Legea cu privire la libertatea de exprimare, instanţele judecătoreşti urmează să verifice:
dacă informaţiile ce constituie obiect al dezminţirii au fost răspîndite, dacă ele cu adevărat ponegresc onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, viaţa privată şi de familie,
dacă au fost răspîndite de către pîrît şi dacă nu corespund realităţii.
Se menţionează că, la examinarea acţiunii privind dezminţirea informaţiilor care
lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională, privind lezarea dreptului la viaţa privată şi de familie, sarcina probaţiunii revine atît reclamantului, cît şi pîrîtului.
Conform art.24 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, reclamantul trebuie
să dovedească următoarele:
a) pîrîtul a răspîndit informaţia;
b) informaţia îl vizează şi este defăimătoare;
c) informaţia constituie o relatare cu privire la fapte şi este în esenţă falsă; sau
d) judecata de valoare nu se bazează pe un substrat factologic suficient;
e) existenţa şi cuantumul prejudiciului cauzat.
Pîrîtul trebuie să dovedească următoarele:
a) informaţia nu este defăimătoare şi/sau nu îl vizează pe reclamant;
b) informaţia constituie o judecată de valoare care se bazează pe un substrat factologic suficient;
c) la momentul răspîndirii informaţiei, deşi a luat toate măsurile de diligenţă, nu
putea şti că prin acţiunile sale contribuie la răspîndirea relatărilor false cu privire la fapte
sau a judecăţilor de valoare fără substrat factologic suficient;
d) informaţia răspîndită este de interes public.
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În cazurile ce vizează restrîngerea libertăţii de exprimare, refuzul pîrîtului de a dezvălui un secret profesional sau sursa de informare nu constituie temei suficient pentru
admiterea acţiunii.
Cerînd pîrîtului să dovedească adevărul declaraţiilor sale, în acelaşi timp privîndu-l
de o posibilitate efectivă de a aduce probe în susţinerea declaraţiilor sale sau ignorînd
probele prezentate fără a le da vreo apreciere, instanţa prin aceasta admite o ingerinţă
disproporţională în dreptul pîrîtului la libertatea de exprimare (Hotărîrea CEDO din
21.12.2004, cazul Busuioc c. Moldovei).
33. Judecătorul sau instanţa, în procedura de asigurare a probelor sau la pregătirea
pricinii pentru dezbateri judiciare, la cererea părţii sau a unui alt participant la proces,
iar în cazurile prevăzute de lege, din oficiu, poate dispune efectuarea unei expertize,
dacă în proces au apărut probleme cu privire la faptul dacă informaţiile răspîndite sunt
ponegritoare şi aprecierea lor cere cunoştinţe speciale, potrivit art.148-159 CPC RM.
34. Regulile generale cu privire la asigurarea acţiunii sunt prevăzute în art.174-182
CPC.
Potrivit art.22 alin.(1) şi (2) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, concomitent cu depunerea cererii prealabile către mass-media, în scopul prevenirii unei
pagube iminente, reclamantul poate solicita instanţei de judecată aplicarea măsurilor de
asigurare a acţiunii. Cererea de asigurare a acţiunii prevăzută la alin.(1) se examinează la
prezentarea actelor care confirmă expedierea sau înmînarea cererii prealabile.
În cazul în care, la depunerea cererii de asigurare a acţiunii instanţa va constata
că lipseşte dovada intentării procedurii prealabile, ea va emite o încheiere de restituire
a cererii de asigurare a acţiunii cu explicarea dreptului de a depune cererea prealabilă.
După înlăturarea impedimentului legal, reclamantul se poate adresa din nou cu cererea
de asigurare a acţiunii.
În conformitate cu art.177 CPC, instanţa urmează să examineze cererea de asigurare chiar în termen de o zi de la depunerea ei, fără înştiinţarea pîrîtului, cu emiterea
unei încheieri de aplicare a măsurii de asigurare a acţiunii sau, dacă este neîntemeiată,
să emită o încheiere de respingere a cererii.
În cazul în care instanţa consideră că există temeiuri suficiente şi justificate de asigurare a acţiunii, la cererea reclamantului, ea poate aplica următoarele măsuri de asigurare a acţiunii:
a) interdicţia de a răspîndi informaţia contestată;
b) aplicarea sechestrului pe tirajul care conţine informaţia contestată;
c) interdicţia de a distruge înregistrările audio şi video.
Alineatul (6) al art.22 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, instituie regula
potrivit căreia măsura de asigurare a acţiunii îşi pierde efectele dacă persoana nu a depus
cererea de chemare în judecată în termen de 30 de zile de la data primirii răspunsului la
cererea prealabilă sau de la data expirării termenului pentru examinarea cererii prealabile. În aceste situaţii, instanţa de judecată care a ordonat măsura de asigurare a acţiunii
va dispune, din oficiu sau la cererea pîrîtului, anularea măsurii de asigurare a acţiunii.
În conformitate cu art.180 alin.(2) CPC, instanţa de judecată va dispune anularea
măsurii de asigurare a acţiunii în şedinţă de judecată, comunicînd despre acest fapt persoanelor implicate, însă neprezentarea lor nu împiedică anularea măsurii.
35. Dacă împreună cu cererea privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei
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profesionale, vieţii private şi de familie, persoana a înaintat cererea privind repararea
daunei materiale cauzate de răspîndirea informaţiilor ponegritoare, instanţa soluţionează această cerinţă în conformitate cu art.14 şi 1416 CC RM.
Conform art.17 alin.(4) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, în cazul
în care concomitent cu depunerea cererii principale, nu au fost înaintate pretenţii cu
privire la compensarea prejudiciilor, instanţa de judecată va respinge cererea pentru
compensarea prejudiciilor depusă ulterior.
Această normă stabileşte obligaţia reclamantului de a formula toate pretenţiile sale
cu privire la compensarea prejudiciilor în cererea depusă în instanţa de judecată. După
depunerea cererii nu vor putea fi formulate pretenţii noi cu privire la compensarea prejudiciului material sau moral. Astfel, dacă reclamantul a solicitat prin cerere doar compensarea prejudiciului moral, el nu va putea solicita după depunerea cererii compensarea prejudiciului material. Totuşi, dacă aceste pretenţii au fost formulate în cererea
de chemare în judecată, ele pot fi ulterior majorate sau micşorate. Norma nu se aplică
cheltuielilor legate de judecarea pricinii, care, deseori, nu pot fi cunoscute pe deplin în
momentul depunerii cererii de chemare în judecată.
Astfel, dacă concomitent cu depunerea cererii principale, nu au fost înaintate pretenţii cu privire la compensarea prejudiciilor, instanţa de judecată va respinge cererea
pentru compensarea prejudiciilor depusă ulterior ca fiind tardivă, făcînd referire la prevederile art.17 alin.(4) din Legea cu privire la libertatea de exprimare.
36. Compensarea prejudiciul moral în cazul defaimării este reparat conform hotărîrii instanţei judecătoreşti, de către mijlocul de informare în masă, precum şi de către
persoanele oficiale şi cetăţeni în cazul vinovăţiei lor, în expresie bănească şi în mărimea
determinată de către instanţa de judecată conform art.29 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, art.16 alin.(8), 1422 şi 1423 din Codul civil.
Compensaţia pentru prejudiciul moral se va încasa numai în favoarea reclamantului, nefiind posibilă încasarea acesteia în favoarea altei persoane desemnate de către cel
îndreptăţit (cesiunea de creanţă).
Instanţa de judecată va acorda o compensaţie de natură să aducă satisfacţie persoanei lezate. La stabilirea cuantumului compensaţiei pentru prejudiciul moral, acordată
persoanei fizice, instanţa de judecată va lua în consideraţie caracterul şi gravitatea suferinţelor fizice şi psihice cauzate reclamantului, caracterul informaţiei răspîndite, gradul
de răspîndire a informaţiei, personalitatea reclamantului, reputaţia pîrîtului, gradul de
vinovăţie a pîrîtului, consecinţele răspîndirii informaţiei defăimătoare, starea materială a reclamantului şi cea a părîtului, publicarea rectificării, dezminţirii sau acordarea
dreptului la replică pînă la depunerea cererii de chemare în judecată şi alte circumstanţe
importante pentru examinarea cauzei.
Caracterul şi gravitatea suferinţelor fizice şi psihice sunt esenţiale pentru a stabili
mărimea compensaţiei morale. Astfel, reclamantul are sarcina să dovedească ce suferinţe a îndurat şi cît de intense au fost acestea. Deşi aceste fapte nu pot fi cuantificate exact,
judecătorul va lua în calcul şi celelalte elemente indicate în art.29 alin.(1) din Legea cu
privire la libertatea de exprimare pentru stabilirea cu exactitate a caracterului şi gravităţii suferinţelor fizice şi psihice.
Instanţa va lua în calcul caracterul informaţiei răspîndite, adică cît de ofensatoare
poate fi aceasta. Un alt element care urmează a fi luat în calcul este gradul de răspîndire
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a informaţiei. Cu cît este mai mare cu atît este prezumţia că reputaţia profesională şi
onoarea persoanei au fost afectate mai tare. Aceeaşi informaţie răspîndită în privinţa
unei persoane cu o reputaţie bună ar putea cauza mai multe daune decît în raport cu o
persoană cu o reputaţie mai puţin bună, fiind importantă în acest sens reputaţia reclamantului. Reputaţia pîrîtului este o chestiune care trebuie să fie luată în calcul. Astfel,
defăimarea printr-un mijloc de informare în masă cu o sursă credibilă ar putea cauza
daune mai mari decît aceeaşi defăimare în presa de bulevard. Pe de altă parte, defăimarea poate lipsi atunci cînd răspîndirea informaţiei false se produce în faţa unui auditoriu
redus, care cunoaşte foarte bine starea adevărată a lucrurilor. Instanţa va lua în calcul şi
cît de serioase au fost omisiunile pîrîtului. Negarea cu desăvîrşire a eticii jurnalistice ar
trebui să fie un criteriu de natură să sporească prejudiciul moral. În cazul în care defăimarea a avut consecinţe sesizabile, cum ar fi îmbolnăvirea persoanei, acestea de asemenea ar putea spori cuantumul compensaţiei morale. Totuşi, în acest sens, reclamantul va
trebui să dovedească legătura cauzală dintre defăimare şi consecinţă.
Compensaţia morală va viza doar suferinţele fizice şi psihice cauzate reclamantului,
nu şi membrelor familiei lui, deşi suferinţele lui pot fi intensificate de suferinţele apropiaţilor săi.
Conform art.29 alin.(2), (3) şi (4) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, se
acordă compensaţie pentru prejudiciul moral cauzat persoanei publice doar în cazul în
care persoana publică a fost defăimată cu rea-credinţă.
Compensaţia pentru prejudiciul moral se acordă persoanei juridice doar dacă
răspîndirea informaţiei i-a periclitat managementul.
Nu se acordă compensaţie pentru prejudiciul moral cauzat prin defăimarea persoanei juridice care nu mai are denumirea avută la momentul defăimării.
[Pct.36 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 16.10.2017]
37. Atît acordarea compensaţiei, cît şi refuzul integral sau parţial de a recupera
prejudiciul moral trebuie să fie motivate în hotărîre.
CEDO a subliniat că, mărimea excesivă a compensaţiei morale acordate pentru defăimare poate constitui ea însăşi o problemă, chiar dacă defăimarea a avut loc. Instanţele trebuie să fie extrem de atente atunci cînd examinează conduita profesională a jurnaliştilor,
or, sancţiunile exagerate ar putea să-i împiedice să-şi îndeplinească funcţia de informare
a publicului. Instanţele judecătoreşti trebuie să ţină cont de impactul probabil al hotărîrilor lor nu doar asupra unor situaţii individuale, dar şi asupra mass-media în general. La
stabilirea compensaţiei trebuie să se ţină cont şi de salariul minim pe ţară, şi de salariul
pîrîtului. În hotărîrea Kasabova c. Bulgariei din 19 aprilie 2011, o compensaţie morală, ce
echivala cu 70 de salarii minime lunare pe ţară şi 35 de salarii lunare ale persoanei ce urma
să le achite, a fost considerată excesivă şi disproporţională în comparaţie cu prejudiciul
cauzat reputaţiei, precum şi avînd un efect de descurajare asupra altor jurnalişti care ar
dori să informeze despre chestiuni de interes public (în cazul de faţă, despre corupţie).
38. Cerinţele privind dezminţirea informaţiei şi despăgubirea pentru dauna morală
urmează să fie respinse dacă instanţa judecătorească a constatat că informaţiile corespund realităţii şi/sau nu sunt defăimătoare.
39. Art.23 din Legea cu privire la libertatea de exprimare prevede efectele succesiu-
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nii în drepturile procedurale care permite continuarea procesului de apărare a drepturilor lezate ale persoanei decedate de către succesorul în drepturi.
Dacă reclamantul a decedat pînă la pronunţarea hotărîrii, succesorul în drepturi
nu poate succeda suferinţele cauzate defunctului prin defăimare şi, prin urmare, nu va
putea să solicite repararea prejudiciului moral. În cazul în care decesul reclamantului
are loc după pronunţarea hotărîrii, succesiunea în drepturi se va efectua doar în privinţa
pretenţiilor de compensare a prejudiciului moral admise de prima instanţă, chiar dacă
pretenţiile date au fost admise doar în parte.
Se va reţine că prezintă importanţă momentul pronunţării dispozitivului hotărîrii,
indiferent dacă reclamantul decedat a reuşit sau nu să ia cunoştinţă de hotărîrea redactată.
Deci, articolul în cauză nu limitează succesiunea în drepturi în ceea ce priveşte prejudiciul material cauzat prin defăimare şi redresarea nepecuniară (publicarea dezminţirii, acordarea dreptului la replică, exprimarea scuzelor), însă limitează doar dreptul de a
succeda pretenţiile cu privire la repararea prejudiciului moral.
După determinarea succesorului, acesta va putea depune o cerere privind apărarea onoarei si demnităţii persoanei fizice după moartea acesteia conform art.20 alin.(1)
lit.b) din Legea cu privire la libertatea de exprimare.
În cazul acţiunilor susmenţionate ale persoanelor juridice, raportul litigios admite
succesiunea în drepturi, în orice stadiu al procesului (art.70 alin.(1) CPC).
40. În cazul admiterii acţiunii privind apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, privind apărarea vieţii private şi de familie prin prisma art.7 şi art.10 din Legea
cu privire la libertatea de exprimare în dispozitivul hotărîrii se indică care informaţii
sunt recunoscute defăimătoare pentru onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională,
viaţa privată şi de familie a reclamantului, precum şi modul şi termenul de dezminţire a
lor, dreptul la replică, obligarea răspînditorului să-şi ceară scuze şi să compenseze prejudiciul material şi moral.
În cazurile necesare, instanţa judecătorească poate expune conţinutul unei asemenea dezminţiri. Dacă autorul informaţiei va refuza publicarea dezminţirii, persoana
obligată să publice dezminţirea va plăti reclamantului o compensaţie în mărime de la 50
la 5000 de unităţi convenţionale (art.26 alin.(4) din lege).
În cazul când există mai multe episoade de defăimare, iar conform art.15 al Legii
RM nr.64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare, prin cererea prealabilă s-a
solicitat dezminţirea întregii informaţii defăimătoare, iar, ulterior, cerinţele au fost înaintate într-o singură cerere de chemare în judecată, compensaţia pentru refuzul publicării dezminţirii a aceleiaşi persoane urmează să fie stabilit pe toate episoadele în cumul,
dar nu pe fiecare episod separat, chiar şi dacă acţiunea persoanei a fost una continuă.
Textul scuzelor urmează a fi prezentat de reclamant, instanţa va redacta textul cestora şi îl va indica în dispozitivul hotărîrii. Scuzele nu pot fi dispuse de către instanţa de
judecată din oficiu.
Nu se admite redactarea textului hotărîrii judecătoreşti sau comentarea lui de către organul de informare în masă (pîrîţii în cauză), care, prin conţinutul lor, contravin
hotărîrii instanţei de judecată. Hotărîrea instanţei de judecată se consideră neexecutată
dacă o asemenea redactare sau comentariu au fost admise de pîrît.
[Pct.40 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.24 din 16.10.2017]
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41. În cazul răspîndirii informaţiei prin mijloace de informare în masă, instanţa va
obliga pîrîtul să publice în mod gratuit şi în termenul stabilit de art.26 alin.(3) din Legea
cu privire la libertatea de exprimare, art.16 alin.(4) CC RM în acelaşi program, la aceeaşi
rubrică, pagină sau ciclu de emisiuni, dezminţirea informaţiei defăimătoare.
În cazul în care un document emis de o organizaţie conţine informaţii defăimătoare
care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, instanţa de judecată o obligă
să înlocuiască documentul (art.16 alin.(5) Cod civil).
Instanţa nu este în drept să dispună obligarea pîrîtului de a dezminţi informaţia
care n-a fost contestată de reclamant, îndeosebi în cazul formulării declaraţiei de un
jurnalist în cadrul unei probleme de interes public într-un limbaj moderat (Hotărîrea
CEDO din 12.06.2007, cazul Flux nr.3 c. Moldovei).
42. În cazurile cînd reclamantul insistă asupra examinării litigiului în fond, chiar
dacă pîrîtul în conformitate cu art.7 şi art.10 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, a dezminţit prin publicare informaţiile defăimătoare răspîndite, şi-a exprimat
scuzele, instanţa de judecată adoptă o hotărîre de admitere a acţiunii, indicînd în dispozitiv că ea nu se pune în executare.
43. Se atenţionează că, conform art.34 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, cauzele aflate pe rol în instanţa de judecată la data intrării în vigoare a acestei legi
se vor examina conform procedurii stabilite prin prezenta lege, cu excepţia art.15-18 şi
a art.31-33.
Persoana care nu a sesizat instanţa de judecată pînă la intrarea în vigoare a Legii cu
privire la libertatea de exprimare poate înainta o acţiune în judecată în ordinea prevăzută de prezenta lege. Termenul de prescripţie curge din ziua intrării în vigoare a prezentei
legi (art.15 şi 17 din Legea cu privire la libertatea de exprimare).
44. Se abrogă Hotărîrea Plenului CSJ nr.8 din 09.10.2006 „Cu privire la aplicarea
legislaţiei despre apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale ale persoanelor fizice şi juridice”, cu modificările introduse prin Hotărîrea Plenului CSJ nr.7 din
14.11.2008.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 24 decembrie 2012
Nr. 7

Mihai POALELUNGI
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la examinarea litigiilor privind repararea prejudiciului
moral şi material cauzat persoanelor deţinute prin violarea art. 3, 5, 8
din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului
şi a Libertăţilor Fundamentale
nr. 8 din 24.12.2012
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2013, nr.4, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.17 din 16.10.2017
În scopul consolidării unei practici corecte şi unitare de soluţionare a pricinilor
legate de repararea prejudiciului moral şi material cauzat persoanelor deţinute prin violarea art.3, 5 şi 8 din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, în temeiul art.2
lit.e), art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr.789-XIII din
26.03.1996, art.17 CPC, dă următoarele explicaţii:
1. La judecarea pricinilor privind încasarea prejudiciului moral şi material persoanelor deţinute, prin prisma art.3, 5, 8 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (Convenţie), instanţele de judecată vor
aplica prevederile următoarelor acte naţionale şi internaţionale:
1. Constituţia Republicii Moldova (art.24 alin.(2), art.25, art.28);
2. Codul penal;
3. Codul de procedură penală;
4. Codul civil;
5. Codul de procedură civilă;
6. Codul familiei;
7. Codul de executare, Cartea a doua, Executarea hotărîrilor cu caracter penal;
8. Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale
organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor de judecată nr.1545-XIII din 25.02.1998;
9. Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995;
10. Hotărîrea Guvernului nr.383 din 25.05.2006 cu privire la aprobarea Statutului
executării pedepsei de către condamnaţi;
11. Legea cu privire la sistemul penitenciar nr.1036-XIII din 17.12.1996, (republicată în Monitorul Oficial al RM nr.183-185/654 din 10.10.2008);
12. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10.12.1948, ratificată
prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.217-XII din 28.07.1990 (Tratate
internaţionale, 1998, vol.I, pag.9);
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13. Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale, încheiată la Roma la 04.11.1950, în vigoare pentru Republica Moldova
din 12.09.1997;
14. Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime,
inumane sau degradante din 10.12.1984, publicată în ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 1998, volumul 1, pag.129;
15. Convenţia Europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptată la Strasbourg la 26.11.1987, intrată în vigoare
la 01.02.1989, în vigoare pentru Republica Moldova din 01.02.1998 şi Protocolul opţional la Convenţia Europeană din 30.03.2006, în vigoare pentru Republica Moldova din
28.04.2006;
16. Regulile standarde minime de comportament cu deţinuţii, adoptate de către
Primul Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea criminalităţii şi comportamentul cu infractorii, Geneva 30.08.1955, aprobate de Consiliul Economic şi Social, prin
Rezoluţia nr.663 C (XXIV) din 31.07.1957, 2076 (LXII) din 13.05.1977 şi 1984/47 din
25.05.1984;
17. Cod de principii pentru protecţia tuturor persoanelor aflate în orice formă de
detenţie sau în închisoare, adoptat prin Rezoluţia nr.43/173 din 9 decembrie 1988 de
Adunarea Generală a ONU;
18. Recomandarea Comitetului de Miniştri a Statelor membre referitoare la regulile
penitenciare europene, Rec (2006)2, prevederile altor acte legislative ce reglementează
raporturi similare, precum şi jurisprudenţa CEDO.
2. Punctul 5 al Statutului executării pedepsei de către condamnaţi, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.583 din 26.06.2006, specifică următorii termeni şi expresii:
detenţie – orice formă de privare instituţională de libertate, dispusă în baza unei
hotărîri definitive sau executorii a instanţei de judecată (judecător de instrucţie), emise
în condiţiile Codului de procedură penală;
deţinut – persoană privată de libertate în condiţiile legii, care se deţine în penitenciare, indiferent de statutul acesteia (condamnat sau prevenit);
condamnat – persoană în privinţa căreia a rămas definitivă hotărîrea instanţei de
judecată, prin care aceasta a fost condamnată la o pedeapsă penală privativă de libertate;
prevenit – persoană faţă de care este aplicată, în condiţiile Codului de procedură
penală, măsura arestului preventiv.
3. Articolul 3 din Convenţie interzice tortura şi tratamentul sau pedepsele inumane ori degradante, art.5 din Convenţie garantează dreptul la libertate şi siguranţă, iar
articolul 8 din Convenţie garantează dreptul la respectul domiciliului, corespondenţei,
a vieţii private şi de familie. Le revine în primul rînd autorităţilor de stat să asigure respectarea acestor drepturi.
4. Articolul 13 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a
Libertăţilor Fundamentale stabileşte că, orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de Convenţie au fost încălcate are dreptul să se adreseze efectiv unei instituţii
naţionale, chiar şi atunci cînd încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în
exercitarea atribuţiilor lor oficiale.
Obiectivele acestui articol sunt de a „oferi un mijloc prin care persoanele pot obţine
compensaţii la nivel naţional pentru încălcarea drepturilor lor prevăzute de Convenţie
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înainte de a pune în mişcare mecanismele internaţionale de înaintare a plîngerilor la
Curtea de la Strasbourg” (cauza Kulda c. Poloniei, 2000, §152).
Există două chestiuni care urmează a fi analizate în legătură cu articolul 13 din
Convenţia Europeană:
- existenţa unei plîngeri plauzibile;
- existenţa unui „recurs” efectiv disponibil în legislaţia naţională.
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului invocă faptul că pragul minim pentru un „caz plauzibil nu trebuie să fie mai jos decît pragul de apreciere a unei
plîngeri sub aspectul criteriului „în mod vădit nefondat”” (cauza Powell şi Rayner c.
Regatului Unit, 1990, §33). Cu alte cuvinte, „plauzibilitatea” unei cereri, în sensul art.13,
urmează a lua în consideraţie aceleaşi criterii aplicabile examinării chestiunii cu privire
la admisibilitatea acesteia prin prisma criteriului „vădit fondat” (Boyle şi Rice c. Regatului Unit, 1988). În esenţă, la nivel naţional, un recurs trebuie oferit atunci cînd reclamantul are „o plîngere plauzibilă” de încălcare a unui drept recunoscut de Convenţie, şi
în consecinţă recursul oferit urmînd a fi unul efectiv.
În sensul art.13 din Convenţie, termenul „recurs efectiv” urmează a fi privit nu ca o
cale de atac instituită prin lege, ci ca un remediu real instituit la nivel naţional, conform
căruia o persoană considerată victimă a unei violări ale drepturilor sale prevăzute de
Convenţie poate ataca în faţa instanţelor judecătoreşti pretinsa violare.
5. Legea nr.1545-XIII din 25.02.1998 privind modul de reparare a prejudiciului
cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale
instanţelor judecătoreşti permite acordarea compensaţiilor doar în cazul existenţei
circumstanţelor prevăzute de art.6 al acestei legi (achitarea persoanei, scoaterea de
sub urmărire penală pe motive de reabilitare, anularea arestului administrativ sau
existenţa unei încheieri în temeiul art.313 alin.(5) Cod de procedură penală privind
înfăptuirea, în timpul procesului penal, a măsurilor operative de investigaţii cu încălcarea prevederilor legislaţiei). Prin urmare, norma nu defineşte că o persoană condamnată ar putea solicita în temeiul acestei legi compensaţii pentru violarea art.3, 5
şi 8 din Convenţie.
6. Articolul 313 din Codul de procedură penală nu poate constitui un remediu eficient din momentul în care acesta nu are o tangenţă directă cu condiţiile de detenţie,
dar, totuşi, acordă numai posibilitatea de a contesta acţiunile sau inacţiunile organului
de urmărire penală interpretate în sens general (cauza Malai c. Moldovei §45)
7. În conformitate cu art.5 din Codul de procedură civilă, nici unei persoane nu i se
va refuza apărarea judiciară din motiv de inexistenţă, imperfecţiune, coliziune sau obscuritate a legislaţiei. Art.12 alin.(3) din Codul de procedură civilă prevede că, în cazul
inexistenţei unei normei de drept care ar reglementa un raport litigios, instanţa judecătorească aplică norma de drept care reglementează raporturi similare (analogia legii),
iar în lipsa unei astfel de norme, instanţa se conduce de principiile de drept şi de sensul
legislaţiei în vigoare (analogia dreptului). În acest sens şi avînd în vedere art.13 din Convenţie, în cazul în care acţiunea privind compensarea prejudiciilor pentru violarea art.3,
5 şi 8 din Convenţie nu cade sub incidenţa nici a Legii 1545-XIII şi nici a art.313 din
Codul de procedură penală, judecătorii vor soluţiona pricina aplicînd direct prevederile
Convenţiei şi jurisprudenţa Curţii Europene.
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.17 din 16.10.2017]
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8. Examinînd acţiunea privind violarea art.3, 5 şi 8 din Convenţie, se va stabili dacă a
avut loc o violare a Convenţiei (aspectul cu privire la fondul cauzei) şi, în cazul în care se
constată că a avut loc o violare, se vor acorda compensaţiile justificate în raport cu circumstanţele individuale în speţă (aspectul reparaţiei echitabile). O compensaţie justificată ar
însemna „una echitabilă”, să nu fie vădit disproporţionată în raport cu gravitatea violărilor
constatate şi să se apropie în cuantum la valoarea pe care ar fi acordat-o Curtea Europeană
în cazul în care cauza ar fi fost examinată în faţa Instanţei de la Strasbourg.
La examinarea cauzelor în care se invocă violarea prevederilor Convenţiei, se va
ţine cont de jurisprudenţa Curţii Europene atît în cauzele examinate împotriva Republicii Moldova, cît şi în alte cauze adresate împotriva altor state. În anexa la această hotărîre
sunt menţionate toate tipurile de violări ale art.3, 5 şi 8 din Convenţie constatate de către
Curtea Europeană în hotărîrile împotriva Republicii Moldova, pronunţate pînă la 31
decembrie 2010.
Condiţiile de detenţie inumane şi degradante
9. Curtea Europeana a constatat în mai multe hotărîri ale sale adresate împotriva
Republicii Moldova lipsa unui recurs efectiv la nivel naţional cu privire la pretenţiile
reclamanţilor privind condiţiile de detenţie inumane şi degradante.
În special cauzele care au determinat situaţia ce a dus la violarea art.3 din Convenţia
Europeană referitor la condiţiile de detenţie:
- supraaglomerarea celulelor;
- lipsa paturilor;
- fumatul pasiv;
- hrana insuficientă;
- lipsa luminii naturale;
- lipsa plimbărilor la aer liber;
- lumina artificială permanent aprinsă;
- lipsa de încălzire a celulei ş.a.
Totuşi, la examinarea chestiunilor cu privire la condiţii de detenţie se distinge în
principal între două aspecte: pretinsa lipsă de condiţii elementare a unui trai decent (denumite în jurisprudenţă ca fiind „condiţii materiale de detenţie”, de exemplu: „infectarea celulelor cu paraziţi”, „lipsa luminii naturale”, „lipsa de încălzire a celulelor”, „lipsa
condiţiilor elementare de igienă personală” etc.) şi probleme cu asigurarea regimului de
detenţie (precum ar fi „restricţii ale unor activităţi umane inerente”, de exemplu: „interdicţii de plimbare”, „detenţii solitare”, „supraaglomerarea” etc.).
Un alt aspect distinct, care se apreciază cu o deosebită atenţie de Curtea Europeană,
constituie asigurarea asistenţei medicale minime persoanelor aflate în custodia statului
şi, în special, acelor persoane care se află în detenţie de lungă durată (Paladi, Holomiov
c. Moldovei).
10. Pentru a stabili condiţiile concrete de detenţie într-o anumită instituţie la o
anumită perioadă de timp urmează a se examina declaraţiile persoanei prin prisma rapoartelor Comitetului European pentru prevenirea torturii şi tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CPT), care efectuează periodic vizite de documentare în
centrele de detenţie din Republica Moldova. Pe marginea fiecărei vizite se întocmeşte un
raport cu descrierea celor constatate şi a recomandărilor.
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Rapoartele CPT, în limbile engleză sau franceză şi unele traduceri ale acestora, pot
fi găsite pe pagina web a comitetului: www.cpt.coe.int. Datele din aceste rapoarte urmează a fi coroborate cu celelalte probe din dosar.
Rapoartele CPT, pot fi luate ca probe şi puse la motivarea soluţiei date în speţă (Becciev c. Moldovei, §41, Ostrovar c. Moldovei, §80, Malai, §34, Straisteanu şi alţii, §77). De
asemenea, pot fi luate ca punct de referinţă rapoartele ale vizitelor periodice efectuate
de instituţia Ombudsmanului din Republica Moldova şi concluzii ale membrilor din
cadrul Mecanismului naţional de prevenire a torturii.
Totuşi, a nu se uita una din principalele cerinţe la evaluarea condiţiilor individuale de detenţie într-o speţă, şi anume „principiul evaluării cumulative a condiţiilor de
detenţie” şi „durata detenţiei”. Cu alte cuvinte, aprecierea sub aspectul material al art.3
din Convenţie a condiţiilor de detenţie, în practica Curţii Europene se supune aceloraşi
reguli de abordare începînd de la regula depăşirii nivelului minim a severităţii admisibile, invocîndu-se caracterul individual al fiecărui caz aparte, şi aprecierea cumulativă
a tuturor condiţiilor de detenţie. Raţionamentul de apreciere cumulativă a condiţiilor
detenţiei a fost stabilit în Dougoz c. Greciei, §46; Kalashnikov c. Russiei, §102, şi preluat
în Ostrovar c. Moldovei, §79, Becciev c. Moldovei, §40, Ilaşcu and others, §433.
Astfel, concluzionînd despre principalele puncte de reper la aprecierea condiţiilor
de detenţie, trebuie luate în consideraţie următoarele aspecte:
- dacă s-a depăşit nivelul minim de severitate prin prisma art.3 din Convenţie (Gorea c. Moldovei, §49, Gutu c. Moldovei, §39);
- efectele cumulative ale acelor condiţii (Ostrovar c. Moldovei, § 79, Becciev c. Moldovei, §40);
- precum şi durata detenţiei (Ciorap c. Moldovei, §64, Ostrovar c. Moldovei, §80).
Neacordarea asistenţei medicale adecvate sau lipsa unei asistenţe medicale în detenţie
11. Se specifică faptul că, Curtea Europeana în hotărîrile sale a reiterat încălcarea
dreptului la o asistenţă medicală adecvată persoanelor deţinute, inclusiv şi lipsa unei
asistenţe medicale persoanelor deţinute.
Cauzele care au determinat situaţia ce a dus la violarea art.3 din Convenţia Europeană sunt următoarele:
- nestabilirea diagnozei deţinutului care se afla într-o stare critică, timp de cîteva
luni, fără de care nu putea fi prescris tratamentul medical;
- neacordarea asistentei medicale în Izolatorul de detenţie preventivă şi refuzul de a
admite examinarea deţinutului de un medic ales de acesta;
- încătuşarea pe durata operaţiei şi readucerea în izolatorul de detenţie preventivă
peste 4 ore de la operaţie.
- refuzul la internarea în spital în pofida recomandării medicilor;
- lipsa personalului medical în izolatorul de detenţie provizorie şi verificarea ulterioară a diagnozei preliminare stabilite, deşi acest fapt a fost recomandat de medici;
- pretinsa lipsa de independenţă a medicilor din locurile de detenţie.
12. Examinînd dacă deţinutului i-a fost acordată asistenţa medicală necesară, se
va verifica dacă persoana a avut nevoie de îngrijiri sau tratament medical, dacă acesta
tratament a fost recomandat de un specialist, dacă autorităţile cunoşteau sau trebuiau

558

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

să cunoască despre aceasta şi dacă deţinutul a beneficiat prompt de tratament. Aceste
chestiuni vor fie examinate în baza documentelor medicale existente în perioada pretinsei neacordări a asistenţei medicale.
Alte aspecte ale art.3, 5 din Convenţia Europeană
13. Dacă din ordonanţa procurorului, menţinută prin încheierea judecătorului
de instrucţie, nu a fost constatat faptul maltratării, persoana nu poate solicita o redresare în cadrul procedurilor civile, deoarece lipsa maltratării a fost deja constatată prin
încheierea judecătorului de instrucţie, care este irevocabilă. În cadrul procedurilor
civile nu pot fi puse în discuţie constatările din sentinţele penale. Din acelaşi motiv,
nu poate fi solicitată o redresare pentru sancţiunile pe care victima maltratării le consideră prea blînde.
În cazul în care, în cadrul urmăririi penale, se stabileşte faptul maltratării de către
reprezentanţii statului, însă urmărirea penală este suspendată pe motiv că nu pot fi identificaţi făptuitorii, persoana maltratată poate pretinde o redresare.
14. Conform art.25 alin.(3) din Constituţie, arestarea poate avea loc doar în baza
unui mandat de arest. În hotărîrea Boicenco, Curtea Europeană a constatat că detenţia unei persoane la faza judecării cauzei fără un mandat de arest valabil este contrară
art.5 din Convenţie. Codul de procedură penală prevede termene maxime pentru care
o persoană poate fi reţinută sau arestată. În cazul în care persoana a fost deţinută cu
încălcarea acestor termene, ea poate solicita compensaţii pentru perioada de detenţie ce
a depăşit termenul prevăzut de lege. Atunci cînd persoana pretinde că a fost lipsită de
libertate fără un temei legal, judecătorul, în cadrul procedurilor civile, va verifica dacă
termenul de reţinere sau termenul indicat în actul de arestare a fost respectat.
Instanţa civilă nu este în drept să examineze corectitudinea procedurilor de arestare, temeinicia deciziei de reţinere sau gradul de motivare al actului prin care a fost
dispusă arestarea, deoarece aceste chestiuni urmează a fi decise în cadrul procedurilor
penale. Totuşi, persoana va putea solicita compensaţii pentru durata excesivă de examinare a recursului împotriva arestării.
Procedura de examinare a pricinilor civile intentate în temeiul art.3, 5, 8 din
Convenţia Europeană
15. Raportînd prevederile art.13 din Convenţia Europeană la prevederile art.5 alin.(2)
CPC, se va reţine că persoana deţinută în cazul în care se consideră victimă a unei violări
a drepturilor sale prevăzute de art.3, 5 şi 8 din Convenţia Europeană este în drept să se
adreseze cu cerere în instanţele judecătoreşti naţionale şi să solicite despăgubiri cu titlu de
compensaţii pentru prejudiciul material şi moral, inclusiv costuri şi cheltuieli judiciare.
Instanţele de judecată urmează să primească cererea cu privire la despăgubire şi să o
soluţioneze conform procedurii civile, aplicînd direct prevederile Convenţiei Europene
şi jurisprudenţa Curţii Europene.
16. În cazul în care, într-un proces penal, inculpatul a reclamat condiţiile precare
de detenţie sau lipsa de asistenţă medicală, violarea dreptului la libertate şi la siguranţă,
violarea dreptului la respectarea vieţii private şi de familie, prin înaintarea unei acţiuni
civile împotriva statului, care a fost lăsată fără soluţionare de către instanţa ce examinează în fond cauza penală împotriva reclamantului, acesta din urmă este în drept să
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înainteze separat o astfel de acţiune pentru a fi examinată în procedura contencioasă
conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
17. La judecarea acestei categorii de litigii este necesar de a se lua în consideraţie
termenele de prescripţie prevăzute la art.267 Cod civil.
Conform art.271 Cod civil, termenul de prescripţie extinctivă se va aplica numai la
cererea persoanei în favoarea căreia a curs prescripţia.
18. În conformitate cu art.385 alin.(4) Cod de procedură penală, dacă în cursul urmăririi penale sau judecării cauzei, s-au constatat încălcări ale drepturilor inculpatului,
precum şi s-a stabilit din vina cui au fost comise aceste încălcări, instanţa poate reduce pedeapsa drept recompensă pentru aceste încălcări. În cazul în care într-un proces penal s-a
stabilit maltratarea inculpatului, detenţia acestuia în condiţii proaste sau lipsa de asistenţă
medicală, violarea dreptului acestuia la libertate şi la siguranţă, sau violarea dreptului lui
la respectarea vieţii private şi de familie şi a fost redusă pedeapsa, urmează a fi examinat în
fiecare caz în parte şi avînd în vedere jurisprudenţa Curţii Europene, în ce măsură aceasta
a reprezentat o satisfacţie suficientă pentru violarea art.3, 5, 8 din Convenţie. În funcţie
de nivelul de reducere a pedepsei aplicate şi jurisprudenţa Curţii Europene, aceasta poate
duce la diminuarea semnificativă a prejudiciului moral acordat sau chiar la respingerea
pretenţiei privind compensarea prejudiciului moral, cu referire la hotărîrea instanţei penale care a constatat încălcarea şi remediat situaţia prin reducerea pedepsei. O eventuală
reducere a pedepsei în condiţiile prezentei recomandări, constituie una din formele de
remediere a pretinselor violări care pe cale de consecinţă fie diminuează cuantumul compensaţiilor morale, fie constituie temei de a le respinge în totalitate.
19. Pentru violarea art.3, 5 şi 8 din Convenţie urmează a fi reparate prejudiciul
material, moral, de asemenea compensate costuri şi cheltuieli. Acestea urmează a fi reparate doar dacă se stabileşte violarea Convenţiei, dacă a fost stabilit prejudiciul şi dacă
există o legătură de cauzalitate între violarea Convenţiei şi prejudiciul pretins. În aceste
cazuri prejudiciul se repară indiferent de vinovăţia reprezentanţilor organelor de stat.
Subiectul responsabil civilmente în speţă este statul.
20. Există cîteva tipuri de remedii definite în jurisprudenţa Curţii Europene printre
care se marchează remedii compensatorii, remedii acceleratorii şi remedii preventive.
Acele din urmă remedii sunt menite să stopeze cît este de posibil o violare continuă a
drepturilor, pe atunci cînd remedii compensatorii vizează oferirea de satisfacţii echitabile pentru violări constatate. În orice caz, principala caracteristică a tuturor remediilor,
la fel potrivit opiniei Curţii Europene, constituie caracterul judiciar al remediului sau
cel puţin plasarea acestuia sub un control judiciar, dacă remediu este unul de natură
administrativă.
Curtea Europeană a stabilit anumite criterii pentru verificarea eficienţei unui remediu compensatoriu. Aceste criterii sunt următoarele:
- o acţiune privind compensarea trebuie examinată într-un termen rezonabil (Scordino c. Italiei);
- compensaţiile trebuie plătite prompt şi, în general, nu mai tîrziu de 6 luni de la
data la care hotărîrea privind acordarea compensaţiei devine executorie (Gaglione şi
alţii c. Italiei, 2009);
- regulile de procedură cu privire la acţiunea privind compensarea trebuie să fie
conforme principiului echităţii garantat de art.6 al Convenţiei (Simaldone c. Italiei);
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- regulile cu privire la costurile judiciare nu trebuie să pună o sarcină excesivă asupra reclamanţilor atunci cînd acţiunile lor sunt justificate;
- nivelul compensaţiilor trebuie să fie comparabil în comparaţie cu sumele acordate
de Curte în cauze similare (Scordino nr.1 c. Italiei, Ciorap nr.2 c. Moldovei, Burdov nr.2
c. Rusiei, 15 ianuarie 2009, §99).
21. Remediul compensatoriu are scopul de a compensa trei tipuri de pretenţii: cu
titlu de prejudicii materiale, morale şi costuri şi cheltuieli. Acel din urmă tip vizează
asistenţa juridică.
Atunci cînd se decide asupra asistenţei juridice, urmează să se ia în calcul în ce
măsură reclamantul s-a conformat cerinţelor prevăzute de art.96 Cod de procedură civilă. Reclamantul trebuie să dovedească faptul că cheltuielile pentru asistenţa juridică au
fost reale, necesare şi rezonabile ca mărime. Rambursarea onorariilor pentru asistenţa
juridică nu poate fi limitată doar la acele sume care au fost deja plătite de către reclamant avocatului său. Sunt considerate reale cheltuielile, în sensul art.96 alin.1 Cod de
procedură civilă, atît cheltuielile care au fost efectuate de către reclamant, cît şi cele pe
care încă nu le-a efectuat, cum ar fi, spre exemplu, din cauza dificultăţilor financiare,
însă care urmează să fie inevitabil efectuate. Curtea Europeană întotdeauna a acordat
costuri şi cheltuieli în situaţii cînd onorariile nu au fost plătite de reclamanţi avocaţilor
lor înainte de hotărîrea Curţii (hot. Flux nr.2 c. Moldovei, 3 iulie 2007, §60).
Reclamantul urmează să justifice cheltuielile de asistenţă juridică solicitate din dări
de seamă ale avocatului cu privire la asistenţa juridică prestată şi justificarea onorariului
global sau per oră perceput de către avocat. În cazul nejustificării cheltuielilor de asistenţă juridică, judecătorul poate respinge această pretenţie integral sau în parte.
22. Curtea Europeană examinează şi apreciază dacă, prin încălcarea unul drept garantat de Convenţie, persoanei î-a fost cauzată frustrare, indignare, nelinişte sau stres.
Acestea urmează a fi compensate cu titlu de prejudiciu moral. Mărimea prejudiciului
moral urmează să fie proporţională cu sumele acordate de Curtea Europeană în cauze
similare, adică în cauze care vizează violări similare ale Convenţiei şi care sunt îndreptate împotriva Republicii Moldova sau a ţărilor cu un nivel de dezvoltare economică
comparabil cu cel al Republicii Moldova. Sarcina probării mărimii prejudiciului moral
îi revine reclamantului şi se apreciază individual pentru fiecare caz, luîndu-se în consideraţie argumentele ambelor părţi şi jurisprudenţa Curţii Europene.
Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene, instanţele judecătoreşti naţionale vor putea acorda cu titlu de prejudiciu moral, pentru violarea art.3, 5 şi 8 din Convenţie, următoarele compensaţii, care urmează a fi plătite în lei moldoveneşti:
- violarea art.3 din Convenţie – 3000-5000 euro sau, în dependenţă de caz, suma
poate fi majorată;
- violarea art.5 din Convenţie – 600-30000 euro;
- violarea art.8 din Convenţie – 1000-10000 euro.
23. În calitate de pârât, în situaţiile nominalizate, urmează a fi stabilit statul, care
este reprezentat de către Ministerul Justiţiei, după caz, cumulativ cu Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Instituţiilor Penitenciare. Pot fi
atrase în proces în calitate de copârâţi şi alte instituţii sau autorităţi publice, în sarcina
cărora se impun obligaţii pozitive de a preveni violările art.3, 5, 8 din Convenţia Europeană.

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

561

Mărimea prejudiciului se va încasa din bugetul de stat, gestionat de Ministerul Finanţelor, prin intermediul Ministerului Justiţiei.
[Pct.23 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.17 din 16.10.2017]
24. La soluţionarea acestei categorii de pricini, persoanele care au depus cererea de
chemare în judecată sunt scutite de achitarea taxei de stat.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			

Mihai POALELUNGI

Chișinău, 24 decembrie 2012
Nr. 8
Anexă
Tipurile de violări ale art.3, 5 şi 8 din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului
constatate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în hotărîrile privind
Republica Moldova pronunţate pînă la 31 decembrie 2010
Art.3 din Convenţie
Tipul violării
Maltratarea

Investigarea proastă a maltratărilor

Hotărîrea Curţii Europene
Corsacov (04/04/2006) §§51-63;
Boicenco (11/07/2006) §§102-111;
Pruneanu (16/01/2007) §§39-64;
Colibaba (23/10/2007) §§42-51;
Victor Saviţchi (17/06/2008) §§60-69;
Levinta (16/12/2008) §§59-75;
Breabin (07/04/2009) §§47-52;
Gurgurov (16/06/2009) §§54-62;
Buzilov (23/06/2009) §§23-33;
Parnov (13/07/2010) §§25-31;
I.D. (30/11/2010) §§40-41
Corsacov (04/04/2006)§§68-76;
Boicenco (11/07/2006) §§120-127;
Pruneanu (16/01/2007) §§39-64;
Colibaba (23/10/2007) §§52-55;
Stepuleac (06/11/2007) §§60-65;
Victor Saviţchi (17/06/2008) §68;
Levinta (16/12/2008) §§76-84;
Breabin (07/04/2009) §§53-56;
Gurgurov (16/06/2009) §§63-70;
Buzilov (23/06/2009) §§23-33;
Petru Roşca (06/10/2009) §§43-50;
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Valeriu şi Nicolae Roşca (20/10/2009) §§65-70;
Pădureţ (05/01/2010) §§62-69;
Parnov (13/07/2010) §§32-35;
Popa (21/09/2010) §§40-45;
Mătăsaru şi Saviţchi (02/11/2010) §§79-95
Sancţionarea prea blîndă pentru Valeriu şi Nicolae Roşca (20/10/2009) §§71-75;
maltratare
Pădureţ (05/01/2010) §§70-77
Detenţia în condiţii proaste
Ostrovar (13/09/2005) §§67-90;
Becciev (04/10/2005) §§34-48;
Istratii şi alţii (27/03/2007) §§60-72;
Modîrca (10/05/2007) §§60-69;
Ciorap (19/06/2007) §§60-71;
Stepuleac (06/11/2007) §§55-58;
Popovici (27/11/2007) §§53-57;
Ţurcan (27/11/2007) §§30-39;
Mălai (13/11/2008) §§31-35;
Străisteanu şi alţii (07/04/2009) §§71-79;
Valeriu şi Nicolae Roşca (20/10/2009) §§78-79;
Gavrilovici (15/12/2009) §§38-44;
Brega (20/04/2010) §§39-43;
I.D. (30/11/2010) §§42-46
Neacordarea asistenţei medicale Şarban (04/10/2005) §§68-91;
deţinuţilor
Boicenco (11/07/2006), §§112-119;
Holomiov (07/11/2006) §§109-122;
Istratii şi alţii (27/03/2007) §§42-59;
Stepuleac (06/11/2007) §59;
Levinta (16/12/2008) §§85-91;
Levinta (16/12/2008) §§85-91;
Paladi (10/03/2009) §§68-72;
Brega (20/04/2010) §42;
Oprea (21/12/2010) §§36-42
Recurgerea nenecesară la alimentarea silită
Acordarea compensaţiilor insuficiente pentru violarea articolului 3
Investigarea proastă a maltratărilor

Detenţia forţată în spitalul
de psihiatrie

Ciorap (19/06/2007) §§72-89
Ciorap (nr.2) (20/07/2010) §§15-26
Bisir şi Tulus (17/05/2011) §§51-56
Taraburca (16/12/2011) §§50
Morgoci (12.01.16) §§53-58
Cazanbaev c. Moldovei (19/01/2016) §§42-53
Caracet c. Moldovei (16/02/2016) §§40-45
Gorobeţ (11/10/2011) §§52
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Detenţia în condiţii proaste

Hadji (14/02/2012) §§15
Silvestru (13/01/2015) §§18-21
Pisaroglu (03/04/15)§§15-17
Ciorap nr.5 (15/03/16) §§58-65
Mescereacov c. Moldovei (16/02/2016) §§20
Savca c. Moldovei (15/04/2016) §§43-54
Okolisan c. Moldovei (29/03/2016) §§37-41
Cristioglo c. Moldovei (26/04/2016) §§20-24
Baştovoi c. Moldovei (05/07/2016) §§22-24
Galaida şi Coposciu c. Moldovei (21/11/2016) §§7-11

Tratamentul inuman şi degradant. Ancheta inefectivă

Buzilo (21 /02/2012) §§26-30
IG (15/05/2012) §§42
Struc (04/12/2012) §§56
Gasanov (18/12/2012) §§41
Ipati (05/02/2013) §§60
Gorea (23/07/2013) §§44
Buhaniuc (28/01/14) §§33
Tcaci (15/07/14) §§67-68
Doroşeva (28/04/15) §§30
Shishanov (15.09.15) §§127
Mudric (16/07/2013) §§43
T.M. şi C.M. (28/01/14) §§39
Gavriliţă (22/04/14) §§69
Bulgaru (30.09.2014) §§168

Violenţa domestică
Tortura. Ancheta inefectivă
Art.5 din Convenţie
Lipsirea de libertate contrar legislaţiei naţionale

Boicenco (11/07/2006) §§146-154;
Holomiov (07/11/2006) §§123-131;
Modîrcă (10/05/2007) §§70-74;
Guţu (07/06/2007) §§55-62;
Gorea (17/07/2007) §§71-75;
Stici (23/10/2007) §§36-40;
David v. Moldova (27/11/2007) §§32-41;
Ţurcan (27/11/2007) §§40-44;
Ursu (27/11/2007) §§26-30;
Paladi (10/03/2009) §§73-75;
Străisteanu şi alţii (07/04/2009) §§85-88

Reţinerea şi arestarea în lipsa
Stepuleac (06/11/2007) §§66-81;
motivelor verosimile de a bănui Muşuc (06/11/2007) §§29-34;
că persoana a săvîrşit o abatere Cebotari (13/11/2007), §§46-53;
Hyde Park şi alţii (nr.4) (07/04/2009) §§57-64;
Leva (15/12/2009) §§43-56;
Brega (20/04/2010) §§33-38
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Leva (15/12/2009) §§57-63

Motivarea insuficientă a arestării Becciev (04/10/2005) §§49-64;
Şarban (04/10/2005) §§92-104;
Boicenco (11/07/2006) §§139-145;
Castraveţ (13/03/2007) §§27-36;
Istratii şi alţii (21/OS/2001) §§73-78;
Modîrcă (10/05/2007) §§75-79;
Stici (23/10/2007) §§41-46;
Ţurcan şi Ţurcan (23/10/2007) §§43-54;
Muşuc (06/11/2007) §§35-48;
Popovici (27/11/2007) §§58-63;
Ursu (27/11/2007) §§16-25;
Mălai (13/11/2008) §§36-41;
Străisteanu şi alţii (07/04/2009) §§80-84;
Oprea (21/12/2010) §§43-48
Interdicţia legală de a elibera
persoanele acuzate de anumite
infracţiuni

Boicenco (11/07/2006) §§134 - 138

Refuzul audierii martorilor apă- Becciev (04/10/2005) §§65-76;
rării: la examinarea recursului
Ţurcan şi Ţurcan (23/10/2007) §§65-70
împotriva arestării
Refuzul accesului în instanţa de
recurs la materialele prezentate în susţinerea demersului de
arestare
Neasigurarea întrevederilor
confidenţiale dintre reclamant şi
avocat

Ţurcan şi Ţurcan (23/10/2007) §§55-64;
Muşuc (06/11/2007) §§49-56

Dreptul la libertate şi siguranţă

Haritonov (05/07/11) §§44

Detenţie ilegală

Boicenco Cristina (27/09/2011) §§42-44
Savca c. Moldovei (15/04/2016) §§43-54

Castraveţ (13/03/2007) §§37-61;
Istratii şi Alţii (27/03/2007) §§79-101;
Modîrcă (10/05/2007) §§80-99;
Muşuc (06/11/2007) §57;
Leva (15/12/2009) §68
Termenul excesiv de examinare Şarban (04/10/2005) §§115-124
a recursului împotriva arestării
Lipsa motivelor relevante şi su- Ignatenco (08/02/11) §§76-81
ficiente pentru detenţie
Feraru (24/01/12) §§39-42
Buzadji [MC](05/07/16) §§33
Balakin c. Moldovei (26/01/2016) §§16-22
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Tripăduş (22/04/14) §§143-167
Veretco (17/04/15) §§65
Ninescu (15/07/14) §§68
Rimschi (13/01/15) §§16-22
Caracet c. Moldovei (16/02/2016) §§52-58

Art.8 din Convenţie
Lipsa garanţiilor suficiente în legislaţie Iordachi şi alţii (10/02/2009) §§19-54
pentru a preveni interceptarea nejustificată a convorbirilor telefonice
Autorizarea defectuoasă a percheziţiei

Mancevschi (07/10/2008) §§39-51

Cenzurarea corespondenţei deţinuţilor
sau limitarea dreptului acestora de a
coresponda

Meriakri (01/03/2005) §§25-35;
Ostrovar (13/09/2005) §§92-102;
Ciorap (19/06/2007) §§97-104

Limitarea dreptului persoanelor aresta- Ostrovar (13/09/2005) §§103-108;
te de a avea întrevederi cu persoanele Ciorap (19/06/2007) §§105-122
apropiate
Pătrunderea forţată a poliţiei în curtea
casei reclamantului, în situaţii nepermise de lege

Guţu (07/06/2007) §§63-69

Viaţa de familie. Custodia asupra
copilului
Lipsirea de drepturile părinteşti

Bordeianu (11/01/11) §§88-93
Tocarenco (04/11/14) §§58
N.P. (06/10/15) §§70-72

Percheziţia la domiciliu

Bisir şi Tulus (17/05/11) §§57-62

Viaţa intimă

Avram ş.a. (05/07/11) §§41-44

Intervenţia medicală, sterilizarea forţată
Corespondenţa: detenţie

G.B. şi R.B. (18/12/12)

Ipati (05/02/13) §§74-76
Shishanov (15/09/15) §§29-35
Violenţa domestică
Eremia (28/05/13) §§82-91
B. (16/07/13)
Divulgarea datelor cu caracter personal Radu (15/07/14) §§27-32
Acordarea compensaţiilor insuficiente Otgon c. Moldovei (25/10/2016) §§15-20
de către instanţele naţionale pentru
contaminarea apei din robinet, cu deşeuri din ţeava de canalizare spartă, ce a
condus la spitalizarea reclamantei
[Anexă completată prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.17 din 16.10.2017]
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la unele chestiuni ce apar la soluţionarea litigiilor
dintre acţionar şi societatea pe acţiuni, dintre asociat şi
societatea cu răspundere limitată
nr. 1 din 04.10.2010
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2011, nr.2-3, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.17 din 05.03.2018
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.13 din 24.12.2010
În scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele de judecată a legislaţiei la
soluţionarea litigiilor dintre acţionar şi societatea pe acţiuni, dintre asociat şi societatea
cu răspundere limitată, avînd ca temei analiza practicii judiciare, Plenul Curţii Supreme
de Justiţie, în baza art.2 lit.e), art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr.789 din 26.03.1996 şi art.17 CPC, oferă următoarele explicaţii:
1. Formele de societăţi comerciale sunt indicate de legiuitor în mod exhaustiv în
art.106 alin.(2) CC, astfel societăţile comerciale pot fi constituite sub formă de:
- societăţi în nume colectiv:
- societăţi în comandită
(acestea reprezintă societăţi de persoane);
- societăţi cu răspundere limitată;
- societăţi pe acţiuni
(acestea reprezintă societăţi de capitaluri).
Litigiile cel mai frecvent întîlnite în practica judiciară sunt litigiile dintre acţionari
şi societăţile pe acţiuni, dintre asociaţi şi societăţile cu răspundere limitată.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.17 din 05.03.2018]
2. Între acţionari şi societatea pe acţiuni, între asociaţi şi societatea cu răspundere
limitată, în practică, pot apărea litigii ce se referă la:
- recunoaşterea nulităţii hotărîrilor adoptate de organele de conducere ale societăţilor (adunarea generală a acţionarilor (asociaţilor), Consiliul SA sau SRL, organul
executiv);
- obligarea acţionarilor sau asociaţilor să convoace adunarea generală;
- obligarea societăţii să permită efectuarea controlului de audit;
- obligarea societăţii să răscumpere partea socială a asociatului sau a acţiunilor plasate (la întrunirea condiţiilor prevăzute de lege – art.79 al Legii privind societăţile pe
acţiuni, art.59 alin.(3) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată);
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- dezmembrarea societăţii şi separarea forţată din aceasta a asociatului cu un volum
de active proporţional părţii sociale pe care o deţine (la întrunirea condiţiilor prevăzute
de lege - art.59 alin.(3) lit.b) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată);
- recunoaşterea dreptului de proprietate asupra unui număr de acţiuni (la adoptarea unei asemenea hotărîri instanţa urmează să specifice categoriile de acţiuni, valoarea,
numărul, cui aparţin, conform extrasului din Registrul acţionarilor);
- asigurarea accesului acţionarului (asociatului) la informaţia despre activitatea societăţii (cărţi contabile, alte documente ale societăţii);
- excluderea asociatului din societate;
- recunoaşterea încălcării dreptului de preemţiune al asociaţilor în cazul înstrăinării
cotelor sociale şi trecerea drepturilor şi obligaţiilor de cumpărător la asociat;
- constituirea, reorganizarea, lichidarea societăţii;
- (la cererile asociaţilor (acţionarilor)) repararea prejudiciului, a daunelor cauzate
societăţii (de exemplu, în urma neachitării în termen a aportului la capitalul social), a
prejudiciului cauzat societăţii de persoane cu funcţie de răspundere în urma încălcării
grave a legii (art.26 alin.(2) lit.с) din Legea privind societăţile pe acţiuni şi art.168 lit.с)
Cod civil);
- recunoaşterea nulităţii actelor juridice încheiate de societate şi aplicarea efectelor
nulităţii;
- numirea, alegerea, destituirea, suspendarea atribuţiilor, atragerea la răspundere a
persoanelor membre ale organelor de conducere ale societăţii etc.;
- anularea tranzacţiei de proporţii sau a tranzacţiei cu conflict de interese, în cazul
în care aceste tranzacţii au cauzat prejudiciu societăţii şi/sau au fost încheiate cu încălcarea legislaţiei şi/sau de reparare a prejudiciului cauzat societăţii de persoanele cu funcţii
de răspundere, care au decis ori au votat pentru încheierea acestor tranzacţii, precum şi
alte cereri ce ţin de apărarea drepturilor şi intereselor sale (art.28 alin.(1) lit.d) din Legea
privind societăţile pe acţiuni nr.1134 din 2 aprilie 1997);
- constatarea că fondarea societăţii nu a avut loc (art.36 alin.(6) din Legea privind
societăţile pe acţiuni);
- eschivarea consiliului societăţii de a lua decizie sau refuzul de a convoca adunarea
generală (art.36 alin.(11) lit.b) din Legea privind societăţile pe acţiuni).
[Pct.2 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.17 din 05.03.2018]
3. Litigiile menţionate se examinează şi se soluţionează în fond, în prima instanţă,
de către judecătoriii.
Refuzul organului înregistrării de stat de a opera modificări în documentele de constituire a societăţii poate fi contestat în ordinea contenciosului administrativ.
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.17 din 05.03.2018]
[Pct.3.1 abrogat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.17 din 05.03.2018]
4. Rezultatul deliberării asupra unei chestiuni referitoare la activitatea societăţii reprezintă hotărîre a adunării generale a acţionarilor (asociaţilor).
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Hotărîrile adunării generale a acţionarilor (asociaţilor) adoptate cu încălcarea prevederilor legii sau a actelor de constituire a societăţii pot fi declarate nule de către instanţa de judecată.
În acest context, se va ţine cont că, în conformitate cu prevederile art.59 (5) al
Legii privind societăţile pe acţiuni şi art.61 (1) al Legii privind societăţile cu răspundere limitată, obiect al acţiunii poate fi legalitatea anume a hotărîrii adoptate de
adunarea generală, dar nu a proceselor-verbale ale adunării generale a acţionarilor
(asociaţilor).
Informaţiile care se conţin în procesul-verbal şi nu corespund realităţii (spre exemplu, sunt incluse date despre un membru al societăţii care nu a participat la adunarea
generală, cu specificarea despre votul său pro sau contra adoptării hotărîrii) pot contribui la recunoaşterea nulităţii hotărîrii adunării generale.
Astfel, procesul-verbal al adunării generale nu poate fi contestat în instanţa de judecată separat de hotărîrea adoptată. Acţionarul este în drept să atace în justiţie, doar
hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, desfăşurate ulterior efectuării în registrul
acţionarilor, a înscrierilor aferente achiziţionării acţiunilor de către acesta.
[Pct.4 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.17 din 05.03.2018]
5. Dacă hotărîrile adoptate la adunările generale ale societăţilor pe acţiuni pot fi
contestate în termenul general de prescripţie (3 ani), atunci atacarea hotărîrilor adunării generale a asociaţilor societăţii cu răspundere limitată poate avea loc în termen de 3
luni de la data adoptării hotărîrii (pentru asociaţii prezenţi la adunare) sau de la data
cînd asociatul a aflat sau trebuia să afle despre hotărîre (se consideră că asociatul a aflat
despre hotărîre la data la care a primit copia de pe procesul-verbal în care este reprodus
textul hotărîrii sau la data la care a recepţionat hotărîrea la domiciliul sau sediul său. Se
considerară că asociatul trebuia să afle despre hotărîrea adunării generale de modificare
a actului de constituire la data înregistrării modificărilor în Registrul persoanelor juridice la Camera Înregistrării de Stat).
6. Esenţa dreptului asociatului societăţii cu răspundere limitată de a contribui la
conducerea societăţii rezidă în posibilitatea acestuia, asigurată juridic, de a participa la
toate adunările generale. Însă, hotărîrile adunării generale a asociaţilor pot fi declarate
nule de către instanţa de judecată în prezenţa următoarelor temeiuri:
- hotărîrile au fost adoptate cu încălcarea legii;
- hotărîrile au fost adoptate cu încălcarea actului de constituire.
Pentru a putea contesta în judecată hotărîrea adunării (reamintim că cererea de
anulare poate fi depusă de oricare dintre asociaţi), e necesară prezenţa uneia din următoarele situaţii:
- asociatul nu a luat parte la adunarea generală a asociaţilor sau
- asociatul a votat contra hotărîrii contestate şi a solicitat introducerea menţiunii
respective în procesul-verbal al şedinţei.
Prima situaţie presupune neînştiinţarea asociatului prin scrisoare recomandată
(art.54 alin.(1) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată) sau prin publicarea
unui aviz (dacă modalitatea respectivă a înştiinţării este prevăzută în actul de constituire) despre convocarea adunării generale.
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Deoarece legea nu prevede posibilitatea înştiinţării prin telefon a asociatului despre
adunare, în cazul recurgerii la această modalitate, se va considera că asociatul nu a fost
înştiinţat despre adunare.
7. Participarea asociatului sau a reprezentantului său la adunarea generală a asociaţilor acoperă orice viciu al neînştiinţării şi/sau încălcării modalităţii şi a termenelor de
înştiinţare (art.54 alin.(3) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată).
Astfel, dacă asociatul societăţii cu răspundere limitată a participat la adunarea generală a asociaţilor, a luat parte la vot în privinţa tuturor chestiunilor ce figurau în ordinea
de zi, a avut posibilitatea să facă propuneri şi nu le-a făcut, iar ulterior contestă hotărîrea
adoptată, invocînd încălcarea procedurii de înştiinţare a sa, judecata va respinge cerinţa,
cu menţinerea hotărîrii adoptate.
8. Hotărîrea luată de adunarea generală a acţionarilor contrar legii, altor acte legislative sau statutului societăţii poate fi atacată în justiţie de oricare dintre acţionari sau de
o altă persoană împuternicită dacă:
- acţionarul nu a fost înştiinţat, în modul stabilit de lege, despre data, ora şi locul
ţinerii adunării generale (procedura de înştiinţare este prevăzută la art.55-56 ale Legii
privind societăţile pe acţiuni);
- acţionarul nu a fost admis, fără temei legal, la adunarea generală (spre exemplu,
nu a fost inclus în listă);
- adunarea generală s-a ţinut fără a se asigura cvorumul necesar (modalitatea de constatare a cvorumului este prevăzută de art.58 din Legea privind societăţile pe acţiuni);
- hotărîrea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotei de voturi.
Consiliul societăţii nu este în drept să modifice formularea chestiunilor propuse
pentru a fi înscrise în ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.
Dacă se invocă temeiul precum că hotărîrea a fost luată cu încălcarea cotei de voturi, instanţele vor reţine că hotărîrile adunării generale a acţionarilor asupra chestiunilor ce ţin de competenţa sa exclusivă se iau cu 2/3 din voturile reprezentate la adunare,
cu excepţia hotărîrilor privind alegerea consiliului societăţii, care se adoptă prin vot
cumulativ, şi a hotărîrilor asupra celorlalte chestiuni, care se iau cu mai mult de jumătate din voturile reprezentate la adunare. Pentru luarea hotărîrilor asupra unor chestiuni
referitoare la activitatea societăţii, statutul acesteia poate prevedea cote mai mari de voturi. Astfel, în acest sens, instanţa de judecată urmează să studieze şi statutul societăţii;
- acţionarul a votat împotriva luării hotărîrii ce îi lezează drepturile şi interesele legitime. Reiterăm că buletinul de vot prevede 2 variante de vot: „pentru” şi „împotrivă”. Deci,
pentru, a contesta hotărîrea, acţionarul trebuie să fi votat „împotrivă”. Dacă acţionarul a
votat „abţinut”, nu a completat buletinul sau a formulat o altă variantă de completare a buletinului în cazul adunării mixte – acestea constituie temeiuri de respingere a acţiunii, deoarece orice persoană care s-a înregistrat pentru a participa la adunare se consideră prezentă
şi unica variantă de vot care ar servi ca temei pentru contestarea hotărîrii este „împotrivă”;
- drepturile şi interesele legitime ale acţionarului au fost grav încălcate în alt mod.
În această ordine de idei, menţionăm că invocarea temeiului precum că, candidatura
reclamantului nu a fost aleasă în consiliul societăţii, deşi a fost propusă, nu poate sta la
baza anulării hotărîrii adunării generale, deoarece în consiliul societăţii poate fi aleasă
orice persoană, chiar dacă nu este acţionar.
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Relevăm că temeiurile de contestare a hotărîrii adunării generale sunt alternative, şi
nu cumulative, adică pot fi invocate separat.
9. Hotărîrile luate de adunarea generală a acţionarilor se pot referi la:
- aprobarea statutului societăţii în redacţie nouă sau a modificărilor şi completărilor operate în statut, inclusiv a celor legate de schimbarea claselor şi numărului de
acţiuni, de convertirea, consolidarea sau fracţionarea acţiunilor societăţii;
- modificarea capitalului social;
- încheierea tranzacţiilor de proporţii prevăzute la art.83 alin.(2) din Legea privind
societăţile pe acţiuni nr.1134 din 02.04.1997 şi a tranzacţiilor cu conflict de interese ce
depăşesc 10% din valoarea activelor societăţii, conform ultimului raport financiar;
- emisia obligaţiunilor convertibile;
- aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al societăţii;
- reorganizarea sau dizolvarea societăţii;
- alte probleme legate de atribuţiile adunării generale a acţionarilor ca organ suprem de conducere al societăţii, dar şi unele chestiuni ce ţin de competenţa altor organe
de conducere ale societăţii dacă soluţionarea acestora de către organele competente nu
este posibilă etc. (art.50 al Legii privind societăţile pe acţiuni);
- aprobarea codului guvernării corporative, precum şi modificarea sau completarea
acestuia;
- modul de asigurare a accesului acţionarilor la documentele societăţii, prevăzute la
art.92 alin.(1) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134 din 02.04.1997;
- examinarea dării de seamă financiare anuale a societăţii, aprobarea dărilor de seamă anuale ale consiliului societăţii şi dărilor de seamă anuale ale comisiei de cenzori;
- cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale,
sau la acoperirea pierderilor societăţii,
- cu privire la înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur acţionarilor şi/sau
salariaţilor societăţii;
- aprobarea actului de predare-primire, bilanţului de divizare, bilanţului consolidat
sau bilanţului de lichidare al societăţii.
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.17 din 05.03.2018]
10. Instanţele vor reţine că, pentru a contesta hotărârea adunării generale a acţionarilor, persoana trebuie să aibă statut de acţionar.
Acţionar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai multor acţiuni
ale societăţii în modul stabilit de lege. Achizitorul de valori mobiliare (acţiuni) se învesteşte cu dreptul de proprietate asupra lor din momentul efectuării înscrierii respective
în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii sau în documentaţia de evidenţă a custodelui valorilor mobiliare în modul stabilit de legislaţie.
Astfel, persoana care a dobîndit acţiunile după desfăşurarea adunării generale nu
este în drept să conteste hotărîrile adoptate la adunarea respectivă, întrucît la momentul
desfăşurării acesteia nu avea calitatea de acţionar.
[Pct.10 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.17 din 05.03.2018]
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11. Persoana care şi-a pierdut calitatea de acţionar ulterior desfăşurării adunării
generale nu are dreptul de a contesta hotărîrea adunării, întrucît, odată cu pierderea
calităţii de acţionar, acesta îşi pierde şi drepturile posedate în această calitate.
Dacă acţionarul a contestat în judecată hotărîrea adunării, ulterior înstrăinîndu-şi
acţiunile, este posibilă înlocuirea reclamantului cu succesorul în drepturile procesuale,
dacă succesiunea în drepturile materiale a avut loc în cadrul procesului judiciar, însă
pînă la pronunţarea hotărîrii de către instanţa de judecată.
12. Acţionarul este în drept să conteste refuzul adunării generale de a adopta o
hotărîre pe marginea unei chestiuni, dacă consideră că hotărîrea nu a fost adoptată din
cauza unor greşeli la numărarea voturilor sau că incorect a fost stabilit cvorumul. Însă,
acţionarul nu poate înainta cerinţe privind obligarea societăţii să adopte sau să revizuiască o hotărîre. Instanţa de judecată va refuza admiterea unor astfel de cerinţe, deoarece
legea nu conferă acţionarului asemenea drepturi.
13. Se va reţine că, în cazul contestării unei hotărîri a adunării generale, adoptate cu
un şir de încălcări menţionate de lege, instanţa nu este obligată să o anuleze. Instanţa de
judecată ar putea lăsa în vigoare hotărîrea adunării generale a acţionarilor, dacă încălcările comise sunt neesenţiale şi hotărîrea nu a pricinuit prejudicii acţionarului.
Hotărîrea adunării generale a asociaţilor adoptată în lipsa unui asociat ar putea
fi menţinută, dacă votul participantului, în cazul prezenţei acestuia la adunare, nu ar
fi influenţat esenţial rezultatul votării. Condiţia este valabilă pentru hotărîrile a căror
adoptare nu necesită votul unanim (art.58 alin.(1) pct.2) şi 3) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată).
13.1. Repartizarea profitului net al societăţii ţine de competenţa exclusivă a adunării generale a asociaţilor (art.39 alin.(1) din Legea privind societăţile cu răspundere
limitată), fiind un drept şi nu o obligaţie a societăţii, şi, dacă hotărîrea adunării generale
plivind nerepartizarea profitului a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale, nu
există temeiuri pentru declararea nulităţii acesteia.
[Pct.13.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.17 din 05.03.2018]
14. Examinînd cauze cu privire la constatarea unui contract de proporţii ca fiind
nul, instanţa de judecată urmează să constate:
a) dacă contractul este o tranzacţie de proporţii în sensul art.82 din Legea privind
societăţile pe acţiuni;
b) dacă a fost aprobată hotărîrea de încheiere a tranzacţiei de proporţii de către
organul competent şi dacă a fost respectată procedura de adoptare, prevăzută de art.83
din Legea privind societăţile pe acţiuni.
În acest caz, termenul de „tranzacţie” nu se utilizează în sensul specificat la art.1331
din Codul civil.
Instanţele vor reţine că, în categoria tranzacţiilor de proporţii, se includ mai întîi acele
contracte care au ca obiect bunuri a căror valoare depăşeşte 25% din valoarea activelor
societăţii, conform ultimului raport financiar (vînzarea sau cumpărarea unui imobil, a
unei părţi sociale, a unui pachet de acţiuni, a unei întreprinderi complex patrimonial unic
a căror valoare depăşeşte proporţia stabilită ş.a.). Dar nu vor fi considerate de proporţii
tranzacţiile efectuate în procesul activităţii economice curente, prevăzute în statutul socie-
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tăţii (de exemplu, cumpărarea de terenuri sau vînzarea de apartamente şi spaţii nelocuibile
de către o societate care are ca obiect de activitate construcţia de edificii).
Urmează a fi calificată drept tranzacţie de proporţii şi situaţia în care există 2 sau
mai multe tranzacţii, a căror valoare luată pentru fiecare în parte este mai mică de 25%,
dar luată împreună depăşeşte această mărime, şi, totodată, acestea sunt „legate reciproc”. Pentru a stabili legătura dintre acestea, instanţa urmează să examineze întregul
ansamblu de circumstanţe (obiectul contractului, condiţiile de valabilitate, încheierea
lor cu una şi aceeaşi persoană sau persoane afiliate, intervalul de timp în care au fost
încheiate contractele etc.).
Apreciindu-se faptul dacă s-a încheiat o tranzacţie de proporţii prin achiziţionarea
unui important pachet de acţiuni, se va ţine cont că achiziţionarea poate fi făcută de
orice persoană, inclusiv de o persoană fizică.
Dacă contractul de proporţii a fost semnat de administrator fără a avea decizia
consiliului sau a adunării generale, acest contract nu va obliga societatea, fiind lovit de
nulitate absolută. Nulitatea absolută operează indiferent de faptul dacă terţul contractant avea sau nu cunoştinţă de lipsa aprobării, întrucît acesta urma la încheierea actului
juridic respectiv să pretindă dovada aprobării. Această soartă o are oricare contract de
proporţii încheiat fără acordul consiliului sau al adunării generale a acţionarilor, chiar
dacă prin existenţa lui societăţii nu i s-a adus prejudiciu.
[Pct.14 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.17 din 05.03.2018]
15. La soluţionarea litigiilor ce se referă la nulitatea actelor juridice cu conflict de
interese, încheiate de societăţile pe acţiuni, instanţele vor reţine că reclamantul trebuie
să prezinte dovezi, care să probeze circumstanţele ce denotă faptul că actul juridic încheiat prezintă semne ale unei tranzacţii cu conflict de interese.
Dacă se constată că partea opusă a unui act bilateral sau dobînditorul de beneficii
într-un act uni lateral nu ştiau şi nici nu puteau şti despre existenţa semnelor tranzacţiei
cu conflict de interese, instanţa nu va declara nul actul juridic, invocînd calitatea de
bună-credinţă a dobînditorului.
O condiţie pentru recunoaşterea nulităţii actului cu conflict de interese este apariţia
urmărilor nefavorabile, ce se manifestă pentru societate după încheierea actului. Se va
cerceta ce scopuri urmăreau părţile, dacă aveau intenţia de a leza interesele acţionarilor,
a adus sau nu această tranzacţie pagube societăţii ş.a.
16. La aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii în litigiile dintre acţionar şi societate, între membrii altor societăţi şi aceste societăţi, se va reţine că măsurile trebuie să fie
necesare şi în concordanţă cu obiectul acţiunii. Măsurile de asigurare nu trebuie să facă
imposibilă sau să creeze dificultăţi în activitatea societăţii.
Drept varietăţi ale măsurilor de asigurare în aceste litigii pot servi:
- interdicţia de a executa hotărîrea adunării generale;
- sechestrarea acţiunilor (instanţa trebuie să specifice ce fel de acţiuni urmează a
fi sechestrate – preferenţiale sau nominative – cui aparţin, să indice clasa şi procentul
acestora conform extrasului din Registrul acţionarilor);
- interzicerea impusă organelor de înregistrare de a săvîrşi anumite acţiuni, interzicerea înregistrării unor contracte sau operaţiuni (spre exemplu, obligarea Comisiei Naţiona-
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le a Pieţei Financiare să nu permită înregistrarea emisiei suplimentare de acţiuni, Camerei
Înregistrării de Stat - înregistrarea modificărilor în statutul societăţii ce ţin de majorarea
capitalului social, Organului Cadastral Teritorial – înregistrarea bunurilor) etc.
17. Reiterăm că, potrivit prevederilor art.50 alin.(8) din Legea privind societăţile pe
acţiuni în redacţia Legii nr.163-XVI din 13.07.2007, în vigoare din 01.01.2008, instanţa
de judecată nu este în drept să interzică sau să amîne desfăşurarea adunării generale a
acţionarilor.
Astfel, instanţa de judecată nu va fi în drept să aplice măsuri care să echivaleze cu
interzicerea desfăşurării adunării generale, şi anume: interzicerea impusă consiliului societăţii de a convoca adunarea generală, de a întocmi lista acţionarilor care au dreptul să
participe la adunarea generală, de a acorda încăperi pentru desfăşurarea adunării, de a
întocmi procesul-verbal privind rezultatul votului etc.
18. Referitor la interdicţia de a vota unele chestiuni, se va reţine că, dacă ordinea de
zi a adunării generale a acţionarilor include o singură întrebare (spre exemplu, convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru alegerea noului consiliu), în
acest caz interdicţia de a vota această chestiune ar însemna imposibilitatea desfăşurării
adunării generale a acţionarilor.
19. În calitate de măsură de asigurare a acţiunii, instanţa poate aplica sechestru pe
acţiuni, neinterzicîndu-i deţinătorului să dispună de drepturile ce vizează participarea
acţionarului la conducerea societăţii, dar nepermiţîndu-i să dispună de ele ca obiecte
aflate în circuitul civil. Astfel, asemenea sechestru nu va limita acţionarul în dreptul său
de a participa la adunările societăţii şi de a vota pe marginea chestiunilor puse în discuţie, însă acţionarul nu va fi în drept să-şi înstrăineze acţiunile sau să săvîrşească alte
acţiuni în acest sens.
20. În cazul apariţiei litigiilor ce rezultă din încălcarea dreptului de preemţiune la
înstrăinarea părţii sociale într-o societate cu răspundere limitată, se vor reţine următoarele.
Asociaţii beneficiază de dreptul de preemţiune numai în cazul înstrăinării părţii
sociale prin vînzare-cumpărare. Nu poate fi vorba despre un drept de preferinţă în cazul înstrăinării cu titlu gratuit a părţii sociale (donare, schimb, transmitere în capitalul
social).
Societatea poate procura părţi sociale proprii doar în condiţiile prevăzute la art.26
alin.(1), (2) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată.
Asociaţii şi societatea au dreptul de preemţiune şi în cazul vînzării părţii sociale
puse în gaj (art.27 alin.(2) din legea menţionată mai sus), în condiţiile prevăzute la art.25
din aceeaşi lege.
Dacă asociatul nu a înstrăinat partea sa socială unui terţ şi modifică condiţiile de
vînzare-cumpărare, inclusiv micşorează preţul ofertei, el este obligat să informeze asociaţii despre acest fapt, respectîndu-le dreptul de preemţiune. Numai după refuzul asociaţilor de a cumpăra la un preţ mai avantajos partea socială, aceasta se propune persoanelor terţe. Nerespectarea acestor condiţii acordă asociatului interesat dreptul de a
înainta o acţiune privind trecerea dreptului de cumpărător şi, în cazul dat, instanţa nu
va declara nul contractul, dar îl va substitui.
Reamintim că trecerea dreptului de cumpărător poate fi cerută de oricare dintre
asociaţi.
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Acţiunea de trecere a dreptului de cumpărător poate fi formulată în termen de 3
luni de la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare a părţii sociale.
[Pct.20 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.17 din 05.03.2018]
21. Contestarea contractului de vînzare-cumpărare a cotei-părţi, cu invocarea
dolului (nulitatea relativă), poate fi realizată de persoana în a cărei interes e stabilită
nulitatea, adică de vînzător sau cumpărător, şi nu de persoane terţe, cum ar fi alţi
asociaţi (art.228 CC). Totodată, pentru invocarea nulităţii relative, legea (art.233 CC)
prevede un termen de 6 luni de la data cînd s-a aflat sau trebuia să se afle despre temeiul anulării.
[Pct.21 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.17 din 05.03.2018]
22. Spre deosebire de asociaţii societăţii cu răspundere limitată, acţionarii societăţii
pe acţiuni sunt în drept să-şi înstrăineze liber, în modul prevăzut de statut, acţiunile deţinute (art.166 Cod civil şi art.25 alin.(1) lit.e) din Legea privind societăţile pe acţiuni),
dar, totodată, legea oferă acţionarilor dreptul de preemţiune la emisiunile suplimentare
(art.27 al legii sus-menţionate).
Se reţine că dreptul de preemţiune se exercită într-un termen care nu poate fi mai
mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei sau de la data expedierii, către
acţionari, a scrisorilor pentru plasarea valorilor mobiliare, prin ofertă publică, ori de la
data adoptării hotărârii pentru emisiunea suplimentară închisă a acestora, cu excepţia
cazurilor prevăzute la art.27 alin.(7) din Legea privind societăţile pe acţiuni. În cazul în
care societatea a emis mai multe clase de valori mobiliare, dreptul de preemţiune va fi
acordat, în primul rând, deţinătorilor de valori mobiliare, de clasa care se plasează, şi
numai după expirarea termenului de realizare a acestui drept – deţinătorilor de valori
mobiliare de alte clase.
[Pct.22 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.17 din 05.03.2018]
22.1. Examinând litigii ce rezultă din încălcarea dreptului la răscumpărarea acţiunilor obţinute contra bonuri patrimoniale, instanţa de judecată urmează să ţină cont
de faptul că la iniţierea procedurii de răscumpărare a acţiunilor deţinute, acţionarul
minoritar, care a obţinut acţiunile contra bonuri patrimoniale sau succesorul de drept
al acestuia, trebuie să depună o cerere în acest sens, la societate, cu anexarea extrasului
din registrul deţinătorilor de valori mobiliare şi declaraţia pe propria răspundere a acţionarului, precum că acţiunile deţinute nu sunt grevate cu obligaţii.
Societatea, în termen de 3 zile lucrătoare de la data de primire a cererii, anunţă
acţionarul majoritar şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare despre cererea primită.
Acţionarul majoritar este obligat, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data de
primire a cererii de către societate, să comunice acţionarului minoritar preţul determinat, conform alin.(8) al art.261 din Legea privind societăţile pe acţiuni şi să răscumpere acţiunile.
După acceptarea preţului de către acţionarul minoritar, în modul stabilit în baza
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cererii, se efectuează achitarea acţiunilor de către acţionarul majoritar, în termen de cel
mult 30 de zile lucrătoare de la data de acceptare a preţului.
[Pct.22.1 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.17 din 05.03.2018]
23. La soluţionarea litigiilor privind excluderea asociatului din societatea cu răspundere limitată, se vor reţine următoarele.
Excluderea asociatului din societate reprezintă o încetare forţată a relaţiilor corporative dintre membrii unei societăţi cu răspundere limitată şi alţi asociaţi ai acesteia sau
societate, implicînd pierderea statutului de asociat şi a dreptului asupra părţii sociale,
lipsirea asociatului de dreptul de proprietate în această societate. Astfel, excluderea apare ca o sancţiune pentru comiterea de către asociatul administrator a unor încălcări în
detrimentul societăţii (fraude) sau pentru neîndeplinirea obligaţiei de bază (vărsarea
aportului subscris). În acelaşi timp, excluderea este şi o modificare a actelor de constituire a societăţii.
24. Calitatea de reclamant în proces o poate avea societatea (în cazul în care adunarea generală decide intentarea acţiunii în excludere), administratorul, unul (oricare) din
asociaţi sau un grup de asociaţi.
Calitatea de pîrît în cererea de excludere o are asociatul a cărui excludere se solicită.
Întrucît în calitate de fondatori pot fi atît persoane fizice, cît şi cele juridice, acestea din
urmă, de asemenea, pot avea calitate de pîrît în litigiile menţionate.
25. Se va lua act despre necesitatea formulării corecte a statutului pîrîtului, făcîndu-se distincţie dintre noţiunile „fondator” şi „asociat”.
Prin termenul „fondator” sunt desemnate toate persoanele fizice şi juridice care au
participat la constituirea societăţii, au semnat actul de constituire şi se obligă să verse
aportul subscris. Ulterior înregistrării de stat a societăţii, fondatorii devin asociaţi.
Astfel, instanţa va decide asupra excluderii din societate a asociatului, şi nu a fondatorului, participantului etc.
26. În litigiile privind excluderea asociatului, atragerea organului înregistrării de
stat în calitate de intervenient accesoriu este inoportună, or, aceasta nu este persoană interesată şi, potrivit prevederilor art.16 CPC cu privire la caracterul obligatoriu al actelor
judecătoreşti, modificările de rigoare dispuse în cadrul societăţii (ca urmare a excluderii
asociatului) vor fi operate de către organul înregistrării de stat, indiferent de faptul dacă
aceasta a participat sau nu la proces.
[Pct.26 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.17 din 05.03.2018]
27. Obiect al acţiunii în categoria dată de litigii poate fi:
- cerinţa de excludere a asociatului;
- cerinţa de reparare a prejudiciului cauzat societăţii.
După pronunţarea hotărîrii de excludere din societate şi excluderea asociatului culpabil, acesta poate înainta o acţiune privind stabilirea drepturilor sale, adică poate solicita restituirea părţii sociale, dacă, în decurs de 6 luni de la excludere, partea socială nu
i-a fost restituită şi el a reparat prejudiciul cauzat societăţii.
28. Se va reţine că, deşi art.154 alin.(3) Cod civil prevede că asociatului exclus i se
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restituie aportul vărsat, asociatul nu are dreptul la o parte din patrimoniul societăţii,
dar are dreptul la o sumă de bani ce reprezintă valoarea contabilă a părţii sociale la data
excluderii.
Principiul general de calculare a sumei ce urmează a fi achitată constă în faptul că
activele societăţii se micşorează cu suma datoriilor. Datoriile nu pot fi acordate asociatului exclus, deoarece datoria nu poate fi pusă pe seama altei persoane fără acordul
creditorului. Din aceste considerente, societatea, asumîndu-şi datoriile, are dreptul să
micşoreze cu această sumă activele ce urmează a fi luate în consideraţie pentru calcularea sumei ce i se cuvine asociatului exclus.
Din bunurile rămase (active nete) se ia o parte, ce corespunde părţii sociale din
capitalul social al asociatului exclus.
Se menţionează că valoarea părţii sociale a asociatului exclus se restituie acestuia
numai după ce a reparat prejudiciul cauzat societăţii.
29. Valoarea părţii sociale a asociatului exclus din societate se restituie acestuia în
decurs de 6 luni de la data excluderii. Deoarece termenul de 6 luni menţionat este un
termen limită, atunci nerespectarea acestuia atrage întîrzierea executării şi, respectiv,
posibilitatea solicitării dobînzii de întîrziere, potrivit art.619 Cod civil, din momentul
expirării a 6 luni din data excluderii şi pînă la data primirii de facto de către asociatul
exclus a valorii contabile a părţii sociale.
Dobînda de întîrziere nu se va calcula atâta timp cît părţile se află în litigiu.
30. Temeiurile de excludere din societate pe cale judiciară, prevăzute la art.154 alin.
(1) Cod civil şi art.47 din Legea privind societăţile cu răspundere limitată, sunt exhaustive şi nu pot fi completate prin dispoziţiile contractului de constituire.
Poate fi exclus din societate doar asociatul:
- care a fost pus în întîrziere şi nu a vărsat integral aportul subscris în perioada
suplimentară;
- care, fiind administrator, comite fraudă în dauna societăţii, foloseşte bunurile societăţii în scop personal sau al unor terţi.
31. Nevărsarea aportului subscris în perioada suplimentară poate servi drept temei
de excludere a asociatului (art.154 alin.(1) lit.a) CC).
Aportul reprezintă mijloacele financiare sau bunurile pe care fondatorul se obligă
să le transmită societăţii cu răspundere limitată.
De rînd cu sume de bani, în calitate de aport la capitalul social cu răspundere limitată pot fi transmise bunuri în natură: terenuri, mijloace de transport, tehnică de calcul,
diverse mijloace de producţie, hîrtii de valoare, tehnologii şi drepturi patrimoniale. Bunurile care se transmit ca aport trebuie să fie utilizabile în procesul de activitate a societăţii, fiind incluse în circuitul civil. Nu pot constitui aporturi la capitalul social creanţele
şi drepturile nepatrimoniale, precum şi bunurile consumptibile.
Instanţele vor reţine că, pentru a putea face proba efectuării aportului de către asociat, între acesta şi societate trebuie să se întocmească un înscris, de exemplu, un act de
predare-primire, un proces-verbal, un document bancar, prin care se confirmă transferul sau depunerea sumei de bani la contul societăţii, actul de transmitere a imobilului
înregistrat la oficiul cadastral etc.
[Pct.31 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.17 din 05.03.2018]
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32. Deşi s-ar părea că art.47 alin.(1) din Legea nr.135-XVI din 14.06.2007 privind
societăţile cu răspundere limitată contravine art.154 alin.(1) CC, în sensul că nu este necesară acordarea termenului suplimentar pentru vărsarea aportului, necesitatea acordării acestui termen rezultă din coroborarea normelor statuate în art.22 alin.(5) din Legea
privind societăţile cu răspundere limitată şi art.113 alin.(5) Cod civil.
Fondatorul sau asociatul care nu a transmis aportul în termenul stabilit în actul de
constituire poate fi pus în întîrziere de oricare din asociaţi. Punerea în întîrziere înseamnă că asociatului care nu şi-a onorat obligaţia ce îi revine i s-a amintit despre neexecutare şi i se stabileşte un termen suplimentar pentru vărsarea aportului datorat. Deci,
numai dacă nici în termenul suplimentar asociatul nu-şi onorează obligaţia, se poate
solicita excluderea lui din societate.
Astfel, în caz de litigiu, reclamantul urmează să probeze că pîrîtului:
- i s-a cerut în scris vărsarea aportului menţionat;
- i s-a stabilit un termen suplimentar de cel puţin o lună;
- i s-a pus în vedere posibila excludere din societate.
Totodată, se va ţine cont că normele juridice vizînd excluderea nu sunt imperative,
adică atitudinea faţă de asociatul care nu a vărsat aportul este lăsată la discreţia asociaţilor, ei „pot” solicita excluderea, dar nu sunt obligaţi să o facă.
33. Asociatul poate fi exclus din societate prin hotărîre judecătorească numai dacă
nu a vărsat aportul subscris, adică aportul la care s-a obligat prin actul de constituire.
Dacă asociatul a votat pentru majorarea capitalului social al societăţii prin vărsarea
aporturilor suplimentare, în condiţiile art.33 alin.(2) lit.b) din Legea privind societăţile
cu răspundere limitată, iar ulterior refuză introducerea aportului suplimentar în termenul prevăzut de lege, survin consecinţele prevăzute la art.33 alin.(5) din aceeaşi lege.
În acest caz, asociatul nu va putea fi exclus din societate, or, aceasta ar constitui o ingerinţă nejustificată în dreptul său de proprietate, protejat de art.1 al Protocolului nr.1 la
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
[Pct.33 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.13 din 24.12.2010]
34. Retragerea samavolnică a aportului vărsat (spre exemplu, a unei unităţi de
transport) poate fi asimilată cu nevărsarea aportului.
35. Dacă o persoană devine asociat cumpărînd o parte socială într-o societate cu
răspundere limitată cu perfectarea contractului de vînzare-cumpărare, ea nu mai este
obligată să verse aportul în capitalul social, aportul fiind depus la crearea societăţii.
Astfel, noul asociat nu va putea fi exclus din societate prin hotărîre judecătorească
din motivul nevărsării aportului subscris.
Întrucît cerinţele de excludere a asociatului şi cele de declarare a nulităţii contractului de vînzare-cumpărare a părţii sociale nu au tangenţe, acestea urmează a fi examinate
în proceduri separate.
36. Starea de pasivitate, dezinteresul manifestat faţă de activitatea societăţii, neparticiparea asociatului la adunările generale ale asociaţilor nu pot servi drept temeiuri
pentru excluderea din societatea cu răspundere limitată.
Neînţelegerile dintre asociaţi, de asemenea, nu sunt de natură să determine excluderea acestora, putînd fi soluţionate pe altă cale (de exemplu, prin separarea, dizolvarea
societăţii).
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37. Nu se poate cere excluderea dintr-o societate cu răspundere limitată a asociatului pe motivul divulgării informaţiei confidenţiale privind activitatea societăţii, or,
potrivit art.14 al Legii nr.171-XIII din 06.07.1994 cu privire la secretul comercial, în
cazul transmiterii informaţiilor ce constituie „secret comercial” unor terţe persoane,
poate surveni răspunderea disciplinară, materială, administrativă, penală, cu condiţia că
informaţiile erau ţinute de către agentul economic în secret, că ele au fost încredinţate
în modul stabilit persoanei ce le-a divulgat şi că prin divulgare s-a adus un prejudiciu
societăţii.
Dacă în statutul societăţii se conţin reglementări suplimentare privind excluderea
asociatului, acestea urmează a fi aplicate în coroborare cu prevederile legale, consfinţite în legea materială aplicabilă în raporturile dintre asociat şi societate, fiind respectat
principiul supremaţiei legii.
38. Cererea privind ieşirea benevolă din societatea cu răspundere limitată nu poate
fi obiect de acţiune în judecată, întrucît nu reprezintă un litigiu.
Asociaţii îşi pot pierde calitatea de asociat din dorinţă proprie, înstrăinîndu-şi partea socială, aceasta fiind o procedură extrajudiciară cu respectarea dreptului preferenţial
ai celorlalţi asociaţi, ce constă în perfectarea contractului de înstrăinare (vînzare-cumpărare, donaţie ş. a.), care se autentifică notarial.
Deci, dacă asociatul şi-a înstrăinat cota-parte, el nu poate solicita instanţei excluderea
sa din asociaţi, întrucît înstrăinarea cotei echivalează cu ieşirea din rîndurile asociaţilor,
dar poate cere (în caz de necesitate) obligarea administratorului să prezinte documentele
necesare Camerei Înregistrării de Stat, în scopul operării modificărilor de rigoare.
39. În perioada de activitate a societăţii, asociaţii nu pot cere restituirea aportului
vărsat în capitalul social.
Dacă un asociat doreşte să iasă benevol din societate, adunarea generală a asociaţilor ar putea hotărî asupra dobîndirii părţii lui sociale în condiţiile art.26 al Legii privind
societăţile cu răspundere limitată - din contul activelor care depăşesc mărimea capitalului social.
Hotărîrea adunării generale a asociaţilor de a dobîndi partea socială a unui asociat
echivalează cu hotărîrea de aprobare a cererii de ieşire benevolă a acestuia din societate.
Dacă societatea nu doreşte să dobîndească partea socială, aceasta poate fi înstrăinată unui terţ.
40. Asociatul care cumulează funcţia de administrator poate fi exclus prin hotărîre judecătorească din societatea cu răspundere limitată, la cererea adunării generale
a asociaţilor, a unuia sau a mai multor asociaţi, dacă comite fraudă în dauna societăţii,
foloseşte bunurile societăţii în scop personal sau al unor terţi.
În acest sens, se menţionează că orice alt asociat, care comite fraude, nu poate fi
exclus din societate în baza acestui temei.
O persoană juridică, asociat majoritar nu poate fi asimilată administratorului şi
exclusă invocîndu-se temeiul comiterii fraudei. Întrucît, potrivit art.69 alin.(2) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată, administrator poate fi numai o persoană
fizică.
41. Apreciind noţiunea de fraudă, instanţele vor stabili dacă administratorul a avut
un comportament ilicit, cu scopul obţinerii unui avantaj personal sau în favoarea unui
terţ, efectul fiind producerea unui prejudiciu societăţii.
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Cu titlu de exemplu, ar putea fi calificate drept fraude în sensul art.154 alin.(1) lit.b)
CC acţiunile administratorului privind:
- încheierea unor contracte cu conflict de interese, prin care societatea vinde bunuri
la preţuri mici sau cumpără bunuri la preţuri exagerate;
- transmiterea împuternicirilor sale în baza procurii, fără acordul celorlalţi asociaţi, unui terţ, care încheie contracte de comodat al bunurilor societăţii gratuit, cauzînd
prejudicii societăţii;
- însuşirea, prin folosirea semnăturii sociale, a unor sume de bani din activul societăţii pentru cheltuieli personale - mese restaurant, cazare hoteluri, reparare autoturism
propriu, plăţi de taxe străine societăţii comerciale, ridicarea direct din casieriile societăţii, fără întocmirea de dispoziţii de plată, a unor sume de bani fără justificare;
- înfiinţarea de către administrator, fără consimţămîntul şi cunoştinţa celorlalţi asociaţi, a unei societăţi concurente, cu acelaşi obiect; confundarea patrimoniului societăţii,
pe care o administrează, cu dreptul său personal şi sustragerea unei sume importante
din contul societăţii, fără acordul ei, etc.
42. Frauda săvîrşită de administrator prin acţiuni ilegale poate fi probată printr-o
hotărîre, sentinţă judecătorească, dar şi prin oricare din mijloacele de probă: acte autentice, acte sub semnătură privată, facturi acceptate, corespondenţă, telegrame, registre
ale părţilor, martori, precum şi prin alte probe, în baza cărora instanţa ar putea constata
prejudiciul.
43. În temeiul principiului neretroactivităţii legii civile, prevăzut de art.6 CC
(06.06.2002), sancţiunea excluderii prevăzută de art.154 alin.(1) lit b) CC, care nu are
echivalenţă în legea civilă veche, nu poate fi aplicată pentru acţiunile comise pînă la
data intrării în vigoare a Codului civil nou. Astfel, dacă asociatul administrator a comis
fraude pînă la 12.06.2003, acesta nu poate fi exclus din societate pe motivul menţionat.
44. Cerinţa de excludere a asociatului urmează a fi tratată ca una nepatrimonială.
În cazul sesizării instanţei atît cu cerinţa de excludere din societate, cît şi cu cea de
reparare a prejudiciului material cauzat societăţii, taxa de stat se va calcula din valoarea
fiecărei pretenţii aparte, pretenţia de reparare avînd un caracter patrimonial.
45. Dacă se solicită recunoaşterea nulităţii hotărîrii adunării generale a acţionarilor
(asociaţilor), recunoaşterea nulităţii unui contract şi aplicarea efectelor nulităţii, primele 2 cerinţe vor fi tratate ca nepatrimoniale, ultima - ca una cu caracter patrimonial.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 4 octombrie 2010
Nr. 1

Ion MURUIANU
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti
a unor prevederi ale legislaţiei ecologice în cadrul
examinării cauzelor civile
nr.3 din 24.12.2010
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2011, nr.2-3, pag.11
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.31 din
04.12.2017
Protecţia mediului reprezintă un ansamblu de reglementări, acţiuni şi mijloace,
care au drept scop menţinerea şi protejarea factorilor de mediu împotriva degradării,
prin diferite forme, în urma activităţii antropogene. Acest ansamblu de acţiuni constituie o prioritate naţională, ce vizează condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei, realizarea
intereselor ei economice.
Constituţia Republicii Moldova, în art.37 alin.(1), stipulează: „Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viaţă şi
sănătate, precum şi la produse alimentare şi obiecte de uz casnic inofensive”.
Examinînd practica judiciară şi jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile
Omului referitoare la domeniul respectiv, în scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ecologice, în temeiul art.2 lit.e), art.16 lit.c) din
Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr.789-XIII din 26.03.1996, art.17 CPC,
Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
EXPLICĂ:
1. Se atenţionează instanţele judecătoreşti că relaţiile omului şi societăţii cu mediul
sunt reglementate de Constituţie, Legea cu privire la mediul înconjurător nr.1515-XII
din 16.06.1993 şi de alte acte legislative, ce ţin cont de problematica protecţiei mediului
şi folosirii raţionale a resurselor naturale.
Lista actelor legislative şi normative din domeniul protecţiei mediului şi folosirii
raţionale a resurselor naturale este prezentată în anexă.
2. Obiect al relaţiilor reglementate de legislaţia ecologică sunt resursele naturale:
solul, subsolul, apele, flora, fauna, aflate pe teritoriul republicii, precum şi aerul din
spaţiul de deasupra acestui teritoriu, care, conform art.4 alin.(1) din Legea cu privire
la protecţia mediului înconjurător nr.1515-XII din 16.06.1993, constituie patrimoniul
naţional al Republicii Moldova.
Transmiterea dreptului de proprietate şi de folosire a resurselor naturale persoanelor fizice şi juridice nu îi scuteşte pe beneficiarii acestor drepturi de respectarea legislaţiei cu privire la protecţia mediului înconjurător.
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3. Autoritatea centrală abilitată cu protecţia mediului şi schimbării climaterice este
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului cu subdiviziunile sale: Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Institutul de Ecologie
şi Geografie etc.; autorităţile pentru agricultură, care exercită controlul reziduurilor de
pesticide şi alte substanţe toxice în sol, apă, furaj şi în produsele de origine animală şi
vegetală; Academia de Ştiinţe, care coordonează activităţile legate de constituirea, dezvoltarea reţelei ecologice naţionale: autorităţile pentru sănătate, care asigură respectarea
normelor sanitaro-epidemiologice.
Alte organe care exercită activităţi în domeniul protecţiei mediului înconjurător
sunt autorităţile administraţiei publice locale municipale, raionale, ale comunei (satului) în comun cu autorităţile locale pentru mediu şi pentru sănătate (art.9 şi 10 din Legea
protecţiei mediului înconjurător nr.1515-XII din 16.06.1993).
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
4. Conform art.94 alin.(1) din Legea cu privire la protecţia mediului înconjurător
nr.1515-XII, litigiile în domeniul protecţiei mediului, care nu pot fi rezolvate în condiţiile unei concilieri amiabile între părţile interesate, sunt supuse spre soluţionare instanţelor de judecată.
Se menţionează că pricinile legate de raporturile în domeniul protecţiei mediului
înconjurător se examinează de către judecătorii, conform prevederilor art.331 CPC.
Actele administrative emise de autoritatea abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător prin care se lezează drepturile sau interesele legitime prevăzute de legislaţia în domeniul protecţiei mediului pot fi contestate
în instanţa de contencios administrativ potrivit Legii contenciosului administrativ
(art.94 alin.(2) din Legea cu privire la protecţia mediului înconjurător nr.1515-XlI
din 16.06.1993).
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
5. Se atenţionează instanţele judecătoreşti că soluţionarea incorectă a litigiilor ecologice poate aduce atingere drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice şi juridice,
protejate de art.2 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale – dreptul la viaţă, care presupune respectarea vieţii şi integrităţii fizice şi dreptul la un mediu sănătos – art.8 al Convenţiei Europene – respectarea
vieţii private. În acest context, este relevantă hotărîrea Guerra şi alţii contra Italiei.
Instanţele judecătoreşti, la examinarea pricinilor civile privind încălcarea legislaţiei
ecologice, sunt în drept să aplice direct jurisprudenţa СEDO.
6. Mediul înconjurător constituie un ansamblu (o totalitate) de obiecte naturale,
resurse naturale – atît vii cît şi neînsufleţite – inclusiv aerul atmosferic, solul, subsolul,
regnul vegetal şi animal, de asemenea clima în interacţiune cu ele.
Prin noţiunea de „poluare a mediului înconjurător” se înţelege impurificarea solului, subsolului, apelor, aerului cu substanţe chimice, deşeuri de la întreprinderile industriale, agricole, comunale, de la instituţii, organizaţii, cu gaze de eşapament de la
transportul auto etc., dacă această impurificare a cauzat sau putea să cauzeze prejudicii
sănătăţii omului, faunei, florei, rezervoarelor de peşte ş.a.
Resursele naturale constituie o parte componentă a mediului înconjurător, utilizate
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în procesul activităţii economice sau altei activităţi pentru satisfacerea necesităţilor materiale, culturale şi altor necesităţi ale societăţii.
Prin noţiunea de „folosire neraţională a resurselor naturale” se înţelege aplicarea sau
depozitarea incorectă a substanţelor chimice şi nocive, construcţia cu devieri de la normele tehnice a sistemelor de irigare, cultivarea plantelor vătămătoare, utilizarea tehnologiilor
periculoase etc., ceea ce cauzează pierderea fertilităţii solului, imposibilitatea folosirii apelor, uscarea pădurilor, eroziuni, alunecări de teren, înmlăştiniri, salinizări ş.a.
Subiecte ale încălcărilor enumerate în aliniatele 2 şi 4 ale prezentului punct sunt, de
regulă, proprietarul, beneficiarul sau administratorul resursei naturale.
7. În sensul art.91 al Legii cu privire la protecţia mediului înconjurător nr.1515-XII,
persoanele fizice sau juridice sunt obligate să recupereze daunele şi prejudiciile produse
prin încălcarea regulilor de protecţie a mediului înconjurător, indiferent de faptul dacă
au fost trase la răspundere penală sau contravenţională.
Potrivit art.14 alin.(2) din Codul civil, se consideră prejudiciu cheltuielile pe care
persoana lezată într-un drept al ei le-a suportat sau urmează să le suporte la restabilirea
dreptului încălcat, pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (prejudiciu efectiv), precum şi beneficiul neobţinut prin încălcarea dreptului (venitul ratat).
8. Instanţele de judecată, la judecarea pricinilor civile cu privire la recuperarea prejudiciilor cauzate datorită încălcării legislaţiei ecologice, urmează să stabilească cu certitudine prezenţa tuturor elementelor esenţiale şi suficiente pentru angajarea răspunderii
civile delictuale.
Astfel, condiţiile generale necesare pentru antrenarea răspunderii delictuale sunt:
prejudiciul, fapta ilicită, raportul cauzal dintre faptă şi prejudiciu şi vinovăţia.
Lipsa unei din aceste condiţii, potrivit regulii generale, exclude răspunderea delictuală, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege, cînd răspunderea delictuală se
poate angaja şi în lipsa unei sau altei condiţii, în cazurile prevăzute de art.1402 Cod civil,
răspunderea delictuală se antrenează în lipsa caracterului ilicit al faptei.
Se atenţionează că, pentru antrenarea răspunderii delictuale, este necesar ca între
fapta ilicită şi prejudiciu să existe un raport cauzal. Raportul cauzal este şi condiţia în
funcţie de care se determină mărimea despăgubirii. Se repară numai prejudiciul care
este o consecinţă directă a faptei ilicite.
Totodată, se menţionează că, în funcţie de posibilitatea evaluării, deosebim prejudiciul moral şi prejudiciul patrimonial. Prejudiciul moral se compensează numai în
cazurile prevăzute de lege. Spre exemplu: în cazul prejudiciului adus sănătăţii ca urmare
a consumului de apă din sistemele de alimentare cu apă potabilă, în afară de acoperirea
prejudiciului material, Legea cu privire la apa potabilă nr.272 din 10.02.1999 prevede şi
repararea prejudiciului moral de către persoana vinovată.
În acest sens, se reţine că în hotărârea din 25.10.2016, în cauza Otgon contra Moldovei, reclamanta s-a plâns de faptul că sănătatea sa a fost pusă în pericol, după ce a
băut apă contaminată, iar despăgubirea oferită în favoarea acesteia, de către instanţele
naţionale, în mărime de 5000 de lei, era prea mică pentru a-i compensa suferinţele fizice
şi psihice, cauzate familiei sale. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a statuat că
integritatea fizică a reclamantei a fost afectată de un mediu nesănătos, astfel, având loc
un amestec în exercitarea drepturilor reclamantei, protejate de Articolul 8 al Convenţiei
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Deşi Curtea a notat
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că instanţele naţionale au oferit un remediu în acest sens, sub forma stabilirii vinovăţiei furnizorului şi acordării compensaţiei, a considerat că suma oferită de instanţele
naţionale este considerabil mai mică decât minimul general acordat de către aceasta, în
cauzele în care a stabilit o încălcare a Articolului 8, de către Republica Moldova. Prin urmare, Curtea a acordat reclamantei suma de 4000 de euro, cu titlu de prejudiciu moral.
[Pct.8 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
9. Potrivit regulii generale, pentru angajarea răspunderii delictuale, este necesară
vinovăţia autorului faptei ilicite. Nu întotdeauna aceeaşi persoană întruneşte calitatea
de autor al faptei ilicite şi cea de debitor în obligaţia delictuală. Astfel, în cazul în care
paguba materială a fost pricinuită de către un minor, prejudiciul cauzat mediului înconjurător se repară de părinţi (adoptatori), tutori, instituţiile de învăţămînt, de educaţie,
curative sub a căror supraveghere se află minorul, dacă nu demonstrează că prejudiciul
s-a produs nu din vina lor (art.1406, art.1407 CC); potrivit prevederilor art.1410 Cod
civil, persoanele a căror activitate este legată de un izvor de pericol sporit pentru lumea
înconjurătoare (exploatarea vehiculelor, a instalaţiilor, mecanismelor, a substanţelor
explozibile, efectuarea lucrărilor de construcţii etc.) au obligaţia să repare prejudiciul
cauzat de izvorul de pericol sporit dacă nu demonstrează că prejudiciul se datorează
unei forţe majore (cu excepţia cazurilor în care dauna a survenit ca urmare a exploatării
navelor aeriene) sau intenţiei persoanei vătămate.
Se atenţionează că, la soluţionarea cererilor de chemare în judecată privind nimicirea animalelor sălbatice în urma acţiunii surselor de pericol sporit (maşini, tractoare,
trenuri ş.a.), prejudiciul cauzat se va repara, conform prevederilor art.1410 Cod civil, de
către persoanele a căror activitate este legată de izvorul de pericol sporit.
10. Se atrage atenţia instanţelor de judecată că, potrivit art.1414 Cod civil, dauna
materială cauzată în comun de mai multe persoane se compensează în mod solidar.
Instanţele judecătoreşti, în situaţia în care, pornind de la împrejurările cazului, vor
stabili cu certitudine în ce măsură fiecare coautor a contribuit la cauzarea daunei prin
fapta sa, vor dispune încasarea cotelor-părţi respective din prejudiciu. Dacă rezultatul
dăunător este indivizibil, debitorii solidari vor repara prejudiciul în cote egale.
Astfel, în dispozitivul hotărîrii judecătoreşti se va indica cine dintre debitori vor
recupera în mod solidar mărimea prejudiciului şi de la cine se va încasa o cotă-parte din
prejudiciu.
11. În cazul în care există două norme juridice, dintre care una are caracter general,
iar alta caracter special, se va aplica norma cu caracter special (de exemplu: Legea privind protecţia mediului înconjurător, Codul funciar, Codul silvic. Legea apelor nr.272
din 23.12.2011 etc.).
Se atenţionează instanţele judecătoreşti că legislaţia civilă se va aplica în condiţiile
prevăzute de art.2 alin.(1) şi (2) Cod civil privind raporturile de exploatare a resurselor
naturale şi de protecţie a mediului înconjurător sau în cazul în care legislaţia ecologică
nu reglementează asemenea categorii de raporturi (analogia legii).
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
12. La stabilirea cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate, instanţa de judecată aplică prevederile din Codul silvic (art.85, 86, anexele nr.1-16), Codul
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funciar (art.96, 97, 98, 99), Legea apelor nr.272 din 23.12.2011 (art.56, 57, 58), Codul
subsolului (art.79, 80), Legea regnului animal nr.439-XIII din 27.04.1995 (art.41), Legea
privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, tarifele indicate în
anexele la aceste legi.
Totodată, la judecarea cauzelor privind recuperarea prejudiciului cauzat mediului
ca urmare a încălcării legislaţiei ecologice, instanţele de judecată vor lua în consideraţie
modul de evaluare a acestuia, inclusiv potrivit metodicilor şi instrucţiunilor existente la
compartimentul protecţiei mediului:
1. Hotărîrea Guvernului cu privire la modalitatea de percepere a plăţilor ecologice pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului
şi pentru ambalajul mărfurilor de import din plastic şi/sau „tetra-pack”, nr.1296 din
20.11.2008, MO, nr.210/1308 din 25.11.2008;
2. Instrucţiunea Ministerului Mediului din 08.06.2004 privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic în rezultatul poluării de către sursele staţionare, MO,
nr.186-188/369 din 15.10.2004;
3. Instrucţiunea Ministerului Mediului din 08.06.2004 privind evaluarea prejudiciului cauzat resurselor de sol, MO, nr.189-192/383 din 22.10.2004;
4. Instrucţiunea Ministerului Mediului din 08.06.2004 privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic la gestionarea deşeurilor de producţie şi menajere, MO,
nr.189-192/384 din 22.10.2004;
5. Instrucţiunea Ministerului Mediului din 08.06.2004 privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului în rezultatul nerespectării legislaţiei privind subsolul, MO,
nr.189-192/385 din 22.10.2004;
6. Metodica de evaluare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător în rezultatul încălcării legislaţiei apelor, aprobată prin Ordinul Ministerului Mediului nr.163 din
07.07.2003, MO, nr.208- 210/274 din 03.10.2003;
7. Metodica provizorie de estimare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător
prin încălcarea legislaţiei apelor (poluarea apelor subterane), aprobată de Ministerul
Mediului la 18.08.1999, MO, nr.106-108/179, 30.09.1999;
8. Instrucţiunea de evaluare a prejudiciului cauzat resurselor piscicole, aprobată
prin Ordinul Ministerului Mediului nr.206 din 07.10.2003, MO, nr.150-155/291 din
20.08.2004;
9. Instrucţiunea privind cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi
ale localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Ordinul Ministerului Mediului nr.34 din
16.09.2008, MO, nr.186/544 din 14.10.2008;
10. Instrucţiunea Ministerului Mediului nr.01-13/509 din 25.11.1998 cu privire la
mecanismul de percepere şi transfer al plăţilor pentru poluare la importul în Republica
Moldova al produselor petroliere, MO, nr.109-110/210, 10.12.1998;
11. Instrucţiunea Ministerului Mediului din 25.11.1998 privind calcului plăţii pentru poluarea mediului la exercitarea controlului ecologic instrumental al mijloacelor de
transport auto, MO, nr.109-110/211 din 10.12.1998;
12. Regulamentul provizoriu al Ministerului Mediului din 18.01.2000 cu privire la
estimarea despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate mediului, MO, nr.112-114/317 din
05.09.2000;
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13. Instrucţiunea Ministerului Mediului din 17.04.2000 privind calcului plăţii pentru poluarea mediului în Republica Moldova, MO, nr.112- 114/322 din 05.09.2000.
[Pct.12 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
13. Producţia lemnoasă, alte produse ale pădurii dobîndite ilicit sunt supuse confiscării şi transmiterii persoanei fizice respective care administrează gospodăria silvică sau
beneficiarului silvic. Dacă confiscarea producţiei dobîndite ilicit este imposibilă (a fost
utilizată, s-a alterat), instanţa de judecată dispune încasarea contravalorii ei (art.86 Cod
silvic). Sumele obţinute în urma comercializării producţiei nu întră în valoarea pagubei.
14. Se atenţionează instanţele judecătoreşti că legislaţia silvică în vigoare prevede
două modalităţi de compensare: compensarea pagubelor şi a veniturilor ratate şi compensarea pierderilor producţiei silvice.
Potrivit art.88 Cod silvic, pagubele cauzate de scoaterea şi ocuparea temporară a
terenurilor din fondul forestier, de limitarea drepturilor deţinătorilor de terenuri din
fondul forestier şi de înrăutăţirea stării calitative a pădurilor, ca rezultat al activităţii persoanelor fizice şi juridice, sunt supuse compensării integrale, inclusiv veniturile ratate,
în folosul deţinătorilor de terenuri din fondul forestier păgubiţi.
În cazul scoaterii terenurilor din fondul forestier pentru folosirea lor în alte scopuri decît cele silvice, limitării drepturilor deţinătorilor de terenuri din fondul forestier
şi înrăutăţirii stării calitative a pădurilor, ca rezultat al activităţii persoanelor fizice şi
juridice, pierderile producţiei silvice urmează a fi compensate în fondul de conservare
şi dezvoltare a pădurilor. Compensarea acestor pierderi se efectuează concomitent cu
separarea prejudiciilor.
15. În cazul în care mediului înconjurător i s-a adus prejudiciu de un animal care se
afla în paza juridică a unei persoane, la caz se vor aplica prevederile art.1411 Cod civil,
care stipulează că proprietarul unui animal sau persoana care se serveşte de animal în
timpul serviciului răspunde de prejudiciul cauzat de acesta, fie că se afla în paza sa, fie
ca a scăpat de sub pază.
Astfel, răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale survine numai în cazul
în care animalul se afla în paza juridică a unei persoane, asupra lui putînd fi exercitată
o putere de direcţionare, control şi supraveghere. Din această categorie fac parte animalele care pot fi apropiate într-o formă oarecare şi care pot fi efectiv supravegheate,
şi anume animalele domestice, indiferent de specie, precum şi animalele sălbatice care
trăiesc în stare de captivitate, din grădinile zoologice, circuri etc.
Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale revine persoanei care, la momentul cauzării prejudiciului, realiza paza juridică a animalului. Prin pază juridică, se înţelege
puterea de direcţionare, control şi supraveghere, pe care o persoană o poate exercita asupra
unui animal, adică posibilitatea „păzitorului juridic” de a stăpîni animalul şi de a-l utiliza
direct şi personal sau prin intermediul altor persoane. Aici, la noţiunea de proprietar al animalului putem atribui şi orice altă persoană, căreia proprietarul real i-a transmis folosinţa
animalului în temeiul unui drept de uzufruct, al unui contract de locaţiune, comodat etc.
Indiferent de vinovăţia sa, persoana care realizează paza juridică a animalului răspunde pentru prejudiciul cauzat, deoarece art.1411 Cod civil nu conţine o reglementare
specială privind posibilitatea persoanei respective de a proba contrariul, spre a înlătura
temeiurile răspunderii. În situaţia în care prejudiciul a fost cauzat de un animal domes-
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tic predestinat activităţii profesionale, de întreprinzător sau obţinerii de mijloace pentru întreţinerea proprietarului, legiuitorul instituie prezumţia de nevinovăţie a acestuia.
Proprietarul se poate exonera de răspundere în acest caz dacă dovedeşte că a asigurat
grija cuvenită pentru supravegherea animalului sau că a manifestat o asemenea grijă,
însă cu toate acestea dauna s-a produs.
Persoana care, în baza contractului încheiat cu posesorul animalului, şi-a asumat
obligaţia de a supraveghea animalul răspunde pentru prejudiciul cauzat de acesta dacă
nu demonstrează nevinovăţia sa. Spre exemplu, ciobanii, văcarii, cărora li s-au încredinţat
animalele pentru păşunat, răspund material pentru prejudiciul cauzat de către acestea.
16. Potrivit art.3 alin.(1) din Legea regnului animal nr.439-XIII din 27.04.1995, regnul animal este proprietate a statului. Asigurarea ocrotirii şi conservării regnului animal
constituie responsabilitatea statului.
[Pct.16 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
17. În sensul art.179 alin.(4) Cod civil, întreprinderile de stat nu poartă răspundere pentru obligaţiile statului. De exemplu: Agenţia „Moldsilva”, întreprinderile pentru
silvicultură etc.
Cererile de chemare în judecată privind încasarea pagubelor pricinuite de animalele sălbatice deţinătorilor de terenuri se vor înainta împotriva statului (regnul animal
este proprietatea exclusivă a statului), iar mărimea pagubei pricinuite se va încasa din
bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor al RM.
Statul poartă răspundere pentru pagubele pricinuite de animalele sălbatice deţinătorilor de terenuri în temeiul art.1398 Cod civil (răspundere delictuală).
[Pct.17 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
18. În conformitate cu art.2 alin.2 din Codul funciar, fondul funciar, în dependenţă
de destinaţie principală, se compune din următoarele categorii de terenuri: cu destinaţie
agricolă, din intravilanul localităţilor, destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţii recreative, terenuri de valoare istorico-culturală, terenuri ale zonelor suburbane şi
ale zonelor verzi, ale fondului silvic, ale fondului apelor, ale fondului de rezervă.
Se atenţionează instanţele judecătoreşti că schimbarea destinaţiei terenurilor este
de competenţa Guvernului. Instanţele de judecată, la examinarea litigiilor, sunt obligate
să constate destinaţia terenurilor în litigiu, iar în cazul schimbării destinaţiei terenurilor, să precizeze dacă aceasta s-a efectuat de către Guvern şi dacă deţinătorii de terenuri
deţin actele ce confirmă drepturile asupra terenurilor (art.20 Cod funciar).
Totodată, se va ţine cont că instanţele de judecată, la soluţionarea unor astfel de
litigii, urmează să determine dacă a avut loc faptul „schimbării destinaţiei terenului”
sau faptul „schimbării modului de folosinţă a terenului” (art.71 sau art.73 Cod funciar).
În acelaşi context, instanţele de judecată vor verifica actul de stabilire (atribuire) a
hotarelor în natură (pe loc) a terenurilor, în conformitate cu art.21 al Codului funciar.
[Pct.18 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
19. Potrivit prevederilor art.97 din Codul funciar, pagubele pricinuite deţinătorilor
de terenuri, inclusiv venitul ratat, trebuie să fie reparate integral.
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Pagubele sunt reparate prin reabilitarea terenurilor afectate şi aducerea lor în stare
corespunzătoare, care să permită folosirea conform destinaţiei, sau în formă bănească.
Evaluarea prejudiciului cauzat resurselor solului se face conform Instrucţiunii privind evaluarea prejudiciului cauzat resurselor de sol din 08.06.2004.
20. În sensul art.95 Cod funciar, actele de vînzare-cumpărare, donaţie, amanetare,
schimb şi alte tranzacţii dintre deţinătorii de terenuri înfăptuite cu încălcarea modului
stabilit de legislaţie pot fi declarate nule. Condiţiile nulităţii tranzacţiilor sunt stipulate
în Codul civil (art.216-233).
21. Prin prisma art.1 din Codul subsolului, subsolul este definit ca parte a scoarţei
terestre aflată sub stratul de sol fertil, iar în lipsa acestuia, sub suprafaţa terestră şi fundul bazinelor de apă şi apelor curgătoare, care ajunge pînă la adîncimi accesibile pentru
cercetare geologică şi valorificare.
Se atenţionează că bogăţiile de orice natură ale subsolului Republicii Moldova,
inclusiv substanţele minerale utile pe care le conţine, precum şi spaţiile subterane ale
acestuia fac obiectul exclusiv ai proprietăţii publice a statului, sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile (art.6 alin.(1) Codul subsolului).
Sectoarele de subsol nu pot fi înstrăinate, ele pot fi date numai în folosinţă. Toate
actele juridice sau acţiunile care, în mod direct ori indirect, violează dreptul de proprietate publică a statului asupra subsolului sunt lovite de nulitate absolută.
22. Administrarea de stat în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului se efectuează
de Guvern, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi Agenţia pentru
Geologie şi Resurse Minerale care activează pe lângă Ministerul Mediului (art.8 Codul
subsolului).
[Pct.22 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
23. Litigiile privind problemele folosirii subsolului se soluţionează de autorităţile
administraţiei publice în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului în conformitate cu
competenţa acestora, prevăzută de art.9, 10, 11, 12 din Codul subsolului, şi de instanţele
de judecată, în modul stabilit de legislaţie (art.81 Codul subsolului).
Actele cu caracter normativ sau individual emise de organele administraţiei publice
în vederea exercitării legii, privind naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi
juridice de drept administrativ în domeniul vizat, vor fi contestate în instanţă de contencios administrativ.
Litigiile patrimoniale legate de folosirea şi protecţia subsolului se soluţionează de
judecătorii, în conformitate cu art.331 CPC.
Se atenţionează că, potrivit art.80 din Codul subsolului, tragerea persoanei vinovate
de încălcarea legislaţiei cu privire la subsol la răspundere contravenţională sau penală
nu o eliberează de obligaţia de a înlătura încălcările comise de ea şi de a compensa prejudiciul cauzat.
Prejudiciul cauzat beneficiarului subsolului ca urmare a acţiunilor autorităţilor administraţiei publice, persoanelor cu funcţie de răspundere, persoanelor fizice şi juridice
vinovate de distrugerea calităţilor naturale ale subsolului sau de crearea condiţiilor care
exclud, parţial ori total, posibilitatea folosirii în continuare a subsolului urmează a fi
compensat în modul stabilit.
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Prejudiciul cauzat mediului ca urmare a activităţii beneficiarului subsolului urmează a fi compensat din contul beneficiarului subsolului.
Gradul de răspundere şi mărimea compensării prejudiciului cauzat se stabilesc în
fiecare caz aparte pe cale judiciară.
Prejudiciul cauzat subsolului este evaluat conform Instrucţiunii privind evaluarea
prejudiciului cauzat mediului în rezultatul nerespectării legislaţiei privind subsolul
din 08.06.2004.
[Pct.23 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
24. Conform art.4 alin.(3)-(6) din Legea apelor nr.272 din 23.12.2011, apa face parte din domeniul public al statului. Orice persoană fizică sau persoană juridică are dreptul la folosinţa apei, în sensul prezentei legi. Terenul de sub apa iazului poate face parte
atât din domeniul public, cât şi din domeniul privat. Orice persoană fizică sau persoană
juridică poate să construiască un iaz, pe terenul care îi aparţine, cu drept de proprietate,
în condiţiile legii. Terenul fondului de apă este un bun indivizibil.
Obiect al dreptului de proprietate constituie apele de suprafaţă şi cele subterane
naturale sau artificiale (corpul de apă, terenul aflat sub apă, fâşiile riverane de protecţie,
construcţiile hidrotehnice), unice şi indivizibile, care se înregistrează, în modul stabilit
de legislaţie.
Apele de suprafaţă reprezintă ape stătătoare şi ape curgătoare de la suprafaţa solului, iar cele subterane – ape care se află sub suprafaţa solului, în zona de saturaţie şi în
contact direct cu solul sau cu subsolul.
Potrivit art.2 din Legea apelor nr.272 din 23.12.2011, prin noţiunea de corp de apă
de suprafaţă se înţelege partea distinctă şi semnificativă a unei ape de suprafaţă, cum ar
fi: lac, lac de acumulare, iaz, curs de apă – râu sau canal, segment al unui curs de apă –
râu sau canal, ape tranzitorii.
Corp de apă artificial reprezintă corpul de apă de suprafaţă, creat prin activitate
umană, iar corpul de apă subterană – volumul distinct de apă subterană, în limitele unui
acvifer sau ale mai multor acvifere.
Prin noţiunea de poluare a apei se înţelege introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, a unor substanţe sau a căldurii în aer, în apă ori sol, care poate
prezenta riscuri pentru sănătatea umană sau pentru calitatea ecosistemelor acvatice ori
a ecosistemelor terestre, ce depind în mod direct de ecosistemele acvatice, care duce la
deteriorarea bunurilor materiale sau care dăunează ori afectează negativ serviciile şi alte
folosinţe legale ale mediului.
[Pct.24 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
25. Se atenţionează că apele proprietate publică se atribuie exclusiv în folosinţă.
Atribuirea în folosinţă a obiectivelor acvatice proprietate publică se face, în funcţie de
importanţa lor, de către Guvern sau de către autorităţile administraţiei publice locale.
Se consideră folosinţă a apelor următoarele activităţi ale persoanelor fizice sau juridice, reglementate de lege: captarea apei dintr-un corp de apă de suprafaţă sau dintr-un
corp de apă subterană, transportul şi folosinţa ulterioară a apei; îndiguirea sau depozitarea apei în spatele unui baraj sau al altor construcţii şi instalaţii hidrotehnice; colectarea,
tratarea şi evacuarea apei uzate; devierea, restricţionarea sau modificarea fluxului de
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apă într-un corp de apă; modificarea albiei, a malurilor, a cursului sau a caracteristicilor
unui corp de apă; construirea de structuri permanente, pe terenul fondului de apă.
[Pct.25 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
26. Reglementările legale, privind folosinţa apei, sunt cuprinse în Capitolul al IV-lea
al Legii apelor nr.272 din 23.12.2011.
[Pct.26 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
27. Persoanele vinovate de cauzarea prejudiciului sănătăţii ca urmare a consumului
de apă din sistemele de alimentare cu apă potabilă repară prejudiciul respectiv, inclusiv
venitul ratat. (art.16 din Legea cu privire la apa potabilă nr.272 din 10.02.1999)
28. Dauna cauzată sistemelor de alimentare cu apă potabilă, pagubele aduse întreprinderilor exploatatoare de aceste sisteme prin deteriorarea reţelelor şi instalaţiilor de
alimentare cu apă potabilă, prin nerespectarea regulilor de folosire a acestor sisteme sau
poluarea surselor de alimentare cu apă se repară integral de către persoanele vinovate, benevol sau prin executare a hotărîrii judecătoreşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
29. Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să repare prejudiciile aduse prin încălcarea legislaţiei apelor, în proporţiile şi în modul stabilite de legislaţie.
Prejudiciul cauzat apelor urmează a fi determinat prin aplicarea următoarelor metodici:
1. Metodica provizorie de estimare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător
prin încălcarea legislaţiei apelor (poluarea apelor subterane) din 18.08.1999, aprobată prin ordinul Ministerului Mediului;
2. Metodica de evaluare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător în rezultatul încălcării legislaţiei apelor, aprobată prin Ordinul Ministerului Mediului nr.163
din 07.07.2003.
30. Potrivit art.3 al Legii privind protecţia aerului atmosferic nr.1422-XII din
17.12.1997, aerul reprezintă un amestec unic de gaze (azot şi oxigen, mici cantităţi de
argon, neon, heliu, cripton, xenon, radon, dioxid de carbon, hidrogen, vapori de apă şi
diverse particule) de importanţă vitală majoră, nedefinit prin hotare.
Se atenţionează că regimul juridic de protecţie a aerului atmosferic este reglementat
de Legea privind protecţia mediului înconjurător nr.1515-Xll din 16.06.1993, Capitolul
V, Secţiunea 4, art.55-57, precum şi de actul normativ special – Legea privind protecţia
aerului atmosferic nr.1422-XIII din 17.12.1997.
Se va ţine cont de faptul că obiect de reglementare în cadrul dreptului ecologic este
nu aerul în general, ci aerul atmosferic. Legea privind protecţia aerului atmosferic nu
reglementează relaţiile legate de aerul din încăperile de locuit şi de producere. De asemenea, la aerul atmosferic, nu se atribuie aerul din compresoare, butelii ş.a.m.d. Relaţiile legate de aerul din locuinţe, din butelii şi din alte spaţii sunt reglementate de legislaţia
sanitaro-epidemioiogică, locativă şi civilă.
31. Persoanele fizice şi juridice care, prin activitatea lor, au contribuit la poluarea aerului atmosferic sunt obligate să repare prejudiciul cauzat în modul prevăzut de
art.1398 CC.
Prejudiciul cauzat aerului atmosferic se evaluează conform Instrucţiunii privind
evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic la gestionarea deşeurilor de pro-
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ducţie şi menajere din 08.06.2004 şi Instrucţiunii privind evaluarea prejudiciului cauzat aerului atmosferic în rezultatul poluării de către sursele staţionare din
16.08.2004, aprobate prin ordinul Ministerului Mediului.
32. Articolul 2 din Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538-XIII din 25.02.1998 defineşte aria naturală protejată ca fiind un spaţiu natural, delimitat
geografic, cu elemente naturale reprezentative şi rare, desemnat şi reglementat în scopul
conservării şi protecţiei tuturor factorilor de mediu din limitele lui.
33. Fondul ariilor protejate constă din următoarele categorii de obiecte şi complexe
naturale, delimitate în conformitate cu clasificarea Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii:
a) rezervaţie ştiinţifică;
b) parc naţional;
c) monument al naturii;
d) rezervaţie naturală;
e) rezervaţie peisajeră (de peisaj geografic);
f) rezervaţie de resurse;
g) arie cu management multifuncţional;
2) care nu ţin de clasificarea Uniunii Internaţionale de Conservare a Naturii:
a) grădină dendrologică;
b) monument de arhitectură peisajeră;
c) grădină zoologică;
3) stabilite prin alte reglementări internaţionale:
a) rezervaţie a biosferei (Programul UNESCO);
b) zonă umedă de importanţă internaţională (Convenţia Ramsar).
Zona umedă de importanţă internaţională, precum şi părţile ei componente, poate
avea, în acelaşi timp, statutul uneia dintre categoriile stipulate mai sus sau poate include
în componenţa sa unul sau mai multe obiecte din aceste categorii.
34. Obiectele şi complexele din fondul ariilor protejate se folosesc pentru:
a) protecţia celor mai reprezentative arii naturale;
b) păstrarea genofondului;
c) conservarea biodiversităţii;
d) păstrarea aspectului natural al peisajului geografic;
d1) protecţia căilor de migraţie şi a locurilor de reproducere;
e) efectuarea de cercetări ştiinţifice;
f) monitorizarea ariilor naturale protejate;
g) educarea ecologică, culturală, estetică şi recrearea cetăţenilor.
[Pct.34 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
35. Prejudiciile materiale cauzate de persoanele fizice şi juridice obiectelor şi complexelor din fondul ariilor protejate se repară în modul stabilit de prevederile art.1398
Cod civil.
36. În caz de dezacord cu decizia reprezentantului autorităţii pentru mediu, conform art.100 din Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538-XIII din
25.02.1998, persoana fizică sau juridică este în drept să o conteste în ordinea contenciosului administrativ.
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37. În sensul articolului 101 din Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat
nr.1538-XIII din 25.02.1998, deţinătorii de terenuri din fondul ariilor protejate nu poartă
răspundere pentru pagubele pricinuite agenţilor economici de animalele sălbatice.
38. Regimul deşeurilor, produselor şi substanţelor nocive reprezintă un sistem de
norme şi reguli, care reglementează activităţile în domeniul fabricării, livrării, transportării, depozitării, manipulării, utilizării, importării şi exportării acestora, precum şi
cultivării plantelor în scopul obţinerii substanţelor nocive.
Gestionarea deşeurilor reprezintă orice activitate legată de formarea, tratarea, ambalarea, depozitarea, transportarea, acumularea, neutralizarea, prelucrarea, utilizarea,
înhumarea sau distrugerea deşeurilor.
Regimul deşeurilor şi substanţelor nocive este reglementat de următoarele legi:
1. Legea cu privire ia regimul produselor şi substanţelor nocive nr.1236 din
03.07.1997;
2. Legea privind deşeurile de producţie şi menajere nr.1347 din 09.10.1997;
3. Legea privind deşeurile nr.209 din 29.07.2016.
Deşeurile constituie substanţele, materialele, obiectele, resturile de materii prime
provenite din activităţi economice, menajere şi de consum, care şi-au pierdut, integral
sau parţial, valoarea iniţială de întrebuinţare, dintre care unele sunt reutilizabile după
prelucrare.
[Pct.38 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
39. În sensul art.18 al Legii cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive
nr.1236-XIII din 03.07.1997, prejudiciile cauzate sănătăţii omului şi mediului înconjurător ca urmare a importului, fabricării, utilizării, prelucrării, depozitării, transportării
şi înhumării produselor şi substanţelor nocive sunt reparate integral de culpabili, conform prevederilor art.1398 Cod civil.
40. Articolul 1 al Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică nr.115-XVI
din 09.06.2005 prevede că legea în cauză reglementează raporturile sociale ce ţin de obţinerea de produse agroalimentare ecologice fără utilizarea substanţelor chimice de sinteză,
precum şi comercializarea produselor ecologice de origine vegetală şi animală, şi anume:
a) produselor primare neprocesate;
b) produselor procesate, destinate consumului uman, preparate din unul sau mai
multe ingrediente de origine vegetală sau animală;
c) furajelor şi materiilor prime care nu sunt cuprinse la lit.a).
Termenul „ecologic” utilizat în această lege este sinonim termenilor „biologic”,
„organic” sau combinaţiilor acestora.
41. Autoritatea competentă pentru producţia agroalimentară ecologică este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.
Se atenţionează că cererile de chemare în judecată privind contestarea actelor administrative, în domeniul vizat, emise de organul competent pentru producţia agroalimentară ecologică vor fi depuse şi examinate în instanţă de contencios administrativ.
Litigiile patrimoniale legate de producerea, prelucrarea, etichetarea, păstrarea şi
comercializarea produselor agroalimentare ecologice se soluţionează de judecătorii, în
conformitate cu art.331 CPC.
[Pct.41 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
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42. În conformitate cu prevederile art.148 CPC, la cererea uneia din părţi sau a unui
alt participant la proces, în caz de necesitate, instanţa de judecată va dispune efectuarea
expertizei ecologice.
Se atenţionează instanţele judecătoreşti că, în asemenea cazuri, este vorba de actele
de expertiză care servesc drept probă într-un proces civil şi care întrunesc caracteristicile mijloacelor de probă, şi care nu pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ, deoarece nu constituie un act administrativ purtător de efecte juridice pentru orice
activitate economică sau altă activitate materială.
În asemenea condiţii, pentru soluţionarea corectă şi uniformă a pricinilor civile,
instanţele de judecată urmează să stabilească ce fel de expertiză este contestată.
43. Conform Legii privind protecţia mediului înconjurător nr.1515-XII din
16.06.1993, evaluarea impactului asupra mediului şi expertiza ecologică de stat sunt
mecanisme de asigurare a protecţiei mediului efectuate, la etapele iniţiale de planificare
a activităţilor, în scopul identificării prealabile a efectelor directe sau indirecte, pe care
le pot avea unele proiecte publice sau private ori unele genuri de activitate planificată
asupra mediului şi sănătăţii populaţiei şi corespunderii caracteristicilor acestor activităţi
legislaţiei, normelor şi standardelor de mediu în vigoare.
Potrivit art.22 alin.(2) din Legea nominalizată, evaluarea impactului asupra mediului se realizează pentru proiectele publice sau private ori activităţile planificate, care
constau în construcţia de obiecte noi, extinderea, reconstrucţia, modernizarea, reprofilarea, planificarea construcţiilor şi/sau a unor genuri noi de activitate, dobândirea sau
utilizarea resurselor naturale, influenţa asupra teritoriului sau landşaftului neatins ori
puţin modificat de activitatea omului, pentru documentaţia de proiect pentru activităţile de construcţie, extindere, reconstrucţie a obiectelor şi a unor genuri de activitate
planificate, preconizate pentru dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova,
a anumitor zone, raioane, municipii, oraşe, sate, precum alimentarea cu căldură, gaze,
energie electrică, apă şi asigurarea cu sisteme de canalizare a localităţilor, proiecte privind urbanismul şi amenajarea teritoriului în localităţile urbane şi rurale, precum şi
pentru alte acţiuni, a căror efectuare sau al căror rezultat final poate avea impact semnificativ asupra mediului.
Evaluarea impactului asupra mediului este realizată de către autoritatea centrală
pentru resurse naturale şi mediu, în baza documentaţiei privind evaluarea impactului
asupra mediului, elaborată şi prezentată de către iniţiatorul activităţii.
[Pct.43 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
44. În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) şi (2) din Legea privind expertiza
ecologică nr.851-XIII din 29.05.1996, expertiza ecologică se efectuează de Agenţia de
Mediu – autoritate emitentă a actelor permisive în domeniul mediului sau de asociaţiile
obşteşti, în modul stabilit de prezenta lege şi de alte acte normative în domeniu.
Expertiza ecologică de stat este atribuţia exclusivă a autorităţii emitente şi subdiviziunilor sale teritoriale, care constituie sistemul expertizei ecologice de stat.
[Pct.44 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
45. Se atenţionează că, în cazul apariţiei litigiilor legate de efectuarea şi rezultatele
expertizei ecologice de stat, cererea de chemare în judecată privind contestarea acesteia
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se va depune în instanţă de contencios administrativ în temeiul Legii contenciosului
administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000.
46. Instanţele de judecată, la soluţionarea litigiilor legate de protecţia mediului înconjurător, urmează să ia toate măsurile necesare în vederea constatării naturii şi laturii
juridice a delictului, a tuturor circumstanţelor cate au importanţă pentru soluţionarea
pricinii în fond şi care au dus la încălcarea legislaţiei ecologice, să ceară participanţilor
la proces prezentarea tuturor probelor pertinente şi concludente, a înscrisurilor şi altor
elemente întru justificarea argumentelor invocate, care, conform prevederilor art.117
CPC, pot fi recunoscute ca probe la caz.
Instanţele de contencios administrativ, la primirea cererii de chemare în judecată
cu privire la contestarea actului administrativ emis de autoritatea în sfera ecologiei, vor
solicita de la reclamant prezentarea dovezii referitoare la respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a pricinii.
La emiterea hotărîrii judecătoreşti, în motivare, instanţele judecătoreşti, în mod
obligatoriu, vor face referire la normele de drept material şi procedural care s-au aplicat
la caz, la circumstanţele care nemijlocit au contribuit la încălcarea legislaţiei ecologice.
47. La examinarea pricinilor civile cu privire la protecţia mediului înconjurător, instanţele de judecată urmează să atragă atenţie la faptul că nu orice impurificare a mediului are importanţă juridică pentru soluţionarea pricinii, ci numai acele care au depăşit
limitele şi normele prevăzute de legislaţia în vigoare.
Spre exemplu, la art.9-11 din Legea privind protecţia aerului atmosferic sunt stabilite normativele calităţii aerului. Depăşirea acestor limite şi normative atrage după sine
răspunderea juridică.
48. Drept surse de impurificare a mediului se consideră:
- activitatea economică efectuată cu încălcarea standardelor, normativelor şi limitelor admisibile;
- o altă activitate ilegală ce nu reiese din folosirea resursei naturale;
- accidentele şi catastrofele;
- importul de substanţe ecologic periculoase.
49. Se atenţionează instanţele judecătoreşti că legislaţia ecologică admite poluarea
mediului înconjurător, dar numai în limitele şi în conformitate cu normativele prevăzute de legislaţie.
Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate şi instituţiile de ramură de
cercetare, care folosesc, fabrică, transportă sau comercializează substanţe toxice sau radioactive, deşeuri nocive sunt obligaţi să obţină autorizaţiile emise de autorităţile pentru
mediu, în modul stabilit de legislaţie. Eschivarea de la obligaţia dată sau de la recomandările expertizei va atrage după sine sistarea activităţii în cauză (art.72 din Legea privind
protecţia mediului înconjurător nr.1515 din 16.06.1993.
Spre exemplu, conform art.6 din Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive, activităţile în domeniul fabricării şi utilizării produselor şi substanţelor nocive în scopuri medicinale, industriale ş.a., precum şi în domeniul importului şi
exportului lor, se efectuează în baza autorizaţiilor eliberate şi înregistrate de organele
abilitate ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului etc.; eliberarea autorizaţiilor şi stabilirea limitelor
de depozitare a deşeurilor se efectuează în temeiul articolelor 68 şi 69 ale Legii privind
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protecţia mediului înconjurător, al Legii privind deşeurile de producţie şi menajere şi al
Legii privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. (art.19 alin.
(2) din Legea privind deşeurile de producţie şi menajere); emisiile de poluanţi în atmosferă de la sursele fixe de poluanţi se admit, în fiecare caz concret, în baza autorizaţiei
eliberate de Inspectoratul Ecologic de Stat (art.12 din Legea privind protecţia aerului
atmosferic); împrăştierea pe terenuri agricole a unor ape uzate şi a nămolului, provenite
de la unităţile industriale, complexele zootehnice, de la staţiile de epurare se admite
numai cu autorizaţia autorităţilor pentru agricultură, pentru mediu şi pentru sănătate
(art.37 din Legea privind protecţia mediului înconjurător).
În acest gen de autorizaţii, se indică termenele concrete, volumele, normele, condiţiile de folosire a resurselor naturale şi tehnologia aplicabilă, în ale căror limite şi conform cărora se permite agenţilor economici impurificarea mediului ca rezultat al activităţii economice sau al unei alte activităţi.
[Pct.49 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
50. Conform prevederilor art.30 din Legea privind protecţia mediului înconjurător
nr.1515-XII din 16.06.1993. statul recunoaşte tuturor persoanelor fizice dreptul la un
mediu sănătos.
Astfel, conform art.30 lit.g) din legea dată, persoanele fizice au dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor organizaţii, partide, mişcări, asociaţii, autorităţilor
pentru mediu, administrative sau judecătoreşti pentru a sista acţiunile care aduc daune
mediului, indiferent dacă agenţii economici vor fi sau nu prejudiciaţi în mod direct.
Se menţionează că instanţele judecătoreşti sunt în drept să emită hotărîri privind sistarea activităţii agenţilor economici, dacă aceasta contravine legislaţiei ecologice, sau să
refuze admiterea acţiunii, dacă activitatea acestora corespunde legislaţiei în vigoare. La
examinarea acestei categorii de cauze, drept temei de admitere sau de respingere a acţiunii
serveşte nu faptul cauzării delictului, ci constatarea faptului influenţei negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii omului, stabilit în urma expertizei corespunzătoare.
La soluţionarea pricinilor civile privind sistarea activităţii ce influenţează negativ
asupra mediului şi sănătăţii omului, instanţele judecătoreşti urmează să ia în consideraţie şi faptul că încetarea influenţei negative asupra mediului este posibilă nu numai
prin închiderea propriu-zisă a obiectului, dar şi prin impunerea pîrîtului să întreprindă
anumite acţiuni pentru eliminarea sursei de influenţă negativă: efectuarea reparaţiei,
reconstrucţiei, instalarea unor staţii noi pentru epurarea apelor reziduale, a utilajelor şi
aplicarea unor noi tehnologii etc.
51. Se atenţionează instanţele de judecată că, în conformitate cu prevederile art.230
CPC, la soluţionarea pricinilor civile privind protecţia mediului înconjurător, instanţele
judecătoreşti, printr-o încheiere, pot atrage, din oficiu sau la cererea oricărui participant
la proces, specialişti în domeniul respectiv pentru consultaţii, explicaţii şi ajutor tehnic.
52. La cererea participanţilor la proces, judecătorul sau instanţa poate lua măsuri
de asigurare a acţiunii. Temeiurile, măsurile, modalităţile de asigurare a acţiunii sunt
prevăzute la Capitolul XIII, art.174-182 CPC.
53. Cererea de chemare în judecată privind repararea prejudiciului material se întocmeşte potrivit art.166 CPC, anexîndu-se la aceasta: procesul-verbal privind comiterea delictului ecologic; hotărîrile organelor respective privind aplicarea sancţiunii
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penale sau contravenţionale, calculul pagubei materiale, actul de luare a probelor de
laborator ale solului, apei, aerului; fişa de inventariere a copacilor; extrasele din anexele
privind costul producţiei dobîndite ilicit: actul de confiscare a bunurilor dobîndite ilicit
sau a contravalorii lor; calculul venitului ratat, precum şi alte documente care pot avea
importanţă pentru soluţionarea litigiului.
54. Conform art.84 al Legii privind protecţia mediului înconjurător nr.1515-XII
din 16.06.1993, mijloacele Fondului Ecologic Naţional se utilizează pentru următoarele
domenii:
a) politici şi management în domeniul protecţiei mediului;
b) protecţia şi gestionarea resurselor de apă;
c) asigurarea accesului populaţiei la apă potabilă calitativă şi sanitaţie;
d) protecţia aerului atmosferic şi a stratului de ozon;
e) protecţia resurselor de sol;
f) protecţia şi conservarea biodiversităţii;
g) gestionarea resurselor minerale;
h) gestionarea deşeurilor şi substanţelor chimice;
i) monitoringul calităţii mediului;
j) atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea;
k) securitatea ecologică;
l) securitatea biologică;
m) cercetări ştiinţifice.
[Pct.54 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
55. Asociaţiile obşteşti şi cetăţenii pot înainta acţiuni de contestare a actelor administrative emise de autorităţile în sfera ecologiei cu privire la accesul la informaţia din
domeniul mediului, la încetarea de către persoanele fizice şi juridice a activităţii economice sau a unei alte activităţi care influenţează negativ asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii omului, la repararea prejudiciilor cauzate de animalele sălbatice, a prejudiciului suferit ca urmare a poluării sau a altor acţiuni de afectare a mediului, precum şi a
prejudiciului adus sănătăţii etc.
[Pct.55 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
56. La judecarea litigiilor ecologice, se aplică termenele de prescripţie indicate în
art.267, 272 Cod civil.
57. Conform art.4 alin.(1) pct.6) din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 03.12.1992,
reclamanţii sunt scutiţi de plata taxei de stat în cauzele de încasare a pagubei pricinuite
prin poluarea mediului înconjurător şi folosirea iraţională a resurselor naturale.
58. În sensul art.98 alin.(1) CPC, taxa de stat, de a cărei plată reclamantul a fost
scutit, se încasează la buget de la pîrît proporţional părţii admise din acţiune dacă pîrîtul
nu este scutit de plata acesteia.
59. Se atenţionează instanţele de judecată că, conform art.3 pct.1) lit.a) din Legea
taxei de stat nr.1216-XII din 03.12.1992, pentru cererile de chemare în judecată privitor
la litigiile cu caracter patrimonial, se încasează 3% din valoarea acţiunii sau din suma
încasată, dar nu mai puţin de 150 de lei şi nu mai mult de 25000 de lei de la persoanele fizice şi nu mai puţin de 270 de lei şi nu mai mult de 50000 de lei de la persoanele juridice.
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60. Organele în sfera ecologiei, înaintînd cereri de chemare în judecată ce nu sunt
legate de protecţia mediului înconjurător, sunt obligate să achite taxa de stat conform
art.84 CPC, iar reclamanţii în procedura contenciosului administrativ sunt eliberaţi de
achitarea taxei de stat.
61. Se menţionează că, conform prevederilor Convenţiei de la Aarhus din 25 iunie
1998 privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, statul va garanta accesul tuturor persoanelor la informaţie.
62. Se atenţionează instanţele de judecată că informaţia legată de ecologie se atribuie la informaţia cu caracter public, iar refuzul nejustificat de a furniza informaţie cu
caracter ecologic poate fi contestat în instanţă de judecată, fiind obiect al acţiunii în
contenciosul administrativ.
63. Dacă, într-un acord internaţional, la care Republica Moldova este parte, sunt
stipulate alte prevederi, decît cele cuprinse în legislaţia naţională privind protecţia mediului înconjurător, instanţele de judecată vor aplica prevederile acordului internaţional
(art.95 al Legii privind protecţia mediului înconjurător).
64. Persoana care întreprinde acţiuni ce au un impact negativ asupra mediului este
pasibilă, după caz, de răspundere civilă, contravenţională sau penală.
65. În legătură cu adoptarea prezentei hotărîri, se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii
Supreme de Justiţie a RM nr.18 din 10.07.1997 „Cu privire la practica aplicării de către
instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei în domeniul protecţiei mediului
înconjurător”, cu modificările ulterioare.
Preşedintele Curţii
Supreme de Justiţie			

Ion MURUIANU

Chişinău, 24 decembrie 2010
Nr. 3
Anexă
la Hotărîrea Plenului CSJ
nr. 3 din 24 decembrie 2010

Legislaţia mediului.
Convenţia de la Aarhus, din 25.06.1998. privind accesul la informaţie,
justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului

LEGILE PARLAMENTULUI
1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
2. Codul funciar, adoptat prin Legea nr.828-XII din 25.12.1991;
3. Codul subsolului, adoptat prin Legea nr.3-XVI din 02.02.2009;
4. Legea apelor nr.272 din 23.12.2011;
5. Codul silvic, adoptat prin Legea nr.887-XIII din 21.06.1996;
6. Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastral
funciar de stat şi monitoringul funciar nr.1247-XII din 22.12.1992;
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7. Legea privind protecţia mediului înconjurător nr.1515-XII din 16.06.1993;
8. Legea privind ocrotirea monumentelor nr.1530-XII din 22.06.1993;
9. Legea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon nr.852-XV
din 14.02.2002;
10. Legea cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova nr.325-XVI din 15.12.2005;
11. Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura nr.149-XVI din
08.06.2006;
12. Legea privind protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte
scopuri ştiinţifice nr.265-XVI din 28.07.2006;
13. Legea cu privire la reţeaua ecologică nr.94-XVI din 05.04.2007;
14. Legea grădinilor zoologice nr.136-XVI din 14.06.2007;
15. Legea privind suspendarea acţiunii unor articole din Codul funciar nr.266-XIII
din 08.11.1994;
16. Legea regnului animal nr.439-XIII din 27.04.1995;
17. Legea cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de
apă nr.440-XIII din 27.04.1995;
18. Legea privind securitatea biologică nr.755-XV din 21.12.2001;
19. Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr.835 din
17.05.1996;
20. Legea privind expertiza ecologică nr.851-XIII din 29.05.1996;
21. Legea cu privire la resursele naturale nr.1102-XIII din 06.02.1997;
22. Legea cu privire la transporturi nr.1194-XIII din 21.05.1997;
23. Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive nr.1236-XIII din
03.07.1997;
24. Legea privind deşeurile de producţie si menajere nr.1347 din 09.10.1997;
25. Legea privind protecţia aerului atmosferic nr.1422-XIII din 17.12.1997;
26. Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538-XIII din
25.02.1998;
27. Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998;
28. Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998;
29. Legea cu privire la activitatea hidrometeorologică nr.1536-XIII din 25.02.1998;
30. Legea cu privire la apa potabilă nr.272-XIV din 10.02.1999:
31. Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488-XIV din 08.07.1999;
32. Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale
nr.523-XIV din 16.07.1999;
33. Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale nr.591-XIV din
23.09.1999;
34. Legea cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară nr.228 din
23.09.2010;
35. Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr.116
din 18.05.2012;
36. Legea despre aderarea Republicii Moldova la Convenţia Internaţională pentru
Protecţia Plantelor nr.926-XIV din 13.04.2000;
37. Legea privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000;
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38. Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91-XVI din
05.04.2007;
39. Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate nr.1041-XIV
din 15.06.2000;
40. Legea cu privire la eficienta energetică nr.142 din 02.07.2010;
41. Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind conservarea
speciilor migratoare de animale sălbatice, la Acordul asupra conservării păsărilor de
apă migratoare african-eurasiatice şi la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa
nr.1244-XIV din 28.09.2000;
42. Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) nr.1246-XIV
din 28.09.2000;
43. Legea privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internaţionale în domeniul protecţiei mediului nr.112-XV din 27.04.2001;
44. Legea cu privire la producţia agroalimentară ecologică nr.115-XVI din
09.06.2005;
441. Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr.303 din
13.12.2013;
442. Legea privind evaluarea impactului asupra mediului nr.86 din 29.05.2014;
443. Legea privind cerinţele în materie de proiectare ecologică, aplicabile produselor cu impact energetic nr.151 din 17.07.2014;
444. Legea pentru acceptarea amendamentelor I şi II la Convenţia privind evaluarea
impactului asupra mediului în context transfrontalier nr.214 din 03.12.2015;
445. Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul Convenţiei din 1979
asupra poluării atmosferice transfrontiere, pe distanţe lungi, referitor la finanţarea pe
termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului, pe distanţe lungi, al poluanţilor atmosferici în Europa (EMER) nr.215 din 03.12.2015;
446. Legea privind deşeurile nr.209 din 29.07.2016, în vigoare din 23.12.2017;
447. Legea privind evaluarea strategică de mediu nr.11 din 02.03.2017, în vigoare
din 07.04.2018;
448. Legea pentru ratificarea Protocolului de la Nagoya ce vizează accesul la resursele genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a beneficiilor, care rezultă din utilizarea
acestora la Convenţia privind diversitatea biologică nr.117 din 02.06.2016.
HOTĂRÎRILE PARLAMENTULUI
45. Hotărîre pentru aderarea Republicii Moldova la unele convenţii în domeniul
protecţiei mediului înconjurător şi ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologica
nr.1546-XII din 23.06.1993;
46. Hotărîre pentru ratificarea Acordului privind livrarea mărfurilor în vederea asigurării serviciilor hidrometeorologice naţionale din ţările membre C.S.I nr.334-XIII din
15.12.1994;
47. Hotărîre pentru ratificarea Protocolului Cartei Energetice privind eficienţa
energetică şi aspectele ecologice conexe nr.828-XIII din 03.05.1996;
48. Hotărîre pentru ratificarea Tratatului Cartei Energetice nr.829-XIII din 03.05.1996;
49. Hotărîre cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru protec-

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

599

ţia stratului de ozon şi la Protocolul referitor la substanţele care distrug stratul de ozon
nr.966-XIII din 24.07.1996;
50. Hotărîre privind interzicerea vinarului sportiv de animale copitate în sezonul
1996-1997 nr.979-XIII din 24.07.1996;
51. Hotărîre cu privire la măsurile de ameliorare a stării ecologice a fluviului Nistru
nr.1246-XIII din 10.07.1997;
52. Hotărîre pentru ratificarea Acordului european privind principalele căi navale
interne de importantă internaţională nr.1431-XIII din 24.12.1997;
53. Hotărîre privind Concepţia de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naţionale
nr.1442-XIII din 24.12.1997;
54. Hotărîre cu privire la aderarea Republicii Moldova la unele convenţii din cadrul
Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică nr.1450-XIII din 28.01.1998;
55. Hotărîre privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia de la Basel privind
controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora
nr.1599-XIII din 10.03.1998;
56. Hotărîre pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european referitor la
transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase nr.44-XIV din 04.06.1998;
57. Hotărîre pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia despre regimul
navigaţiei pe Dunăre nr.86-XIV din 10.07.1998;
58. Hotărîre privind abilitarea Guvernului RM cu dreptul de a autoriza transportarea combustibilului nuclear prelucrat nr.130-XIV din 31.07.1998;
59. Hotărîre pentru ratificarea Acordului dintre guvernele ţărilor membre la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind interacţiunea la acordarea ajutorului în situaţii excepţionale cu caracter natural şi tehnogen şi lichidarea consecinţelor
acestora nr.181 din 28.10.1998;
60. Hotărîre privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de secetă şi/sau de deşertificare nr.257-XIV din
24.12.1998;
61. Hotărîre pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi
participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului nr.346-XIV din
07.04.1999;
62. Hotărîre privind ratificarea Convenţiei asupra zonelor umede de importantă
internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice nr.504-XIV din 14.07.1999.
HOTĂRÎRILE GUVERNULUI
63. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele Moldovei”, structurii şi efectivului-limită ale acesteia nr.882 din
22.10.2014;
64. Hotărâre cu privire la Regulamentul Cadastrului de stat al apelor nr.763 din
23.09.2013;
65. Hotărâre cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului
nr.259 din 12.04.2013;
[Pct.66 abrogat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
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67. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar nr.24 din 11.01.1995;
68. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva” nr.183 din 15.03.1995;
69. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind digurile de protecţie contra
inundaţiilor nr.433 din 18.06.2012;
70. Hotărîre cu privire la modul de elaborare şt aprobare a schemelor de utilizare în
complex şi protecţie a apelor nr.747 din 03.11.1995;
71. Hotărîre cu privire la măsurile de asigurare a ocrotirii pădurilor, perdelelor forestiere de protecţie şi a altor plantaţii silvice nr.106 din 27.02.1996;
[Pct.72 abrogat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
73. Hotărîre privind aprobarea Statutului Inspectorului de Stat pentru Ecologie
nr.431 din 19.07.1996;
74. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de instituire a
regimului de arie naturală protejată nr.803 din 19.06.2002;
75. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la înfiinţarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul şi importul colecţiilor de animale şi plante din flora şi fauna sălbatică nr.1107 din 11.09.2003;
76. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul RM şi Guvernul României
privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în rîul Prut şi în lacul de acumulare Stînca-Costeşti, semnat la Stînca-Costeşti la 1
august 2003, nr.1161 din 29.09.2003;
77. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în
fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier nr.27 din 19.01.2004;
78. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului Cadastrului de stat al regnului animal nr.1005 din 13.09.2004;
79. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei Naţionale a Cărţii Roşii nr.796 din
07.07.2006;
80. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de folosinţă specială a obiectelor Cărţii Roşii a RM nr.1094 din 22.09.2006;
81. Hotărîre cu privire la perfecţionarea gestionării gospodăriei silvice şi protejarea
vegetaţiei forestiere nr.595 din 29.10.1996;
82. Hotărâre cu privire la ameliorarea stării fitosanitare a pădurilor din Republica
Moldova nr.858 din 08.09.1997;
83. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Departamentul
Protecţia Mediului înconjurător al RM şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului al României în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi folosirii durabile a
resurselor naturale nr.965 din 20.10.1997;
84. Hotărîre cu privire la evidenţa de stat a fondului forestier nr.1007 din 30.10.1997;
85. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii aparatului central al Departamentului Protecţia Mediului înconjurător nr.1080 din 21.11.1997;
86. Hotărîre cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor nr.192 din 20.02.1998;
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87. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea impactului întreprinderilor privatizabile asupra mediului înconjurător nr.394 din 08.04.1998:
88. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind auditul ecologic al întreprinderilor nr.395 din 08.04.1998;
89. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice nr.988
din 21.09.1998;
90. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Serviciului Silvic de Stat nr.869 din 22.09.1999;
91. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea informaţiei hidrometeorologice în activitatea economică a agenţilor economici nr.935 din
11.10.1999;
[Pct.92-93 abrogate prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
94. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat nr.414 din 02.05.2000;
[Pct.95 abrogat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
96. Hotărîre cu privire la procedura unică de ţinere a evidentei spatiilor verzi ale
localităţilor urbane şi rurale nr.676 din 11.07.2000;
97. Hotărîre pentru aprobarea regulamentelor-cadru ale parcurilor naţionale, monumentelor naturii, rezervaţiilor de resurse şi rezervaţiilor biosferei nr.782 din
03.08.2000;
98. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la ariile cu management multifuncţional, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile naturale, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile peisagistice şi Regulamentului-cadru cu
privire la monumentele de arhitectură peisajeră nr.784 din 03.08.2000;
99. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la grădinile botanice, Regulamentului-cadru cu privire la grădinile dendrologice, Regulamentului-cadru
cu privire la grădinile zoologice, Regulamentului-cadru cu privire la rezervaţiile ştiinţifice nr.785 din 03.08.2000;
100. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Mediului şi Amenajării
Teritoriului al RM, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din România
şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Ucraina privind cooperarea în zona
formată din ariile naturale protejate ale Deltei Dunării şi Prutului de Jos nr.801 din
08.08.2000;
101. Hotărîre pentru aprobarea Concepţiei naţionale a agriculturii ecologice, fabricării şi comercializării produselor alimentare ecologice şi genetic nemodificate nr.863
din 21.08.2000;
102. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor nr.1037 din 16.10.2000;
103. Hotărîre pentru aprobarea actelor normative vizînd gestionarea gospodăriei
silvice nr.740 din 17.06.2003.
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ACTELE MINISTERULUI MEDIULUI
104. Regulamentul privind pescuitul sportiv şi de amatori, dobîndirea altor organisme acvatice în bazinele din RM, MO, nr.46-47/74 din 17.07.1997;
105. Instrucţiunea cu privire la mecanismul de percepere şi transfer ai plăţilor pentru poluare la importul în Republica Moldova al produselor petroliere nr.01-13/509 din
25.11.1998;
106. Instrucţiunea privind calculul plăţii pentru poluarea mediului la exercitarea
controlului ecologic instrumental al mijloacelor de transport auto din 25.11.1998;
107. Metodica provizorie de estimare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător
prin încălcarea legislaţiei apelor (poluarea apelor subterane) din 18.08.1999;
108. Ordinul ca privire la aprobarea Regulamentului Fondului de Date Hidrometeorologice nr.74 din 05.11.1999;
109. Regulamentul cu privire la eliberarea autorizaţiilor de pescuit din 16.11.1999;
110. Regulamentul provizoriu cu privire la estimarea despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate mediului din 18.01.2000;
111. Instrucţiunea privind calculul plăţii pentru poluarea mediului în Republica
Moldova din 17.04.2000;
112. Regulamentul cu privire la mijloacele speciale băneşti obţinute de la prestarea
serviciilor contra plată de către Inspectoratul Ecologic de Stat şi subdiviziunile lui din
20.06.2000;
113. Regulamentul privind activitatea Serviciului Controlului Ecologic la frontiera
vamală de stat a RM din 20.06.2000;
114. Regulamentul cu privire la plata pentru efectuarea expertizei ecologice de stat a
documentaţiei de proiect şi planificare a activităţilor economice din 20.06.2000;
115. Ordin cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a cîinilor în localităţile
Republicii Moldova nr.426 din 27.10.2000;
116. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii despre ordinea de organizare şi
efectuare a expertizei ecologice de stat nr.188 din 10.09.2002;
117. Ordin cu privire la concretizarea ordinii de organizare şi efectuare a expertizei
ecologice de stat nr.67 din 27.12.2006.
[Anexa modificată prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.31 din 04.12.2017]
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica examinării în contencios administrativ
a litigiilor legate de aplicarea legislaţiei vamale
nr. 4 din 24.12.2010
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2011, nr.1, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din
15.05.2017
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.7 din
11.11.2013
Activitatea vamală include promovarea politicii vamale, asigurarea respectării reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport şi persoanelor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, vămuirea, controlul şi supravegherea vamală, alte activităţi de promovare
a politicii vamale.
Politica vamală cuprinde ansamblul normelor adoptate de stat, ca atribut al suveranităţii sale, pentru reglementarea comportamentului persoanelor autorizate în raporturile lor comerciale internaţionale. Politica comercială stabileşte modul de conexare a
economiei naţionale la economia mondială prin norme de ordin administrativ, fiscal,
vamal şi valutar.
Imperativul precizării raporturilor juridice dintre subiecţii dreptului vamal la înfăptuirea justiţiei în instanţele de contencios administrativ au determinat necesitatea generalizării practicii judiciare privind examinarea litigiilor legate de aplicarea legislaţiei vamale.
Generalizarea practicii aplicării de către instanţele de contencios administrativ,
care au ca obiect contestarea actelor, acţiunilor, inacţiunilor organelor vamale, au demonstrat că, în majoritatea cazurilor, instanţele aplică corect legislaţia vamală şi prevederile Legii contenciosului administrativ la soluţionarea acestei categorii de pricini.
Însă, există şi unele cazuri cînd instanţele au aplicat neuniform legislaţia materială şi
procedurală la examinarea pricinilor în cauză.
În scopul eliminării deficienţelor din practica examinării litigiilor legate de aplicarea în contencios administrativ a legislaţiei vamale, în temeiul art.2 lit.e), art.16 lit.c) din
Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr.789-XIII din 26.03.1996, art.17 CPC,
Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
EXPLICĂ:
1. La judecarea litigiilor legate de aplicarea legislaţiei vamale, instanţele de contencios administrativ vor aplica prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului va-
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mal, adoptat prin Legea nr.1149-XIV din 20.07.2000, Legii contenciosului administrativ
nr.793-XIV din 10.02.2000 şi prevederile altor acte legislative, ce reglementează acest
gen de raporturi.
Lista actelor legislative şi normative din domeniul vamal este prezentată în anexă.
Concomitent, se va avea în vedere că, dacă prevederile actelor normative subordonate legii (instrucţiuni, regulamente, ordine) contravin dispoziţiilor legilor în vigoare,
instanţele urmează să se călăuzească de legi.
În cazul nereglementării prin lege şi lipsei de uzanţe, raporturilor li se aplică, dacă
acesta nu contravine esenţei lor, norma legii care reglementează raporturi similare (analogia legii) (art.5 Cod civil).
Dacă acordurile internaţionale, la care Republica Moldova este parte, prevăd alte
norme, decît cele care se conţin în legislaţia naţională vamală, prioritate au normele
acordurilor internaţionale.
2. Autoritatea publică de specialitate care exercită conducerea efectivă a activităţii
vamale în Republica Moldova este Serviciul Vamal.
Organele vamale sunt organe de drept care constituie un sistem unic, format din
Serviciul Vamal, birouri vamale şi posturi vamale. Totodată, în raporturile procesuale
civile, birourile vamale constituie subiecte distincte de Serviciul Vamal. Această distincţie rezultă din faptul că birourile vamale sunt persoane juridice în sensul art.55 Cod
civil, cu patrimoniu distinct, cu cod fiscal propriu, ştampilă, regulament, antet etc., fapt
ce implică exercitarea de sine stătătoare a drepturilor şi obligaţiilor sale procesuale prevăzute de legislaţia în vigoare
Ca organ de drept, organul vamal are la baza activităţii sale anumite atribuţii, care
sunt prevăzute în art.11 Cod vamal.
[Pct.2 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.7 din 11.11.2013]
3. Fiind coroborate prevederile 297 alin.(1) din Codul vamal cu prevederile art.3
din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000, obiect al acţiunii în
contenciosul administrativ pot fi actele administrative cu caracter normativ şi individual ale organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali, acţiunile sau inacţiunile acestora,
referitoare la efectuarea controlului vamal, a vămuirii, a actelor de procedură în cazul
de contravenţie vamală, cu răspundere materială sau la cercetarea contravenţiei vamale,
cu răspundere materială.
Pot fi contestate în contenciosul administrativ actele de sancţionare economică,
decizia de aplicare a răspunderii materiale pentru contravenţia vamală, prevăzută de
art.231 Cod vamal, decizia de regularizare, actul de inspecţie, decizia de încasare silită
a obligaţiei vamale, actul de sechestru etc., întocmite de organele vamale, precum şi
alte acţiuni sau inacţiuni ale organelor vamale, în conformitate cu Legea contenciosului
administrativ, deoarece provin de la o autoritate publică şi stabilesc pe cale unilaterală
o obligaţie în sarcina unui subiect de drept, parte într-un raport juridic de drept public.
Se atenţionează că procesele verbale şi actele (rapoartele) întocmite în baza controlului efectuat constituie acte preparatorii, care pot fi contestate în instanţă de contencios
administrativ concomitent cu actul administrativ contestat. În cazul în care, prin aceste
acte, se aplică sancţiuni pecuniare aferente taxelor şi impozitelor sau sancţiuni de altă
natură, actele menţionate pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ.
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Dacă prin procesul verbal al contravenţiei vamale se constată o contravenţie prevăzută de Codul contravenţional, atunci actul poate fi contestat în ordinea prevăzută de
legislaţia contravenţională.
Dispoziţiile de suspendare a conturilor bancare (art.129 alin.(5) Cod vamal), care
reflectă strict obligaţiile vamale, stabilite în baza deciziilor de regularizare, nu pot fi contestate separat în instanţele de contencios administrativ, întrucât sunt acte de executare
a obligaţiilor vamale nestinse şi/sau neanulate, şi nu sunt acte administrative, potrivit
legii contenciosului administrativ. În acest sens, pot fi contestate concomitent cu actele
administrative, în al căror temei a apărut obligaţia vamală.
În cazul în care dispoziţiile de suspendare a conturilor bancare reflectă o situaţie
diferită de obligaţiile vamale obligatorii, stabilite prin deciziile de regularizare, acestea
pot fi contestate separat în procedura contenciosului administrativ, în partea depăşirii
obligaţiilor vamale constatate.
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
4. Conform art.12713 Cod vamal, decizia de regularizare reprezintă un document
de o formă stabilită de Serviciul Vamal, întocmit de organele vamale, care serveşte drept
dovadă a apariţiei şi/sau anulării obligaţiei vamale, a restituirii drepturilor de import sau
de export plătite ori percepute în plus şi a măsurilor de politică economică şi care este
executoriu din momentul aducerii acestuia la cunoştinţă plătitorului vamal.
Decizia de regularizare se întocmeşte în cazurile prevăzute în Ordinul Serviciului
Vamal nr.333-O din 31.07.2014 cu privire la formularul, modul de completare şi utilizare a Deciziei de regularizare.
Titularul obligaţiei vamale semnează decizia de regularizare chiar şi în caz de dezacord,
iar în cazul refuzului sau neprezentării pentru semnare, decizia de regularizare este executorie, dacă acesta a fost comunicat titularului obligaţiei vamale în modul corespunzător.
În caz de dezacord, decizia de regularizare poate fi atacat în instanţă de contencios
administrativ în conformitate cu prevederile Codului vamal şi Legii contenciosului administrativ.
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.7 din 11.11.2013]
41. La fel, în condiţiile Codului vamal şi Legii contenciosului administrativ, pot
fi contestate de către persoana controlată şi rezultatele controlului ulterior, prin audit
postvămuire sau reverificarea declaraţiei vamale.
Actul de audit postvămuire reprezintă un document de forma stabilită de Serviciul
Vamal, întocmit de colaboratorul vamal al organului care a exercitat controlul, în care
se consemnează rezultatele auditului postvămuire.
Procesul-verbal de reverificare a declaraţiei vamale reprezintă un document de forma stabilită de Serviciul Vamal, întocmit de colaboratorul vamal al organului care a
exercitat reverificarea declaraţiei vamale, în care se consemnează rezultatele controlului.
În baza actului de audit postvămuire/procesului-verbal de reverificare a declaraţiei
vamale, organele vamale întreprind măsuri de calculare şi încasare a obligaţiilor vamale
constatate, conform procedurii stabilite de legislaţie (art.2029 Cod vamal).
[Pct.41 introdus prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
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5. Prin prisma pct.1 lit.v) din Metodologia de prelucrare a declaraţiei vamale în
detaliu, prin procedee informatice, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.480-O
din 18.12.2006, actul de inspecţie este definit ca document electronic ASYCUDA
World, întocmit pe parcursul fiecărei etape a procedurii informatice de declarare a
mărfurilor, pe baza constatărilor privind completarea declaraţiei vamale cu date eronate, nereale sau lipsa unor acte, referitoare la încadrarea tarifară, valoarea în vamă,
felul, cantitatea sau originea, cuantumul obligaţiei şi modul de aplicare a facilităţilor
vamale.
Actul de inspecţie cuprinde următoarele date aferente fiecărei declaraţii vamale:
denumire birou vamal, număr de înregistrare, data înregistrării, regim vamal, numărul
fiecărui articol ce face obiectul declaraţiei etc.
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
6. Actul de inspecţie este un act unilateral de voinţă şi purtător de efecte juridice, deoarece, prin emiterea lui, sunt stabilite anumite obligaţii în sarcina declarantului,
care poate fi utilizat numai în cadrul implementării modulelor Sistemului Informaţional
ASYCUDA World, faţă de utilizatorii acestui sistem, în cazul prelucrării declaraţiei vamale în detaliu prin procedee informatice.
Actul de inspecţie în Sistemul Informaţional ASYCUDA nu poate fi perfectat mai
târziu de momentul efectuării procedurilor vamale.
Actul de inspecţie prin care se modifică cuantumul obligaţiilor de import urmează
să fie motivat pe baza informaţiilor din Sistemul Informaţional ASYCUDA.
Actul de inspecţie care stă la baza unui proces-verbal privind săvârşirea unei contravenţii vamale cu caracter material sau care propune prezentarea de acte suplimentare
pentru stabilirea valorii în vamă, se consideră act preparator şi nu poate fi contestat
separat, ci doar concomitent cu decizia de sancţionare ca act administrativ.
[Pct.6 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
[Pct.6 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.7 din 11.11.2013]
7. În sensul art.288 Cod vamal, actele administrative, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali sunt contestate iniţial la Serviciul Vamal.
Excepţie de la regula enunţată este cazul în care se contestă actele de inspecţie cu
privire la majorarea valorii în vamă, emise în baza Legii cu privire la tariful vamal. La
discreţia declarantului este alegerea căilor de atac: în termen de 30 de zile, în faţa instanţei de judecată sau în termen de 10 zile, în faţa autorităţii vamale (art.7 alin.(4) din
Legea cu privire la tariful vamal, de aceea nu este obligatorie respectarea procedurii
prealabile, în cazurile ce ţin de aplicarea tarifului vamal şi în alte cazuri expres prevăzute
de legislaţia vamală.
Legislaţia vamală prevede în mod expres respectarea în mod obligatoriu a procedurii prealabile de soluţionare a litigiilor ce rezultă din raporturile vamale, de aceea nerespectarea procedurii de soluţionare extrajudiciară a contestaţiilor are drept consecinţă
restituirea cererii de chemare în judecată în baza art.170 alin.(1) lit.a) CPC sau scoaterea
acesteia de pe rol în temeiul art.267 lit.a) CPC.
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

607

8. Actele administrative, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale, ale colaboratorilor vamali pot fi atacate în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării
actului sau efectuării acţiunii/inacţiunii.
A atenţiona instanţele de judecată că termenul de 30 de zile, prevăzut de art.14 din
Legea contenciosului administrativ, este inaplicabil în faţa autorităţii vamale, deoarece
termenul contestării prealabile, care urmează a fi aplicat, este prevăzut de Codul vamal,
iar art.14 din Legea contenciosului administrativ prevede expres că termenul de 30 de
zile se va aplica, doar dacă legea nu dispune altfel.
[Pct.8 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
9. În sensul art.290 Cod vamal, contestaţia urmează să fie soluţionată în termen de 30
de zile calendaristice, calculat din ziua depunerii contestaţiei. Serviciul Vamal este în drept
să prelungească acest termen cu 30 de zile calendaristice, despre care reclamantul este informat în termen de 3 zile, cu prezentarea motivelor ce au stat la baza prelungirii termenului.
Dacă, din motive întemeiate, contestaţia nu a fost depusă în termenul prevăzut la
art.289 Cod vamal, Serviciul Vamal este în drept, la demersul reclamantului, să o repună
în termen. La demersul de repunere în termen se vor anexa probele ce dovedesc imposibilitatea depunerii contestaţiei în termen (art.291 Cod vamal).
Ca regulă, depunerea contestaţiei nu suspendă executarea actului administrativ
contestat sau efectuarea acţiunii contestate. În cazuri temeinic justificate, Serviciul Vamal poate dispune suspendarea executării actului administrativ contestat sau efectuării
acţiunii contestate (art.293 Cod vamal).
Contestaţia depusă repetat, care nu conţine informaţii sau argumente noi, nu se
examinează (art.292 Cod vamal).
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
10. Cererea prin care se solicită anularea actului administrativ emis de autoritatea
vamală sau recunoaşterea dreptului pretins poate fi înaintată în termen de 30 de zile în
instanţă de contencios administrativ, dacă legea nu dispune altfel. Acest termen curge
de la:
a) data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea acesteia;
b) data comunicării refuzului de soluţionare a unei cereri prin care se solicită recunoaşterea dreptului pretins sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea unei astfel de cereri;
c) data comunicării actului administrativ, în cazul în care legea nu prevede procedura prealabilă.
În cazul în care, conform art.290 Cod vamal, Serviciul Vamal a prelungit termenul
de soluţionare a cererii prealabile, termenul de 30 de zile de adresare în judecată începe
să curgă din momentul expirării termenului prelungit de examinare pe cale prealabilă
a contestaţiei.
[Pct.10 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
11. Cererea de chemare în instanţa de contencios administrativ se depune în scris
în conformitate cu prevederile art.166-167 Cod de procedură civilă.
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Reclamantul va depune, odată cu cererea de chemare în instanţa de contencios
administrativ, copia cererii prealabile cu dovada expedierii sau primirii acesteia de către organul respectiv, actul administrativ contestat ori, după caz, răspunsul organului
vamal sau avizul de respingere a cererii prealabile (art.19 din Legea contenciosului
administrativ).
Conform art.297 alin.(1) Cod vamal, cererea de chemare în judecată se va depune
în instanţa de contencios administrativ în a cărei rază de activitate se află organul vamal
ale cărui decizii, acţiuni sau a cărui inacţiune sunt atacate.
Potrivit art.33 CPC, 331 CPC, competente să judece litigiile legate de domeniul vamal sunt judecătoriile din raza de activitate a organului vamal ale cărui acte administrative, acţiuni sau a cărui inacţiune sunt atacate.
Reclamanţii, la înaintarea acţiunii cu privire la contestarea actelor organului vamal,
ale colaboratorului organului vamal, acţiunilor, inacţiunilor acestora, sunt eliberaţi de
achitarea taxei de stat.
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.7 din 11.11.2013]
[Pct.12 abrogat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
13. În sensul art.19 Cod vamal, toate persoanele (juridice, fizice) beneficiază de
drepturi egale pentru a introduce şi a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace
de transport.
Nimeni nu poate fi lipsit de dreptul de a introduce şi de a scoate din Republica
Moldova mărfuri şi mijloace de transport sau nu poate fi limitat în acest drept, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare (spre exemplu: exportul şi importul
substanţelor narcotice nominalizate în Hotărîrea Guvernului nr.1088 din 05.10.2004
cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, se efectuează doar în baza autorizaţiei de import/
export, cu indicarea nemijlocită a exportatorului şi a importatorului, precum şi a scopului operaţiunilor de import/export; exportul/importul mărfurilor supuse accizelor, enumerate în anexa la titlul IV al Codului fiscal, art.119-128; importul/exportul obiectelor
care prezintă valoare istorică, ştiinţifică, artistică sau altă valoare culturală, precum şi al
obiectelor de cult).
Sub noţiunea de mărfuri se subînţelege orice bun mobil: obiecte şi alte valori, inclusiv valori valutare (valută străină şi monedă naţională în numerar, documente de
plată şi valori mobiliare exprimate în valută străină şi monedă naţională), gaze naturale,
energie electrică, energie termică, alt fel de energie, precum şi mijloace de transport, cu
excepţia mijloacelor de transport folosite pentru transportul internaţional de pasageri şi
mărfuri, inclusiv containere şi alte instalaţii de transport.
14. Potrivit art.20 alin.(1) Cod vamal, anumite mărfuri şi mijloace de transport sunt
prohibite de legislaţie de a fi introduse sau scoase din Republica Moldova din considerente de securitate a statului, de asigurare a ordinii publice şi morale, de protecţie a mediului înconjurător, a obiectelor de artă, a obiectelor de valoare istorică şi arheologică,
de apărare a dreptului la proprietate intelectuală, de protecţie a pieţei interne, de apărare
a altor interese ale Republicii Moldova.
Mărfurile şi mijloacele de transport care cad sub incidenţa aliniatului precedent
trebuie să fie scoase imediat din Republica Moldova sau returnate în ţară, dacă nu sunt
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supuse confiscării conform legislaţiei Republicii Moldova, acordurilor internaţionale la
care aceasta este parte.
15. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în dependenţă de regimul vamal în care sunt plasate.
Regimul vamal presupune totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul mărfurilor şi al mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii comerciale şi
de destinaţia mărfurilor; orice regim vamal începe cu prezentarea către organele vamale
a mărfurilor şi mijloacelor de transport şi se încheie prin acordarea liberului de vamă.
Sunt stabilite următoarele regimuri vamale:
1) regimuri vamale definitive: import şi export.
Conform art.31 Cod vamal, importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce
sunt plătite drepturile de import şi sunt aplicate măsurile de politică economică.
Exportul, definit la art.38 Cod vamal, este un regim vamal în care mărfurile sunt
scoase de pe teritoriul vamal fără obligaţia reintroducerii lor pe acest teritoriu.
Sunt admise la export mărfurile produse în ţară, precum şi cele importate şi puse în
liberă circulaţie anterior, cu excepţia mărfurilor care sunt supuse unor măsuri de prohibiţie sau de restricţie în cadrul politicii economice;
2) regimuri vamale suspensive: tranzit, antrepozit vamal, perfecţionare activă (cu
suspendare), transformare sub control vamal, admitere temporară, perfecţionare pasivă.
Regimurile vamale suspensive sunt operaţiuni cu titlu temporar, ce au drept efect
suspendarea totală sau parţială de drepturile de import sau de export.
Tranzitul este regimul vamal în care mărfurile sunt transportate pe teritoriul vamal
sub supraveghere vamală de la un organ vamal la altul, fără perceperea drepturilor de
import şi de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu
prevede altfel.
Timpul tranzitului se stabileşte de organul vamal, dar nu poate depăşi 8 zile de la
data trecerii frontierei vamale.
Regimul vamal de tranzit poate fi internaţional sau naţional.
Tranzitul este internaţional atunci cînd organele vamale implicate în regimul vamal
de tranzit sunt organe vamale de frontieră.
Tranzitul este naţional atunci cînd cel puţin unul din organele vamale implicate în
procedura de tranzit este organ vamal intern (art.421 Cod vamal).
Sub acest regim, se pot plasa:
a) mărfurile nevămuite la intrarea în ţară, transportate în tranzit vamal pe teritoriul
Republicii Moldova, sub supraveghere vamală, cu garantarea taxelor vamale;
b) mărfurile vămuite la export în interiorul ţării, transportate pînă la frontieră.
Se atenţionează că mărfurile pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit numai cu
autorizaţia organului vamal şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art.43 Cod vamal,
cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
Regimul de antrepozit vamal este regimul vamal care permite depozitarea într-un
antrepozit a mărfurilor străine sub supraveghere vamală, fără perceperea drepturilor
de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică în perioada de depozitare.
Mărfurile autohtone destinate exportului în conformitate cu regimul vamal de export
pot fi plasate în antrepozit pe o perioadă aprobată de organele vamale, beneficiind de
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facilităţile acordate de Codul vamal, de Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale
prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.1140 din 02.11.2005, şi de alte acte normative.
Deţinătorul de antrepozit vamal, denumit în continuare antrepozitar, este persoana juridică care administrează şi gestionează antrepozitul vamal în baza autorizaţiei de
antrepozitare, eliberate de organul vamal.
Conform art.54 Cod vamal, în vederea obţinerii autorizaţiei de antrepozitare, solicitantul trebuie să depună, în scris, o cerere, care să conţină informaţiile necesare pentru
acordarea autorizaţiei, în special să demonstreze că există o raţiune economică pentru
antrepozitare.
Autorizaţia respectivă se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova, pe un termen de 2 ani.
În aprobarea dată de autoritatea vamală, se stabileşte şi termenul, în cadrul căruia
titularul de antrepozit este obligat să solicite acordarea unui nou regim vamal.
Un antrepozit vamal poate fi public sau privat.
Regimul vamal de perfecţionare activă permite ca următoarele mărfuri să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în una sau mai multe operaţiuni de prelucrare:
a) mărfurile străine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub formă de produse
compensatoare – fără încasarea drepturilor de import (cu excepţia taxei pentru proceduri
vamale) şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel;
b) mărfurile importate şi puse în liberă circulaţie – dacă sunt scoase de pe teritoriul
vamal sub formă de produse compensatoare. În acest caz, regimul vamal de perfecţionare activă se efectuează cu încasarea drepturilor de import şi restituirea acestora la
realizarea exportului.
Regimul de transformare sub control vamal permite ca mărfurile străine să fie
utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în operaţiuni ce le modifică natura sau starea,
fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică,
şi ca produsele rezultate din astfel de operaţiuni să fie puse în liberă circulaţie cu plata
drepturilor de import aferente acestor mărfuri.
Pentru a utiliza acest regim şi regimul precedent, este necesară autorizaţia de perfecţionare activă şi, respectiv, autorizaţia de transformare sub control vamal, care se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează perfecţionarea activă sau, corespunzător,
transformarea sub control vamal ori care este responsabilă de efectuarea acestora.
Autorizaţiile respective se eliberează numai persoanelor juridice din Republica
Moldova (art.59 şi art.64 Cod vamal).
Regimul vamal de admitere temporară permite utilizarea pe teritoriul Republicii
Moldova, cu suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor şi mijloacelor de transport străine destinate
reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale.
Pe toată durata regimului vamal de admitere temporară, mărfurile şi mijloacele
de transport trebuie să rămînă în proprietatea persoanei străine. Ele nu pot fi vîndute,
închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei
alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decît cu acordul organului vamal, după
plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie, cu excepţia derogărilor prevăzute de legislaţie.
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Pot fi plasate sub regim vamal temporar bunurile destinate prezentării sau utilizării
la expoziţii, tîrguri, congrese sau la alte manifestări similare; sculele şi instrumentele
speciale puse în mod gratuit la dispoziţia unei persoane juridice, pentru a fi utilizate la
fabricarea mărfurilor care să fie exportate în totalitate, cu condiţia ca aceste instrumente
şi scule să rămînă proprietatea unei persoane stabilite în străinătate; bunurile, de orice
natură, ce urmează să fie supuse încercărilor, experienţelor sau demonstraţiilor, inclusiv
încercărilor şi experienţelor necesare procedeelor de omologare, cu excepţia încercărilor, experienţelor sau demonstraţiilor care constituie o activitate lucrativă etc.
Sub regim vamal, de admitere temporară, sunt plasate şi bunurile procurate de
agenţii economici, conform contractului de leasing operaţional (art.67 alin.(3) Cod vamal).
Conform art.73 alin.(2) Cod vamal, în cazul rezilierii contractului de leasing operaţional până la expirarea acestuia, ca urmare a realizării de către locatar a opţiunii de
procurare a acestui bun, baza de calcul al drepturilor de import o va constitui valoarea în
vamă a mărfurilor date în leasing, stabilită la data plasării acestora în regim de admitere
temporară. Suma cumulativă a plăţilor calculate nu trebuie să depăşească suma drepturilor de import datorate la data introducerii bunului în regim de admitere temporară, în
cazul în care ar fi fost aplicat regimul vamal de import.
Organul vamal autorizează admiterea temporară numai a mărfurilor şi a mijloacelor de transport care pot fi identificate şi nu sunt prohibite de a fi introduse în Republica
Moldova.
[Compartiment modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.7 din 11.11.2013]
Perfecţionarea pasivă este un regim vamal în care mărfurile aflate în liberă circulaţie ori în supraveghere vamală în regim de perfecţionare activă sunt scoase pentru
prelucrare, transformare în afara teritoriului Republicii Moldova, iar produsele compensatoare sunt introduse cu exonerarea, totală sau parţială, de drepturile de import.
Exportul temporar de mărfuri în vederea perfecţionării pasive atrage aplicarea măsurilor de politică economică prevăzute pentru exportul definitiv de mărfuri. Operaţiunile de perfecţionare pasivă complementare celor de perfecţionare activă atrag aplicarea
măsurilor de politică economică prevăzute pentru reexportul de mărfuri.
Perfecţionarea pasivă se efectuează în baza autorizaţiei, care este eliberată de organul vamal numai persoanelor juridice din Republica Moldova.
În cadrul regimurilor vamale suspensive, legislaţia vamală mai defineşte regimurile
vamale cu impact economic: antrepozit vamal, perfecţionare activă, transformare sub
control vamal, admitere temporară, perfecţionare pasivă (art.23 alin.(2) Cod vamal).
[Pct.15 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
16. Se atenţionează că modalităţile, condiţiile de plasare a mărfurilor sub regimurile vamale definitive sau suspensive, precum şi condiţiile de acordare a autorizaţiilor
privind plasarea sub regimurile vamale sunt prevăzute în Regulamentul de aplicare a
destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1140 din 02.11.2005.
17. Potrivit art.117 Cod vamal, se percep, ca drepturi de import şi, respectiv, drepturi de export, următoarele taxe:
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a) taxa vamală;
b) taxa pe valoare adăugată;
c) accizele;
d) taxa pentru proceduri vamale.
Taxa vamală reprezintă o plată obligatorie, percepută de autoritatea vamală la introducerea sau scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal. Tipurile taxei vamale, modul
de stabilire şi de aplicare a ei sunt reglementate, conform Nomenclaturii combinate a
mărfurilor.
Taxă pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit general de stat care reprezintă
o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate
care sunt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi
din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova (art.93
pct.1) Cod fiscal, Titlul III, Capitolul I).
Acciz este un impozit general de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.
Mărfurile supuse accizelor sunt prevăzute în anexa la Titlul IV din Codul fiscal.
Potrivit art.121 Cod vamal, procedurile vamale reprezintă totalitatea serviciilor
acordate de organele vamale în sfera activităţii vamale.
Taxa pentru proceduri vamale se achită la utilizarea oricărei destinaţii vamale, cu
excepţia abandonului în favoarea statutului, dacă legislaţia nu prevede altfel.
Mijloacele băneşti încasate ca taxă pentru proceduri vamale se varsă la bugetul de stat.
Lista serviciilor vamale şi cuantumul taxei pentru proceduri vamale sunt prevăzute
în Anexa nr.2 la Legea cu privire la tariful vamal nr.1380 din 20.11.1997.
Taxa vamală se calculează şi se percepe în baza valorii în vamă a mărfii pînă la sau
la momentul prezentării declaraţiei vamale.
[Pct.17 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
[Pct.17 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.7 din 11.11.2013]
18. În sensul art.2 alin.(1) din Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din
20.11.1997, valoarea în vamă a mărfii este valoarea mărfii introduse pe sau scoase de pe
teritoriul vamal, stabilită în scopul perceperii taxelor vamale şi a altor impozite.
La art.10 din legea nominalizată, sunt stipulate metodele de determinare a valorii
în vamă a mărfii, şi anume:
1) în baza valorii tranzacţiei, respectiv, în baza preţului efectiv plătit sau de plătit
(art.11 din Legea cu privire la tariful vamal).
2) în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică (art.12 din Legea cu privire la tariful
vamal).
La utilizarea acestei metode, drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu marfă identică
– marfă care se aseamănă sub toate aspectele cu marfa de evaluat, inclusiv sub aspectul
caracteristicilor fizice, calităţii şi reputaţiei de piaţă, ţării de origine şi producătorului.
Deosebirile neesenţiale sub aspect exterior nu pot constitui o piedică pentru a considera
identice mărfurile care corespund în ce priveşte celelalte caracteristici ale definiţiei;
3) în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară (art.13 din Legea cu privire la tariful
vamal).
La utilizarea acestei metode, drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu marfă similară.
Se consideră similare mărfurile care, deşi nu sunt identice, au caracteristici asemănătoare
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şi se constituie din componente asemănătoare, fapt ce le permite să îndeplinească aceleaşi
funcţii ca şi marfa evaluată şi să fie interschimbabile din punct de vedere comercial.
Calitatea, existenţa mărcii comerciale, reputaţia pe piaţă, ţara de origine, producătorul sunt factorii care urmează a fi luaţi în consideraţie la determinarea similitudinii
mărfurilor;
4) în baza costului unitar al mărfii (art.15 din Legea cu privire la tariful vamal).
Valoarea în vamă a mărfii importate se va baza pe preţul unitar corespunzător vânzării acestei mărfi ori vânzării mărfii identice sau similare acesteia, în cea mai mare
cantitate totală, concomitent sau aproape concomitent cu importul mărfii de evaluat
către persoane care nu sunt în relaţii de interdependenţă cu vânzătorul şi cu condiţia
deducerii:
a) comisioanelor plătite ordinar sau convenite ori a marjei aplicate, în mod obişnuit, beneficiilor şi cheltuielilor generale, aferente vânzărilor de mărfuri de aceeaşi clasă
sau de acelaşi tip;
b) cheltuielilor obişnuite de transport şi de asigurare, precum şi cheltuielilor conexe, suportate pe teritoriul Republicii Moldova;
d) impozitelor şi taxelor pasibile de plată, în legătură cu importul sau vânzarea mărfurilor;
5) în baza valorii calculate a mărfii (art.16 din Legea cu privire la tariful vamal).
Valoarea în vamă a mărfii se va baza pe valoarea calculată a acesteia, incluzînd valoarea sau preţul materialelor şi operaţiunilor de fabricare sau ale altor lucrări pentru
producerea mărfii; volumul beneficiilor şi cheltuielilor generale, egal celui inclus de obicei în cuantumul vînzărilor de mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip cu marfa de
evaluat, fabricate de producători, cu destinaţia ţării de import; alte cheltuieli prevăzute
la art.11 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la tariful vamal;
6) prin metoda de rezervă (art.17 din Legea cu privire la tariful vamal).
În cazul în care valoarea în vamă a mărfii nu poate fi determinată prin aplicarea metodelor specificate la art.11, 12, 13, 15 şi 16 din Legea cu privire la tariful vamal, aceasta se
determină pe baza datelor disponibile pe teritoriul vamal, prin mijloace rezonabile compatibile cu principiile şi dispoziţiile generale ale art.VII din Acordul General pentru Tarife
şi Comerţ (GATT) şi ale acordului de punere în aplicare a art.VII din acordul menţionat.
[Pct.18 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
19. Procedura de declarare a valorii în vamă este reglementată, respectiv, de Legea
cu privire la tariful vamal şi de Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor nr.974 din 15.08.2016.
Valoarea în vamă a mărfii se calculează şi se anunţă de către declarant, prin depunerea la organul vamal a unei declaraţii pentru valoarea în vamă, însoţite de acte ce
confirmă corectitudinea acesteia.
Autoritatea vamală exercită controlul asupra corectitudinii valorii în vamă.
În cazul în care nu există date ce ar proba corectitudinea valorii în vamă a mărfii
anunţate sau există temei de a considera că datele prezentate de declarant nu sunt veridice şi/sau suficiente, autoritatea vamală este în drept de sine stătător să determine
valoarea în vamă a mărfii, aplicînd consecutiv metodele prevăzute de legislaţie.
[Pct.19 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
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20. Declaraţia pentru valoarea în vamă se depune la organul vamal de către declarant sau reprezentantul acestuia, pe propria responsabilitate, concomitent cu declaraţia
vamală în detaliu.
Pentru declararea valorii în vamă, stabilită potrivit art.11 din Legea cu privire la
tariful vamal, declarantul întocmeşte şi prezintă o declaraţie pentru valoarea în vamă,
pe un formular D.V. l
Cu excepţia cazurilor în care acest lucru este indispensabil pentru perceperea corectă a drepturilor de import, declaraţia pentru valoarea în vamă nu se va depune:
a) în cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor importate în cadrul unei tranzacţii nu depăşeşte echivalentul sumei de 5000 de euro, cu condiţia ca acestea să nu
reprezinte tranzacţii fracţionate sau multiple de la acelaşi expeditor pentru acelaşi
destinatar;
b) în cazul plasării mărfurilor sub anumite destinaţii vamale exonerate/suspendate
de plata drepturilor de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale;
c) în cazul introducerii mărfurilor de către persoanele fizice;
d) în cazul în care declarantul deţine statut de agent economic autorizat (AEO).
În cazul importurilor de mărfuri de acelaşi tip, furnizate de acelaşi vânzător către
acelaşi cumpărător, în aceleaşi condiţii comerciale, organul vamal este în drept să nu solicite declaraţia de valoare D.V. l pentru fiecare tranzacţie de import. Aceasta se depune
ori de câte ori se modifică împrejurările tranzacţiei.
Pentru confirmarea valorii în vamă a mărfurilor importate, declarantul prezintă
acte, potrivit prevederilor pct.291 al Hotărârii Guvernului nr.1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale, prevăzute de Codul
vamal al Republicii Moldova, şi anume, acte care confirmă datele înscrise în declaraţie,
dar minimum următoarele acte obligatorii: factura; documentele de transport; actele
permisive, necesare pentru acordarea liberului de vamă.
În cazul în care organul vamal constată neconcordanţe sau nereguli între datele
care se conţin în actele prezentate de declarant şi/sau dacă Sistemul Informaţional Integrat Vamal identifică criteriul de selectivitate, în baza procesului de administrare a
riscurilor, în temeiul prevederilor art.7 alin.(2) din Legea cu privire la tariful vamal şi
pct.292 din Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale, prevăzute de Codul vamal
al Republicii Moldova, organul vamal este în drept să solicite declarantului date şi informaţii suplimentare, în funcţie de specificul tranzacţiei.
Declarantul, din proprie iniţiativă, este în drept să prezinte şi alte acte, în scopul
confirmării valorii în vamă anunţate.
Procedura de control a valorii în vamă este stabilită de Hotărârea Guvernului nr.974
din 15.08.2016, pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii
în vamă a mărfurilor.
În cazul în care metoda de tranzacţie nu poate fi acceptată, organul vamal informează declarantul, prin înmânarea actului de inspecţie despre:
a) necesitatea prezentării actelor/informaţiilor suplimentare pentru confirmarea
valorii în vamă în termenul ce nu va depăşi prevederile art.199 din Codul vamal; sau
b) dreptul de a declara valoarea în vamă a mărfurilor, prin aplicarea metodelor,
prevăzute de articolele 12-17 din Legea cu privire la tariful vamal, cu dreptul de a plasa
mărfurile în liberă circulaţie; sau
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c) dreptul de constituire de către declarant a unei garanţii suficiente, cu dreptul de
a plasa mărfurile în liberă circulaţie.
Atunci când declarantul furnizează actele şi/sau informaţiile suplimentare solicitate de organul vamal, dar, în urma examinării acestora, suspiciunile privind veridicitatea
valorii în vamă declarate nu sunt înlăturate şi/sau persistă factori de risc potenţial (discrepanţe considerabile stabilite prin compararea valorii mărfurilor de evaluat cu valoarea mărfurilor identice sau similare perfectate) sau declarantul nu prezintă în termenul
stabilit acte şi/sau informaţii suplimentare, organul vamal informează declarantul, prin
înmânarea actului de inspecţie, despre:
a) dreptul de a declara valoarea în vamă a mărfurilor, prin aplicarea consecutivă a
metodelor, prevăzute de articolele 12-17 din Legea cu privire la tariful vamal; sau
b) obligaţia de constituire de către declarant a unei garanţii suficiente, în mărimea
stabilită de către organul vamal.
În cazul acordului declarantului cu actul de inspecţie al organului vamal, acesta va
depune declaraţia pentru valoarea în vamă, prin aplicarea metodelor, prevăzute de articolele 12-17 din Legea cu privire la tariful vamal.
În cazul dezacordului declarantului cu actul de inspecţie al organului vamal, acesta
va constitui o garanţie ce reprezintă diferenţa dintre drepturile de import, calculate pe
baza valorii în vamă a mărfii, determinată de autoritatea vamală şi drepturile de import,
calculate pe baza valorii în vamă, declarate de declarant.
Actul de inspecţie care propune dreptul de a declara valoarea în vamă a mărfurilor,
prin aplicarea altei metode decât prima sau constituirea de către declarant a unei garanţii suficiente în mărimea stabilită de către organul vamal, va putea fi contestat în termen
de 30 de zile de la data comunicării, în instanţa de judecată sau în termen de 10 zile, la
organul vamal.
[Pct.20 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
[Pct.20 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.7 din 11.11.2013]
21. Conform art.1412 Cod vamal, clasificarea mărfurilor se efectuează de către declarant. Ea constă în stabilirea, pentru mărfurile declarate organelor vamale, a unui cod,
conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor şi normelor metodologice existente. În
caz de clasificare incorectă a mărfurilor, organele vamale au dreptul să efectueze de sine
stătător clasificarea lor, în corespundere cu Nomenclatura combinată a mărfurilor şi
normele metodologice existente, prin emiterea deciziei de clasificare a mărfurilor.
Decizia Serviciului Vamal cu privire la clasificarea mărfurilor este obligatorie. În
cazul dezacordului cu aprecierea poziţiei tarifare a mărfurilor realizată de organul vamal şi explicaţiile din decizia respectivă, declarantul este în drept să conteste decizia în
modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
Clasificarea mărfurilor se efectuează în corespundere cu Legea nr.172 din 25.07.2014
privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.
Conform art.II al Legii nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii
combinate a mărfurilor, în cazul apariţiei unor divergenţe la clasificarea şi codificarea
mărfurilor, se dispune utilizarea Notelor explicative ale Convenţiei internaţionale, privind Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte.
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În cazul apariţiei unor divergenţe între declarant şi organul vamal cu privire la clasificarea mărfurilor, pentru elucidarea unor aspecte ştiinţifice etc., care cer cunoştinţe
speciale, legislaţia în vigoare permite antrenarea specialistului în domeniu pentru a se
pronunţa asupra problemei apărute sau solicitarea efectuării unei expertize sau aplicarea notelor explicative ale Organizaţiei Mondiale a Vămilor.
[Pct.21 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
22. La examinarea acestei categorii de pricini, instanţa de judecată nu este în drept
de sine stătător să efectueze clasificarea mărfurilor, conform Nomenclaturii combinate
a mărfurilor, ci trebuie să se pronunţe asupra legalităţii şi temeiniciei actelor administrative, emise de către organele vamale, acţiunilor sau inacţiunilor acestora, să constate
şi să elucideze toate circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii şi
care au stat la baza emiterii hotărârii judecătoreşti.
Se atenţionează instanţele de judecată că, în conformitate cu prevederile art.230
CPC, la soluţionarea acestei categorii de pricini, instanţele judecătoreşti, printr-o încheiere, pot atrage, din oficiu sau la cererea oricărui participant la proces, specialişti în
domeniul respectiv pentru consultaţii, explicaţii şi ajutor tehnic.
[Pct.22 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
221. În baza art.1811 Cod vamal, organul vamal are dreptul la efectuarea controlului
ulterior, care se bazează pe administrarea riscurilor, este efectuat imperativ în scopuri
vamale, în vederea asigurării aplicării corecte a legislaţiei şi confirmării sau infirmării
conformării declarantului la aceasta. Controlul ulterior este efectuat, potrivit procedurii
stabilite de Guvern, prin auditul postvămuire sau reverificarea declaraţiei vamale, pe o
perioadă ce nu depăşeşte termenul de prescripţie de 4 ani, stabilit la art.127 alin.(10).
[Pct.221 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
[Pct.221 introdus prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.7 din 11.11.2013]
222. Prevederile art.2021-2029 Cod vamal acordă organelor vamale dreptul de a efectua auditul postvămuire, care este o formă de control vamal şi are drept scop verificarea
respectării legislaţiei în vigoare, de către persoanele stabilite în Republica Moldova, la momentul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală a Republicii Moldova şi plasării acestora
sub o destinaţie vamală, şi căruia poate fi supusă orice persoană care are tangenţe directe
sau indirecte, cu titlu profesional, în operaţiunile supuse auditului postvămuire sau persoanele care dispun de documentele şi datele respective, din motive profesionale.
Auditul postvămuire se efectuează de organele vamale, conform procedurilor stabilite de Guvern, iar pentru exercitarea acestuia, organele vamale verifică toate documentele şi datele care se referă la operaţiunile privind mărfurile în cauză sau la alte operaţiuni comerciale, anterioare sau ulterioare, implicând aceste mărfuri. Organele vamale
pot să examineze aceste mărfuri şi/sau să preleveze eşantioane, dacă este încă posibil să
se efectueze o asemenea verificare sau prelevare. Auditul postvămuire se efectuează, în
baza unui ordin de control, emis de către directorul general al Serviciului Vamal/şeful
Biroului Vamal sau de persoanele împuternicite de aceştia.
Ordinul despre efectuarea auditului postvămuire se va aduce la cunoştinţă persoanei audiate, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de iniţierea controlului, cu excepţia

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

617

controlului inopinat. Perioada de desfăşurare a auditului postvămuire nu trebuie să depăşească 2 luni de la data iniţierii acestuia. Însă, în cazuri întemeiate şi justificate documentar, poate fi decisă prelungirea perioadei de desfăşurare, dar nu mai mult de 4 luni
sau sistarea auditului postvămuire. Perioada sistării şi prezentării documentelor nu se
include în durata efectuării auditului postvămuire.
Contestarea ordinului de efectuare a auditului postvămuire, de suspendare sau de
prelungire a auditului nu împiedică efectuarea controlului.
Suspendarea de către instanţa de judecată a ordinului de efectuare a auditului postvămuire, de prelungire sau de modificare a auditului postvămuire nu împiedică efectuarea controlului ulterior, prin audit postvămuire.
Rezultatele auditului postvămuire se consemnează în actul de audit postvămuire,
care se întocmeşte în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea procesului de audit
postvămuire.
În baza actului de audit postvămuire, organele vamale întreprind măsuri de calculare şi încasare a obligaţiilor datorate, conform procedurii stabilite de legislaţie.
În conformitate cu prevederile art.2024 Cod Vamal, rezultatele controlului ulterior,
prin audit postvămuire sau reverificarea declaraţiei vamale, pot fi contestate de către
persoana controlată, în termen de 15 zile, la organul vamal.
[Pct.222 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
[Pct.222 introdus prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.7 din 11.11.2013]
23. Conform art.1 pct.13) Cod vamal, declarant este orice persoană care are dreptul
de a dispune de mărfuri şi/sau de mijloace de transport şi întocmeşte declaraţia vamală,
în numele său sau în al cărei nume este întocmită declaraţia vamală.
Broker vamal este persoana juridică, înregistrată conform legislaţiei în vigoare,
care deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal, eliberată de Camera de Licenţiere, şi care, în numele şi pentru terţe persoane, declară mărfurile, le prezintă pentru
vămuire, efectuează şi alte operaţiuni vamale (art.162 alin.(1) Cod vamal).
Activitatea brokerului vamal este reglementată de Codul vamal, Capitolul IV, secţiunea a 25-a, şi de Regulamentul cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1290 din
09.12.2005.
[Pct.23 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
[Pct.24 exclus prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.7 din 11.11.2013]
25. Angajatul care efectuează operaţiuni vamale în numele brokerului vamal, în
cazul în care a comis o contravenţie vamală, poate fi tras la răspundere contravenţională
potrivit Codului contravenţional al RM, iar brokerul vamal, în al cărui nume angajatul
a efectuat operaţiuni de vămuire, este sancţionat material conform prevederilor art.231,
232 Cod vamal.
Conform pct.44 şi 47 din Hotărîrea Guvernului nr.1290 din 09.12.2005 privind
aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal şi a angajatului,
brokerul vamal este responsabil pentru determinarea corectă a valorii în vamă a mărfii,
autenticitatea documentelor şi datelor folosite în acest scop şi, în exercitarea atribuţiilor
sale, are ca principală obligaţie asigurarea, în faţa organelor vamale, a respectării legis-
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laţiei vamale şi fiscale pentru operaţiunile efectuate în numele agenţilor economici. De
asemenea, el răspunde în mod solidar cu agentul economic, în condiţiile prevăzute de
Codul vamal, de obligaţiile privind achitarea drepturilor de import sau de export şi altor
plăţi aferente prelungirii termenului de achitare.
[Pct.25 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.7 din 11.11.2013]
26. În sensul art.85 Cod vamal, zona liberă este o parte a teritoriului vamal în care
mărfurile străine sunt introduse şi utilizate fără plata drepturilor de import şi fără
aplicarea măsurilor de politică economică, potrivit procedurii stabilite de acest cod şi
de alte acte normative, în cazul cînd legislaţia nu prevede altfel, iar mărfurile autohtone sunt introduse şi utilizate cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul vamal
de export.
În sensul art.1 alin.(1) din Legea cu privire la zonele economice libere nr.440-XV
din 27.07.2001, zonele economice libere (ZEL) sunt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sunt permise, în regim preferenţial, anumite genuri ale activităţii de întreprinzător.
Activitatea zonelor libere ce ţine de domeniul vamal este reglementată de Codul
vamal, Capitolul II, secţiunea a 13-a, de Codul fiscal, de Legea cu privire la zonele
economice libere nr.440-XV din 27.07.2001, de Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.1140 din 02.11.2005, şi, respectiv, de legile în al căror temei au fost
instituite.
27. Pe teritoriul zonelor libere este stabilit regimul de declarare obligatorie în vamă
a mărfurilor (serviciilor) introduse pe şi scoase de pe acest teritoriu. Vămuirea mărfurilor introduse sau scoase din zonele libere se efectuează în baza declaraţiei.
Pentru rezidenţii zonelor economice libere, legislaţia în vigoare oferă anumite facilităţi, cum ar fi scutirile la plata accizelor şi taxelor vamale la import; impozitele la
cota zero a TVA la mărfurile şi serviciile introduse în ZEL; operativitatea în perfectarea
procedurilor de import/export etc.
La art.28 lit.l) din Legea cu privire la tariful vamal, sunt stabilite cazurile în care
mărfurile (serviciile) sunt scutite de plata drepturilor de import şi de export, cu excepţia
taxei pentru procedurile vamale.
Potrivit art.104 lit.f) Cod fiscal, sunt impozitate la cota zero a TVA mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova,
livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova,
precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone economice libere ale Republicii
Moldova unul altuia.
În baza pct.319 din Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale, prevăzute de
Codul vamal al RM, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005, Serviciul Vamal poate stabili proceduri simplificate de vămuire pentru mărfurile introduse
sau scoase din zonele libere de către rezidenţii acestor zone. Introducerea zilnică în zona
liberă a mărfurilor autohtone, în scopuri necomerciale, având valoarea totală indicată
în documentele de însoţire ale acestora, care nu va depăşi suma de 500 de euro, inclusiv,
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cu excepţia cazurilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, se realizează fără completarea
declaraţiei vamale.
[Pct.27 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
[Pct.27 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.7 din 11.11.2013]
28. Se atenţionează că, conform art.13 alin.(2) din Legea cu privire la zonele economice libere nr.440 din 27 iulie 2001, în cazul în care sunt adoptate legi noi care înrăutăţesc condiţiile de activitate a rezidenţilor în ceea ce priveşte regimurile vamal, fiscal
şi alte regimuri prevăzute de legile referitoare la activitatea zonelor libere, rezidenţii
sunt în drept, pe parcursul unei perioade de 10 ani, dar care nu va depăşi termenul de
funcţionare a zonei libere concrete, să activeze conform prevederilor legilor în vigoare
pînă la data punerii în aplicare a noilor legi. Această normă se va aplica activităţii desfăşurate de rezidenţi în cadrul proiectelor investiţionale înregistrate pînă la adoptarea
legii noi.
29. Încălcarea reglementărilor vamale săvîrşită prin acţiuni sau inacţiune care atrag
răspunderi stabilite în Codul contravenţional şi Codul vamal se numeşte contravenţie
vamală.
Legislaţia vamală în vigoare prevede răspunderea contravenţională sau materială
pentru contravenţia vamală.
Persoanele fizice sunt pasibile de răspundere pentru contravenţii vamale dacă la
data comiterii lor au împliniţi 16 ani.
Persoanele fizice, persoanele cu funcţie de răspundere şi persoanele juridice sunt
pasibile de răspundere contravenţională, în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova, iar persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, fără a se constitui persoană juridică, sunt pasibile de
răspundere materială, în conformitate cu prevederile Codului vamal.
[Pct.29 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
30. Tipurile de încălcări ale regulilor vamale cu răspundere contravenţională sunt
enumerate în art.79 alin.(3), art.265 şi art.287-2872 Cod contravenţional, iar tipurile de
contravenţii vamale cu răspundere materială sunt prevăzute în art.231, 232 Cod vamal.
Cazurile cu privire la încălcarea regulilor vamale cu răspundere contravenţională se soluţionează, în conformitate cu prevederile Codului contravenţional, iar cele cu privire la
contravenţiile vamale cu răspundere materială – în conformitate cu Codul de procedură
civilă, Legea contenciosului administrativ şi alte acte normative aplicabile.
[Pct.30 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
[Pct.30 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.7 din 11.11.2013]
31. Conform art.231 Cod vamal, sunt considerate încălcări ale reglementărilor vamale, pasibile de răspundere materială, următoarele tipuri de contravenţii vamale:
1) trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor cu eludarea controlului vamal (trecerea prin alte locuri decît cel de amplasare al organului vamal sau în afara orelor de program ale acestuia) sau tăinuindu-le de el (cu folosirea ascunzişurilor sau prin alte metode
care împiedică descoperirea mărfurilor), în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii
de contrabandă sau ale altor infracţiuni.

620

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

Potrivit art.22 Cod vamal, trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală se face, în dependenţă de regimul vamal în care sunt plasate, iar, în conformitate cu art.26 Cod vamal, trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală este permisă numai în locurile stabilite de organul vamal şi în orele lui de
program. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală poate fi
efectuată în alte locuri şi în ore extraprogram, numai cu acordul organului vamal. Astfel,
orice trecere a mărfurilor, în condiţiile enumerate în pct.1) sus-enunţat, constituie contravenţie vamală pasibilă de răspundere materială, care este sancţionată, conform art.232
Cod vamal, dacă valoarea în vamă a mărfurilor nu depăşeşte 20 de salarii medii lunare
pe economie prognozate, stabilite prin Hotărârea de Guvern, în vigoare la momentul
săvârşirii faptei. În cazul în care valoarea mărfurilor depăşeşte 20 de salarii medii lunare
pe economie prognozate, stabilite prin Hotărârea de Guvern, în vigoare la momentul
săvârşirii faptei, se impune răspunderea penală, prevăzută de legislaţia în vigoare;
2) trecerea de mărfuri peste frontiera vamală cu documente falsificate, nevalabile sau
dobîndite pe căi ilegale, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă
sau ale altor infracţiuni.
Document falsificat este documentul confecţionat de o persoană neautorizată sau
documentul autentic în care au fost introduse informaţii denaturate, de exemplu pe
calea nimicirii unei părţi din text, introducerii în el a informaţiilor suplimentare etc.
Document nevalabil este documentul obţinut pe cale legală, însă care, din anumite
cauze, şi-a pierdut valabilitatea, de exemplu i-a expirat termenul de acţiune.
Document dobîndit pe cale ilegală este documentul obţinut de persoana interesată prezentînd persoanei împuternicite pentru aceasta, în calitate de temei pentru
eliberarea lui, a datelor vădit false sau a documentelor falsificate sau obţinut în urma
abuzului de serviciu din partea unei persoane cu funcţie de răspundere, care s-a folosit
de situaţia de serviciu, sau în urma neglijenţei din partea acestei persoane la eliberarea
documentului;
3) nedeclararea, în termenele stabilite, a mărfurilor la import.
Declaraţia vamală este depusă la organul vamal de frontieră în ziua lucrătoare imediat următoare zilei de trecere a frontierei vamale, iar în cazul finalizării regimului vamal de tranzit, în decursul unei zile lucrătoare imediat următoare zilei în care regimul
vamal de tranzit a fost încheiat (art.176 alin.(1) Cod vamal).
La judecarea acestei categorii de cauze, instanţele judecătoreşti vor lua în consideraţie faptul că, în conformitate cu art.4 Cod vamal, teritoriul Republicii Moldova reprezintă un teritoriu vamal unic ce include teritoriul terestru, apele interioare, apele
teritoriale şi spaţiul aerian de deasupra acestora.
Pe teritoriul Republicii Moldova se pot afla zone libere şi antrepozite vamale. Zonele libere şi antrepozitele vamale sunt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova, în
care se aplică regimul vamal respectiv.
Frontiera de stat a Republicii Moldova, perimetrul zonelor libere şi al antrepozitelor vamale constituie frontiera vamală a Republicii Moldova;
4) transportul, depozitarea, procurarea mărfurilor introduse pe teritoriul vamal cu
eludarea controlului vamal ori tăinuite de el, ori cu utilizarea de documente sau mijloace
de identificare false, nedeclarate sau declarate neautentic, precum şi transportul, depozitarea, procurarea mărfurilor pentru care sunt prevăzute facilităţi la plata drepturilor de
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import sau de export, la utilizarea sau înstrăinarea lor în alte scopuri decît cele pentru
care au fost acordate facilităţile şi fără autorizaţia organului vamal.
Document care conţine date neautentice este documentul care, de fapt, este autentic, însă în el au fost introduse informaţii ce nu corespund realităţii. Concomitent,
el păstrează elementele şi indicii originalului (se execută pe formular oficial, conţine
numele şi posturile persoanelor împuternicite să-l semneze ş.a.m.d.), însă informaţiile
introduse în el (textul, materialele numerice) sunt false.
Art.103 alin.(1), (2), (3) Cod fiscal enumeră cazurile când, la importul sau exportul
de mărfuri, nu se aplică TVA.
Se va ţine cont că, în sensul art.128 lit.h) Cod vamal, obligaţia vamală, inclusiv în
privinţa mărfurilor şi mijloacelor de transport puse condiţionat în circulaţie şi destinate
introducerii în capitalul statutar (social), se va considera stinsă şi nu se vor încasa drepturile de import, în cazul pierderii, distrugerii mărfurilor, cauzate de o forţă majoră.
Instanţele de judecată vor avea în vedere faptul că, potrivit art.103 alin.(1) pct.29)
Cod Fiscal şi art.28 lit.q2) din Legea cu privire la tariful vamal, TVA şi taxa vamală nu se
aplică la importul activelor materiale, pe termen lung, utilizate nemijlocit la fabricarea
produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în
capitalul statutar (social), în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie.
Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Hotărârea Guvernului nr.145 din 26.02.2014, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale, stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie
1997 cu privire la tariful vamal.
La active materiale, pe termen lung, utilizate nemijlocit la fabricarea produselor,
la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor se atribuie activele, a căror uzură se
raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate.
Activele materiale, pe termen lung, care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă, nu pot fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptând locaţiunea bunurilor imobile), atât integral, cât şi părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3
ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii, cu excepţia
cazului în care aceste active materiale, pe termen lung, sunt exportate, dacă anterior au
fost importate şi nu au suferit modificări, în afara uzurii normale. În cazul în care aceste
active materiale, pe termen lung, se înstrăinează, se transmit în folosinţă sau posesie,
atât integral, cât şi părţi componente ale acestora, până la expirarea a 3 ani, TVA şi taxa
vamală se calculează şi se achită de către beneficiar (cumpărător), pornind de la valoarea
indicată în factura eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă, în
cazul livrării de active materiale, pe termen lung sau de la valoarea în vamă, la momentul depunerii declaraţiei vamale, în cazul importului acestora.
În temeiul art.35 Cod vamal, mărfurile puse în liberă circulaţie, cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale, pe motivul destinaţiei lor finale, rămân sub supraveghere vamală. Supravegherea vamală, conform condiţiilor prevăzute pentru acordarea unor astfel
de facilităţi fiscale şi vamale, încetează a mai fi aplicată, cu condiţia achitării drepturilor
de import datorate, în cazul în care mărfurile: sunt distruse, cu excepţia cazurilor de forţă majoră; sunt utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de legislaţie pentru aplicarea
facilităţilor fiscale şi vamale, cu excepţia exportului lor, dacă nu au suferit modificări în
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afara uzurii normale; nu pot fi identificate din lipsa informaţiei, documentelor justificative şi a persoanei, în gestiunea căreia au fost înregistrate astfel de importuri.
Mărfurile care au fost puse în liberă circulaţie, cu acordarea de facilităţi fiscale şi
vamale, pe motivul destinaţiei lor finale, până la 1 ianuarie 2014, pot fi utilizate în alte
scopuri decât cele pentru care au fost importate, în condiţiile prevăzute la alin.(2).
Mărfurile pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost importate,
fără achitarea drepturilor de import, după expirarea termenului de 3 ani din momentul obţinerii facilităţilor, dacă legislaţia pentru aplicarea facilităţilor fiscale şi vamale nu
prevede altfel.
Instanţa va reţine că scopul acordării facilităţii îl constituie: plasarea mărfurilor în
capitalul statutar, utilizarea acestora, pe termen lung şi utilizarea lor nemijlocit la fabricarea produselor şi la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor agentului economic importator. Prin urmare, încheierea oricăror contracte ce ar pune la dispoziţia
altor persoane bunurile în cauză trebuie înţeleasă ca o încălcare a condiţiilor impuse de
legislaţia în domeniu;
5) nerespectarea de către titularul regimului vamal suspensiv (cu excepţia regimului
de tranzit) a termenelor, obligaţiilor şi condiţiilor stabilite pentru derularea şi încheierea
acestui regim.
Regimurile vamale suspensive sunt operaţiuni cu titlu temporar, ce au drept efect
suspendarea totală sau parţială de drepturile de import sau de export.
Organele vamale autorizează plasarea mărfurilor sub un regim vamal suspensiv numai dacă pot asigura supravegherea şi controlul acestui regim. Cheltuielile suplimentare
ocazionate de acordarea regimului vamal suspensiv sunt suportate de titularul acţiunii.
Răspunderea materială pentru contravenţia vamală prevăzută de art.231 pct.5) Cod
vamal survine în cazul în care titularul regimului vamal suspensiv nu a respectat termenele, obligaţiile şi condiţiile stabilite de organul vamal.
Prin autorizaţia emisă, organul vamal fixează termenul şi condiţiile de derulare şi
încheiere a regimului vamal suspensiv. Termenul de încheiere a regimului vamal suspensiv, cu excepţia regimului vamal de tranzit, poate fi prelungit de către organul vamal
care a autorizat regimul sau, în caz de refuz, de către organul vamal ierarhic superior, la
cererea scrisă, argumentată a titularului operaţiunii, depusă în cadrul termenului acordat iniţial (art.29 alin.(3) Cod vamal).
În cazul mărfurilor plasate în regim de Antrepozit vamal, se va considera încălcare
a termenului stabilit, depăşirea termenului pentru valabilitatea Autorizaţiei de funcţionare a antrepozitului vamal.
Aplicarea unor interdicţii asupra mărfurilor sau mijloacelor de transport (exemplu
sechestrul), aflate în regimul vamal de admitere temporară, nu se răsfrânge în niciun fel
asupra termenelor, obligaţiilor şi condiţiilor stabilite pentru derularea regimului vamal
de admitere temporară a mărfurilor şi mijloacelor de transport. Aceste circumstanţe pot
servi drept motiv de a solicita Serviciului Vamal prelungirea termenului de admitere
temporară a mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul Republicii Moldova.
Titularul regimului vamal suspensiv este obligat să respecte termenele, obligaţiile şi
condiţiile stabilite, pentru derularea şi încheierea acestui regim.
La expirarea termenului regimului vamal de admitere temporară a mărfurilor şi
mijloacelor de transport, titularul regimului este obligat să le reexporteze ori să li se
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atribuie o altă destinaţie, aprobată de vamă. Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor şi
mijloacelor de transport poate avea loc, numai după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale.
În împrejurări excepţionale, Serviciul Vamal, la cererea argumentată a solicitantului, poate să prelungească termenul specificat, care însă nu va depăşi termenul de
10 ani cumulativ, întru a permite utilizarea autorizată a mărfurilor şi mijloacelor de
transport.
Pentru plasarea mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimurile vamale suspensive, legislaţia în vigoare prevede acordarea de către organele vamale a autorizaţiilor.
Modalităţile, condiţiile de acordare, de eliberare a autorizaţiilor cu privire la plasarea
mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimurile vamale sunt reglementate de Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale, prevăzute de Codul vamal al Republicii
Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005;
6) depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor însoţitoare ce conţin date eronate despre regimul vamal, valoarea facturată, valoarea în vamă, tipul, codul, cantitatea
sau originea mărfurilor transportate, dacă acest fapt conduce la exonerarea totală sau
parţială de drepturi de import.
Factura este un document financiar emis de o companie (furnizorul) către o altă
companie sau persoană (clientul), document ce conţine lista cu produsele vîndute sau
serviciile prestate clientului de către furnizor.
Originea mărfurilor se determină conform Legii cu privire la tariful vamal
nr.1380-XIII din 20.11.1997, în scopul aplicării măsurilor tarifare şi netarifare de reglementare a activităţii economice externe, şi Regulamentului cu privire la regulile de
origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13.12.2002.
Ţară de origine este considerată ţara unde marfa a fost fabricată integral sau a fost
supusă unei transformări substanţiale. Drept ţară de origine a mărfii pot fi considerate
şi un grup de ţări, o uniune vamală de ţări, o regiune sau o parte a ţării, în cazul în care
este necesar de a le evidenţia în scopul determinării originii mărfii.
Originea mărfurilor este atestată prin certificatul de origine, eliberat de autoritatea
competentă a ţării de export, iar în lipsa acestuia – în baza documentelor de însoţire a
mărfii. Acestea se prezintă împreună cu declaraţia vamală şi alte documente care urmează să fie perfectate de către autoritatea vamală.
Se va ţine cont că, potrivit art.231 pct.6) Cod vamal, în coroborare cu art.232 pct.
1
b ) din acelaşi cod, sancţionarea materială sub formă de amendă din valoarea obiectului
contravenţiei sau confiscarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei poate
avea loc doar în cazurile în care datele eronate despre regimul vamal, valoarea facturată,
valoarea în vamă, tipul, codul, cantitatea sau originea mărfurilor transportate au condus la exonerarea totală sau parţială de drepturile de import, cu excepţia taxelor pentru
procedurile vamale.
În cazul în care unele date eronate (spre exemplu, tipul mărfii, originea mărfurilor
ş.a.) nu influenţează asupra mărimii drepturilor de import, aplicarea sancţiunilor prevăzute de art.232 pct.b1) Cod vamal contravine legii.
Totodată, la soluţionarea litigiilor legate de aplicarea sancţiunilor în temeiul datelor eronate din declaraţia vamală, mărimea amenzii, prevăzute la art.232 Cod vamal, se
va calcula doar din valoarea obiectului contravenţiei (suma diminuată a drepturilor de
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import) sau din toată suma, dacă datele eronate au condus la exonerarea totală de aceste
plăţi;
61) depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor însoţitoare, ce conţin date
eronate/incomplete, cu privire la obiectele de proprietate intelectuală.
În sensul pct.48 al art.1 din Codul vamal, noţiunea de obiect al proprietăţii intelectuale semnifică – rezultate ale activităţii intelectuale, confirmate prin drepturile respective ale titularilor asupra utilizării lor, ce includ: obiectele de proprietate industrială
(invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, denumiri de origine ale produselor, mărci de produse şi mărci de servicii, desene şi modele
industriale), obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe (opere literare, de
artă, de ştiinţă etc., inclusiv programe pentru calculator şi baze de date), secretul comercial (know-how) etc.;
7) prezentarea către organul vamal a documentelor care conţin date neautentice despre recunoaşterea dreptului la restituirea drepturilor de import sau de export încasate,
primirea unor sume şi compensaţii, nerestituirea sau restituirea lor parţială nemotivată,
în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii.
În unele cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare, persoanelor juridice le este recunoscut dreptul la restituirea drepturilor de import sau de export încasate. Astfel, conform art.80 Cod vamal, mărfurile plasate sub regimul de perfecţionare pasivă sunt supuse drepturilor de export cu restituirea ulterioară a acestor drepturi, cu excepţia taxei
pentru proceduri vamale, dacă produsele compensatoare sunt introduse pe teritoriul
vamal şi dacă se respectă prevederile acestui cod şi ale altor acte normative. Art.57 lit.b)
Cod vamal prevede că regimul vamal de perfecţionare activă permite ca mărfurile importate şi puse în liberă circulaţie să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în una
sau mai multe operaţiuni de prelucrare – dacă sunt scoase de pe teritoriul vamal sub
formă de produse compensatoare.
În conformitate cu art.29 alin.(1) din Legea cu privire la tariful vamal, sumele taxelor vamale plătite în plus la buget, ca rezultat al comiterii unor erori de calcul, al efectuării plăţilor anticipate în mărimi ce depăşesc cele necesare sau ca rezultat al anulării
plăţilor după modificarea declaraţiei vamale, se restituie la contul plătitorului sau se
trec în contul altor plăţi vamale şi fiscale dacă nu a trecut mai mult de un an de la data
supraplăţii. Taxa vamală nu se restituie în cazul în care, la exportul produselor compensatoare a fost emisă/s-a întocmit o dovadă de origine preferenţială, care a fost acceptată
de ţara de import.
În conformitate cu alin.(2) al art. menţionat şi art.130 Cod vamal, restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus se efectuează în contul stingerii datoriilor
plătitorului vamal, faţă de bugetul public naţional, iar, în lipsa datoriilor, la cererea plătitorului vamal, în contul viitoarelor obligaţii ale acestuia, faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al plătitorului vamal respectiv.
Se interzice restituirea drepturilor de import sau de export, plătite în plus în contul
stingerii datoriilor creditorilor plătitorului vamal, inclusiv persoanelor juridice şi fizice
cesionari.
Procedura restituirii drepturilor de import este reglementată de Hotărârea Guvernului nr.876 din 21.10.2014, pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export, plătite în plus.
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În rezultatul examinării cererii plătitorului, autoritatea vamală adoptă hotărîrea
privind restituirea, trecerea în contul altor plăţi sau refuzul de restituire a sumei taxelor
vamale încasate, informîndu-l în scris pe plătitor despre hotărîrea adoptată. O copie a
hotărîrii în cauză, precum şi a actului de verificare a stării decontărilor, întocmit la ziua
efectuării operaţiunilor bancare, se anexează la documentele ce confirmă restituirea supraplăţii sau trecerea ei în contul altor plăţi. Autoritatea vamală examinează cererea în
termen de 30 de zile.
În cazul în care plătitorul are restanţe la bugetele de toate nivelurile, supraplata nu
i se restituie, ea fiind folosită la stingerea restanţelor în cauză.
Taxa încasată pentru efectuarea procedurilor vamale nu se restituie, cu excepţia
cazurilor când au fost comise erori tehnice şi/sau de calcul, precum şi în cazul când au
fost încasate sume ale taxei pentru efectuarea procedurilor vamale nedatorate, conform
legislaţiei;
8) neachitarea drepturilor de import sau de export în termenele stabilite, în lipsa
elementelor constitutive ale infracţiunii.
Drepturile de import sau drepturile de export – taxa vamală, taxa pe valoare adăugată, accizele, taxa pentru proceduri vamale, alte sume, prevăzute de legislaţie – se
plătesc în prealabil, până la depunerea declaraţiei vamale, în baza calculului efectuat de
declarant, broker vamal sau de o altă persoană, prevăzută de legislaţie. Conform art.124
alin.(1) Cod vamal, la momentul vămuirii, se acceptă plata doar a diferenţei dintre suma
calculată şi suma plătită în prealabil.
Prin diferenţă de plată se are în vedere diferenţa dintre suma drepturilor de import,
calculate în baza valorii în vamă, anunţate de declarant şi achitate în prealabil, şi suma
drepturilor de import, calculate în baza valorii în vamă, determinate de organul vamal.
Achitarea ulterioară a unei plăţi la suma neachitată, pe deplin şi în prealabil, calculată şi anunţată de declarant, nu constituie o excepţie, prevăzută în art.124 alin.(1) Cod
vamal, deoarece această plată nu este o nouă sumă, calculată în baza valorii în vamă,
determinată de organul vamal, dar constituie o restanţă la suma neachitată pe deplin şi
în prealabil, care a fost calculată în baza valorii în vamă şi anunţată de declarant.
Dată a achitării drepturilor de import şi de export, cu excepţia achitării acestora
prin intermediul cardurilor bancare, se consideră data depunerii de către importator
(declarant), exportator (declarant) sau de către un terţ a mijloacelor băneşti la conturile respective ale Ministerului Finanţelor, fapt confirmat printr-un extras trezorerial
(art.125 alin.(4) Cod vamal).
Legislaţia vamală în vigoare prevede cazuri de prelungire sau de eşalonare a termenului de plată a drepturilor de import şi de export.
Nu poate fi prelungit sau eşalonat termenul de plată a taxelor pentru proceduri
vamale (art.126 alin.(2) Cod vamal).
Majorarea valorii în vamă, prin stabilirea suplimentară de către autoritatea vamală,
conform metodelor de determinare a valorii în vamă, a diferenţei drepturilor de import
în cazul în care nu există date ce ar confirma corectitudinea determinării valorii în vamă
a mărfii anunţate sau în cazul în care există temei de a considera că datele prezentate de
declarant (importator) nu sunt veridice (inclusiv sunt sub nivelul valorii lor de producţie) şi/sau nu sunt suficiente, nu constituie contravenţie vamală prevăzută la pct.6) şi 8)
ale art.231 Cod vamal;
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9) punerea în circulaţie a mărfurilor fără permisiunea organului vamal, pierderea
mărfurilor şi mijloacelor de transport aflate sub supraveghere vamală sau netransportarea lor la locul indicat de organul vamal.
Mărfurile pot fi puse în circulaţie doar după acordarea liberului de vamă, adică doar
după primirea actului prin care organul vamal lasă la dispoziţia persoanei mărfurile sau
mijloacele de transport vămuite, în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea
au fost plasate.
Supravegherea vamală presupune orice acţiune a organului vamal pentru asigurarea respectării reglementărilor vamale. Supravegherea vamală se realizează în cadrul
regimurilor vamale suspensive (art.29 din Codul vamal), la punerea în circulaţie a mărfurilor la drepturi de import reduse sau zero (art.35 din Codul vamal) şi în alte cazuri
prevăzute de legislaţie (art.42, art.93 din Codul vamal etc.).
În conformitate cu art.144 din Codul vamal, organul vamal stabileşte timpul şi locul unde mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să fie aduse pentru a fi vămuite,
iar transportatorul este obligat să se conformeze acestei dispoziţii, conform art.145 din
Codul vamal;
10) pierderea sau nepredarea către organul vamal a documentelor la mărfurile aflate
sub supraveghere vamală.
În conformitate cu art.187 Cod vamal, persoanele care trec mărfuri şi mijloace de
transport peste frontiera vamală sau care desfăşoară activităţi aflate sub supraveghere
vamală sunt obligate să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile necesare
efectuării controlului vamal, pe suport de hârtie sau în format electronic, cu aplicarea
semnăturii digitale, eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităţilor
administraţiei publice.
Lista documentelor şi informaţiilor, procedura lor de prezentare sunt stabilite de
Serviciul Vamal.
Pentru efectuarea controlului vamal, organul vamal este în drept, în condiţiile legii,
să primească de la bănci şi de la alte instituţii financiare informaţii şi certificate referitor
la operaţiunile şi conturile persoanelor care trec mărfuri şi mijloace de transport peste
frontiera vamală, ale brokerilor vamali şi ale altor persoane care desfăşoară activităţi
aflate sub supraveghere vamală.
Organele de drept şi de control, inspectoratele fiscale furnizează organelor vamale,
din oficiu sau la solicitarea acestora, datele necesare efectuării controlului vamal.
Documentele necesare efectuării controlului vamal trebuie să fie păstrate de către
persoane nu mai puţin de 5 ani;
11) neîndeplinirea obligaţiei de a declara organului vamal modificarea destinaţiei
mărfurilor faţă de scopul declarat la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală.
Mărfurile şi mijloacele de transport, puse condiţionat în circulaţie, pentru care au
fost stabilite facilităţi vamale, pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost stabilite
facilităţile. Utilizarea acestor mărfuri şi mijloace de transport, în alte scopuri, poate fi
permisă numai de organul vamal, cu condiţia plăţii drepturilor de import sau drepturilor de export şi a îndeplinirii altor cerinţe, prevăzute de Codul vamal şi de alte acte normative. De aceste mărfuri şi mijloace de transport se poate dispune doar cu permisiunea
organului vamal;
12) nerespectarea cerinţelor şi condiţiilor de distrugere a mărfurilor şi/sau a deşeurilor.

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

627

Distrugerea presupune acţiuni întreprinse în privinţa mărfurilor, în urma cărora
acestea îşi pierd complet calitatea şi valoarea de întrebuinţare iniţială.
Conform art.100 Cod vamal, distrugerea este destinaţia vamală care constă în distrugerea mărfurilor străine sub supraveghere vamală, fără perceperea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.
Distrugerea mărfurilor se face cu autorizaţia organului vamal şi cu condiţia respectării normelor privind ocrotirea mediului înconjurător, conform procedurii stabilite
de Serviciul Vamal. Responsabilitatea pentru respectarea normelor privind ocrotirea
mediului înconjurător o poartă agentul economic care plasează mărfurile în destinaţia
vamală „distrugere”. În cazul în care distrugerea mărfurilor ar putea cauza prejudicii
mediului înconjurător, organul vamal abilitat solicită de la organele competente încheierea privind locul şi metoda de distrugere a mărfurilor respective.
Cheltuielile legate de distrugerea mărfurilor sunt suportate de persoana interesată.
Punctul 399 din Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de
Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140 din
02.11.2005, prevede că distrugerea mărfurilor străine trebuie să facă obiectul unei înştiinţări prealabile a organelor vamale. Comunicarea distrugerii mărfurilor se face în scris
şi este semnată de către persoana interesată. Notificarea trebuie făcută în timp util, pentru a permite organelor vamale să supravegheze operaţiunea şi să o coordoneze cu alte
instituţii interesate, dacă prin natura mărfurilor este necesară o astfel de coordonare.
Plasarea mărfurilor în destinaţia vamală „distrugere” este reglementată şi prin Regulamentul privind destinaţia vamală „distrugere”, aprobat prin Ordinul Serviciului
Vamal nr.230-O din 28.06.2007;
13) efectuarea de operaţiuni cu mărfurile, transformarea, utilizarea lor şi dispunerea
de ele cu încălcarea regimului vamal în care au fost plasate, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul vamal.
După cum s-a mai menţionat, trecerea mărfurilor sau mijloacelor de transport peste frontiera Republicii Moldova are loc în dependenţă de regimul vamal în care a fost
plasată marfa sau mijloacele de transport, autorizat de către organul vamal. Efectuarea
oricăror operaţiuni cu mărfurile, transformarea, utilizarea lor şi dispunerea de ele cu
încălcarea regimului vamal în care au fost plasate, cu excepţia cazurilor prevăzute de
legislaţia în vigoare, sunt strict interzise;
14) nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor restricţii prevăzute la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul vamal,
în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii.
La art.1 pct.24) Cod vamal este dată definiţia măsurilor de politică economică.
Totodată, se menţionează că măsurile de politică economică sunt stabilite prin acte
normative la nivel internaţional şi naţional şi se aplică la importul şi exportul anumitor
categorii de mărfuri. Politica economică sau comercială include şi restricţii cantitative şi
interdicţii comerciale în probleme de politică externă (embargouri şi sancţiuni). Unele
dintre acestea acoperă toate aspectele relaţiilor comerciale, altele vizează numai anumite
produse sau grupe de produse;
15) trecerea peste frontiera vamală de mărfuri destinate comerţului sau producţiei
sub categoria de mărfuri nedestinate comerţului sau producţiei, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii.
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În sensul art.116 Cod vamal, mărfurile care nu sunt destinate producţiei sau unor
alte activităţi comerciale pot fi trecute peste frontiera vamală de către persoane fizice
printr-o procedură simplificată, stabilită de Serviciul Vamal. Această procedură poate
include exonerarea, totală sau parţială, de drepturile de import sau de export, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, stabilirea unor tarife vamale unice şi neaplicarea
măsurilor de politică economică în conformitate cu legislaţia.
Destinaţia mărfurilor se stabileşte în funcţie de cantitatea şi valoarea lor, de temeiul
în care persoana fizică trece aceste mărfuri peste frontiera vamală, dacă nu există motive
pentru a se considera că aceste mărfuri nu sunt destinate uzului personal sau al membrilor ei de familie.
Astfel, dacă, la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală prin procedura stabilită
la art.116 Cod vamal, destinaţia acestora nu cade sub incidenţa acestei norme, persoana va fi trasă la răspundere materială conform normei prevăzute la art.231 pct.15)
Cod vamal;
16) neasigurarea integrităţii mărfurilor şi mijloacelor de transport în caz de avarie sau de forţă majoră, neinformarea imediată despre condiţiile survenite, neasigurarea
transportării mărfurilor la postul vamal proxim ori neasigurarea deplasării colaboratorului vamal la locul de aflare a mărfurilor şi mijloacelor de transport.
În sensul art.47 Cod vamal, în caz de avariere a mărfurilor sau de intervenţie a unei
forţe majore, ele pot fi descărcate, posesorul (transportatorul) fiind obligat:
a) să asigure integritatea mărfurilor, neutilizarea lor;
b) să informeze imediat organul vamal proxim despre avarierea mărfurilor sau despre intervenţia unei forţe majore, despre locul aflării lor şi a mijloacelor de transport;
c) să asigure transportarea mărfurilor şi deplasarea mijloacelor de transport la organul vamal proxim ori deplasarea colaboratorului vamal la locul aflării mărfurilor şi a
mijloacelor de transport;
17) nerespectarea obligaţiei:
a) de a scoate de pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloacele de transport introduse
anterior pe teritoriul vamal, dacă scoaterea lor este obligatorie;
b) de a returna pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloacele de transport scoase anterior
de pe teritoriul vamal, dacă returnarea lor este obligatorie.
Pentru plasarea mărfurilor sau mijloacelor de transport sub regim vamal de admitere temporară, legislaţia vamală în vigoare prevede anumite condiţii.
Astfel, potrivit art.67 alin.(2) Cod vamal, pe toată durata regimului vamal de admitere temporară, mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să rămână în proprietatea
persoanei străine. Ele nu pot fi vândute, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane, pe teritoriul Republicii Moldova, decât cu acordul organului vamal, după plata drepturilor de import şi efectuarea
procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie, cu excepţia derogărilor, prevăzute de
prezenta secţiune.
Totodată, în conformitate cu art.68 Cod vamal, organul vamal autorizează admiterea temporară numai a mărfurilor şi a mijloacelor de transport, care pot fi identificate
şi nu sunt prohibite de a fi introduse în Republica Moldova, iar, potrivit art.69 alin.(1)
Cod vamal, organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile şi mijloacele de transport de import trebuie să fie reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie, aprobată de
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vamă. Acest termen nu poate depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor şi mijloacelor de
transport sub regimul de admitere temporară.
Se atenţionează că, conform prevederilor pct.163, 164 din Regulamentul de aplicare
a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, autorizaţia de
utilizare a regimului de perfecţionare activă se acordă numai în cazul în care solicitantul poate demonstra că are intenţia efectivă de a reexporta produsele compensatoare
principale de pe teritoriul Republicii Moldova. În acest caz, se poate autoriza utilizarea
regimului suspensiv pentru toate mărfurile care urmează a fi perfecţionate;
18) prezentarea către organul vamal, în calitate de confirmare a scoaterii sau introducerii mărfurilor şi mijloacelor de transport pe teritoriul vamal, a unor acte neautentice
privind scoaterea sau introducerea lor, privind imposibilitatea efectuării acestor operaţiuni din cauza nimicirii sau pierderii mărfurilor şi mijloacelor de transport în urma unei
avarii sau forţe majore, din cauza uzurii sau pierderilor suportate ca urmare a transportării sau păstrării lor, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii.
Răspunderea materială pentru această încălcare poate interveni în cazul prezentării
datelor neautentice privind scoaterea sau introducerea pe teritoriul vamal al Republicii
Moldova a mărfurilor care, de fapt, nu au fost introduse sau scoase din motivul imposibilităţii efectuării operaţiilor de scoatere/introducere a mărfurilor, în virtutea lipsei lor
ca rezultat al situaţiilor indicate (nimicire, pierdere, avariere etc.);
19) înstrăinarea sub orice formă a bunurilor aflate sub regimul vamal de tranzit.
Conform prevederilor art.47 alin.(1) lit.a) Cod vamal, posesorul (transportatorul)
este obligat să asigure integritatea mărfurilor, neutilizarea lor. Astfel, din norma citată
rezultă că înstrăinarea sub orice formă a bunurilor aflate sub regimul vamal de tranzit
este strict interzisă;
20) neasigurarea condiţiilor de eliberare sau de recepţie, în conformitate cu regimul
vamal, a mărfurilor şi mijloacelor de transport al căror termen de păstrare în depozit a
expirat.
În cazul dat, răspunderea materială survine în rezultatul încălcării cerinţelor la încheierea regimului vamal de antrepozit vamal şi expirării termenului de depozitare provizorie, prin neasigurarea condiţiilor de eliberare sau de recepţie a mărfurilor;
21) comercializarea cu ridicata şi mica ridicată a mărfurilor, inclusiv din încăperile
auxiliare şi depozitele magazinelor duty-free, sau comercializarea cu amănuntul în magazinele duty-free a mărfurilor interzise pentru a fi introduse pe sau scoase pentru vînzare
de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, precum şi a altor mărfuri a căror listă se
stabileşte în condiţiile legii.
Magazinul duty-free constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, fără aplicarea măsurilor de politică economică, în locuri special amenajate, amplasate
în aeroporturile internaţionale, la bordul aeronavelor sau la punctele internaţionale de
trecere a frontierei de stat, precum şi în locurile specificate la art.97 alin.(1) Cod vamal.
Plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free se efectuează fără
perceperea drepturilor de import.
În magazinele duty-free, mărfurile se comercializează contra lei moldoveneşti şi
contra valută străină liber convertibilă (în numerar şi în cecuri de călătorie), precum
şi cu utilizarea cardurilor bancare, exclusiv persoanelor care pleacă în străinătate şi au
trecut controlul vamal, controlul actelor de identitate şi al biletelor de călătorie.
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În magazinul duty-free pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor prohibite de a
fi introduse şi scoase de pe teritoriul vamal, de a fi comercializate în Republica Moldova, precum şi a altor mărfuri stabilite de legislaţie. Mărfurile a căror comercializare în
Republica Moldova este limitată pot fi vîndute în magazinul duty-free, cu respectarea
legislaţiei.
Comercializarea mărfurilor în regim duty-free este reglementată şi prin Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005;
22) utilizarea şi prezentarea informaţiei false despre produsele cu destinaţie dublă,
eschivarea de la prezentarea autorizaţiei pentru importul, exportul, reexportul sau tranzitul produselor cu destinaţie dublă, în cazurile în care prezentarea acesteia este obligatorie, precum şi prezentarea autorizaţiilor anulate sau cu termen expirat.
Produse cu destinaţie dublă sunt produsele, inclusiv programele de calculator şi
tehnologiile, care pot avea o utilizare atît civilă, cît şi militară şi includ toate produsele
care pot fi utilizate atît în scopuri neexplozive, cît şi la fabricarea armelor nucleare sau a
altor dispozitive nucleare explozive.
Principiile şi procedura de exercitare a controlului asupra exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice şi modul de acordare a autorizaţiilor respective sunt reglementate prin Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice nr.1163-XIV din 26.07.2000,
prin Hotărîrea Guvernului cu privire la Sistemul naţional de control al exportului,
reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova
nr.606 din 15.05.2002 şi prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este
parte;
23) nerespectarea procedurii de tranzit, care nu a adus la dispariţia bunurilor aflate
în tranzit.
În conformitate cu prevederile art.42 alin.(3) Cod vamal, persoana responsabilă
cu operaţiunea de tranzit este titularul regimului vamal de tranzit. În conformitate cu
pct.96 al Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal
al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005, şi
pct.4 lit.c), pct.9 lit.b) din Normele metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit
pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.288-O
din 20.12.2005, titularul tranzitului este principalul obligat, care este indicat în rubrica
50 a declaraţiei vamale completate potrivit Ordinului Serviciului Vamal nr.346-O din
24.12.2009.
Astfel, urmează de luat în consideraţie faptul că, în calitate de subiect al încălcării
prevăzute de norma respectivă, poate apărea doar declarantul vamal sau persoana juridică, persoana fizică ce desfăşoară activitate de întreprinzător care transportă nemijlocit
mărfurile în cadrul regimului vamal de tranzit.
În cazul derulării regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetului TIR conform Convenţiei vamale cu privire la transportul internaţional de mărfuri cu aplicarea
carnetelor TIR (Geneva, 14.11.1975) şi Hotărîrii Guvernului nr.1140 din 02.11.2005,
titularul operaţiunii de tranzit este transportatorul mărfurilor (titularul carnetului
TIR);
24) exercitarea activităţii de broker vamal fără deţinerea licenţei corespunzătoare.
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Sintagma „fără deţinerea licenţei corespunzătoare” presupune cazurile în care
aceasta nu există sau a fost eliberată pentru un alt gen de activitate, precum şi cazurile în care licenţa a fost sistată temporar, retrasă, a expirat termenul de valabilitate
a ei ori a fost schimbată denumirea titularului de licenţă sau au fost modificate alte
date ce se conţin în licenţă, dacă aceasta (licenţa) nu a fost reperfectată în termenul
stabilit.
[Pct.31 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
[Pct.31 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.7 din 11.11.2013]
32. Se atenţionează instanţele judecătoreşti că, la comiterea contravenţiilor vamale,
prevăzute de art.231 pct.3), 5), 6), 7), 8), 11), 22) Cod vamal, subiecţi ai sancţionărilor
materiale pot fi declarantul care a depus declaraţia în nume propriu sau brokerul vamal
care a întocmit declaraţia vamală (art.1 pct.13) Cod vamal). Alte categorii de persoane,
inclusiv transportatorul, nu pot fi supuse sancţiunilor materiale, prevăzute de art.232
Cod vamal, pentru contravenţiile vamale, enumerate mai sus.
[Pct.32 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
33. Pornind de la titlul art.231 Cod vamal – Tipurile de contravenţii vamale cu
răspundere materială –, urmează de menţionat că, în aceste cazuri, este vorba de contravenţii vamale care prevăd sancţiuni materiale, şi nu contravenţionale, exprimate
prin încasarea amenzii (art.232 Cod vamal), calculate în procente din valoarea mărfurilor ce constituie obiect al contravenţiei, pe cînd în cazul încălcărilor contravenţionale, se aplică sancţiunea contravenţională sub formă de amendă exprimată în unităţi
convenţionale.
La fel, este diferită şi procedura de soluţionare a acestor contravenţii. Astfel, cererile privind contestarea deciziilor cu privire la sancţiunile vamale prevăzute de art.231
Cod vamal sunt examinate în instanţă de contencios administrativ, iar cererile de contestare a proceselor verbale sau a deciziilor cu privire la răspunderea contravenţională
sunt examinate conform cerinţelor Codului contravenţional. Deci, în asemenea condiţii, este indispensabil de a delimita tipurile de contravenţii vamale cu sancţionare
materială de cele cu răspundere contravenţională, ce atrag după sine aplicarea sancţiunilor contravenţionale sub formă de amendă în unităţi convenţionale, indiferent
de existenţa modalităţii unice de perfectare a procesului verbal privind contravenţia
vamală.
[Pct.34 abrogat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
34. Conform art.289 alin.(1) Cod vamal, deciziile, acţiunile sau inacţiunea organelor vamale, ale colaboratorilor vamali pot fi atacate în termen de 10 zile de la data
comunicării deciziei sau efectuării acţiunii.
Termenul de 10 zile, din momentul aflării despre existenţa deciziilor, acţiunilor sau
inacţiunii respective ale organelor vamale, ale colaboratorilor vamali, va fi aplicabil şi în
cazul situaţiilor prevăzute la art.289 alin.(2) Cod vamal.
35. În conformitate cu art.234 Cod vamal, în cazul contravenţiei vamale, atît cu
răspundere materială, cît şi cu răspundere contravenţională, colaboratorul vamal întocmeşte proces-verbal, conform prevederilor Codului contravenţional.
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Se atenţionează că, în baza proceselor verbale privind contravenţia vamală, în cazul
contravenţiei vamale cu răspundere materială, persoana este trasă la răspundere materială în baza deciziei organului vamal cu privire la sancţionarea materială prevăzută de
art.231, 232 Cod vamal, iar în cazul încălcării contravenţionale, persoana este trasă la
răspundere contravenţională în temeiul deciziei de sancţionare, în baza procesului verbal de aplicare a sancţiunii contravenţionale.
Reprezentarea contravenientului (persoană juridică, persoană fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător) în cadrul procesului privind contravenţia vamală se va
realiza de către administrator fără delegaţie sau de către un reprezentant împuternicit
prin procură.
36. În cazul contravenţiilor vamale cu sancţionare materială (art.231, 232 Codul
vamal), neindicarea în procesul verbal cu privire la contravenţie a datelor privind
informarea contravenientului despre dreptul de a plăti jumătate din amendă dacă
amenda este plătită în cel mult 72 de ore de la stabilirea ei nu va duce la anularea acestuia, dat fiind faptul că, Codul vamal nu prevede o asemenea exonerare de sancţiune
materială.
După cum s-a menţionat mai sus, conform art.234 Cod vamal, în cazul de contravenţie vamală, colaboratorul vamal întocmeşte proces-verbal, conform prevederilor
Codului contravenţional. În conformitate cu art.443 alin.(11) Cod contravenţional, în
cazul deciziei de sancţionare, partea rezolutivă a procesului verbal va cuprinde şi date
privind informarea contravenientului despre dreptul de a plăti jumătate din amendă
dacă amenda este plătită în cel mult 72 de ore de la stabilirea ei. În caz contrar, neconsemnarea în procesul verbal cu privire la contravenţie a datelor şi faptelor indicate
la art.443 Cod contravenţional are ca efect nulitatea acestuia. Faptul că acesta este un
drept al contravenientului în cadrul sancţionării materiale este stabilit şi prin dispoziţiile art.254 Cod vamal, care prevede că drepturile şi obligaţiile contravenientului sunt
prevăzute de Codul contravenţional. Or, art.34 alin.(3) Cod contravenţional stipulează
că, contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte
în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei.
37. Potrivit art.2292 Cod vamal, prescripţia înlătură răspunderea materială. Termenul de prescripţie pentru contravenţiile vamale cu răspundere materială este de un an.
Termenul de prescripţie prevăzut de Codul vamal nu poate fi suspendat, întrerupt,
iar instanţa de judecată nu este în drept, la solicitarea organului vamal, să repună răspunderea materială în termenul de prescripţie.
Termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii contravenţiei. În cazul contravenţiei continue şi contravenţiei prelungite, termenul de prescripţie curge de la data
săvîrşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni.
Termenul de prescripţie pentru perceperea amenzii aplicate în baza art.232 din
Codul vamal este de 6 ani, întrucît art.1 pct.35) din Codul vamal statuează că amenda
este o obligaţie vamală, iar conform art.128 din Codul vamal, termenul de prescripţie a
obligaţiei vamale este de 6 ani.
38. Instanţele de contencios administrativ, la judecarea pricinilor legate de contestarea deciziilor organului vamal privind tragerea la răspunderea materială prevăzută de
art.231, 232 Cod vamal, urmează să stabilească cu certitudine prezenţa tuturor elementelor esenţiale şi suficiente pentru angajarea răspunderii financiare.
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Astfel, condiţii generale, necesare pentru răspunderea materială, sunt: prejudiciul,
fapta ilicită, raportul cauzal dintre faptă şi prejudiciu şi vinovăţia.
Lipsa unei condiţii, potrivit regulii generale, exclude răspunderea materială.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			

Ion MURUIANU

Chişinău, 24 decembrie 2010
Nr. 4
Anexă
LEGISLAŢIA VAMALĂ
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2. Codul vamal, adoptat prin Legea nr.1149-XIV din 20.07.2000;
3. Codul fiscal, adoptat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997;
4. Codul contravenţional al RM, adoptat prin Legea nr.218-XVI din 24.10.2008;
5. Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20.07.2000;
6. Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000;
7. Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997;
8. Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul
Republicii Moldova de către persoanele fizice nr.1569-XV din 20.12.2002;
9. Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21.03.2008;
10. Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451XV din 30.07.2001;
11. Legea cu privire la zonele economice libere nr.440-XV din 27.07.2001;
12. Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din
08.06.2000;
13. Legea privind măsurile antidumping, compensatorii şi de salvgardare nr.820XVI din 17.02.2000;
14. Legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova nr.1491XV din 28.11.2002;
15. Legea nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliţia de Frontieră;
16. Legea privind Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” nr.1295-XV din
25.07.2002;
17. Legea privind Zona Economică Liberă „Bălţi” nr.26 din 04.03.2010;
18. Lege privind Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardiţa” nr.626-XIII din
03.11.1995;
19. Legea cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”,
nr.625-XIII din 03.11.1995;
20. Legea privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producţie „Otaci-Business” nr.1565 din 26.02.1998;
21. Legea privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producţie „Taraclia”
nr.1529 din 19.02.1998;
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22. Legea privind Zona Antreprenoriatului Liber - Parcul de Producţie „Valkaneş”
nr.1527 din 19.02.1998;
23. Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului
de mărfuri strategice nr.1163-XIV din 26.07.2000;
24. Hotărîrea Guvernului RM cu privire la regulile de origine a mărfurilor nr.1599
din 13.12.2002;
25. Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al RM nr.1140 din 02.11.2005;
26. Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal şi a specialistului în domeniul vămuirii nr.1290 din 09.12.2005;
27. Hotărîrea Guvernului RM despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de către persoanele
fizice nr.1185 din 30.09.2003;
[Pct.28 abrogat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
29. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul
de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova
nr.974 din 15.08.2016;
30. Hotărârea Guvernului RM nr.145 din 26.02.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale, stabilite în art.103 alin.
(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea
nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal;
31. Hotărîrea Guvernului RM despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control nr.792 din 08.07.2004;
32. Hotărîrea Guvernului RM cu privire la Tariful Vamal Integrat al RM nr.501 din
14.08.2009;
33. Hotărârea Guvernului RM nr.1161 din 20.10.2016 cu privire la aprobarea Codului de etică şi conduită a colaboratorului vamal;
34. Hotărîrea Guvernului RM cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului de
monitorizare în timp real a evenimentelor, autoturismelor şi persoanelor la posturile
vamale nr.1049 din 21.09.2007;
35. Hotărîrea Guvernului RM cu privire la Sistemul Informaţional Integrat Vamal
nr.561 din 18.05.2007;
36. Hotărîrea Guvernului RM cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi
a Regulamentului Serviciului Vamal nr.4 din 02.01.2007;
[Pct.37 abrogat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
38. Hotărîrea Guvernului RM cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal, nr.1144 din 03.11.2005;
39. Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea Regulamentului privind modul de
transportare a produselor petroliere importate nr.476 din 17.04.2002;
40. Hotărîrea Guvernului RM despre aprobarea unor acte normative privind realizarea Legii serviciului în organele vamale, nr.383 din 29.05.2001;
41. Hotărîrea Guvernului RM cu privire la drapelul, pavilionul şi însemnele organelor vamale nr.554 din 16.06.1997;
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42. Hotărîrea Guvernului RM cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, nr.1088 din
05.10.2004;
43. Hotărîrea Guvernului cu privire la Sistemul naţional de control al exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova
nr.606 din 15.05.2002;
44. Normele metodologice privind aplicarea sistemului de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.288-O din 20.12.2005;
45. Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009;
46. Ordinul Serviciului Vamal nr.333-O din 31.07.2014 cu privire la formularul,
modul de completare şi utilizare a Decizie de regularizare;
47. Metodologia de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu prin procedee informatice, aprobată prin Ordinul Serviciului Vamal nr.480-O din 18.12.2006;
48. Ordinul Serviciului Vamal nr.230-O din 28.06.2007 cu privire la aprobarea
unor acte normative de executare a Codului vamal.
[Anexa modificată prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.11 din 15.05.2017]
[Anexa modificată prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.7 din 11.11.2013]
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Privind practica judiciară în cauzele referitoare la
contrabandă, eschivarea de la achitarea plăţilor
vamale şi contravenţiile vamale
nr.5 din 24.12.2010
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2011, nr.2-3, pag.23
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.40 din
18.12.2017
Examinînd practica judiciară în cauzele privind contrabanda, eschivarea de la achitarea plăţilor vamale şi unele contravenţii vamale, în scopul asigurării aplicării corecte şi
uniforme de către toate instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează răspunderea pentru aceste infracţiuni şi contravenţii, protejarea drepturilor şi intereselor ocrotite
de lege ale persoanelor fizice şi juridice la trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova, în baza art.2 lit.e) şi a art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie,
Plenul
HOTĂRĂŞTE:
1. La judecarea cauzelor penale privind infracţiunile prevăzute de art.248, 249 Cod
penal şi a unor cauze contravenţionale vamale prevăzute de art.287 Cod contravenţional, se aplică legile şi alte acte normative, ce reglementează regulile vamale.
2. Contrabanda, prevăzută de art.248 alin.(1) CP, reprezintă trecerea peste frontiera
vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor şi a altor valori, în proporţii mari
(ce depăşeşte 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea
de Guvern în vigoare la momentul săvârşirii faptei), eludându-se controlul vamal ori
tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop,
ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală,
ori prin nedeclarare sau declarare neautentică, în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei.
[Pct.2 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.40 din 18.12.2017]
3. Latura obiectivă a infracţiunii de contrabandă a altor obiecte decît cele prevăzute
în pct.2 al acestei hotărîri constituie trecerea peste frontiera vamală, cu încălcarea regulilor vamale:
- a drogurilor, etnobotanicelor, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive
şi explozive, precum şi a deşeurilor nocive şi a produselor cu destinaţie dublă – art.248
alin.(2) CP;
- a armamentului, a dispozitivelor explozive, a muniţiilor – art.248 alin.(3) CP;
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- a valorilor culturale – art.248 alin.(4) CP – dacă sunt prezente una sau mai multe
din următoarele metode de comitere a infracţiunii de contrabandă:
1) eludarea controlului vamal;
2) tăinuirea de controlul vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop;
3) folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală;
4) nedeclararea sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei vamale. Aceşti indici calificativi sunt prezenţi şi în cazul
contrabandei prevăzute de art.248 alin.(1) CP.
Contrabanda prevăzută de art.248 alin.(5) CP poate include elementele laturii
obiective prevăzute de alin.(1), (2), (3) şi (4) ale acestui articol cu calificativele :
1) de două sau mai multe persoane;
2) de o persoană cu funcţie de răspundere, cu folosirea situaţiei de serviciu şi
3) în proporţii deosebit de mari.
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.40 din 18.12.2017]
4. Nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a valorilor culturale scoase
din ţară, în cazul în care întoarcerea acestora este obligatorie, constituie un alt indice calificativ de sine stătător al componenţei de infracţiune prevăzute la alin.(4) al art.248 CP.
Fapta de contrabandă referitoare la nereturnarea valorilor culturale presupune că
valorile culturale menţionate se află de acum peste frontiera vamală a Republicii Moldova. Ele puteau fi scoase de pe teritoriul vamal al ţării în mod legal (de exemplu, ca decor,
podoabă ce se poartă individual sau colecţie de valori culturale).
Scoaterea monumentelor peste hotarele Republicii Moldova este interzisă. Excepţii
se admit în cazul bunurilor imobile cu avizul Parlamentului, în baza propunerilor Ministerului Culturii şi în cazul bunurilor mobile - cu avizul Guvernului.
Scoaterea temporară a monumentelor peste hotarele ţării în scopul de a întreţine
relaţii internaţionale în domeniul culturii se admite în condiţiile stabilite de organele de
stat pentru ocrotirea monumentelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Monumentele ce se află în proprietatea statelor străine, organizaţiilor obşteşti şi cetăţenilor străini şi sunt aduse temporar în republică sunt protejate de stat prin condiţiile
Legii privind ocrotirea monumentelor şi ale contractelor respective şi pot fi scoase din
republică la dorinţa proprietarului, în baza certificatului care atestă aducerea lor.
Monumente se consideră obiectele ori ansamblurile de obiecte cu valoare istorică,
artistică sau ştiinţifică, care reprezintă mărturii ale evoluţiei civilizaţiilor de pe teritoriul
republicii, precum şi ale dezvoltării spirituale, politice, economice şi sociale şi care sunt
înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat.
5. Valori culturale sunt valorile cu caracter religios sau laic, pe care fiecare stat le
consideră ca prezentând interes pentru arheologie, perioada preistorică, istorie, literatură, artă şi ştiinţă şi care sunt raportate la categoriile următoare:
1) colecţii rare şi mostre ale florei şi faunei, mineralogiei, anatomiei şi obiecte care
prezintă interes pentru paleontologie;
2) valori ce se referă la istorie, inclusiv la istoria ştiinţei şi tehnicii, istoria războaielor şi societăţilor, cît şi cele referitoare la viaţa personalităţilor naţionale de vază, oamenilor de cultură, savanţilor şi artiştilor şi la evenimentele naţionale remarcabile;
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3) comorile arheologice (inclusiv obişnuite şi secrete) şi descoperirile arheologice;
4) părţile componente demontate ale monumentelor de artă şi istorie şi ale locurilor arheologice;
5) obiectele cu o vechime de peste 100 de ani, cum ar fi inscripţiile, monedele şi
ştampilele imprimate;
6) materialele etnologice;
7) valorile de artă:
- pînze, tablouri şi desene complet lucrate de mînă pe orice bază şi din orice materiale (cu excepţia desenelor şi produselor industriale ornamentate cu mîna);
- opere originale de artă sculpturală din orice materiale;
- opere originale de gravură, stampă şi litografie;
- colecţii originale de artă şi ansambluri din orice materiale;
8) incunabule şi manuscrise rare, cărţi, documente străvechi şi publicaţii, care prezintă un interes deosebit (istoric, artistic, ştiinţific, literar etc.), separat sau în colecţii;
9) timbre poştale, timbre de impozitare şi analogice, separat sau în colecţii;
10) arhive, inclusiv arhive de fonograme, de cinema şi de fotografii;
11) mobilă cu o vechime de peste 100 de ani şi instrumente muzicale străvechi.
Scoaterea valorilor culturale de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice este interzisă (art.9 alin.(3) din Legea nr.1569 din 20.12.2002).
Răspunderea penală a persoanei vinovate de contrabanda cu valori culturale,
prevăzută de art.248 alin.(4) CP, survine indiferent de prezenţa sau lipsa indicilor
de calificare, enumeraţi în alin.(1) al acestui articol. La calificarea faptei în acest caz,
instanţele se vor conduce de indicii calificativi prevăzuţi numai la alin.(4) al acestui
articol.
6. În scopul unificării sensului unor termeni utilizaţi în art.248 CP şi în actele vamale, următoarele noţiuni semnifică:
1) eludarea controlului vamal – intrarea sau ieşirea din ţară prin alte locuri decît
cele destinate pentru aceasta şi nu are importanţă dacă se recurge sau nu la diferite
metode pentru mascarea mărfurilor, obiectelor sau a altor valori. Eludarea controlului
vamal se consideră aceleaşi acţiuni în cazul intrării sau ieşirii din ţară şi prin locuri destinate pentru aceasta, dacă trecerea sau ieşirea a fost săvîrşită forţat, neautorizat sau fără
permisiunea organului vamal;
2) tăinuire de controlul vamal – neprezentarea pentru control vamal a bunurilor ce
se trec peste frontiera vamală a Republicii Moldova pe o cale ce împiedică examinarea şi
constatarea lor, precum şi trecerea cu folosirea ascunzişurilor, adică a locurilor ascunse
ale corpului, hainelor, obiectelor personale etc. (inclusiv a celor special fabricate); trecerea obiectelor cu mijloace reutilate sau acomodate drept ascunziş sau prin atribuirea
unor bunuri a formei altor bunuri;
3) nedeclarare a mărfurilor – neprezentarea în modul stabilit a informaţiilor precise despre aceste mărfuri, obiecte sau alte valori, iar declarare neautentică – introducerea în declaraţia vamală a unor informaţii vădit false sau declararea neautentică în
documentele vamale sau în alte documente, sau declararea datelor false despre astfel de
bunuri în documentele menţionate;
4) mărfuri – orice bunuri mobile: obiecte şi alte valori, inclusiv valori valutare (valută străină şi monedă naţională în numerar, documente de plată şi valori mobiliare ex-
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primate în valută străină şi monedă naţională), gaze naturale, energie electrică, energie
termică, alt fel de energie, precum şi mijloace de transport, cu excepţia celor prevăzute
la art.1 pct.4) din Codul vamal al Republicii Moldova;
5) alte valori – orice obiect trecut peste frontiera vamală, inclusiv mijloace de transport, valută naţională şi străină, titluri şi obiecte de valoare, lucruri de uz personal care
prezintă valori culturale trecute peste frontiera vamală;
6) teritoriul vamal al ţării - teritoriul terestru (inclusiv zonele economice, teritoriul
insulelor artificiale, construcţiilor şi instalaţiilor, apele teritoriale şi spaţiul aerian deasupra acestora). Teritoriul Republicii Moldova este un teritoriu vamal unic (art.4 alin.
(1) Cod vamal);
7) frontiera vamală a Republicii Moldova – frontiera de stat a Republicii Moldova,
perimetrul zonelor libere şi al antrepozitelor vamale (art.4 alin.(3) Cod vamal);
8) document fals – documentul integral sau parţial fabricat, fals, de exemplu pe
calea nimicirii unei părţi din text, introducerii în el a informaţiilor suplimentare etc.,
precum şi documentul fals, obţinut pe cale ilegală, sau documentul care serveşte drept
temei pentru trecerea altor bunuri;
9) document nul - documentul obţinut pe cale legală, însă care, din anumite cauze,
şi-a pierdut valabilitatea, de exemplu a expirat termenul de acţiune;
10) document obţinut pe cale ilegală – documentul obţinut de persoana interesată prin prezentarea persoanei împuternicite pentru aceasta, în calitate de temei pentru
eliberarea lui, a datelor vădit false sau a documentelor contrafăcute ori obţinut în urma
abuzului de serviciu din partea unei persoane cu funcţie de răspundere sau din neglijenţa acestei persoane la eliberarea documentului;
11) document care conţine date neautentice – documentul care, în realitate, este
autentic, însă în el sunt introduse informaţii ce nu corespund realităţii. Concomitent,
el păstrează elementele şi indicii originalului (se execută pe formular oficial, conţine
numele şi posturile persoanelor împuternicite să-l semneze etc.), însă informaţiile introduse în el (textul, materialele numerice) sunt false;
12) document vamal – documentul a cărui eliberare e prevăzută de legislaţia vamală în vigoare (declaraţiile vamale, chitanţele, certificatele etc.), autentificat în modul
stabilit de persoanele cu funcţie de răspundere din instituţiile vamale;
13) alte documente – documentele necesare pentru controlul vamal, care permit
trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor şi obiectelor şi sunt eliberate şi autentificate
de instituţiile competente şi de persoanele cu funcţie de răspundere respective (permise
de trecere a valutei străine peste hotare, eliberate de o bancă autorizată sau de Banca
Naţională a Moldovei, licenţe, autorizaţii, certificate, procuri etc.).
7. În contextul alin.(1) art.248 CP, valoarea exprimată în bani a mărfurilor, obiectelor şi altor valori cunoaşte atât o limită inferioară, cât şi o limită superioară. Astfel,
valoarea exprimată în bani a obiectului material sau imaterial al infracţiunii de contrabandă, în varianta-tip, se situează între extremele: 20 şi 40 de salarii medii lunare pe
economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul comiterii infracţiunii. Dacă valoarea exprimată în bani a obiectului material sau imaterial al
infracţiunii de contrabandă va depăşi 40 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul comiterii infracţiunii, la
calificare, se va reţine lit.d) alin.(5) art.248 CP.
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Criteriile respective, referitoare la proporţiile mari şi deosebit de mari, se aplică şi
în cazul faptei de eschivare de la achitarea plăţilor vamale (alin.(1), respectiv, alin.(3)
art.249 CP).
[Pct.7 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.40 din 18.12.2017]
8. La soluţionarea chestiunii privind proporţia contrabandei, costul mărfurilor,
obiectelor sau al altor valori se calculează în conformitate cu preţurile vamale stabilite
prin Legea cu privire la tariful vamal la momentul săvîrşirii contrabandei.
9. Bunurile care sunt supuse controlului vamal, obligaţiile persoanelor fizice care
trec bunuri peste frontiera vamală, dreptul la declaraţie verbală sau scrisă sunt reglementate de Legea nr.1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere
a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, precum şi prin
Regulamentul privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii
Moldova de către persoane fizice, aprobat prin ordinul Directorului general al Serviciului vamal nr.56-0 din 21.02.2008 (MO, nr.74-75 din 11.04.2008).
În conformitate cu Legea nr.1569 din 20.12.2002, nu se supun declarării obligatorii
valorile valutare sub formă de bancnote, monede şi cecuri în monedă naţională a Republicii Moldova, precum şi bancnote, monede şi cecuri de călătorie în valută străină
introduse în Republica Moldova şi scoase de pe teritoriul ei, a căror sumă nu depăşeşte
10000 euro (sau echivalentul acestora) aflate la o persoană.
În cazul în care persoana fizică, la trecere peste frontiera vamală, va deţine valută ce
depăşeşte 10000 euro, aceasta este obligată să o declare organului vamal. La depistarea
valutei nedeclarate ce depăşeşte 10000 euro, se consideră contrabandă suma ce depăşeşte suma permisă de lege.
10. Contrabandă săvîrşită de două sau mai multe persoane se consideră fapta la
care au participat două sau mai multe persoane de la începutul sau pe parcursul comiterii ei, însă pînă la consumarea acesteia sau pînă la curmarea tentativei de contrabandă
(art.248 alin.(5) lit.b) CP).
Aceste infracţiuni pot fi săvîrşite de două sau mai multe persoane în următoarele
situaţii:
1) în coautorat;
2) de către o persoană, care are semnele subiectului infracţiunii, împreună sau prin
intermediul unei persoane care nu posedă calitatea de subiect al acestei infracţiuni.
11. Săvîrşirea infracţiunii de contrabandă prevăzute de art.248 alin.(5) lit.c) CP de
către o persoană cu funcţie de răspundere, folosindu-se de situaţia de serviciu, presupune acţiunile persoanei cu funcţie de răspundere ce abuzează de putere sau de situaţia de
serviciu pentru a săvîrşi contrabanda.
Fapta de contrabandă comisă de o persoană cu funcţie de răspundere, folosindu-se
de situaţia de serviciu, se va califica numai în baza art.248 alin.(5) CP, nefiind necesară
calificarea suplimentară a acţiunilor făptuitorului în baza art.327 CP.
Pentru a stabili dacă făptuitorul contrabandei este persoană cu funcţie de răspundere, instanţele judecătoreşti se vor conduce de prevederile art.123 CP şi art.3 şi 4 ale
Legii serviciului în organele vamale nr.1150 din 20 iulie 2000.
12. Contrabanda se consideră consumată în momentul trecerii ilegale de facto peste
frontiera vamală a mărfurilor, obiectelor, a altor valori.
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La comiterea contrabandei, sunt posibile etape de pregătire şi tentativa. Etape de
pregătire pot fi considerate, în special, acţiunea de procurare a mărfurilor, obiectelor
sau a altor valori, pentru trecerea lor ilegală peste frontiera vamală, amenajarea unor
ascunzişuri speciale, alegerea complicilor etc.
În cazul în care fapta a fost descoperită în cadrul efectuării controlului vamal, al
verificării ce se efectuează la punctul de frontieră, înainte de părăsirea teritoriului vamal,
fapta celui vinovat constituie o tentativă de contrabandă.
13. În cazul în care, concomitent cu contrabanda, persoana săvîrşeşte şi alte
infracţiuni (circulaţia ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora,
purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea sau comercializarea ilegală a armelor şi
muniţiilor etc.), acţiunile vinovatului trebuie calificate prin concursul infracţiunilor
comise.
Dacă persoana, eludând controlul vamal sau tăinuind de el, trece peste frontiera
Republicii Moldova valută străină, care, în realitate, este falsă, în scopul punerii în circulaţie a acesteia, acţiunile comise (cu condiţia ca această persoană să fi fabricat semnele
băneşti respective) trebuie calificate doar conform art.236 CP, adică fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false. În ipoteza în
care semnele băneşti false au fost fabricate de o altă persoană, făptuitorul care trece peste
frontiera vamală, cu semnele băneşti neautentice, în scopul punerii lor în circulaţie, va
răspunde pentru pregătire, la punerea în circulaţie a semnelor băneşti false, adică în
conformitate cu art.26 şi 236 CP.
Valuta străină falsă nu poate fi considerată obiect al contrabandei.
Dacă persoana vinovată comite infracţiunea de trecere ilegală a frontierei vamale şi,
concomitent, săvîrşeşte infracţiunea de contrabandă, acţiunile ei urmează să fie calificate prin concurs de infracţiuni, în baza art.248 şi 362 CP.
[Pct.13 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.40 din 18.12.2017]
14. Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute de art.249 CP se realizează prin acţiuni
de eschivare de la achitarea plăţilor vamale, stabilite de legislaţie, ale persoanelor fizice
ori juridice, care frec peste frontiera vamală mărfuri, obiecte sau alte valori ale proprietarilor, deţinătorilor de mărfuri şi ale altor persoane prevăzute de Codul vamal.
Potrivit art.117 Cod vamal, se consideră plăţi vamale (denumite şi drepturi de import ori export) plăţile care se percep în cazul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală
a Republicii Moldova, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie. Acestea sunt: taxa
vamală, taxa pe valoarea adăugată, accizele, taxa pentru proceduri vamale, taxa pentru
participare la licitaţie vamală şi alte sume prevăzute de legislaţie.
Plăţile vamale se percep pînă la sau odată cu depunerea declaraţiei vamale. Modul
de plată, precum şi cazurile ele prelungire ori eşalonare a termenului de plată a plăţilor
vamale sunt reglementate de art.125 şi 126 Cod vamal.
15. Infracţiunile prevăzute de art.248 şi 249 CP se delimitează prin obiectul material şi latura obiectivă:
1) obiectul material al contrabandei îl constituie mărfurile, valorile culturale, armele, muniţiile, droguri, etnobotanice, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive
şi explozive, deşeurile nocive şi produsele cu destinaţie dublă, pe cînd obiectul material al eschivării de la achitarea plăţilor vamale îl formează plăţile vamale prevăzute la
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art.117 Cod vamal, ce urmează să fie achitate pentru mărfurile şi alte valori prezentate
pentru trecerea peste frontiera vamală;
2) latura obiectivă a contrabandei se manifestă prin încălcarea regulilor vamale
la trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor, obiectelor sau a altor valori, iar latura
obiectivă a faptei prevăzute de art.249 se realizează prin eschivarea de la achitarea
plăţilor vamale în proporţii mari, suma respectivă depăşind 20 de salarii medii lunare
pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul
săvârşirii faptei.
[Pct.15 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.40 din 18.12.2017]
16. Infracţiunea de eschivare de la achitarea plăţilor vamale, prevăzută de art.249
CP, poate avea loc în cazul neachitării depline sau parţiale a plăţilor vamale stabilite de
organul vamal.
17. Contrabanda şi eschivarea de la achitarea plăţilor vamale (art.248, 249 CP) se
săvîrşesc numai cu intenţie, adică făptuitorul îşi dă seama de caracterul prejudiciabil
al acţiunilor sale, prevede consecinţele acestora şi le doreşte. Făptuitorul acţionează în
scopul de a obţine venit ilicit, prin săvîrşirea contrabandei sau prin eschivarea de la
achitarea plăţilor vamale.
18. Subiect al infracţiunilor prevăzute de art.248 şi 249 CP poate fi orice persoană
fizică responsabilă în vîrstă de 16 ani, precum şi orice persoană juridică ce corespunde
prevederilor art.21 CP.
Subiect al contravenţiei, prevăzute la art.287 Cod contravenţional, este persoana
fizică responsabilă care, la momentul săvârşirii faptei, are împlinită vârsta de 18 ani.
[Pct.18 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.40 din 18.12.2017]
19. Stabilindu-le pedeapsa persoanelor care au săvîrşit fapta prevăzută de art.248
alin.(5) lit.c) CP, instanţele, în baza art.65 alin.(3) CP, sunt în drept, ţinînd cont de caracterul infracţiunii săvîrşite de cel vinovat în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu
sau în timpul exercitării unei anumite activităţi, să rezolve chestiunea privind privarea
acestor persoane de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere sau de a realiza activitatea
în legătură cu a cărei exercitare a fost săvîrşită infracţiunea.
În cazul în care o asemenea faptă este săvîrşită de o persoană juridică, pedeapsa
complementară sub formă de privare de dreptul de a exercita o anumită activitate sau
lichidare a persoanei juridice se aplică în mod obligator.
20. Mărfurile şi obiectele care constituie obiectul contrabandei sau al contravenţiei
vamale, prevăzute în alin.(10) şi (12) ale art.287 Cod contravenţional, precum şi mijloacele
de transport şi alte mijloace destinate, folosite pentru transportarea sau tăinuirea acestora
şi recunoscute drept instrumente ale infracţiunii, fiind corpuri delicte, pot fi confiscate în
beneficiul statului conform art.46 alin.(4) din Constituţia RM, art.106 CP şi art.162 CPP.
Confiscarea specială se aplică persoanelor care au comis contrabanda. Pot fi supuse confiscării speciale şi bunurile menţionate la art.106 alin.(2) lit.c)-g) CP care
aparţin altor persoane în cazul în care acestea le-au acceptat ştiind despre dobîndirea,
deţinerea, transformarea ilegală a acestor bunuri sau despre faptul că sunt rezultate
din infracţiuni.
Obiectele contrabandei excluse din circuitul civil (droguri, etnobotanice, analogi
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ai acestora, armele, muniţiile, substanţele explozive etc.), prevăzute de alin.(2) şi (3) ale
art.248 CP, se transmit pentru păstrare sau nimicire organelor de poliţie.
Litigiile privind drepturile asupra obiectelor recunoscute ca fiind corpuri delicte
într-o cauză penală se vor examina în ordinea procedurii civile.
[Pct.20 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.40 din 18.12.2017]
21. Absolvirea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională
în condiţiile legii, prevăzută de art.55 alin.(1) CP, poate fi aplicată de către instanţele
judecătoreşti doar în cazul condamnării în baza art.248 alin.(1) şi (2) CP după încetarea
procesului penal şi nu poate fi aplicată în cazurile prevăzute de art.248 alin.(3)-(5) CP,
întrucît sancţiunile acestor alineate prevăd pedeapsa cu închisoare pe un termen mai
mare de 5 ani.
[Pct.21 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.40 din 18.12.2017]
22. În conformitate cu prevederile articolelor 229, 2291, 230 Cod vamal, răspunderea pentru contravenţiile vamale, tipurile de contravenţii vamale şi prescripţia răspunderii contravenţionale sunt prevăzute de Codul contravenţional şi se aplică în mod
corespunzător.
În conformitate cu prevederile art.403 Cod contravenţional, contravenţiile prevăzute la art.287 Cod contravenţional se examinează de Serviciul vamal.
Sunt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni şefii birourilor şi posturilor vamale şi adjuncţii acestora şefii echipelor mobile.
[Pct.22 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.40 din 18.12.2017]
23. Instanţa, la aplicarea concomitentă a pedepsei penale şi a confiscării obiectelor
contrabandei, transmiterii bunurilor, forţat şi gratuit, a obiectelor, uneltelor menţionate ale contrabandei în proprietatea statului, va ţine cont de necesitatea unor penalităţi
proporţionale.
La trecerea forţată a corpurilor delicte în proprietatea statului, instanţa de judecată
urmează să verifice această situaţie prin prisma principiilor elaborate de jurisprudenţa
Curţii Europene:
1) dacă o aşa imixtiune în dreptul la proprietate este prevăzută de lege;
2) dacă urmăreşte un scop legitim;
3) este necesară într-o societate democratică şi
4) dacă este proporţională cu circumstanţele cauzei, cerinţele generale ale societăţii,
coroborate cu cerinţele de a proteja drepturile de proprietate.
24. Se abrogă Hotărîrea Plenului nr.19 din 10.07.1997 „Despre practica judiciară în
cauzele privind contrabanda şi contravenţiile administrative vamale”, cu modificările
ulterioare.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 24 decembrie 2010
Nr. 5

Ion MURUIANU
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la unele chestiuni referitoare la aplicarea de către
instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea
litigiilor legate de contractele de împrumut
nr.8 din 24.12.2010
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2011, nr.2-3, pag.27
***

Notă: În textul Hotărârii, sintagma „rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei” se va
substitui cu sintagma „rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei”, conform Hotărîrii Plenului
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.32 din 04.12.2017

În scopul aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei privind contractele de împrumut,
în temeiul art.2 lit.e), 16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.17
din Codul de procedură civilă, Plenul Curţii Supreme de Justiţie
EXPLICĂ:
1. Se atenţionează instanţele de judecată asupra necesităţii aplicării corecte şi uniforme a dispoziţiilor Codului civil, adoptat prin Legea nr.1107-XV din 06 iunie 2002,
în vigoare de la 12.06.2003, pertinente soluţionării categoriilor de pricini civile aferente
aplicării art.867-874, precum şi a altor legi tangenţiale, inclusiv a celor ce reglementează
nulitatea şi rezoluţiunea actului juridic civil.
2. Validitatea contractelor de împrumut se va examina în raport cu legea materială
care era în vigoare la data încheierii contractului, conform principiului acţiunii legii
civile în timp, instituit la art.6 alin.(1), (4) Cod civil. Prin urmare, validitatea, drepturile
şi obligaţiile părţilor, precum şi efectele deja produse ale unui contract de împrumut
sau în curs de realizare încheiat pînă la data de 11.06.2003 se vor aprecia în raport cu
prevederile Codului civil în redacţia Legii din 26.12.1964, iar în privinţa celor încheiate
începînd cu 12.06.2003 se vor aplica dispoziţiile Codului civil actual.
Se menţionează că legea nouă nu modifică şi nu desfiinţează efectele deja produse
ale unei situaţii juridice stinse sau în curs de realizare. În cazul situaţiei juridice contractuale în curs de realizare la data intrării în vigoare a legii noi, va continua să guverneze
legea veche şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi orice alte efecte
contractuale, dacă legea nouă nu prevede altfel.
Prin urmare, legea nouă este aplicabilă situaţiilor juridice în curs de realizare la data
intrării sale în vigoare (pentru viitor).
Astfel, în cazul în care prevederile contractului de împrumut, încheiat în baza Codului civil în redacţia Legii din 26 decembrie 1964, în curs de realizare în momentul
intrării în vigoare a noului Cod civil contravin dispoziţiilor imperative ale acestui cod,
atunci se aplică dispoziţiile legii noi.
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Spre exemplu, dacă, la 01.01.2002, părţile au încheiat un contract de împrumut pe
un termen de 2 ani, avînd ca obiect suma de 3000 de lei, cu o dobîndă de 10% lunar,
atunci, după 12.06.2003, în baza noului Cod civil, mărimea dobînzii se va calcula conform art.869 alin.(1) Cod civil şi va fi egală cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei.
3. Conform art.867 Cod civil, prin contractul de împrumut o parte (împrumutător)
se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie bani în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen,
calitate şi cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date.
Din esenţa şi natura juridică a contractului de împrumut rezultă că acest contract
este un acord de voinţă între împrumutător şi împrumutat, de regulă gratuit, dacă legea
sau contractul nu prevede altfel.
4. Părţi în contractul de împrumut pot fi atît persoane fizice, cît şi juridice.
Statul poate fi subiect al contractului de împrumut numai în cazurile expres prevăzute de lege.
Responsabilă de executarea contractului de împrumut este persoana care a semnat contractul în calitate de împrumutat, şi nu persoana căreia i-au fost transmişi banii
după încheierea contractului.
5. Obiect al contractului de împrumut pot fi bani în monedă naţională sau valută
străină.
De asemenea, obiect al contractului de împrumut pot fi bunurile fungibile, cum ar
fi mărfurile industriale, produsele alimentare, legumele, fructele şi altele.
6. Codul civil nu conţine reguli speciale cu privire la forma contractului de împrumut, urmînd să fie respectate regulile generale referitoare la forma convenţiei, adică prevederile art.210, 211 Cod civil, conform cărora actele juridice dintre persoanele juridice,
dintre persoanele juridice şi persoanele fizice şi dintre persoanele fizice se încheie în
formă scrisă dacă valoarea obiectului actului juridic depăşeşte 1000 de lei, iar în cazurile
prevăzute de lege, indiferent de valoarea obiectului. Spre exemplu: art.17 alin.(1) din
Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 stipulează că deţinerea de către entitate a
activelor cu orice titlu, înregistrarea surselor de provenienţă a acestora şi a faptelor economice fără documentarea şi reflectarea acestora în contabilitate se interzic. Realmente,
actele juridice încheiate între persoanele juridice, între persoanele juridice şi persoanele
fizice se vor perfecta în formă scrisă indiferent de valoarea obiectului.
Nerespectarea formei scrise a contractului lipseşte părţile de dreptul de a solicita, în
caz de litigiu, proba cu martori pentru confirmarea valabilităţii contractului.
7. Faptul încheierii contractului de împrumut în formă scrisă poate fi demonstrat
printr-un înscris, semnat de părţi (împrumutat şi împrumutător), prin telegrame, telefonograme, solicitarea scrisă din partea împrumutatului de amînare a termenului
achitării împrumutului, scrisoarea-garanţie cu afirmaţia că împrumutul va fi restituit şi
altele asemenea, semnate de partea care le-a expediat.
De regulă, legea nu prevede obligativitatea încheierii contractului de împrumut în
formă autentică.
Conform art.212 Cod civil, forma autentică a actului juridic este obligatorie, dacă
actul juridic are ca obiect înstrăinarea bunurilor imobile, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege, în cazurile prevăzute prin acordul părţilor, chiar dacă legea nu cere
formă autentică şi în alte cazuri stabilite de lege.
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Însă, în sensul art.213 Cod civil, dacă între părţi a existat un acord privind încheierea contractului în formă autentică, nerespectarea acestui acord constituie temei pentru
declararea nulităţii contractului.
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.32 din 04.12.2017]
8. Potrivit art.138 alin.(4) CPC, înscrisurile care confirmă încheierea contractului
de împrumut se depun în instanţa de judecată în original sau în copie autentificată în
modul stabilit de lege, indicîndu-se locul de aflare a originalului.
Recipisa sau alt înscris nu pot servi drept temei pentru încasarea sumei împrumutului, dacă aceste înscrisuri nu conţin informaţii despre părţile contractului de împrumut
şi despre suma concretă a împrumutului. Se va reţine că înscrisul respectiv reprezintă
expunerea unui act juridic civil şi, în consecinţă, urmează să corespundă exigenţelor
legale, inclusiv referitor la clauzele esenţiale ale acestuia.
9. În cazul în care contractul de împrumut nu a fost încheiat în formă scrisă, însă
ulterior împrumutatul îşi recunoaşte, prin declaraţie scrisă, obligaţia, contractul respectiv se consideră valabil conform art.700 alin.(1) Cod civil.
Recunoaşterea datoriei de către împrumutat, consemnată în explicaţiile oferite organului de poliţie, procuraturii sau în procesul-verbal al şedinţei de judecată, semnat de
către împrumutat, confirmă valabilitatea contractului de împrumut, indiferent de suma
împrumutului.
Nu poate fi considerată probă la caz recunoaşterea datoriei de către împrumutat,
consemnată în explicaţiile oferite organului de poliţie, procuraturii, dacă, ulterior, s-a
confirmat faptul că acestea au fost obţinute sub presiune, cu aplicarea violenţei (torturii), deoarece admiterea acesteia ca probă ar duce nemijlocit la violarea art.6 par.1 din
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
În acest context, este relevantă hotărîrea CEDO Vanjak vs Republica Croaţia,
29889/04, 14 ianuarie 2010.
10. Se menţionează că, în baza înţelegerii dintre părţi, obligaţia de a restitui împrumutul poate fi înlocuită cu o altă obligaţie (novaţie), cu excepţia valorilor mobiliare,
dacă art.8 din Legea nr.184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanţie financiară nu prevede altfel. Voinţa de a înlocui o obligaţie cu alta urmează să fie stipulată
expres, iar debitorul, care se obligă să transmită un bun în contul datoriei, trebuie să fie
proprietarul acestui bun. În caz contrar, actul juridic de novaţie se consideră nul, deoarece de bun dispune o persoană neîndreptăţită (art.665 Cod civil).
[Pct.10 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.32 din 04.12.2017]
11. Conform art.217 Cod civil, nulitatea absolută a contractului de împrumut poate
fi invocată atît de orice persoană care are un interes născut şi actual, cît şi de instanţa de
judecată din oficiu, iar nulitatea relativă, potrivit art.218 Cod civil, poate fi invocată doar
de persoana în al cărui interes este stabilită sau de succesorii ei, de reprezentantul legal
sau de creditorii chirografari ai părţii ocrotite pe calea acţiunii oblice.
12. Se atenţionează că, în sensul art.24 alin.(2) din Codul familiei, suma împrumutată de unul dintre soţi pentru necesităţile comune se restituie în mod solidar de ambii
soţi, chiar şi în cazul în care soţii au divorţat.
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Totodată, în cazul în care există probe veridice că unul dintre soţi nu a ştiut că a fost
încheiat un contract de împrumut de către alt soţ şi banii împrumutaţi nu au fost folosiţi
pentru necesităţile comune, responsabilitatea restituirii împrumutului va reveni numai
soţului care a încheiat contractul de împrumut.
13. Împrumutătorul sau succesorii lui, prin prisma art.1432, 1444, 1540 şi 1543 Cod
civil, sunt în drept să înainteze acţiuni împotriva succesorilor împrumutatului decedat
privind executarea contractului de împrumut, dacă aceşti succesori au acceptat succesiunea.
Moştenitorii pot fi obligaţi să răspundă pentru obligaţiile celui ce a lăsat moştenirea
doar în limitele valorii averii succesorale.
Conform art.1541 Cod civil, moştenitorul trebuie să dovedească că datoriile celui ce
a lăsat moştenirea depăşesc valoarea averii succesorale, cu excepţia cazului cînd inventarul averii a fost efectuat de notar.
Termenul de înaintare a pretenţiilor de către creditori, potrivit art.1544 Cod civil,
este de 6 luni din ziua cînd aceştia au aflat despre deschiderea succesiunii. Creditorii celui ce a lăsat moştenirea trebuie să înainteze pretenţii către moştenitorii care au acceptat
succesiunea indiferent de scadenţa acestor pretenţii.
Dacă nu ştiau despre deschiderea succesiunii, creditorii celui ce a lăsat moştenirea
urmează să înainteze pretenţii moştenitorilor în termen de un an din momentul începerii curgerii termenului de înaintare a pretenţiilor.
Nerespectarea acestor dispoziţii atrage pierderea de către creditori a dreptului de
înaintare a pretenţiilor.
Se menţionează că asupra termenului de înaintare a pretenţiilor de către creditorul
celui ce a lăsat moştenirea nu se răsfrîng regulile aplicabile termenului general de prescripţie.
14. Dacă, la încheierea contractului de împrumut, s-a convenit asupra încheierii
contractului de fidejusiune, prin care o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial, gratuit sau oneros obligaţia debitorului, în
cazul neexecutării obligaţiei privind restituirea împrumutului, fidejusorul şi împrumutatul, în conformitate cu art.1156 Cod civil, sunt obligaţi în solidar să restituie împrumutul creditorului, dacă în contract nu este prevăzut altfel.
Raporturile juridice aferente contractului de fidejusiune sunt reglementate de
art.1155-1170 Cod civil.
15. Potrivit art.867 alin.(2) Cod civil, contractul de împrumut este gratuit dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
Astfel, în cazul în care părţile omit să stabilească în contractul de împrumut clauze
referitoare la dobîndă, creditorul nu poate pretinde plata unei dobînzi, nici chiar a unei
dobînzi egale cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei, prevăzute de art.585 Cod
civil, întrucît contractul de împrumut se prezumă a fi gratuit.
16. Conform art.869 alin.(1) Cod civil, în baza contractului de împrumut, părţile
pot prevedea şi plata unei dobînzi, care trebuie să se afle într-o relaţie rezonabilă cu rata
de bază a Băncii Naţionale a Moldovei (dobînda contractuală).
Prin rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei se subînţelege acea rată, care este
aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt.
Caracterul rezonabil se determină în fiecare caz aparte, inclusiv este necesar să se
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ţină cont de clauzele contractuale, de tipul contractului, de faptul dacă a fost stipulată
vreo garanţie a debitorului, de termenul contractului, de condiţiile de creditare ale
băncii.
Este rezonabilă, de asemenea, acea dobîndă, care este mai aproape de mărimea ratei
de bază a Băncii Naţionale a Moldovei.
Dacă părţile au prevăzut plata dobînzilor fără să stipuleze cuantumul lor, în acest
caz, potrivit art.585 Cod civil, împrumutatul este obligat să plătească o dobîndă egală cu
rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei.
[Pct.16 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.32 din 04.12.2017]
17. Se specifică faptul că, prin contract, se poate prevedea şi o altă rată. Însă, dacă
prin contract s-a stabilit o dobîndă nerezonabilă faţă de rata de bază a Băncii Naţionale
a Moldovei, atunci, potrivit art.869 alin.(2) Cod civil, obligaţia de a plăti această dobîndă
este nulă de drept în partea în care depăşeşte rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei.
Conform prevederilor alin.(3) al articolului menţionat, se plăteşte dobînda la expirarea fiecărui an pentru perioada dintre momentul încheierii contractului şi cel al
restituirii împrumutului dacă în contract nu este prevăzut altfel.
18. Se menţionează că, potrivit art.869 alin.(4) Cod civil, neachitarea în termen a
dobînzii totale sau parţiale acordă împrumutătorului dreptul de a cere restituirea imediată a împrumutului şi a dobînzii aferente, inclusiv pe calea înaintării unei cereri de
chemare în judecată.
În cazul punerii în întîrziere a împrumutatului printr-o cerere de chemare în judecată, dobînda nu poate fi cerută decît pentru suma restantă la data introducerii acţiunii,
chiar dacă partea din datorie pînă în acel moment fusese plătită cu întîrziere.
19. În cazul în care a fost încheiat un contract de împrumut cu titlu oneros cu indicarea termenului la care împrumutul urmează a fi rambursat, dobînda va fi calculată în
limitele termenului specificat în contract.
20. În cazul în care a fost încheiat un contract de împrumut cu titlu oneros fără
indicarea termenului la care împrumutul urmează a fi restituit, dobînda va fi calculată
pentru întreaga perioadă, pînă la data formulării pretenţiei.
21. Potrivit art.871 alin.(1) Cod civil, împrumutatul urmează să restituie împrumutul în termenul şi în modul stabilite în contract. Dacă în contract nu au fost stabilite
dobînzi, el are dreptul să restituie împrumutul şi pînă la expirarea termenului, iar dacă
în contract au fost stabilite dobînzi, împrumutatul este în drept să restituie împrumutul
înainte de termen numai cu acordul împrumutătorului.
În cazul în care a fost împrumutată o sumă de bani, împrumutatul are obligaţia de a
restitui suma nominală primită fără a ţine cont de variaţiile valorii numerarului.
Obligaţiunea împrumutatului privind restituirea împrumutului se consideră executată în momentul transmiterii sumei băneşti sau bunului fungibil împrumutătorului
sau trecerii sumei băneşti respective pe contul curent bancar al împrumutătorului.
Astfel, momentul executării obligaţiei constituie nu momentul decontării mijloacelor băneşti din contul împrumutatului, ci cel al trecerii sumei băneşti în contul împrumutătorului.
Dacă în contract nu este prevăzut altfel, prioritatea plăţilor efectuate de debitor
trebuie să se conformeze cerinţelor stipulate în art.586 Cod civil.
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22. Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că, întru confirmarea executării
obligaţiei privind restituirea împrumutului în sumă ce depăşeşte 1000 de lei, urmează
să se prezinte probe scrise, iar dacă debitorul este persoană juridică, astfel de probe se
prezintă indiferent de mărimea sumei împrumutului care urmează a fi restituită.
23. Conform art.872 alin.(1) Cod civil, în cazul în care împrumutatul nu restituie
în termen împrumutul, împrumutătorul poate cere pentru întreaga sumă datorată o
dobîndă de întîrziere în mărimea prevăzută la art.619 Cod civil dacă legea sau contractul
nu prevede altfel.
Această dobîndă poate fi solicitată de împrumutător în cazul neexecutării de către
împrumutat a obligaţiei de restituire a împrumutului, indiferent de faptul dacă dobînda
a fost sau nu stipulată în contract, legiuitorul pornind de la ideea că, prin lipsa de folosinţă a unei sume de bani, i se provoacă creditorului un prejudiciu, în cazul nerambursării împrumutului în termen.
Astfel, cuantumul dobînzii de întîrziere ce decurge din contractul de împrumut încheiat între persoane fizice urmează a se determina ţinîndu-se cont de stipulările art.619
alin.(1) Cod civil, potrivit cărora dobînda de întîrziere reprezintă 5% peste rata dobînzii
prevăzută la art.585 Cod civil dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
Se va ţine cont că dobînda de întîrziere în mărime de 5% peste rata dobînzii prevăzută la art.585 Cod civil se va aplica în privinţa persoanelor fizice care, la încheierea
contractului de împrumut, deţineau calitatea de consumator.
Potrivit art.1 din Legea privind protecţia consumatorilor nr.105/13.03.2003, consumator este orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori care
comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională.
Pentru contractele de împrumut încheiate între persoane juridice, între persoane
fizice sau între persoane fizice şi juridice care nu deţin calitatea de consumator, mărimea
dobînzii se va calcula potrivit ratei indicate în art.619 alin.(2) Cod civil, conform căruia
dobînda este de 9% peste rata dobînzii prevăzută la art.585 Cod civil dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
24. Se atenţionează că creditorul obligaţiei pecuniare nu trebuie să dovedească mărimea daunei cauzate prin întîrzierea executării, aceasta fiind, de regulă, stabilită anticipat, iar debitorul, în baza art.619 alin.(1) Cod civil, este învestit cu dreptul de a face
proba unui prejudiciu mai redus.
Nu este admisă proba unui prejudiciu mai redus în cazul actelor juridice la care nu
participă consumatorul (art.619 alin.(2) Cod civil).
25. Instanţele judecătoreşti, la examinarea litigiilor legate de contractul de împrumut, aplicînd prevederile art.585, 619, 872 Cod civil, urmează să verifice perioada
neexecutării obligaţiei pecuniare şi dacă s-a modificat în această perioadă rata de bază
a Băncii Naţionale a Moldovei şi, în dependenţă de acestea, să calculeze cuantumul dobînzii de întîrziere.
26. În sensul art.619 alin.(4) Cod civil, dobînzile de întîrziere nu se aplică la dobînzi.
Astfel, chiar dacă obligaţia pecuniară este purtătoare de dobîndă (contractul de împrumut cu titlu oneros), întîrzierea executării obligaţiilor de către debitor nu presupune
plata dobînzii de întîrziere la dobînzi, ci doar la suma ce constituie obligaţia însăşi.
27. În cazul în care a fost încheiat un contract de împrumut în care lipseşte clauza
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privind termenul de restituire a împrumutului şi termenul de preaviz, calcularea dobînzii de întîrziere va începe după expirarea termenului de 30 de zile de la data la care
împrumutatul a primit cererea creditorului de restituire a împrumutului.
Dacă împrumutătorul a înaintat acţiunea direct în instanţa de judecată, fără a expedia în adresa debitorului cererea privind rambursarea, în termen de 30 de zile, a sumei
împrumutate, instanţa de judecată va restitui cererea de chemare în judecată, în temeiul
art.170 alin.(1) lit.a) CPC, pe motivul că reclamantul nu a respectat procedura de soluţionare prealabilă a pricinii pe calea extrajudiciară, prevăzută de lege pentru categoria
respectivă de pricini sau de contractul părţilor.
Or, respectarea acţiunilor prevăzute în dispoziţiile art.871 alin.(4) Cod civil sunt
imperative pentru creditor în cazul unui litigiu legat de contractul de împrumut în care
nu a fost stabilit termenul de restituire a împrumutului.
28. La soluţionarea cerinţei împrumutătorului privind încasarea dobînzii de întîrziere, prevăzută de art.619 Cod civil, se va ţine cont că, în contextul art.593, 597 Cod
civil, împrumutătorul este în întîrziere atunci cînd nu acceptă fără temei legal prestaţia
scadentă ce i se oferă. În cazul în care pentru executarea prestaţiei este necesară o acţiune din partea sa, creditorul este în întîrziere dacă prestaţia îi este oferită, iar el nu efectuează acea acţiune. Indiferent de vinovăţia sa în întîrziere, împrumutătorul nu poate
beneficia de dobînzi pentru datoria pecuniară faţă de el.
Totodată, dacă împrumutătorul este în întîrziere, împrumutatul răspunde pentru
neexecutarea obligaţiei numai în cazul în care nu a prestat din intenţie sau din culpă
gravă (art.596 Cod civil).
29. La contractul de împrumut cu dobîndă (art.869 alin.(1) Cod civil), suma dobînzii se va calcula în felul următor.
Spre exemplu, dacă suma împrumutată constituie 1000 de lei, dobînda prevăzută în
contract este de 10% lunar, adică 240% anual, şi nu a fost restituită pentru 30 de zile, iar
în această perioadă rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei a constituit 18,5%, atunci
obligaţia de a plăti dobînda în partea care depăşeşte rata de bază a Băncii Naţionale a
Moldovei se declară nulă, dobînda anuală constituind suma de 185 lei (1000 x 18,5%),
dobînda pentru o lună – 15,2 lei, iar pentru o zi – 0,51 lei (185 : 365).
Astfel, mărimea dobînzii contractuale, care urmează a fi încasată, constituie 15,30
lei (0,51 x 30 de zile).
Dobînda de întîrziere prevăzută de art.619 alin.(1) Cod civil, dacă legea sau contractul nu prevede altfel, se va calcula în felul următor.
De exemplu, suma împrumutată de 1000 de lei a fost restituită cu întîrziere de 6
luni (182 zile), rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei în perioada întîrzierii a constituit 18,5%, la aceasta se adaugă 5% prevăzute de lege, dobînda în total reprezentînd
23,5% anual. Suma dobînzii anuale va fi de 235 lei (1000 x 23,5%), pentru o lună – 19,5
lei (235 : 12), iar pentru o zi – 0,64 lei (235 : 365). Astfel, suma dobînzii de întîrziere va
constitui 117 lei (19,5 x 6 luni).
În cazul actelor juridice la care nu participă consumatorul, dobînda, conform
art.619 alin.(2) Cod civil, este de 9% peste rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei,
adică constituie 27,5% anual (18,5% + 9%). În rest, modalitatea de calculare a dobînzii
de întîrziere este similară.
Aceleaşi modalităţi de calculare a dobînzii de întîrziere se aplică şi în cazul sti-
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pulat în art.243 CPC, care prevede că, dacă debitorul nu execută hotărîrea instanţei
de judecată în termen de 90 de zile de la data cînd aceasta a devenit definitivă, el va
achita o dobîndă de întîrziere determinată conform art.619 Cod civil, chiar şi în lipsa
vinovăţiei.
Calcularea dobînzii de întîrziere în acest caz se efectuează de executorul judecătoresc.
30. Instanţele de judecată urmează să facă distincţie între suma totală ce poate fi
încasată în temeiul contractului de împrumut cu titlu oneros şi suma totală care poate fi
încasată în baza contractului de împrumut gratuit.
În acest context, se atenţionează că, în cazul contractului de împrumut gratuit,
suma totală constă din suma împrumutului şi cea a dobînzii de întîrziere pentru nerestituirea împrumutului în termen, iar în cazul contractului de împrumut cu titlu oneros,
suma totală constă din suma împrumutului, suma dobînzii pentru folosirea împrumutului şi suma dobînzii de întîrziere.
31. În contractul de împrumut, părţile pot stabili şi o clauză penală. Dacă părţile au
convenit asupra introducerii în contractul de împrumut a clauzei penale, această clauză,
în mod obligatoriu, se va face în scris (art.625 CC).
Prin clauza penală, părţile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că împrumutatul, în cazul neexecutării obligaţiei, urmează să remită împrumutătorului o sumă de
bani sau un alt bun (art.624 Cod civil).
Clauza penală poate fi stipulată în mărime fixă sau sub forma unei cote din valoarea
obligaţiei garantate şi, prin acordul părţilor, poate fi mai mare decît prejudiciul.
La determinarea perioadei pentru care urmează a fi încasată clauza penală, este necesar să se ţină cont de prevederile art.268 lit.a) Cod civil, potrivit căruia clauza penală
urmează a fi încasată pentru perioada anterioară acţiunii, dar nu mai mare de 6 luni.
Se atenţionează că nerespectarea formei scrise a înţelegerii cu privire la penalitate
atrage nulitatea clauzei penale şi, respectiv, imposibilitatea încasării acesteia.
32. Dobînda de întîrziere, prevăzută de art.619 Cod civil, nu se clasifică ca clauză
penală, deoarece nu cade sub incidenţa art.624 Cod civil.
Penalitatea nu exclude aplicarea dobînzilor de întîrziere, şi invers.
La încasarea dobînzii de întîrziere, a dobînzii contractuale, se va aplica termenul
general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de art.267 Cod civil.
33. Conform art.233 Cod civil, persoana îndreptăţită are dreptul să ceară anularea
actului juridic afectat de eroare (art.227 Cod civil), încheiat prin dol (art.228 Cod civil),
prin leziune (art.230 Cod civil) în termen de 6 luni de la data cînd a aflat sau trebuia să
afle despre temeiul anulării, iar în cazul în care actul juridic a fost încheiat prin violenţă
(art.229 Cod civil), cererea de anulare poate fi depusă în termen de 6 luni de la data cînd
a încetat violenţa.
34. În sensul art.868 Cod civil, cererea împrumutatului privind repararea prejudiciului cauzat în legătură cu neexecutarea obligaţiei de a da cu împrumut urmează a fi
demonstrată prin probe veridice. Prejudiciul cauzat constă în pierderea profitului, pe
care împrumutatul putea să-l obţină în rezultatul executării obligaţiei, adică reprezintă
venitul ratat.
35. Articolul 617 Cod civil prevede cazurile cînd debitorul se consideră în întîrziere ca urmare a somaţiei (avertizării), cazurile cînd nu este necesară preîntîmpinarea
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prealabilă, precum şi cazul cînd împrumutatul nu duce răspundere pentru întîrzierea
rambursării banilor sau bunurilor împrumutate. Dacă întîrzierea executării obligaţiei
pecuniare are loc din motive neimputabile împrumutatului, dobînda de întîrziere nu se
va achita.
În particular, neexecutarea obligaţiei nu este imputabilă împrumutatului în cazul în
care se datorează unei forţe majore, dacă survenirea sau efectele acesteia nu au putut fi
cunoscute de către debitor la momentul naşterii obligaţiei ori dacă debitorul nu a putut
împiedica sau înlătura survenirea forţei majore ori a consecinţelor ei (art.606 alin.(1)
Cod civil).
Dacă forţa majoră este temporară, ea poate fi invocată numai în perioada în care
aceasta are efect asupra executării obligaţiei.
În cazul imposibilităţii executării obligaţiei din cauza forţei majore, împrumutatul
trebuie să notifice împrumutătorului aceste circumstanţe şi efectele lor asupra executării. Dacă notificarea nu a ajuns la împrumutător într-un termen rezonabil de la data
la care împrumutatul a cunoscut sau trebuia să cunoască despre forţa majoră, acesta
din urmă răspunde pentru prejudiciul cauzat prin lipsa notificării (art.606 alin.(3) Cod
civil).
Circumstanţele nominalizate nu împiedică împrumutătorul să solicite rezoluţiunea
contractului, executarea obligaţiei sau plata dobînzilor contractuale.
36. Dacă prejudiciul cauzat împrumutătorului prin întîrziere depăşeşte mărimea
dobînzii de întîrziere, el este în drept să ceară de la împrumutat şi o despăgubire în
mărime ce depăşeşte această dobîndă, sumă ce reprezintă o compensaţie pentru creanţa
depreciată.
Astfel, prejudiciul poate fi solicitat de împrumutător şi în cazul deprecierii sumei
băneşti, datorate de împrumutat, în rezultatul inflaţiei survenite în perioada folosirii ilicite a mijloacelor băneşti, dar numai în mărime ce depăşeşte suma dobînzii de întîrziere.
37. La adoptarea hotărîrii, instanţa judecătorească urmează să consemneze în dispozitiv, cu cifre şi litere, suma care urmează a fi încasată, moneda în care se percepe şi
dobînda de întîrziere determinată conform art.619 Cod civil, pe care urmează să o achite debitorul, chiar şi în lipsa vinovăţiei, dacă nu execută hotărîrea în termen de 90 de zile
de la data cînd aceasta a devenit definitivă.
La examinarea cauzelor în apel şi în recurs, instanţele respective, de asemenea, sunt
în drept să completeze hotărîrea judecătoriei în contextul celor expuse, dacă în hotărîrea
judecătoriei nu sunt reflectate consecinţele neexecutării acesteia.
În cazul omisiunii de a consemna în hotărîre consecinţele neexecutării acesteia,
instanţa care a pronunţat hotărîrea este în drept, în termenul executării silite a hotărîrii,
la cererea părţilor sau din oficiu, să adopte o hotărîre suplimentară.
În cazul în care obiectul contractului de împrumut încheiat este în valută străină,
în dispozitivul hotărîrii se va indica perceperea datoriei şi a altor plăţi în valută străină
în suma respectivă sau a echivalentului în lei moldoveneşti, conform cursului stabilit de
Banca Naţională a Moldovei la momentul executării hotărîrii.
38. În funcţie de situaţia de la momentul executării hotărîrii, împrumutătorul-creditor sau împrumutatul-debitor poate solicita instanţei indexarea sumelor adjudecate
în condiţiile art.253 CPC, care reprezintă un mijloc legal, oferit creditorului şi debitorului, de a solicita indexarea sumelor adjudecate prin hotărîrea judecătorească, în vir-
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tutea unor circumstanţe cauzate de majorarea sau micşorarea preţurilor şi tarifelor la
mărfurile de consum şi la servicii sau în rezultatul deprecierii sau aprecierii banilor în
perioada de după pronunţarea hotărîrii şi pînă la executarea ei efectivă.
39. Acţiunile născute din contractul de împrumut se examinează în oricare dintre
sediile instanţei de drept comun de la domiciliul pîrîtului, cu excepţia cazului în care
în contract se indică locul executării. În acest caz, la solicitarea reclamantului, litigiul
poate fi examinat şi de instanţa de la locul executării contractului (art.39 alin.(11)
CPC).
[Pct.39 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.32 din 04.12.2017]
40. Potrivit art.573 Cod civil, dacă locul executării nu este determinat sau nu rezultă
din natura obligaţiei, executarea urmează a fi efectuată:
a) la domiciliul sau sediul creditorului la momentul naşterii obligaţiei – în cazul
obligaţiei pecuniare;
b) la locul aflării bunului în momentul naşterii obligaţiei – în cazul obligaţiilor de
predare a unui bun individual determinat;
c) la locul unde debitorul îşi desfăşoară activitatea legată de obligaţie, iar în lipsa
acestuia, la locul unde debitorul îşi are domiciliul sau sediul – în cazul unor alte obligaţii.
41. În sensul art.644 Cod civil, existenţa temeiurilor ce conduc la stingerea obligaţiei, precum şi însuşi faptul stingerii obligaţiei urmează să fie legalizate în modul respectiv. Conform regulii generale, stingerea obligaţiei se legalizează prin aceleaşi modalităţi
ca şi adoptarea ei. În conformitate cu art.210 Cod civil, forma scrisă este obligatorie, în
dependenţă de faptul cine este partea (persoană juridică, persoană fizică), precum şi de
suma actului juridic (în cazul respectiv, valoarea executării).
Debitorul care nu a profitat de dreptul, ce i-a fost acordat, de a cere ca primirea
executării să aibă loc în forma sus-indicată îşi asumă riscul efectelor nerespectării formei scrise a actului juridic. Se are în vedere că, în caz de contestare de către creditori a
faptului executării obligaţiei, debitorul, persoană fizică sau persoană juridică, va decădea din dreptul de a cere proba cu martori pentru a dovedi că executarea într-adevăr
a avut loc.
42. În cazul în care nu se cunoaşte identitatea sau domiciliul creditorului din
motive neimputabile debitorului (împrumutatului), în baza art.645 Cod civil, debitorul poate depune, conform termenului stipulat în contract, obiectul contractului de
împrumut la o bancă sau la notar. Valuta străină poate fi depusă, în vederea stingerii
obligaţiei prin consemnare, numai în cazul în care legea permite primirea/efectuarea
plăţilor şi transferurilor în valută străină, pe teritoriul Republicii Moldova, în privinţa
obligaţiei în cauză. În asemenea condiţii, obligaţia pecuniară se va considera executată
la timp, debitorul nefiind obligat să achite dobînda prevăzută de art.619 Cod civil şi
penalităţi.
[Pct.42 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.32 din 04.12.2017]
43. Litigiile legate de contractul de împrumut, conform prevederilor art.345 CPC,
pot fi examinate în procedura de ordonanţă (procedura simplificată). Astfel, creditorul
(împrumutătorul) are dreptul să aleagă adresarea cu cerere de eliberare a ordonanţei
judecătoreşti sau înaintarea acţiunii în procedura contencioasă.
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Procedura în ordonanţă nu este o cale prealabilă obligatorie şi nefolosirea procedurii în ordonanţă de către creditor (împrumutător) nu are efecte juridice care să îngrădească dreptul la înaintarea acţiunii în instanţă de judecată. Instanţa de judecată nu
este în drept să refuze primirea cererii în procedura contencioasă dacă creditorul nu s-a
adresat în procedura de ordonanţă. Deoarece procedura în ordonanţă este simplificată,
ea presupune achitarea redusă a taxei de stat şi se bazează pe înscrisuri autentice, care
asigură rapiditatea şi eficacitatea soluţionării cauzei.
44. Cererea de chemare în judecată ce vizează contractul de împrumut se impune
cu taxă de stat în mărimea stabilită pentru acţiunile patrimoniale (art.3 din Legea taxei
de stat). Valoarea acţiunii se va aprecia ţinîndu-se cont de suma bănească solicitată,
inclusiv de dobînzile aferente acestor sume sau de valoarea bunului a cărui restituire
se solicită.
45. La cererea de chemare în judecată, se va anexa contractul litigios, alte documente, pe care reclamantul îşi întemeiază acţiunea, inclusiv dovada de plată a taxei de stat. În
caz contrar, judecătorul, în conformitate cu art.171 raportat la art.167 alin.(1) lit.d) Cod
de procedură civilă, nu va da curs cererii, acordîndu-i persoanei care a depus cererea un
termen rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 24 decembrie 2010
Nr. 8

Ion MURUIANU
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Privind aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează
modalităţile de reparare a prejudiciului cauzat prin întîrziere sau executare
necorespunzătoare a obligaţiilor pecuniare, cu excepţia celor izvorîte
din contractul de credit bancar sau împrumut
nr. 9 din 24.12.2010
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2011, nr.5, pag.6
***
Sesizarea în ultimul timp a instanţelor de judecată cu unele cerinţe rezultate din obligaţii pecuniare, altele decît cele izvorîte din creditul bancar sau împrumut, au dictat necesitatea conturării unei poziţii unice a Plenului CSJ în abordarea problematicii în cauză. S-a impus statuarea asupra chestiunii ce ţine de încasarea datoriei (pentru procurarea mărfurilor,
serviciilor acordate etc.), a penalităţilor şi/sau a dobînzilor de întîrziere, cu oferirea unor
explicaţii privitoare la înaintarea concomitentă sau alternativă a cerinţelor menţionate.
În scopul aplicării uniforme de către instanţele judecătoreşti a normelor juridice ce
vizează tematica abordată, în temeiul art.2 lit.e), art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie nr.789-XIII din 26.03.1996, art.17 CPC, Plenul Curţii Supreme
de Justiţie a Republicii Moldova
EXPLICĂ:
1. Debitorul este obligat să repare prejudiciul cauzat creditorului ca urmare a
neexecutării obligaţiei pecuniare asumate.
Neexecutarea include orice încălcare a obligaţiilor, inclusiv executarea necorespunzătoare sau tardivă.
Prin obligaţie pecuniară se va înţelege acea obligaţie, în virtutea căreia debitorul e
obligat, în baza unui contract sau a unei obligaţii extracontractuale prevăzute de Codul
civil, să transmită creditorului bani, în sumă determinată sau determinabilă, adică utilizează banii ca mijloc de plată.
Pecuniară poate fi o obligaţie în întregul ei (contractele de credit bancar, împrumut) sau doar obligaţia uneia din părţi (pentru achitarea mărfurilor, serviciilor etc.).
2. Modalităţile de compensare a prejudiciului pentru neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare (tardivă) a obligaţiei pecuniare sunt următoarele:
- încasarea penalităţilor de întîrziere (dacă au fost prevăzute de contract sau de lege);
- încasarea dobînzii de întîrziere;
- încasarea altui prejudiciu cu prezentarea dovezilor (dacă prejudiciul nu se acoperă
prin penalităţi).
3. Clauza penală reprezintă o stipulaţie (prevedere contractuală), prin care părţile
stabilesc de comun acord, anticipat şi prin apreciere cuantumul despăgubirilor ce vor fi
datorate de partea în culpă, în cazul neîndeplinirii ori îndeplinirii necorespunzătoare a
obligaţiilor asumate.
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Instanţele vor reţine că acest mijloc de garantare a executării obligaţiilor (nu numai
pecuniare) prezintă pentru creditor avantajul că acesta nu mai trebuie să dovedească
existenţa şi cuantumul prejudiciului, în cazul în care debitorul nu-şi execută obligaţiile
conform prevederilor contractuale.
Clauza penală trebuie să îmbrace întotdeauna forma scrisă, chiar dacă obligaţia
principală, în vederea căreia a fost stipulată, nu ar îmbrăca această formă.
Dacă actul juridic a fost încheiat printr-un schimb de scrisori, telegrame, altele asemenea, semnate de partea care le-a expediat, adică nu a fost întocmit un singur înscris
semnat de părţi, clauza penală poate fi inserată într-un înscris separat.
Astfel, reclamantul, solicitînd încasarea datoriei şi a penalităţii pentru neonorarea
obligaţiilor de plată a mărfii livrate, poate prezenta în instanţă facturi sau alte documente în temeiul cărora a fost livrată marfa. Totodată, în calitate de probă pentru încasarea
penalităţilor, poate fi prezentată o scrisoare de garanţie semnată de debitor, în care el
îşi asumă obligaţia de a achita penalitatea în mărime procentuală în cazul întîrzierii
executării obligaţiilor.
4. Clauza penală poate fi stabilită în mărime fixă sau procentuală.
Procentele se stabilesc din valoarea obligaţiei garantate prin clauza penală sau a
părţii neexecutate şi se calculează din coraportul:
a) mărimii procentelor convenite (0,1%, 0,5% etc.);
b) sumei obligaţiilor neexecutate (total sau parţial);
c) perioadei de întîrziere în executare (50 de zile, 180 de zile).
Poate fi prevăzută şi o penalitate cu procente mixte. Spre exemplu, în mărime de
0,1% din suma neachitată pentru primele 15 zile de întîrziere a achitării datoriei pentru
marfa recepţionată şi de 0,3% din suma neachitată pentru următoarele zile de întîrziere.
5. La examinarea litigiilor ce ţin de încasarea sumei şi a penalităţilor, este necesar a
studia minuţios contractul prezentat de reclamant, în scopul aprecierii faptului pentru
care situaţie e prevăzută penalitatea.
De rînd cu penalitatea pentru neachitarea mărfii, a unui serviciu, contractul poate
conţine clauze ce se referă la:
- încasarea penalităţilor pentru întîrzierea livrării;
- încasarea penalităţilor pentru nelivrarea mărfii;
- încasarea penalităţilor atît pentru nelivrarea, cit şi pentru livrarea cu întîrziere
(penalitatea se va încasa doar pentru una din situaţii).
Încălcarea termenului de livrare a mărfii, de prestare a serviciului, ca temei pentru
cerinţa de reparare a prejudiciului, trebuie să fie prevăzută de părţi la încheierea contractului sau de lege (art.757, 954, 971, 1007 CC etc.).
Se va considera că debitorul este în întîrziere de livrare a mărfii sau prestare a serviciului începînd cu ziua următoare din data prevăzută în contract pentru executare.
Prin nelivrare a mărfurilor, neprestarea serviciilor se va înţelege manifestarea unui
comportament din partea persoanei obligate care ar permite de a concluziona lipsa intenţiei de executare.
6. Acţiunea de încasare a penalităţii se prescrie în termen de 6 luni (180 de zile).
Dat fiind faptul că normele ce stabilesc termenul de prescripţie, inclusiv cel special,
poartă un caracter imperativ, acest termen nu poate fi schimbat (prelungit, scurtat) prin
acordul părţilor.
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Astfel, chiar şi în cazul în care părţile prevăd în contract un termen mai mare de
încasare a penalităţilor decît cel prevăzut de art.268 CC, instanţa de judecată urmează să
încaseze penalitatea pentru un termen nu mai mare de 6 luni. Întrucît norma menţionată este una imperativă, nu una dispozitivă, şi nu poale fi modificată prin acordul pârtilor
în acelaşi timp, potrivit art.271 din Codul civil, instanţa este în drept să aplice prescripţia
extinctivă numai la cererea persoanei în a cărei favoare a curs prescripţia.
7. Dacă, fără a se ajunge în judecată, creditorul a primit executarea cu întîrziere a
obligaţiei, el va fi în drept să ceară plata penalităţii numai dacă şi-a rezervat expres acest
drept la primirea executării.
Dacă debitorul achită datoria pentru marfa procurată, serviciul prestat după adresarea creditorului în instanţa de judecata şi pînă la pronunţarea hotărîrii, acest fapt nu-l
scuteşte de obligaţia de a achita penalitatea prevăzută în contract.
8. În cazuri excepţionale, instanţa de judecată poate dispune reducerea clauzei penale pe care o consideră disproporţionat de mare. Legea nu precizează cazurile în care
ar putea fi redusă clauza penală.
Instanţele vor lua act că, drept criterii ce permit reducerea clauzei penale, ar putea
servi:
- situaţia financiară dificilă a debitorului;
- mărimea penalităţii depăşeşte suma datoriei;
- mărimea excesivă a penalităţii;
- datoria a fost achitată;
- o întîrziere neesenţială în executarea obligaţiei de rînd cu procentul înalt al penalităţii.
Este relevant făptui că legea nu prevede expres limita de reducere a clauzei penale.
Sarcina instanţei în această situaţie constă în aprecierea adecvată a coraportului dintre
mărimea penalităţii stabilite şi mărimea prejudiciului real suportat.
9. În cazul reducerii clauzei penale, instanţa urmează să-şi motiveze soluţia, făcînd
referire la probe.
Instanţa de judecată va reduce clauza penală doar în cazul în care debitorul a solicitat aceasta.
Dat fiind faptul că legea nu limitează dreptul vreunei instanţe superioare de a reduce clauza penală, aceasta va putea fi modificată şi în apel, şi în recurs potrivit ambelor
secţiuni ale Capitolului XXXVIII al Titlului III al Codului de procedură civilă.
10. La reducerea clauzei penale urmează să se ţină cont nu numai de interesele patrimoniale, ci şi de alte interese, ocrotite prin lege, ale creditorului. Drept criterii de care
se poate conduce instanţa pentru a nu reduce clauza penală, ar putea servi:
- penalitatea solicitată e cu mult mai mică decît penalitatea pe care reclamantul era
în drept s-o calculeze;
- datoria nu este achitată inclusiv pînă la examinarea cauzei în apel sau în recurs
(neexecutare intenţionată, tergiversare evidentă);
- prejudiciul ce se cauzează creditorului este în permanentă creştere;
- debitorul n-a prezentat probe care ar confirma faptul imposibilităţii executării
obligaţiei de plată;
- penalitatea este stabilită de lege (art.628 CC);
- penalitatea a fost deja plătită etc.
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11. În unele contracte părţile pot include clauza de forţă majoră, care prevede că
acestea nu vor răspunde pentru neîndeplinirea (totală sau parţială) a obligaţiilor sale în
cazul calamităţilor naturale, interdicţiilor din partea organelor administrative, acţiunilor militare sau altor consecinţe neprevăzute şi asupra cărora nu se poate interveni.
În cazul apariţiei circumstanţelor de forţă majoră, partea care nu-şi poate îndeplini,
din aceste considerente, obligaţiile contractuale, este obligată într-un termen convenit
de părţi (spre exemplu 2 zile, 10 zile) din momentul apariţiei acestora să notifice partea
contractantă.
Astfel, pentru a se degreva de răspundere într-un litigiu, debitorul ar putea prezenta
instanţei de judecată concluzia Camerei de Comerţ şi Industrie a RM care ar constata
existenţa circumstanţelor de forţă majoră.
Totodată, urmează a fi probată şi notificarea expediată părţii în termenul convenit
despre imposibilitatea executării obligaţiei sau executarea ei tardivă.
11.1. În cazul aplicării dobînzii de întîrziere nu pot fi aplicate prevederile cu privire
la stingerea obligaţiei principale ca rezultat al forţei majore sau al imposibilităţii fortuite
de executare (art.606, 663 CC). Banii sunt înlocuibili, deci obligaţia de a-i transmite
nu se stinge prin pieirea lor. Astfel, dacă obligaţia pecuniară principală nu se stinge în
rezultatul forţei majore sau al lipsei de vinovăţie, nici obligaţia cu privire la dobînda de
întîrziere nu se stinge în urma acestor fenomene.
Totodată, forţa majoră poate fi luată în consideraţie pentru neplata dobînzii de întîrziere pe motiv de imposibilitate efectivă de a executa obligaţia principală. Prin urmare, forţa majoră nu poate justifica stingerea obligaţiei, pecuniare (principale), dar poate
constitui temei pentru eliberarea de plată a dobînzii de întîrziere.
12. Chiar şi în prezenţa cazului fortuit debitorul răspunde pentru acţiunile (inacţiunile) sale săvîrşite din imprudenţă sau neglijenţă.
Cazul fortuit este acea împrejurare care, deşi putea fi preîntîmpinată, nu a fost preîntîmpinată de persoana responsabilă din cauza apariţiei sale inopinate.
La invocarea cazului fortuit, se va ţine cont de faptul că debitorul se va elibera de
răspundere pe durata întîrzierii pentru cazul fortuit, dacă se va demonstra că, chiar executînd obligaţia în termen, prejudiciul s-ar fi produs în mod inevitabil.
13. Instanţele urmează să facă distincţie între dobînda prevăzută la art.585 CC şi
cea prevăzută la art.619 CC.
Astfel, prima (art.585 CC) are un caracter compensator şi reprezintă o remuneraţie
pentru folosirea capitalului acordat de către creditor debitorului. Aceasta se aplică în
cazurile în care, conform legii sau contractului, obligaţia e purtătoare de dobînda, la
aplicarea acesteia neexistînd încălcare sau tardivitate în executarea obligaţiei. Relevăm
următoarele cazuri, în care legea prevede că obligaţia e purtătoare de dobîndă:
- emisiunea obligaţiilor de către societăţile pe acţiuni (art.163 alin.(3) CC);
- vînzarea drepturilor litigioase (art.802 alin.(1) CC);
- lezarea dreptului de proprietate al adjudecatarului asupra unui bun dobîndit la
licitaţie (art.816 alin.(1) CC);
- punerea în întîrziere a depozitarului privind restituirea banilor depozitaţi (art.1099
alin.(3) CC);
- dreptul de regres al fidejusorului care a executat obligaţia principală (art.1163 alin.
(1) CC);

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

659

- depozitul bancar (art.1224 alin.(1) CC);
- cont curent bancar (art.1232 alin.(1) CC);
- nerestituirea aportului suplimentar în cazul în care n-a avut loc majorarea capitalului social (art.33 alin.(5) din Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr.135XVI din 14.06.2007) etc.
Obligaţia poate fi purtătoare de dobînda şi în cazurile prevăzute de contract, cum ar
fi, de exemplu, în cazul contractului de împrumut (art.869 alin.(1) CC), a contractului
de credit bancar (art.1236 CC) etc.
Dacă legea sau contractul nu prevede altfel, mărimea dobînzii prevăzute la art.585
CC este egală cu rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei. Prin rata de refinanţare urmează să înţelegem rata de bază a BNM, adică acea rată, care este aplicată la
principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt.
14. Dobînda de întîrziere prevăzută de art.619 CC reprezintă o modalitate de despăgubire pentru întîrzierea executării obligaţiilor pecuniare, considerîndu-se că are loc
folosirea mijloacelor financiare străine.
Folosirea mijloacelor financiare străine are loc în cazurile în care cumpărătorul reţine plata pentru bunurile procurate, clientul reţine plata pentru lucrările executate şi
serviciile prestate, locatarul întîrzie să achite chiria etc.
Legea prevede expres dreptul la dobînda potrivit art.619 CC în următoarele cazuri:
- în contractul de transport (art.1017 CC);
- la depozitul bancar (art.1224 alin.(1) CC);
- în contractul de credit bancar, dacă nu-i prevăzută penalitatea (art.1243 alin.(2)
CC);
- în contractul de asigurare (art.1328 alin.(3) CC);
- în contractul de societate (art.1343 alin.(2) CC);
- la dobîndirea unui patrimoniu fără justă cauză (art.1395 alin.(2) CC);
- art.38 alin.(6) din Legea privind cooperativele de întreprinzător nr.73-XVdin
12.04.2001 etc.
15. Instanţele vor reţine că dobînda de întîrziere pentru întîrzierea executării obligaţiilor pecuniare curge de drept, chiar dacă nu a fost stabilită prin contract scris între
părţi.
Pentru curgerea de drept a dobînzilor de întîrziere se cer a fi îndeplinite următoarele condiţii:
- obligaţia debitorului să constea în plata unei sume de bani. Numai dacă obligaţia
are ca obiect plata unei sume de bani, debitorul datorează dobînzi pentru întîrzierea
executării obligaţiei;
- obligaţia să fie lichidă. Dobînzile curg de drept numai în cazul în care cuantumul
sumei datorate este precis determinat;
- obligaţia să fie exigibilă. Numai dacă datoria debitorului a ajuns la scadenţă şi
nu a fost executată, creditorul este îndreptat la plata sumei de bani şi a dobînzilor de
întîrziere.
16. La aprecierea subiecţilor în privinţa cărora urmează a fi aplicate prevederile
art.619 CC, instanţele vor face distincţie între noţiunile „consumator” şi „alte persoane”. Prin noţiunea de consumator se va înţelege orice persoană fizică ce intenţionează
să comande sau să procure ori care comandă, procură sau foloseşte servicii pentru ne-
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cesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională. Astfel, în relaţiile cu
participarea consumatorilor (indiferent de calitate – creditori sau debitori) se va calcula
o dobînda în mărime de 5% peste rata dobînzii prevăzută la art.585 CC, iar în cazul actelor juridice la care nu participă consumatorii dobînda va fi de 9% peste rata prevăzută
la art.585 CC.
17. Pentru a calcula dobînda de întîrziere, se ia suma ce urma a fi achitată (spre
exemplu, 37120 de lei), se înmulţeşte cu rata de bază a BNM (spre exemplu, 12,5%), la
care s-au adunat 5% sau 9% (în dependenţă de persoana debitorului – consumator sau
nu). Suma obţinută se împarte la 365 de zile, apoi se înmulţeşte cu numărul de zile care
constituie perioada de întîrziere (spre exemplu, 31.05.2006 - 03.11.2008 = 887 de zile).
37120 x (12,5%+9%)

______________________________

365

x 887 = 19394

Reclamantul urmează să prezinte instanţei descifrarea modalităţii de calcul a dobînzii de întîrziere solicitate.
18. Rata de bază a BNM se stabileşte prin hotărâri periodice ale acesteia, ţinîndu-se
cont de dinamica inflaţiei, indicatorii monetari şi macroeconomici şi se publică în Monitorul Oficial.
Deoarece rata de bază a BNM se modifică periodic, pentru diferite perioade de calcul, rata poate fi diferită. Dacă reclamantul solicită încasarea dobînzii pentru perioade
cu rata dobînzii diferită, dobînda urmează a fi calculată separat pentru fiecare perioadă,
apoi se calculează dobînda medie.
19. Lipsa la debitor a surselor băneşti necesare pentru achitarea datoriei rezultate
din obligaţii pecuniare nu poate servi drept temei pentru eliberarea acestuia de achitarea
dobînzii de întîrziere.
În cazul actelor juridice la care participă consumatorul, dacă debitorul probează
faptul că prejudiciul este mai mic, instanţa ar putea dispune încasarea unei dobînzi de
întîrziere mai mici decît 5% peste rata dobînzii prevăzută la art.585 CC.
20. Dobînda de întîrziere urmează a fi încasată de la data punerii debitorului în întîrziere. Punerea debitorului în întîrziere constă într-o manifestare de voinţă din partea
creditorului prin care el pretinde executarea obligaţiei unui debitor care tergiversează
o executare ce mai este posibilă. Procedura punerii în întîrziere nu este reglementată în
mod special, de aceea poate rezulta din orice act, notificare, telegramă. Aceasta urmează
a fi confirmată prin avizul de recepţie din partea debitorului.
În cazurile prevăzute de art.617 alin.(2) CC nu este necesară somaţia debitorului.
21. Dobînda prevăzută la art.619 se aplică doar obligaţiilor pecuniare. Obligaţiile se
nasc din contract, fapt ilicit (delict) şi din orice alt act sau fapt susceptibil de a le produce
în condiţiile legii.
În situaţia în care debitorul este în întîrziere în legătură cu livrarea de bunuri, aceasta fiind o obligaţie în natură prevăzută de art.622 din Codul civil, creditorul nu este în
drept să pretindă dobînda prevăzută de art.619 din Codul civil.
În cazul exercitării dreptului de rezoluţiune, contractul încetează şi părţile sunt eliberate de obligaţia de a presta, trebuind să restituie prestaţiile executate şi veniturile
realizate în condiţiile prevăzute de art.738 din Codul civil. Astfel, ca urmare a operării
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rezoluţiunii contractului, obligaţiile care survin pot avea şi natură pecuniară, pentru
întîrzierea executării cărora se aplică dobînzi.
22. Art.626 alin.(2) din Codul civil prevede regula generală potrivit căreia clauza
penală inserată de părţi în contract include prejudiciul real suportat de creditor (clauza
penală inclusivă). Astfel că, creditorul are dreptul să pretindă repararea prejudiciului
real suportat doar în partea în care acesta nu este acoperit prin clauza penală, dacă contractul sau legea nu prevede altfel
Cu titlu de excepţie, dacă aceasta e prevăzut de lege sau de contract, creditorul
poate cere sau despăgubiri, sau penalitate (clauza penală alternativă). De asemenea, în
cazurile prevăzute de lege sau contract, creditorul poate cere repararea prejudiciului
peste penalitate (clauza penală punitivă) sau poate cere doar penalitate (clauza penală
exclusivă).
În situaţia în care contractul nu prevede clauza penală punitivă, pentru perioada
pentru care au fost calculate penalităţi, nu urmează a fi calculate dobînzi de întîrziere
dacă mărimea acestora se acoperă de cea a penalităţilor. Or, acest prejudiciu suportat de
creditor este recuperat conform penalităţilor, prin care părţile au convenit anticipat şi
asupra prejudiciului cauzat prin întîrzierea executării.
23. Dacă la creditul bancar (sau împrumutul pecuniar), la apariţia situaţiei în care
debitorul se află în întîrziere şi achită suma în rate, banii vor merge mai întîi pentru
stingerea penalităţii, a dobînzii, apoi a datoriei, atunci, în cazul întîrzierii în executarea
obligaţiei pecuniare nerezultate din credit (pentru recuperarea prejudiciului adus prin
folosirea mijloacelor financiare străine), penalitatea sau dobînda se va achita după stingerea datoriei de bază.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 24 decembrie 2010
Nr. 9

Ion MURUIANU
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la unele chestiuni apărute în practica aplicării de către instanţele
judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce ţin de contractele de
donaţie şi de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă
nr. 2 din 30.03.2009
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2009, nr.8, pag.7
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.22 din
16.10.2017
În scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei privind contractele de
donaţie şi de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, în temeiul art.2 lit.e)
şi art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.17 din Codul de
procedură civilă, Plenul Curţii Supreme de Justiţie
EXPLICĂ:
1. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra necesităţii aplicării corecte şi uniforme a dispoziţiilor Codului civil adoptat prin Legea nr.1107-XV din 06 iunie 2002, în
vigoare din 12.06.2003, pertinente pentru soluţionarea respectivei categorii de pricini
civile, prevăzute la art.827-846, precum şi a altor texte de lege tangenţiale, inclusiv a
celor ce reglementează nulitatea şi rezoluţiunea actului juridic civil.
2. Validitatea contractelor de donaţie şi de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă se va examina în raport cu legea materială care era în vigoare la data încheierii contractului, conform principiului acţiunii legii civile, instituit la art.6 alin.(1), (4)
Cod civil. Prin urmare, atît validitatea, cît şi drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi
efectele juridice stinse sau în curs de realizare ale contractelor respective, încheiate pînă
la data de 11.06.2003, se vor aprecia în raport cu prevederile Codului civil în redacţia
anului 1964, iar în privinţa celor încheiate începînd cu 12.06.2003 se vor aplica dispoziţiile Codului civil actual.
Totodată, în cazul contractelor în curs de realizare la data de 12.06.2003, se aplică
Codul civil nou doar în ceea ce ţine de modul de exercitare a drepturilor şi de executare a
obligaţiilor, de transmitere şi de stingere a acestora, conform art.6 alin.(5) din Codul civil
actual. De exemplu, dreptul la rezoluţiunea (rezilierea) contractului, care era prevăzut la
art.449 şi 450 ale Codului civil în redacţia anului 1964, se va exercita conform art.737 al
Codului civil actual, adică prin declaraţie scrisă către cealaltă parte contractantă.
3. Explicaţiile din prezenta hotărîre se extind asupra următoarelor categorii de acţiuni:
- cu privire la declararea sau constatarea nulităţii contractelor de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă sau de donaţie;
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- cu privire la revocarea contractului de donaţie;
- cu privire la rezoluţiunea contractului de donaţie sau a celui de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viată;
- cu privire la modificarea contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viată;
- altor acţiuni ce rezultă din încheierea, executarea şi încetarea categoriilor de contracte vizate.
4. Conform art.827 alin.(1) Cod civil, prin contractul de donaţie, o parte (donator)
se obligă să mărească, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părţi (donatar).
Din esenţa şi natura juridică a contractului de donaţie, rezultă caracterele juridice ale acestuia: este un acord de voinţă între donator şi donatar, deoarece exprimarea
exclusiv a voinţei donatorului de gratificare nu duce la naşterea valabilă a contractului;
contractul, de obicei, este unilateral, deoarece creează obligaţii numai în sarcina donatorului; contractul este, de regulă, cu titlu gratuit, translativ de proprietate, irevocabil şi
personal.
Excepţiile de la caracterele juridice ale contractului de donaţie sunt de interpretare
strictă (de exemplu: revocabilitatea acestuia, în condiţiile art.835 Cod civil).
5. Nu orice transmitere a unui bun în proprietate cu titlu gratuit reprezintă o donaţie. Un element obligatoriu al consimţămîntului exprimat de către donator este intenţia
de a gratifica sau mulţumi donatarul fără a urmări în schimb obţinerea unui folos patrimonial (art.197 alin.(1) Cod civil). De exemplu, renunţarea reclamantului la acţiunea
civilă sau tranzacţia încheiată între reclamant şi pîrît, prin care se renunţă la pretenţii
reciproce, nu constituie o donaţie dacă nu se demonstrează intenţia reclamantului de
a gratifica. De asemenea, reducerile, discounturile, cadourile, premiile sau cîştigurile
acordate de către agenţii economici persoanelor fizice sau persoanelor juridice, de regulă, îşi au motivaţia în promovarea vînzărilor, adică urmăresc obţinerea în schimb a unui
folos patrimonial, şi nu sunt donaţii.
Transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică conform art.14 al Legii
nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nu
constituie contract de donaţie în sensul Codului civil şi se supune legislaţiei speciale
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. În cazul în care instanţa de
judecată stabileşte că, contractul este numai formal de donaţie, adevărata voinţă a părţilor fiind ascunsă în cadrul unui alt contract (ex.: de vînzare-cumpărare), indiferent de
motivul pentru care a avut loc simulaţia, contractul de donaţie simulat se va constata
ca fiind nul de către instanţa de judecată, conform art.221 alin.(2) CC, cu survenirea
efectelor stabilite la art.219 CC. Referitor la contractul ascuns de părţi, se vor aplica regulile stabilite de lege pentru categoria respectivă de contracte, fiind posibilă declararea
validităţii acestuia dacă sunt întrunite condiţiile stabilite la art.213 CC.
6. Obiect al contractului de donaţie poate fi atît un drept real (dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct etc.), un drept de creanţă, cît şi dreptul de proprietate intelectuală
transferabil prin cesiune (drepturile ce rezultă din invenţii, mărci etc.). Se va considera
donaţie şi exonerarea donatarului de executarea unei obligaţii faţă de donator, achitarea de către donator a unei datorii a donatarului faţă de terţi, fără a exista un raport
obligaţional anterior între donator şi donatar, precum şi alte cazuri în care patrimoniul
donatarului se măreşte efectiv din contul patrimoniului donatorului.
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Transplantul organelor, ţesuturilor şi celulelor umane, reglementat de Legea nr.42XVI din 06.03.2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, nu constituie contract de donaţie în sensul Codului civil.
Contractul de donaţie este un contract ce produce efecte între vii, nefiind un act
pentru cauză de moarte (ca în cazul testamentului), iar contractul care prevede predarea
bunului după decesul donatorului este lovit de nulitate absolută, conform art.827 alin.
(4) CC.
7. În ce priveşte forma contractului de donaţie, conform art.829 CC, aceasta depinde de bunul ce constituie obiect al contractului. Dacă pentru eventuala vînzare a bunului donat este necesară respectarea unei anumite forme a contractului, aceeaşi formă se
va aplica şi donaţiei.
Prin urmare, contractele de donaţie a terenurilor, precum şi a imobilelor amplasate pe aceste terenuri, conform art.3 alin.(4) din Legea nr.1308/1997 privind preţul
normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, se încheie în forma autentică,
indiferent de valoarea obiectului contractului.
Nu poate fi invocat în calitate de temei al nulităţii contractului de donaţie a bunului imobil înregistrat la OCT conform art.321 alin.(2) CC, sau neînregistrat încă la
OCT, dar autentificat notarial, faptul că imobilul nu a fost transmis donatarului conform art.828 alin.(1) CC, deoarece regula considerării contractului de donaţie ca fiind
încheiat în momentul transmiterii bunului este generală, regulile aplicabile imobilelor
sub acest aspect fiind speciale şi de aplicabilitate prioritară.
8. În cazul încheierii donaţiei în una din cele patru situaţii de inadmisibilitate a
acesteia, stabilite expres şi exhaustiv la art.832 CC, contractul de donaţie este lovit
de nulitate absolută conform art.220 alin.(1) CC, deoarece este contrar normei legale
prohibitive. De menţionat că inadmisibilitatea donaţiei poate fi relevată şi din conţinutul altor legi, cum ar fi restricţia de a primi daruri de către funcţionarii publici,
stabilită la art.11 al Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25XVI din 22.02.2008, aplicabile faţă de contractele de donaţie încheiate începînd cu
01.01.2009 etc.
Donaţia în cazul maladiilor prezumate a fi letale urmate de însănătoşirea donatorului este lovită de nulitate relativă. Prin maladii prezumate a fi letale urmează de înţeles acele procese patologice (boala), indiferent de natura lor, care afectează organismul
uman şi duc, în mod inevitabil, la decesul celui bolnav. Prezumarea caracterului letal
al maladiei trebuie fundamentată din punct de vedere medical, şi nu doar bănuită de
donator sau alte persoane.
Titular al acţiunii este exclusiv donatorul, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, termenul curgînd de la data la care donatorul s-a însănătoşit în măsura în care a fost înlăturat riscul letalităţii bolii. Alte persoane interesate (de ex.: rudele) nu vor putea cere declararea nulităţii contractului în baza art.833 CC. În rezultatul declarării nulităţii contractului, vor surveni consecinţele stipulate la art.219 CC.
Dacă, pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti, donatorul decedează, contractul nu
va fi declarat nul.
[Pct.8 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.22 din 16.10.2017]
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9. Este necesar a se face distincţie între donaţia condiţionată şi înstrăinarea bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, confuzie care poate apărea datorită unor elemente
comune.
În limitele sarcinii/scopului convenit în contractul de donaţie condiţionată conform art.834 alin.(1) CC, donaţia este un contract sinalagmatic, urmînd a fi aplicate în
această parte inclusiv dispoziţiile art.704-711 CC. În cazul în care sarcina este convenită
între donator şi donatar în favoarea unui terţ, efectele donaţiei sunt guvernate inclusiv
de art.721-724 CC.
10. Se va face deosebire între revocarea donaţiei aplicabilă conform art.834 alin.(3)
CC în cazul neîndeplinirii sarcinii convenite în contractul de donaţie condiţionată şi
revocarea donaţiei pentru ingratitudine în condiţiile art.835 CC.
În primul caz, datorită survenirii posibilităţii revocării în urma neexecutării unei
clauze contractuale, revocarea este, de fapt, o veritabilă rezoluţiune a contractului, care
se va solicita conform art.709-711 şi 733-746 CC, în caz de admitere a acţiunii survenind
efectele inserate la art.738 CC. Titulari ai acţiunii sunt donatorul şi succesorii acestuia,
precum şi creditorii donatorului în temeiul art.599 CC. Terţul beneficiar al sarcinii nu
este titular al acţiunii, nefiind parte contractuală, însă ultimul va putea solicita conform
art.722 CC executarea sarcinii inserate în contractul de donaţie în favoarea sa.
În cel de-al doilea caz, revocarea contractului de donaţie pentru ingratitudine constituie o retractare a contractului pentru cauzele stabilite expres şi exhaustiv la art.835
alin.(1)CC:
- donatarul a atentat la viaţa donatorului sau a unei rude apropiate a acestuia. În
sens civil, nu este necesară existenţa unei sentinţe penale definitive care să constate
tentativa de omor sau omorul, pentru revocarea donaţiei fiind suficient ca instanţa să
constate prin probe veridice voinţa (intenţia) donatarului de a-l ucide pe donator sau
pe rudele apropiate ale acestuia. Rude apropiate ale donatorului se consideră părinţii,
copiii, fraţii, surorile şi bunicii, în sensul art.302 alin.(2) CPC;
- donatarul se face vinovat de o altă faptă ilicită faţă de donator sau faţă de o rudă
apropiată a acestuia, situaţie care atestă o ingratitudine gravă. Lista faptelor respective
nu este exhaustivă, instanţele de judecată urmînd să le stabilească în raport cu măsura
în care acestea demonstrează o ingratitudine gravă. De exemplu, pot fi considerate ca
fiind astfel de fapte agresiunile verbale sau fizice, exercitate în mod frecvent sau, după
caz, chiar şi o singură dată;
- donatarul refuză fără motive întemeiate să acorde donatorului întreţinerea datorată. Se are în vedere situaţia în care donatorul datorează întreţinerea în conformitate
cu legea (Titlul IV din Codul familiei), pentru că, în caz contrar, dacă ar exista o clauză
contractuală de întreţinere, nu am mai fi în prezenţa contractului de donaţie, ci a celui
de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă.
Revocarea donaţiei pentru ingratitudine pe motivele enunţate poate fi solicitată în
cadrul termenului de prescripţie de 1 an din momentul în care titularul acţiunii a luat
cunoştinţă de temeiul revocării.
Acţiunea în revocarea donaţiei este o acţiune strict personală, deoarece numai donatorul este în măsură să aprecieze ingratitudinea manifestată faţă de el. Succesorii pot
fi introduşi în proces dacă donatorul a decedat după depunerea acţiunii, totodată fiind
în drept să depună ei înşişi acţiunea numai în situaţia în care nu a expirat termenul de
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prescripţie de 1 an, termen care a curs în defavoarea donatorului pentru depunerea
acţiunii în revocare.
Calitatea de pîrît în acţiunea cu privire la revocarea donaţiei pentru ingratitudine
aparţine exclusiv donatarului, iar raportul litigios nu permite succesiunea în drepturi
şi obligaţii a părţii responsabile în dosar. Creditorii donatorului nu pot revoca donaţia
pentru ingratitudine în temeiul art.599 CC.
11. Art.836 CC stabileşte posibilitatea rezoluţiunii contractului de donaţie în cazul stării de nevoie. Acest temei operează în situaţia în care, după executarea donaţiei,
adică după mărirea patrimoniului donatarului din contul patrimoniului donatorului
(transmiterea bunului donat), donatorul nu mai este în stare să-şi asigure o întreţinere
corespunzătoare şi să-şi îndeplinească obligaţiile legale de întreţinere faţă de terţi.
Cele două condiţii de rezoluţiune: starea de imposibilitate de a-şi asigura întreţinerea corespunzătoare şi starea de imposibilitate de a îndeplini obligaţiile legale de
întreţinere faţă de terţi, pot constitui motive de admitere a acţiunii numai în cazul în
care acestea coexistă.
Titularul acţiunii în rezoluţiune este donatorul, precum şi creditorul obligaţiei de
întreţinere a donatorului în situaţia în care temeiul invocat în acţiune este cel al imposibilităţii executării obligaţiei de întreţinere.
Nu prezintă importanţă juridică faptul dacă obligaţia de întreţinere faţă de terţi a
fost sau nu constatată prin hotărîre judecătorească definitivă, fiind suficientă probarea
existenţei acestei obligaţii.
Pot constitui situaţii de „stare de nevoie” inclusiv cazurile în care veniturile donatorului s-au redus în măsura în care acestea nu-i mai permit să-şi asigure atît sieşi, cît şi
persoanelor pe care le are la întreţinere legală, întreţinerea corespunzătoare; intervenirea unor situaţii neprevăzute, cum ar fi devenirea donatorului invalid etc.
Starea de nevoie determină rezoluţiunea contractului de donaţie numai dacă a intervenit de la sine, fără ca donatorul să şi-o fi provocat în mod intenţionat sau prin culpă
gravă, în caz contrar instanţa urmînd să respingă acţiunea conform art.836 alin.(2) CC.
Un exemplu de „provocare intenţionată” a stării de nevoie este cazul în care donatorul a înstrăinat sursele sale de venit, conştientizînd că va ajunge la starea de nevoie şi
urmărind acest scop.
Constituie „culpă gravă” cazul în care, din imprudenţă sau din neatenţie, fără a
urmări scopul provocării stării de nevoie, dar pe care a prevăzut-o sau trebuia să o prevadă, donatorul a ajuns în stare de nevoie. Drept exemplu poate servi situaţia în care
donatorul săvîrşeşte o infracţiune din culpă, consecinţele condamnării penale reflectîndu-se în starea de nevoie în care ajunge donatorul.
12. Este necesar a se face deosebire între refuzul de a îndeplini promisiunea de donaţie, statuat la art.830 alin.(2) CC, şi rezoluţiunea contractului de donaţie în cazul stării
de nevoie în temeiul art.836 CC.
Cu toate că cele două instituţii operează în baza aceloraşi temeiuri, primul caz vizează un contract ce include promisiunea donatorului de a transmite un bun în viitor,
refuzul de a transmite bunul ţinînd de aprecierea promitentului, iar dreptul la contestarea refuzului promitentului de a transmite bunul aparţinînd potenţialului donatar,
pe cînd în cel de-al doilea caz, rezoluţiunea, la cererea donatorului sau a creditorului
obligaţiei de întreţinere, se pronunţă de instanţa de judecată.
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13. În ce priveşte efectele pe care le produce revocarea donaţiei pentru ingratitudine şi rezoluţiunea contractului de donaţie în cazul stării de nevoie, raportate la prevederile art.835 alin.(2), 836 alin.(1) CC, se evidenţiază următoarele:
- în cazul revocării, instanţa de judecată, la pronunţarea hotărîrii, respectînd limitele pretenţiilor înaintate, va dispune restituirea bunului donat sau, la discreţia donatorului, inclusiv în cazul bunului donat care nu se află în proprietatea donatarului, va
dispune încasarea contravalorii bunului;
- în cazul rezoluţiunii, donatorul va putea solicita restituirea bunului cu condiţia că
acest bun există în posesiunea donatarului la momentul pronunţării hotărîrii.
14. Dacă bunul a fost înstrăinat de donatar fără intenţia de înstrăinare, avînd scopul
de a se eschiva de la restituirea bunului, conştientizînd iminenţa revocării sau rezoluţiunii donaţiei, aspecte dovedite în şedinţa de judecată, contractul de înstrăinare a bunului
va fi declarat nul de instanţa de judecată ca fiind fictiv în temeiul art.221 alin.(1) CC sau
ca avînd o cauză ilegală în temeiul art.207 alin.(1) CC.
15. Dacă se constată existenţa unor vicii, în condiţiile necesare a fi întrunite cumulativ, prevăzute la art.838 CC, donatarul poate depune o acţiune împotriva donatorului
cu privire la repararea prejudiciului cauzat. În celelalte cazuri de vicii, donatorul nu are
obligaţia de garanţie şi nu poartă răspundere pentru ele.
Viciile pot fi atît de natură materială, cît şi de natură juridică. Dacă viciul este de
natură materială, cuantumul prejudiciului reprezintă diferenţa de valoare a bunului
afectat de viciu faţă de bunul similar neafectat de viciu material.
Dacă viciul este de natură juridică (existenţa unor drepturi ale terţilor asupra acestuia), prejudiciul constă, de exemplu, în pierderea cauzată din lipsa posibilităţii folosinţei temporare a bunului din cauza dreptului unui terţ de folosinţă temporară a bunului.
16. Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă constituie
un contract prin care o parte (beneficiarul întreţinerii) se obligă să dea celeilalte părţi
(dobînditor) în proprietate un bun imobil sau mobil, iar dobînditorul se obligă să asigure beneficiarului întreţinere în natură - locuinţă, hrană, îngrijire şi ajutorul necesar pe
timpul cît va trăi, precum şi înmormîntare (art.839 alin.(1) CC).
Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă este sinalagmatic, deoarece ambelor părţi li se incumbă cîte o obligaţie: transmiterea bunului în
proprietate de către beneficiarul întreţinerii şi, respectiv, prestarea întreţinerii de către
dobînditorul bunului.
Părţile pot conveni asupra aplicabilităţii normelor ce reglementează contractul de
rentă viageră în cazul contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe
viaţă, conform art.839 alin.(4) CC, această prevedere neavînd prioritate asupra dispoziţiilor cu caracter imperativ conţinute în normele ce reglementează contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă (art.839-846 CC).
17. Subiecţi ai contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă
pot fi exclusiv persoanele fizice în calitate de beneficiar al întreţinerii şi atît persoanele
fizice, cît şi persoanele juridice în calitate de dobînditor. De asemenea, legea admite
pluralitatea de părţi contractuale, atît în privinţa beneficiarului întreţinerii, cît şi a dobînditorului bunului înstrăinat.
Art.839 alin.(2) CC stabileşte că, în cazul pluralităţii de părţi, obligaţia de întreţinere este indivizibilă atît activ, cît şi pasiv.
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Prin urmare, dacă există mai mulţi beneficiari, obligaţia de întreţinere nu este considerată îndeplinită dacă nu s-a executat integral faţă de toţi aceşti beneficiari, întinderea prestaţiei depinzînd de necesităţile şi durata vieţii tuturor creditorilor obligaţiei de
întreţinere. Dacă pluralitatea se referă la debitorii obligaţiei de întreţinere, fiecare din
ei poate fi obligat să execute obligaţia de întreţinere, în acelaşi timp prestarea obligaţiei
fiind obligatorie pentru ceilalţi debitori.
Creanţa de întreţinere este strict personală şi inalienabilă, fapt pentru care orice act
de înstrăinare a acestei creanţe este lovit de nulitate absolută (art.220 alin.(1) CC raportat la art.839 alin.(3) CC).
18. Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă se încheie
în scris (art.840 alin.(1) CC); în caz de nerespectare a formei scrise, se produc efectele
specificate la art.211 alin.(1) CC. Excepţie de la regula generală constituie situaţiile în
care, raportat la obiectul contractului, este necesară încheierea acestuia în formă autentică (art.212 CC).
Prin urmare, contractul de înstrăinare a terenurilor, precum şi a imobilelor amplasate pe aceste terenuri, conform art.3 alin.(4) din Legea nr.1308/1997 privind preţul
normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, se încheie în forma autentică.
19. Contractul de înstrăinare a bunului ce constituie obiect al contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, încheiat între dobînditorul bunului
şi un terţ în timpul vieţii beneficiarului întreţinerii, cu neglijarea interdicţiei stabilite la
art.842 CC, este lovit de nulitate relativă, conform art.232 CC.
Titularul acţiunii în anulare este beneficiarul întreţinerii, acţiunea fiind susceptibilă
de a fi înaintată în cadrul termenului de 3 ani din momentul în care beneficiarul a aflat
sau trebuia să afle despre existenţa contractului de înstrăinare a bunului încheiat între
dobînditor şi terţ.
20. Art.844 stabileşte posibilitatea rezoluţiunii contractului de înstrăinare a bunului
cu condiţia întreţinerii pe viaţă în două situaţii delimitate pe criteriul subiectului acţiunii în rezoluţiune:
- la cererea beneficiarului întreţinerii, în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către dobînditor. Instanţele judecătoreşti vor verifica respectarea obligaţiei de prestare a întreţinerii în limitele condiţiilor indicate în contract, luînd în considerare faptul
că nu este suficientă prezumarea faptului că obligaţia de întreţinere nu a fost executată
sau a fost executată necorespunzător exclusiv din declaraţiile beneficiarului întreţinerii,
fiind necesară prezentarea şi administrarea de probe în condiţiile art.118 CPC. Totodată, se va ţine cont că art.844 CC urmează a fi aplicat în coroborare fie cu art.709-711 CC,
fie cu art.733 CC, conform cărora nu orice nerespectare a obligaţiilor contractuale poate
justifica rezoluţiunea contractului;
- la cererea dobînditorului, dacă acesta dovedeşte existenţa unor circumstanţe, apărute independent de voinţa sa, din cauza cărora este în imposibilitate de a-şi executa obligaţia de întreţinere faţă de beneficiar. Astfel de circumstanţe pot fi: înrăutăţirea
stării materiale a dobînditorului datorită concedierii din funcţie, boala, invaliditatea,
condamnarea penală cu stabilirea pedepsei închisorii pe un termen care să provoace
discontinuitatea întreţinerii, stabilirea domiciliului în altă ţară etc.
Dacă dobînditorul solicită rezoluţiunea contractului doar din simplă dorinţă, fără
a invoca circumstanţe obiective, în virtutea cărora se află în imposibilitate de a executa
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obligaţia de întreţinere, acţiunea sa se va respinge ca neîntemeiată. De asemenea, este
inadmisibilă invocarea pieirii bunului dobîndit, deoarece riscul pieirii bunului aparţine
dobînditorului şi acest fapt nu-l degrevează pe dobînditor de obligaţia de întreţinere
(art.843 CC). Deoarece contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe
viaţă este aleatoriu şi dobînditorul şi-a asumat riscul schimbării esenţiale a circumstanţelor, ultimul nu poate cere modificarea contractului în temeiul art.623 CC.
21. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra faptului că, contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă nu poate fi reziliat, ci doar rezolvit,
corespunzător acest fapt se va indica în dispozitivul hotărîrii judecătoreşti.
Această regulă este de excepţie şi derogatorie de la regula generală a rezilierii contractelor cu executare succesivă, stabilită la art.747 CC.
22. Indiferent de subiectul acţiunii, rezoluţiunea are drept consecinţe juridice:
- restituirea bunului înstrăinat în proprietatea beneficiarului întreţinerii sau, în caz
de imposibilitate a restituirii bunului în natură, restituirea valorii acestuia;
- radierea, după caz, a interdicţiei stabilite la art.842 CC;
- eliberarea beneficiarului de obligaţia restituirii întreţinerii care i-a fost prestată de
dobînditor pînă la momentul rezilierii contractului.
Dacă bunul există în natură (de exemplu: imobilul), restituirea valorii acestuia va fi
posibilă numai dacă părţile litigante vor fi de acord.
23. Obligaţia de întreţinere ce incumbă dobînditorului, precum şi dreptul de proprietate al acestuia asupra bunului dobîndit sunt transmisibile succesorilor săi, în caz de
deces al dobînditorului (art.846 CC).
Prin urmare, beneficiarul întreţinerii nu va putea invoca drept eventual temei de
rezoluţiune a contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă faptul înlocuirii prestatorului întreţinerii în urma decesului dobînditorului iniţial, totodată
menţinîndu-se posibilitatea rezoluţiunii contractului în condiţiile art.844 alin.(1) CC.
24. La cererea de chemare în judecată se vor anexa contractele litigioase, alte documente pe care reclamanţii îşi întemeiază acţiunea. În caz contrar, judecătorul va proceda
în conformitate cu art.171 raportai la art.167 alin.(1) lit.c) Cod de procedură civilă, adică
nu va da curs cererii, acordîndu-i persoanei care a depus cererea un termen rezonabil
pentru înlăturarea neajunsurilor.
[Pct.24 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.22 din 16.10.2017]
25. La examinarea acţiunilor ce ţin de contractele de donaţie şi de înstrăinare a
bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, instanţele judecătoreşti vor adopta hotărîrea
în limitele pretenţiilor înaintate de reclamanţi, în conformitate cu art.240 alin.(3) CPC,
nedispunînd de posibilitatea modificării obiectului sau temeiurilor acţiunii din oficiu.
Astfel, de exemplu, dacă donatorul a solicitat declararea nulităţii contractului de
donaţie, invocînd o ingratitudine gravă a donatarului la adresa primului, instanţa de judecată va respinge acţiunea ca fiind neîntemeiată, deoarece în baza temeiului menţionat
se poate solicita rezoluţiunea, dar nu declararea nulităţii contractului de donaţie.
26. Judecarea acţiunilor ce rezultă din încheierea, executarea şi încetarea contractelor de donaţie şi de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă este de competenţa instanţei de drept comun.
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Sub aspect teritorial, acţiunile de nulitate, revocare, rezoluţiune se intentează în instanţa de la locul aflării bunurilor imobile, conform regulilor competenţei excepţionale,
prevăzute de art.40 alin.(1) CPC. Excepţie sunt situaţiile în care acţiunea vizează modificarea, executarea contractului de donaţie sau a contractului de înstrăinare a bunului,
cu condiţia întreţinerii pe viaţă sau încasarea despăgubirilor, competenţa aparţinând
instanţei de la domiciliul pârâtului. Iar în situaţia când în contract este fixat un alt loc
decât domiciliul pârâtului de executare a obligaţiei de întreţinere, competenţa va aparţine instanţei de la locul stabilit pentru executarea obligaţiei (art.39 alin.(11) CPC).
[Pct.26 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.22 din 16.10.2017]
27. Pricinile respective se impun cu taxă de stat în mărimea stabilită pentru acţiunile patrimoniale, adică în dependenţă de valoarea acţiunii. Valoarea acţiunii se va aprecia
reieşind, după caz, din valoarea bunului donat, a bunului înstrăinat sau din suma întreţinerii pe un termen de 3 ani (art.87 alin.(1) lit.e) CPC).
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			

Ion MURUIANU
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la unele chestiuni ce ţin de aplicarea de către instanţele judecătoreşti
a prevederilor articolului 3 din Convenţia Europeană pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale
nr. 8 din 30.10.2009
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2010, nr.2, pag.4
***
Reieşind din doctrina şi practica judiciară cu privire la prevenirea, combaterea şi
pedepsirea actelor de tortură şi tratamentelor sau pedepselor inumane şi degradante;
ţinînd cont de garanţiile asigurate persoanei de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (în continuare Convenţia),
care urmează a fi interpretate prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului (în continuare CEDO);
luînd în consideraţie complexitatea problemelor juridice cu care se confruntă organele de drept şi, în special, instanţele de judecată, avînd în vedere importanţa aspectelor
procesuale evaluate de jurisprudenţă în cadrul practicii judiciare privind aplicarea corectă şi uniformă a prevederilor impuse de articolul 3 al Convenţiei;
urmărind scopul de a îndruma judecătorii şi procurorii instanţelor de toate nivelurile să asigure respectarea interzicerii torturii, tratamentelor şi pedepselor inumane şi
degradante;
în temeiul articolelor 2 lit.e) şi 16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de
Justiţie, Plenul prin prezenta hotărîre oferă următoarele explicaţii:
1. Articolul 3 din Convenţie stipulează: Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. Aceleaşi prevederi se regăsesc şi
în legislaţia naţională, în special în art.24 din Constituţie şi art.10 alin.(3) Cod de procedură penală.
Prevederi asemănătoare se conţin şi în tratatele internaţionale la care Republica
Moldova este parte, menţionate în anexa la prezenta hotărîre.
Din conţinutul art.3 al Convenţiei se desprind următoarele noţiuni esenţiale şi anume: tortură, tratament inuman, tratament degradant, pedeapsă inumană şi pedeapsă
degradantă, care fac parte la modul generic din categoria relelor tratamente, noţiune
folosită în continuare.
2. Prevederile articolului 3 din Convenţie se aplică sub două aspecte: partea materială şi cea procesuală.
I. PARTEA MATERIALĂ DE APLICARE A PREVEDERILOR
ART.3 DIN CONVENŢIE
3. Convenţia interzice, în termeni categorici, tortura şi tratamentele sau pedepsele
inumane ori degradante, indiferent de circumstanţe şi de comportamentul victimei (a
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se vedea, spre exemplu, cazul Labita v. Italy [GC], nr.26772/95, §119, ECHR 2000-IV).
Spre deosebire de majoritatea normelor materiale ale Convenţiei şi ale Protocoalelor
nr.1 şi nr.4, articolul 3 nu conţine prevederi care să permită excepţii, iar conform articolului 15 §2 al Convenţiei nici o derogare de la prevederile sale nu este permisă, chiar
dacă este cazul unui pericol public care ameninţă viaţa naţiunii (a se vedea, cazul Selmouni v. Franţa [GC], nr.25803/94, §95, ECHR 1999-V, şi Assenov and Others v. Bulgaria, hotărâre din 28 octombrie 1998, Reports 1998-VIII, p.3288, §93).
Articolul 3 al Convenţiei nu interzice supunerea la orice dezavantaj fizic sau psihic.
Pentru a intra în sfera de protecţie a art.3 al Convenţiei un rău tratament (maltratarea,
condiţiile de detenţie inumane sau degradante, lipsa asistenţei medicale efective etc.)
aplicat unei persoane trebuie să atingă un anumit grad de severitate. Stabilirea acestui
grad depinde de toate circumstanţele cauzei cum ar fi: durata şi intensitatea tratamentului, efectele fizice şi psihice ale acestuia, în unele cazuri vârsta şi sexul, precum şi starea
de sănătate a victimei (hot. Irlanda vs Regatul Unit din 18.01.1978, p.25; hot. Kudla vs
Polonia, p.91 şi hot. Peers vs Grecia, p.67).
Atunci cînd o persoană este privată de libertate sau, în general, intră în contact cu
agenţii forţelor de ordine, utilizarea forţei fizice asupra sa, atunci cînd aceasta nu este
determinată de comportamentul persoanei, aduce atingere demnităţii umane şi constituie în principiu o încălcare a dreptului garantat de art.3 din Convenţie (hot. Labita vs
Italia, §120, şi hot. Pantea vs România din 3.06.2003, §185-186).
Victimele sunt supuse relelor tratamente cu un anumit scop, precum ar fi obţinerea
informaţiei sau mărturiilor şi de a umili şi înjosi persoana. Totuşi absenţa unui astfel
de scop nu poate elimina în mod concludent o constatare a unei încălcări a art.3 din
convenţie.
4. Se atrage atenţia judecătorilor că termenii folosiţi în textul articolului 3 au un
sens autonom, care ar putea fi diferit de sensul aceloraşi termeni din legislaţia Republicii Moldova. Astfel, în ceea ce priveşte distincţia dintre termenii „tortură”, „inuman”
şi „degradant”, în hotărîrea llaşcu v. Moldova şi Federaţia Rusă (8 iulie 2004) CEDO a
notat următoarele:
„425. Curtea a considerat tratamentul ca fiind „inuman”, deoarece inter alia acesta
a fost premeditat, a fost aplicat ore în şir şi a cauzat fie leziuni corporale, fie suferinţe
fizice sau psihice intense. Curtea a considerat un tratament ca fiind „degradant”, deoarece el a cauzat victimelor sentimente de frică, îngrijorare şi inferioritate capabile să le
umilească şi să le înjosească (a se vedea, de exemplu, Kudla v. Poland [GC], nr.30210/96,
§92, ECHR 2000-XI).
426. Pentru a determina dacă o anumită formă de maltratare poate fi calificată drept
tortură, Curtea trebuie să ia în vedere distincţia prevăzută în articolul 3 dintre acest
termen şi cel de tratament inuman sau degradant. Aşa precum ea a constatat anterior,
intenţia a fost ca Convenţia, printr-o astfel de distincţie, să acorde un stigmat special
tratamentului inuman deliberat care cauzează suferinţe foarte grave şi crude; aceeaşi
distincţie este prevăzută în articolul 1 al Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva torturii
şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (a se vedea hotărîrea menţionată mai sus, în cauza Selmouni, §96):
„În sensul prezentei Convenţii, termenul „tortură” desemnează orice act prin care
se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe puternice, de natură fizică
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sau psihică, în special cu scopul de a obţine, de la această persoană sau de la o persoană
terţă, informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă
persoană l-a comis, de a o intimida sau de a face presiune asupra unei terţe persoane,
sau pentru orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci când
o asemenea durere sau suferinţă sunt provocate de către un agent al autorităţii publice
sau orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial, sau la instigarea sau cu consimţămîntul expres sau tacit al unor asemenea persoane (...)”.
427. De asemenea, Curtea a constatat că termenul „grav” este, la fel ca şi termenul
„nivelul minim de severitate”, necesar pentru ca articolul 3 să devină aplicabil, fiind
prin natura lucrurilor, relativ (ibid, §100): el depinde, de asemenea, de toate circumstanţele cauzei, cum ar fi durata tratamentului, efectele sale fizice sau psihice şi, în anumite cazuri, sexul, vîrsta şi starea sănătăţii victimei (a se vedea, printre altele, Kalashnikav v. Russia, nr.47095/99, §95, ECHR, 2002-VI; şi hotărîrea Labila menţionată mai sus,
§120). Mai mult, atunci cînd Curtea analizează dacă tratamentul este „degradant” în
sensul articolului 3, ea va lua în calcul dacă scopul acestui tratament a fost de a umili şi
înjosi persoana şi dacă, în ceea ce priveşte consecinţele, acest tratament a afectat negativ
personalitatea ei, într-un mod incompatibil cu articolul 3. Chiar şi absenţa unui asemenea scop nu poate exclude categoric o constatare a violării articolului 3 (cazul Valăsinas
v. Lithuania, nr.44558/98, §101, ECHR 2001-VIII)”.
Astfel, pentru a înţelege ce tip de comportament este interzis şi cum urmează a fi
clasificat este necesar de a menţiona implicaţiile juridice pentru fiecare termen stabilit
de articolul 3.
Pot fi evidenţiate cinci elemente constitutive:
a) tortura;
b) tratamentul inuman;
c) tratamentul degradant;
d) pedeapsă inumană şi
e) pedeapsă degradantă.
5. Tortura constituie o formă agravantă şi intenţionată a unui tratament ori pedeapsă crude, inumane sau degradante.
Din această noţiune rezultă patru elemente esenţiale care constituie tortura:
• Cauzarea unor suferinţe sau dureri fizice sau psihice grave;
• Cauzarea intenţionată a durerii sau suferinţelor;
• Urmărirea unui scop anume, precum ar fi obţinerea informaţiei sau mărturiilor,
pedepsirea, umilirea şi înjosirea persoanei;
• Cel care le produce este un agent al forţei publice sau o persoană care acţionează
la instigarea sau cu consimţămîntul expres sau tacit al acestuia.
Distincţia dintre tortură şi alte tipuri de maltratare se realizează conform diferenţei
de intensitate a durerii cauzate. Elementele subiective ale acestui criteriu bazate pe sex,
vîrsta şi starea de sănătate a victimei sunt relevante pentru evaluarea intensităţii unui
tratament anume. Acţiunile care în mod obiectiv cauzează o intensitate suficientă de
durere vor fi considerate tortură, indiferent dacă victima este femeie sau bărbat, ori dacă
are o constituţie fizică dezvoltată sau nu.
Tortura este caracterizată ca fiind o formă intenţionată de maltratare pentru care este
necesar un anumit nivel de pregătire şi de efort pentru a acţiona astfel. CEDO a recunos-
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cut ca tratament intenţionat cu caracter de tortură; „spînzurătoarea palestiniană” (cazul
Aksoy vs Turcia); „cauzarea unui număr mare de lovituri şi alte forme de tortură” (cazul
Dikme vs Turcia); alimentarea forţată într-o manieră care a supus reclamantul la dureri
fizice extreme şi umilinţă (cazul Ciorap vs Moldova); violul unui deţinut de către un oficial
al statului (cazul Aydin vs Turcia); supunerea victimei la şocuri electrice, tratament cu apă
fierbinte şi rece, lovituri în cap şi ameninţarea privind maltratarea copiilor (cazul Akkoc
vs Turcia); aplicarea aşa zisei „falaka” – lovirea tălpilor (cazul Corsacov vs Moldova) etc.
6. Tratament inuman şi degradant. CEDO a considerat tratamentele ca fiind „inumane” pentru că au fost premeditate, au fost aplicate continuu şi au cauzat fie vătămări
corporale, fie afecţiuni fizice şi psihice. Tratamentele sunt considerate a fi „degradante”
deoarece prin natura lor creează victimei un sentiment de teamă, angoasă şi inferioritate, de natură să o umilească şi să o devalorizeze (hot. Kudla vs Polonia, p.92).
Un tratament este estimat ca fiind inuman deoarece a fost premeditat, aplicat ore
în şir şi a cauzat fie vătămare corporală, fie suferinţe fizice şi psihice profunde:
- în perioada detenţiei, unde victima este supusă maltratării, care este intensă, însă
nu în măsura necesară pentru a fi calificată ca tortură.
- în afara detenţiei, unde victimele sunt intenţionat expuse unor acte crude, care le
provoacă o stare de extremă tulburare.
În cauza Irlanda vs Regatul Unit (hot. din 18.01.1978) CEDO a menţionat că, combinarea celor aşa numite „cinci tehnici” (impunerea persoanei de a sta la perete, aplicarea cagulei, expunerea la zgomot, privarea de somn, privarea de mîncare şi băutură) –
„tehnici de dezorientare” sau „privare senzorială” au fost apreciate ca tratament inuman
şi degradant. Totodată, aceste tratamente nu au provocat suferinţe de o intensitate şi
cruzime deosebită în înţelesul termenului de tortură.
Tratamentul degradant este cel care generează victimelor sentimente de frică, anxietate şi inferioritate, capabile să umilească şi să înjosească victima; înfrînge rezistenţa
fizică şi morală a victimei şi determină victima să acţioneze împotriva voinţei sau conştiinţei sale.
Drept inuman şi degradant poate fi considerat un asemenea tratament care cuprinde: legarea şi închiderea victimei într-o celulă întunecoasă şi friguroasă şi tratarea în aşa
fel încît să lase răni sau urme vizibile pe corpul victimei; neacordarea posibilităţii de a
dormi, nealimentarea victimei, întreţinerea fără apă şi în gălăgie continuă, percheziţia
corporală înjositoare, obligarea de a dezbrăca hainele în prezenţa persoanelor de sex
opus; condiţii de detenţie inumane şi degradante, inclusiv suprapopularea celulelor, lipsa accesului la lumină naturală şi artificială, calitatea şi cantitatea insuficientă a hranei,
lipsa plimbărilor la aer liber, asistenţa medicală neadecvată etc.
7. Pedeapsa inumană sau degradantă
Pedeapsa este considerată inumană dacă provoacă suferinţe de intensitate deosebită
ca urmare a aplicării violenţei fizice asupra unei fiinţe umane (pedepsele corporale).
Degradantă este pedeapsa în care elementul umilirii fiinţei umane este atît de intens
încît provoacă condamnatului sentimentele frică şi inferioritate.
8. Întru asigurarea garanţiilor în aspectul material prevăzute de articolul 3 combinată cu obligaţiunea ce rezultă din prevederea art.1 din Convenţie sunt stabilite doua
tipuri de obligaţii esenţiale ale agenţilor statului: obligaţii pozitive şi obligaţii negative.
Obligaţiile pozitive solicită intervenţia activă a statului de a proteja dreptul persoanei,
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de a crea anumite condiţii, mecanisme de protecţie, de a lua anumite măsuri, pe cînd
cele negative solicită ca statul (agenţii lui) să se abţină de a comite anumite acţiuni care
ar duce la încălcarea prevederilor art.3 al Convenţiei.
9. Obligaţiile pozitive ale statului sunt obligaţii ce impun efectuarea acţiunilor
pozitive care să prevină şi să ofere remedii prompte şi eficiente contra torturii şi altor
forme de rele tratamente. Fiecărui stat contractant în revine sarcina de a dispune de un
arsenal juridic adecvat şi suficient pentru a asigura respectarea obligaţiilor pozitive ce-i
revin din art.3 din Convenţie. Acest arsenal trebuie să includă următoarele.
10. Oferirea protecţiei împotriva relelor tratamente. Această obligaţie impune
statele să ia măsuri pentru a asigura particularilor, ce se află sub jurisdicţia lor, că nu vor
fi supuşi torturii sau tratamentelor inumane sau degradante sau pedepselor inumane
ori degradante. Asemenea măsuri trebuie să ofere o protecţie eficace, în special, pentru copii şi alte persoane vulnerabile cum ar fi persoanele deţinute (reţinute, arestate,
condamnate, internate forţat în spitale) şi trebuie să includă măsuri rezonabile pentru
a preveni maltratarea despre care autorităţile au ştiut sau ar fi trebuit să ştie. Aceiaşi
lucru se aplică direct situaţiilor în care particularii sunt în responsabilitatea sau sarcina
nemijlocită a autorităţilor locale.
Obligaţia pozitivă a statului de a oferi protecţie constă şi în crearea condiţiilor ca
deţinuţii să fie protejaţi de agresiune nu doar din partea agenţilor statului dar şi din
partea altor deţinuţi.
În cazul plîngerii privitor la atacurile din partea deţinuţilor cu care victima se afla în
aceeaşi încăpere, instanţa urmează să examineze dacă autorităţile publice au întreprins
toate măsurile care puteau fi rezonabil întreprinse la momentul evenimentelor pentru a
proteja persoana.
Obligaţiile pozitive ale statului la diverse etape de urmărire penală:
10.1. Obligaţii pozitive privitor la persoanele deţinute.
Persoanele private de libertate, aflîndu-se, astfel, complet sub controlul autorităţilor, sunt cele mai vulnerabile şi mai expuse riscului de abuz. Exercitarea controlului
riguros ce ar exclude arbitrarul din partea agenţilor statului faţă de persoanele deţinute
trebuie să fie supus unei monitorizări stricte:
- punctul de pornire pentru stabilirea dacă a avut loc sau nu o maltratare, în primul
rînd, trebuie de determinat dacă a fost aplicată sau nu forţa fizică asupra deţinutului;
- cei mai evidenţi indici ai recurgerii la forţa fizică sunt semnele vizibile de vătămare
a integrităţii fizice sau traumele psihologice observabile;
- sarcina probaţiei cade ferm asupra administraţiei locului de detenţie, care trebuie
să furnizeze un raport privind modul în care au fost cauzate asemenea leziuni.
10.2. Obligaţiile pozitive ale agenţilor statului la arestarea şi interogarea persoanei. Este important ca la această etapă sistemul de drept să ofere garanţii fundamentale
contra maltratării, şi anume:
- dreptul deţinutului să informeze la alegerea sa un terţ (membru al familiei, prieten, consultant) despre faptul detenţiei sale;
- dreptul de acces la un avocat;
- dreptul de a solicita o examinare medicală de către un medic la alegerea sa. Examenul medical trebuie făcut în lipsa agenţilor statului (poliţiei, reprezentanţilor penitenciarului etc.).
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La reţinerea şi aplicarea arestului preventiv, instanţele urmează să ţină cont de
Recomandările Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau
Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT) făcute în rapoartele sale (2001, 2004,
2007). Astfel, CPT recomandă procurorilor sau judecătorilor ca de fiecare dată cînd o
persoană privată de libertate se prezintă în faţa lor, să noteze în scris afirmaţiile acesteia
despre aplicarea maltratării, să solicite imediat un examen medico-legal şi să ia măsurile
necesare pentru ca în baza afirmaţiilor să fie intentată o anchetă adecvată. O astfel de
abordare trebuie urmată, indiferent dacă persoana care a reclamat, are sau nu răni exterioare vizibile. Mai mult ca atît, chiar şi în lipsa unei plîngeri, odată ce există un motiv
de a crede că o persoană privată de libertate a putut fi victima unei maltratări, trebuie să
solicite un examen medico-legal.
Din sensul recomandărilor CPT rezultă că, persoana reţinută sau arestată fiind adusă în faţa procurorului sau, după caz, a judecătorului de instrucţie, aceştia sunt obligaţi
să o întrebe în prezenţa avocatului dacă nu a fost supusă relelor tratamente, iar răspunsul să fie fixat în procesul-verbal respectiv.
Dacă pe părţile dezgolite ale corpului persoanei reţinute, arestate sunt semne vizibile
de traumatism, procurorul sau, după caz, judecătorul de instrucţie urmează să concretizeze originea, timpul şi circumstanţele apariţiei acestor urme de traumatism şi să fixeze în
procesul-verbal, iar în caz de necesitate să dispună efectuarea examenului medical.
Pe durata perioadei de detenţie, în special în perioada iniţială de detenţie, administraţia locurilor de detenţie trebuie să fie capabilă să justifice toate mişcările deţinuţilor,
toate persoanele care ar fi putut avea acces la deţinuţi şi unde se aflau deţinuţii la momentul respectiv.
La momentul reţineri, persoanele reţinute urmează a fi examinate dacă nu au urme
de violenţă şi în cazul prezenţei acestora pe corp, este necesar a fi fixat în procesul-verbal
de reţinere orice semn vizibil de violenţă depistate, cu explicaţiile de rigoare privitor la
natura, condiţiile şi timpul apariţiei acestora, în cazul în care nu au fost fixate asemenea
urme de violenţă, organul de urmărire penală trebuie să demonstreze că violenţa nu a
fost aplicată de agenţii săi sau cu acordul tacit al acestora.
10.3. Obligaţiile statului privitor la condiţiile de detenţie. CEDO a subliniat
dreptul tuturor deţinuţilor Ia condiţii de detenţie care să fie compatibile cu demnitatea
umană, astfel încît să asigure că modul şi metoda de executare a măsurilor impuse nu
îi supun la stres sau greutăţi de o intensitate care să depăşească nivelul inevitabil de
suferinţă inerent în detenţie; în plus, pe lîngă sănătatea deţinuţilor, bunăstarea trebuie
asigurată în mod adecvat, date fiind nevoile practice ale închisorii.
Condiţiile de detenţie se referă atât la mediul general, în care sunt deţinute persoanele private de libertate, cît şi la regimul închisorii şi condiţiile specifice în care sunt
ţinuţi deţinuţii:
- o persoană deţinută preventiv şi a cărei responsabilitate penală nu a fost constatată printr-o hotărîre judecătorească definitivă, se bucură de prezumţia nevinovăţiei, aplicabilă nu numai procesului penal, dar şi regimului juridic care guvernează drepturile
acestor persoane în locurile de detenţie;
- efectele produse asupra bunăstării fizice şi psihice a unei persoane reprezintă factori care trebuie luaţi în consideraţie Ia constatarea dacă izolarea sau separarea constituie o încălcare;
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- percheziţia corporală este un alt tratament la care pot fi supuşi deţinuţii, deşi poate
fi necesară, în anumite cazuri, trebuie efectuată în mod adecvat pentru a nu fi calificată
drept degradantă;
- punerea cătuşelor şi alte metode de constrângere sau alte măsuri disciplinare,
precum ar fi privarea de exerciţii în aer liber sau privarea de dreptul de a primi vizite,
trebuie de asemenea să fie supuse unei revizuiri şi unui control pentru a se asigura că
modul în care sunt aplicate nu este abuziv şi nici nu reprezintă un tratament degradant.
La adresarea persoanei cu plîngere referitor la condiţiile de detenţie urmează a fi
consultată Recomandarea Rec(2006)13 a Comitetului de Miniştri al statelor-membre
privind detenţia provizorie, condiţiile în care are loc aceasta, precum şi aplicarea garanţiilor împotriva abuzului.
Urmează de avut în vedere că efectele cumulative ale condiţiilor de detenţie, cum ar
fi: lipsa asistenţei medicale suficiente, expunerea la fumul de ţigară, alimentaţia inadecvată, termenul petrecut în detenţie şi impactul specific pe care asemenea condiţii le-ar
fi cauzat stării sănătăţii deţinutului, se consideră ca condiţii care sunt în contradicţie cu
articolul 3 din Convenţie (cazul Ostrovar vs Moldova, p.89).
10.4. Obligaţiile pozitive ale statului la detenţia persoanelor cu tulburări psihice. În cazul persoanelor cu tulburări psihice, trebuie de ţinut cont de vulnerabilitatea şi
inabilitatea lor, în anumite cazuri, de a se plînge în mod coerent sau, în general, de a se
plînge privind modul în care sunt afectate de un anumit comportament. În cazul verificării unei asemenea plîngeri fie de la rude, prieteni, fie chiar de la însăşi persoana în
cauză trebuie aplicată o diligentă deosebită recurgerii la instrumentele de constrîngere
fizică cum ar fi cătuşele sau curelele, cămăşile de forţă, alte măsuri de imobilizare. Acestea ar trebui justificate doar în cazuri excepţionale, fiind direct autorizate de un medic
sau să fie adusă imediat la cunoştinţa medicului pentru aprobare. Practica de izolare pe
o perioadă nejustificată (adică izolarea într-o încăpere, cameră) a pacienţilor violenţi
sau cu un comportament „necontrolat” reprezintă de asemenea un aspect de îngrijorare, de aceea trebuie de stabilit ca izolarea să nu fie folosită niciodată ca pedeapsă ci doar
ca măsură excepţională.
10.5. Discriminarea. Tratamentul instituţionalizat care este bazat pe prejudecata unei majorităţi împotriva unei minorităţi reprezintă de asemenea un tratament degradant. Fapta constituie infracţiune de tortură şi atunci cînd aceasta este săvîrşită din
motiv de discriminare, chiar dacă scopul nu este realizat. Motivul săvîrşirii faptei bazat
pe o formă de discriminare există indiferent de forma de discriminare (socială, politică,
economică) (hot. Moldovan vs România din 29 martie 2007).
10.6. Obligaţia statului de a asigura acordarea asistenţei medicale adecvate şi
prompte. Persoanele aflate în custodia statului, în caz de necesitate urmează a fi asigurate cu asistenţă medicală adecvată şi prompt. CEDO menţionează că, deşi articolul 3
din Convenţie nu poate fi interpretat ca bazîndu-se pe o obligaţie generală de a elibera
deţinuţii pe motive de sănătate, impune totuşi o obligaţie a statului de a proteja bunăstarea fizică a persoanelor închise, acordîndu-le asistenţa medicală necesară.
10.7. În cazul în care există pericol asupra vieţii sau sănătăţii persoanei deţinute,
chir dacă acest pericol apare la iniţiativa deţinutului, statul are obligaţia pozitivă de a
lua măsurile absolut necesare pentru salvarea vieţii şi sănătăţii persoanelor deţinute
(alimentarea forţată, protecţia de suicid, de automutilare etc.).
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11. Obligaţia negativă, adică obligaţia agenţilor statului de a se abţine de la comiterea anumitor acţiuni arbitrare în privinţa persoanelor aflate în custodia statului, aceste
obligaţii se referă la acţiunile colaboratorilor poliţiei, forţelor armate sau de securitate şi
colaboratorilor instituţiilor penitenciare, instituţiilor medicale în care persoanele se deţin forţat conform unei hotărîri judecătoreşti. Această obligaţie are un caracter absolut
şi este una de rezultat şi nu de conduită. In practică urmează a fi făcută distincţie între
plîngerile privind maltratarea persoanei de către autorităţi şi deplîngerea condiţiilor rele
de detenţie.
12. În cazul în care este făcută declaraţie de aplicare a relelor tratamente faţă de
persoană, urmează a fi cercetate următoarele circumstanţe:
• dacă persoana a fost agresată de reprezentanţii statului sau de persoane deţinute
cu acordul tacit al reprezentanţilor administraţiei penitenciarului, adică dacă este victimă a relelor tratamente persoana respectivă;
• aprecierea gravităţii relelor tratamente;
• împrejurările în care au fost cauzate relele tratamente şi scopul aplicării acestora;
• proporţionalitatea între aplicarea forţei de către reprezentanţii autorităţii statului
şi comportamentul victimei.
Se atrage atenţie la faptul că chiar în cazul în care persoana reţinută era înarmată,
nu justifică automat aplicarea forţei (a se vedea cazul Boicenco v. Moldova, citat mai
sus, §126). Pentru aplicarea forţei se cere existenţa unor motive convingătoare care ar
demonstra că aplicarea ei nu putea fi evitată. În acelaşi timp, forţa aplicată trebuie să fie
proporţională cu pericolul prezentat de persoana reţinută. Astfel, nu va putea fi justificată aplicarea loviturilor după imobilizarea persoanei (a se vedea cazul Victor Saviţchi v.
Moldova, citat mai sus, §67).
13. Conform articolului 10 alin.(3) CPP, în desfăşurarea procesului penal nimeni nu
poate fi supus la tortură sau la tratamente cu cruzime, inumane ori degradante şi nici nu
poate fi silit să participe la acţiuni procesuale care lezează demnitatea umană. Conform
articolului 94 alin.(1) pct.1) CPP, folosirea în procesul penal a probelor obţinute cu încălcarea acestei norme este inadmisibilă, iar aceste probe urmează a fi excluse din dosar.
Punerea la baza sentinţei de condamnare a unei astfel de probe este contrară articolului
6 al Convenţiei şi atrage inechitatea întregii proceduri, indiferent de valoarea probantă a
probei (a se vedea cazul Levinţa v. Moldova, hotărâre din 16 decembrie 2008, §100).
II. PARTEA PROCESUALĂ DE APLICARE A PREVEDERILOR
ART.3 DIN CONVENŢIE
14. Atunci cînd o persoană afirmă în mod susţinut că a suferit, din partea poliţiei
sau altor servicii similare ale statului, tratamente contrare articolului 3 al Convenţiei,
această dispoziţie, combinată cu obligaţia generală impusă statului prin articolul 1 de
„a recunoaşte oricărei persoane ce ţine de jurisdicţia [sa] drepturile şi libertăţile definite (...) [în] Convenţie”, cere, implicit, să se facă o anchetă oficială efectivă. Această
anchetă, trebuie să poată conduce la identificarea şi pedepsirea vinovaţilor (hot. Labila
vs Italia).
Dacă unei persoane i-au fost cauzate leziuni corporale în perioada aflării în detenţie
sau în controlul poliţiei, orice astfel de leziune ar da o prezumţie puternică că acea persoană a fost supusă relelor tratamente (hot. Bursuc vs România, din 12 octombrie 2004).
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Ţine de sarcina autorităţilor statului să dea o explicaţie plauzibilă Curţii Europene a
Drepturilor Omului despre circumstanţele în care au fost cauzate leziunile corporale,
neîndeplinirea căreia ridică o problemă clară în temeiul articolului 3 al Convenţiei (cazul Selmouni v. Franţa, §87). Această regulă de probaţiune este prevăzută şi în articolul
10 alin.3/1 CPP, care cere autorităţii în custodia căreia se află persoana să demonstreze
că aceasta nu a fost supusă torturii sau altor tratamente sau pedepse crude. în cazul în
care statul omite să facă acest lucru, poate exista o situaţie care să cadă sub incidenţa
articolului 3 al Convenţiei
Conform art.298 alin.(4) CPP penală orice declaraţie, plîngere sau alte circumstanţe
ce oferă temei de a presupune că persoana a fost supusă acţiunilor de tortură, tratament
inuman sau degradant urmează a fi examinate de către procuror, în modul prevăzut de
articolul 274 CPP, în procedură separată.
15. Declaraţie despre aplicarea faţă de persoană a torturii, tratamentului inuman,
degradant în temeiul art.298 alin.(4) CPP poate fi depusă de către însăşi pretinsa victimă, de ruda acestuia, de avocat sau de medic care a acordat asistenţă medicală victimei.
Medicul care a acordat ajutor victimei şi a constatat urme de aplicare a maltratării trebuie să discute în condiţii de confidenţialitate cu victima necesitatea declarării despre
aplicarea maltratării. Dacă pacientul nu este de acord ca medicul să facă declaraţii, acesta nu trebuie să-şi expună în mod conştient pacientul pericolului represiunii în urma
declaraţiei.
Chiar în absenţa unei plîngeri exprese trebuie desfăşurată o investigaţie pentru a
stabili dacă au avut loc sau nu fapte de maltratare în cazul în care există alte circumstanţe ce dau temei de a conchide că sunt urme de maltratare.
Plenul atenţionează că judecătorii şi procurorii urmează a fi conştienţi de faptul că
există metode de aplicare a forţei care nu lasă urme pe corpul victimei (mutatis mutandis, cazul Boicenco c. Moldovei, 11 iulie 2007, §109).
16. Standardele internaţionale cu privire la eficacitatea investigaţiilor cauzelor de
pretinsă tortură sunt extrem de înalte. Aceste standarde îşi găsesc reflectarea în „Principiile cu privire ia investigarea efectivă şi documentarea torturii şi a altor pedepse sau
tratamente crude, inumane ori degradante” recomandate de rezoluţia Adunării Generale a ONU 55/89 din 4 decembrie 2000.
Conform acestor principii, scopul investigării efective şi documentării torturii şi a
altor pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante include următoarele:
(a) clarificarea faptelor, stabilirea şi recunoaşterea responsabilităţii individuale şi a
instituţiei respective faţă de victime şi familiile lor;
(b) identificarea măsurilor necesare pentru prevenirea unor fapte similare;
(c) facilitarea urmăririi şi/sau, dacă este corespunzător, sancţionarea disciplinară
a celor indicaţi în investigaţie ca fiind responsabili şi demonstrarea necesităţii pentru
o reparaţie şi redresare deplină din partea statului, care include compensaţii financiare
echitabile şi adecvate şi acordarea mijloacelor pentru îngrijire medicală şi reabilitare.
Reieşind din principiile menţionate şi în baza jurisprudenţei CEDO investigaţiile
cauzelor de rele tratamente trebuie să fie eficiente, efective, multilaterale, complete şi
rapide.
16.1. Eficienţa investigaţiei constă în capacitatea organului de urmărire penală de
a identifica persoanele responsabile de aplicarea relelor tratamente astfel ca ele să poată
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fi trase la răspundere. În caz contrar, interdicţia legală generală a tratamentelor inumane
sau degradante ar fi lipsită de eficienţă practică, în ciuda importanţei sale fundamentale,
şi s-ar cerea posibilitatea ca în unele cazuri agenţii statului, beneficiind de o cvasi-impunitate, să calce în picioare drepturile persoanelor aflate sub supravegherea lor (hot.
Labita vs Italia, §131).
16.2. O investigaţie este efectivă dacă este exercitată de un organ care este competent, independent şi imparţial de organul şi de persoanele implicate în evenimentele
supuse investigării. Independenţa presupune nu numai lipsa unei legături ierarhice sau
instituţionale, dar şi o independenţă reală (a se vedea cazul Boicenco v. Moldova, §121).
Astfel, investigaţia trebuie să fie exercitată de procurori care nu-s implicaţi în urmărirea penală în cauza în privinţa persoanei care pretinde a fi victimă a relelor tratamente.
Procurorul care a înaintat oficial persoanei ce reclamă relele tratamente, învinuirile şi
care a solicitat instanţei aplicarea faţă de aceasta a arestului preventiv, precum şi prelungirea ulterioară a acestuia, nu poate efectua investigaţie la cerere de maltratare, deoarece
nu corespunde principiului independenţei şi imparţialităţii.
Investigaţia trebuie să se finalizeze cu un act procesual al organul care a efectuat
investigaţia şi trebuie să conţină scopul investigaţiei, procedurile şi metodele folosite
pentru evaluarea dovezilor, să descrie detaliat evenimentele specifice care s-au constatat, dovezile care le susţin şi o listă de nume ale martorilor care au depus mărturie, cu excepţia acelora a căror identitate rămîne ascunsă pentru protecţia lor (audiate în ordinea
prevăzută de art.110 CPP), precum şi concluziile şi recomandările bazate pe constatările
de fapt şi pe legislaţia în vigoare.
Investigaţia nu trebuie să se bazeze doar pe explicaţiile poliţiştilor împotriva cărora
reclamantul depune plîngere. Ordonanţa prin care s-a dispus neînceperea urmăriri penale doar în baza explicaţiilor poliţiştilor împotriva cărora victima depune plîngere, nu
poate corespunde unei investigaţii efective.
Organul care efectuează investigaţia trebuie să determine dacă forţa utilizată de
poliţie a fost sau nu justificată în circumstanţele cazului.
16.3. Investigaţia multilaterală şi completă obligă autorităţile ca permanent să
facă încercări serioase de a afla ce s-a întîmplat şi nu trebuie să se bazeze pe concluzii
pripite sau nefondate pentru a clasa investigaţia sau pentru a le folosi ca bază a deciziilor lor.
Organul ce efectuează investigaţia trebuie să întreprindă măsuri rezonabile şi disponibile pentru a asigura dovezi privitoare la incident, inclusiv declaraţii ale martorilor
oculari, ale rudelor victimei, declaraţii ale medicilor, avocaţilor, cercetarea tuturor celor
ce au fost implicaţi în aplicarea violenţei, cercetarea fişelor medicale, expertize medico-legale, fotografii colore ale vătămărilor, cercetarea registrelor de înregistrare a mişcării victimei deţinute etc. Expertiza medico-legală trebuie efectuată în conformitate cu
„Principiile cu privire la investigarea efectivă şi documentarea torturii şi a altor pedepse
sau tratamente crude, inumane ori degradante” recomandate de rezoluţia Adunării Generale a ONU 55/89 din 4 decembrie 2000 şi asigurată posibilitatea pretinsei victime de
a propune un expert. Orice omisiune pe parcursul desfăşurării investigaţiei care ar putea
submina capacitatea sa de a stabili cauza leziunilor corporale sau identitatea persoanelor
responsabile riscă să aibă drept consecinţă ca o astfel de investigaţie să nu corespundă
standardelor menţionate.
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Părţile în procesul penal vor avea în vedere faptul că, potrivit articolului 279 CPP,
pînă la pornirea urmăririi penale, organul de urmărire penală poate efectua doar cercetarea la faţa locului şi percheziţia corporală sau ridicarea. În cazul în care a fost refuzată
pornirea urmăririi penale pe marginea unei plîngeri de maltratare, informaţii relevante
detaliate despre care nu puteau fi acumulate decît prin alte acţiuni procesuale, această
ordonanţă nu va putea fi considerată ca fiind emisă pe marginea unei cercetări depline
a faptelor.
16.4. Investigaţia rapidă constă în reacţia promptă a procurorului la plîngerile
adresate de către persoane în perioada respectivă. Investigaţia nu este rapidă cînd durează mai mulţi ani, perioadă în care ea adesea este încetată şi redeschisă, transmisă de
la un executor la altul.
Investigaţia trebuie să ofere o explicaţie logică a cauzei leziunilor pe corpul victimei.
În cazul în care organul de urmărire penală motivează cauzarea vătămărilor victimei prin automutilare, el trebuie să demonstreze automutilarea.
Nu-i suficient ca organul de urmărire penală să motiveze cauzarea vătămărilor corporale victimei în urma unei maladii psihice, ci este necesar ca prin probe să demonstreze că victima suferea de o asemenea maladie şi că vătămările corporale sunt o consecinţă
a acestei maladii.
16.5. Organul de urmărire penală trebuie, în primul rînd, să dispună examinarea
imediată a persoanei de un medic şi să încerce să stabilească originea leziunilor (a se
vedea cazul Pruneanu v. Moldova, §§62 şi 63).
Examinarea medicală a victimei trebuie efectuată în particular în condiţii de confidenţialitate. Poliţia sau alţi funcţionari care însoţesc victima nu trebuie să fie prezente la
examinare, în cazul cînd, în opinia medicilor examinatori, există dovadă evidentă că victima are un comportament care pune serios în pericol siguranţa personalului medical, la
examinare pot asista persoane care asigură securitatea în instituţia medicală, şi nu poliţia.
Dacă în urma examenului medical se confirmă urme de maltratare, procurorul sau
instanţa vor lua măsuri pentru a scoate persoana din condiţiile în care a fost deţinută (se
va pune în discuţie necesitatea continuării deţinerii în arest preventiv, transferarea în
altă instituţie penitenciară etc.).
III. ALTE ASPECTE DE APLICARE A PREVEDERILOR
ART.3 DIN CONVENŢIE
17. În caz de necesitate, victima relelor tratamente şi martorii pot cere măsuri de
protecţie în privinţa lor şi a rudelor şi procurorul sau, după caz, instanţa va dispune asemenea măsuri pentru a-i protejata împotriva violenţei, a ameninţărilor de violenţă sau a
oricăror forme de intimidare care pot surveni ca rezultat al investigării.
18. Pretinsele victime ale torturii sau maltratării şi reprezentanţii lor legali vor fi
informaţi despre mersul investigaţiei pe marginea relelor tratamente şi vor avea acces la
orice audiere (confruntare), precum şi la toată informaţia relevantă pentru investigaţia
de maltratare, de asemenea vor avea dreptul să prezinte alte probe.
19. Victimei relelor tratamente trebuie să-i fie explicat dreptul de a contesta orice
hotărîre, adoptată de organul de urmărire penală pe marginea plîngerii sale, dacă cauza
penală în baza plîngerii nu a fost trimisă în judecată. De asemenea, procurorul trebuie
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să-i explice petiţionarului dreptul de a adresa plîngeri în ordinea prevăzută de art.313
CPP cu respectarea procedurii prealabile.
În cazul examinării plîngerii de aplicare a maltratării în ordinea prevăzută de
art.313 CPP, judecătorul de instrucţie urmează să verifice argumentele plîngerii prin
prisma explicaţiilor date în prezenta hotărîre şi în Hotărîrea Plenului nr.7 din 4 iulie
2005 „Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de
instrucţie în procesul urmăririi penale”, capitolul 5.
În cazul în care relele tratamente sunt aplicate Ia faza de executare a pedepsei în
penitenciar, plîngerile vor fi adresate procurorului, care va dispune efectuarea investigării, iar hotărîrile pe marginea investigării vor fi contestate şi soluţionate, după caz, în
ordinea prevăzută de art.469-471 CPP.
20. Plîngerile privitor la condiţiile de detenţie şi calitatea asistenţei medicale, declarate la faza de urmărire penală şi în cadrul judecării cauzei, se vor examina în ordinea
prevăzută de articolul 313 Cod de procedură penală.
În conformitate cu prevederile art.385 Cod de procedură penală, dacă în cazul
urmăririi penale sau judecării cauzei s-au constatat încălcări ale drepturilor inculpatului de a nu fi supus relelor tratamente şi s-a stabilit din vina cui au fost comise
(pentru aceasta este suficient stabilirea doar a instituţiei vinovate) – instanţele care
judecă cauza examinează posibilitatea reducerii pedepsei drept recompensă pentru
aceste încălcări.
IV. REMEDIILE DE ORDIN CIVIL ÎN CAZUL CONSTATĂRII
VIOLĂRII ART.3 DIN CONVENŢIE
21. Dreptul la un recurs efectiv prevăzut de art.13 al Convenţiei presupune existenţa unor remedii acordate de către instanţele judecătoreşti naţionale în cazul de încălcare
a unui drept garantat de Convenţie.
În cazul constatării violării art.3 din Convenţie, victima este în drept să solicita instanţelor naţionale despăgubiri materiale şi morale.
22. Dacă pe parcursul examinării cauzei penale împotriva unui agent al forţei publice învinuit de acte de tortură sau tratament inuman sau degradant partea vătămată a
înaintat o acţiune civilă cu privire la repararea prejudiciului material şi moral, această
acţiune urmează a fi examinată de către instanţa de competenţa căreia este cauza penală
conform prevederilor art.225 Cod de procedură penală.
23. În cazul reclamării de către inculpat a condiţiilor proaste de detenţie sau lipsă
de asistenţă medicală adecvată prin înaintarea în procesul penal a unei acţiuni civile împotriva statului, prin care se solicită despăgubiri materiale şi morale, instanţa care examinează cauza penală iasă acţiunea civilă fără soluţionare, fapt ce nu lipseşte inculpatul
de dreptul de a intenta separat o astfel de acţiune în instanţa de judecată, care urmează
a fi examinată în procedură contencioasă în conformitate cu prevederile Codului de
procedură civilă.
24. În calitate de pîrît în cazurile nominalizate mai sus urmează a fi stabilit statul în
persoana Ministerului Finanţelor, care deţine conform Convenţiei obligaţia pozitivă de
a preveni actele de tortură sau tratament inuman sau degradant.
25. La examinarea litigiilor respective, instanţa de judecată urmează să ţină cont
de faptul că interdicţia prevăzută de articolul 3 este absolută. Prin urmare, insuficienţa
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mijloacelor financiare pentru a îmbunătăţi condiţiile de detenţie nu justifică deţinerea
unei persoane o perioadă continuă în condiţii sub nivelul Regulilor Penitenciare Europene. Pentru a stabili dacă detenţia persoanei în condiţii rele este contrară articolului 3,
urmează a se stabili dacă a fost depăşit nivelul minim de severitate.
Astfel, în cazul Becciev contra Moldovei (06 octombrie 2006), CEDO a constatat
depăşirea nivelului minim de severitate prin detenţia reclamantului timp de 39 de zile
în Izolatorul de Detenţie Provizorie al Comisariatului General de Poliţie al municipiului
Chişinău datorită lipsei plimbărilor, hranei insuficiente, lipsei accesului la lumina naturală, păstrării luminii aprinse în celulă permanent şi a lipsei saltelelor şi lengeriei de pat.
Totodată, în cazul Gorea contra Moldovei (17 iulie 2007), CEDO a constatat că detenţia
reclamantului în acelaşi centru de detenţie timp de 21 de zile nu a depăşit nivelul minim
de severitate.
26. Pentru a stabili condiţiile concrete de detenţie într-o anumită instituţie la o
anumită perioadă de timp urmează a se examina declaraţiile persoanei prin prisma rapoartelor Comitetului European pentru prevenirea torturii şi tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CPT), care efectuează periodic vizite de documentare în
centrele de detenţie din Republica Moldova. Pe marginea fiecărei vizite se întocmeşte un
raport cu descrierea celor constatate şi a recomandărilor.
Rapoartele CPT, în limbile engleză sau franceză şi unele traduceri ale acestora, pot
fi găsite pe pagina web a comitetului -www.cpt.coe.int. Datele din aceste rapoarte urmează a fi coroborate cu celelalte probe din dosar.
27. La stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate în caz de încălcare a art.3
din Convenţie, instanţa de judecată urmează să aplice în direct art.41 al Convenţiei,
care prevede că la constatarea încălcărilor dispoziţiilor Convenţiei şi a Protocoalelor sale
poate fi acordată o satisfacţie echitabilă.
Cuantumul prejudiciului moral urmează a fi determinat în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi legislaţia naţională.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			

Ion MURUIANU

Chișinău, 30 octombrie 2009
Nr. 8
ANEXĂ
la Hotărîrea Plenului nr. 8 din 30.10.2009
La judecarea plîngerilor adresate în ordinea prevăzută de art.313 sau, după caz, a
cauzelor penale privind maltratarea persoanelor arestate sau deţinute se aplică următoarele acte naţionale şi internaţionale:
- Constituţia Republicii Moldova (art.24 alin.(2));
- Codul penal (art.309. 3091 şi 328);
- Codul de procedură penală;
- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10.12.1948, ratificată
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prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.217-XII din 28.07.1990 (Tratate
internaţionale, 1998, vol.I, pag.9) – art.5;
- Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale, amendată prin Protocolul adiţional şi Protocoalele nr.4, 6, 7, 12 şi
13, adoptată la Roma la 04.11.1950, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului R.M.
nr.1298-XIII din 24.07.1997 (Tratate internaţionale, 1998, vol.1, pag.341), în vigoare
din 01.02.1998 – art.3;
- Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane
sau degradante, adoptată la New York la 10.12.1984, deschisă pentru semnare de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 39/46 din 10.12.1984, intrată în vigoare la 26.06.1987 conform dispoziţiilor art.27 (1). În vigoare pentru Republica Moldova
din 28.12.1995 (Hotărîrea Parlamentului nr.473-XIII din 31.05.1995);
- Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptată la Strasbourg la 26.11.1987, întrată în vigoare la
01.02.1989, în vigoare pentru Republica Moldova din 01.02.1998 (Hotărîrea Parlamentului nr.1238-XIll din 09.07.1997);
- Declaraţia privind protecţia persoanelor împotriva torturii şi altor tratamente sau
pedepse crude, inumane sau degradante (Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr.3452
(XXX) din 09.12.1975, site, Internet);
- Regulile standarde minime de comportament cu deţinuţii, adoptate la primul
Congres al ONU pentru prevenirea criminalităţii şi comportamentul cu infractorii, care
a avut loc la Geneva la 30.08.1955, aprobate de Consiliul Social şi Economic prin Rezoluţia sa nr.663 C (XXIV) din 31.07.1957, 2076 (XII) din 13.05.1977 şi 1984/47 din
25.05.1984 (site, Internet);
- Cod de principii pentru protecţia tuturor persoanelor aflate în orice formă de
detenţie sau în închisoare, adoptat prin Rezoluţia nr.43/173 din 9 decembrie 1988 de
Adunarea Generală a ONU;
- Recomandarea nr.R(87)3 a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei către
statele membre referitoare la Regulile Europene ale Penitenciarelor, adoptată la 12 februarie 1987, în cadrul celei de-a 404-a reuniuni a Delegaţiei Miniştrilor.
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica aplicării de către instanţele de
contencios administrativ a unor prevederi ale
Legii contenciosului administrativ
nr. 10 din 30.10.2009
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2010, nr.7-8, pag.4
***
În scopul aplicării corecte şi uniforme a unor prevederi ale Legii contenciosului
administrativ, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în conformitate cu art.17 din Codul
de procedură civilă, art.2 lit.e) şi art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de
Justiţie.
EXPLICĂ:
1. Conform art.1 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10
februarie 2000 (în continuare Lege), orice persoană care se consideră vătămată într-un
drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri este în drept să se adreseze
instanţei de contencios administrativ pentru a obţine anularea actului, recunoaşterea
dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost pricinuită.
Ţinînd cont de prevederile legale menţionate şi de prevedere art.2 şi art.3 din Lege,
obiect al acţiunii în contenciosul administrativ îl constituie:
- actul administrativ cu caracter normativ sau individual;
- contractul administrativ;
- nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri referitoare la un drept recunoscut
de lege - refuzul autorităţii publice de a primi cererea persoanei sau faptul de a nu răspunde petiţionarului în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, dacă legea
nu prevede altfel.
Repararea prejudiciului cauzat prin actul administrativ nu poate constitui separat
obiect al acţiunii în contenciosul administrativ.
2. Noţiunea „act administrativ” este reglementată atît în art.2 din Lege, cît şi în
Rezoluţia (77) 31 „Cu privire la protecţia individului faţă de actele autorităţilor administrative”, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 28 septembrie 1997.
Ţinînd seama de prevederile menţionate, actul administrativ poate fi definit ca fiind un act unilateral, cu caracter normativ sau individual, adoptat sau emis de către o
autoritate publică sau de o persoană privată împuternicită prin lege sau printr-un act
administrativ, în mod unilateral, în baza şi în vederea exercitării legii, pentru naşterea,
modificarea sau stingerea unor raporturi juridice de drept administrativ.
3. Prin art.2 din Lege, contractul administrativ este asimilat actului administrativ,
fiind definit de lege ca un contract încheiat de o autoritate publică, în virtutea prerogati-
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velor de putere publică, avînd ca obiect administrarea şi gestionarea bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea de servicii publice, activitatea funcţionarilor publici care rezultă din relaţiile de muncă reglementate de statutul
juridic al acestora.
Contractele administrative au următoarele caractere juridice:
- inegalitatea de poziţii ale părţilor.
Astfel, administraţia publică, în calitate de purtătoare a prerogativelor de putere
publică, are dreptul de a modifica şi rezilia contractul unilateral, poate supraveghea condiţiile executării contractului şi aplica sancţiuni pecuniare pentru neexecutarea contractului;
- părţile au obligaţia de a accepta anumite clauze stabilite prin lege sau, în baza legii,
prin hotărîre de Guvern, sau, după caz, prin hotărîre a administraţiei publice locale,
avînd dreptul de a negocia unele clauze;
- contractul administrativ are ca obiect prestarea unui serviciu public sau gestionarea bunurilor din domeniul public;
- contractul administrativ se încheie în formă scrisă;
- respectarea procedurilor pentru încheierea contractului administrativ etc.
Din categoria contractelor administrative fac parte contractele de concesiune, reglementate prin Legea cu privire la concesiuni, contractele de achiziţii publice, reglementate
prin Legea privind achiziţiile publice, contractele de prestare a serviciilor publice de gospodărire comunală, cum ar fi: de alimentare cu apă potabilă şi menajeră, de furnizare a
energiei termice şi electrice, de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale, de salubrizare, de administrare a fondului locativ public, de administrare a domeniului public, reglementate prin Legea serviciilor publice de gospodărie comunală, alte contracte de prestări
servicii de interes public sau de executare a lucrărilor de interes public naţional sau local.
Contractele de vînzare-cumpărare a bunurilor din domeniul public al statului sau
al unităţilor administrativ-teritoriale constituie contracte administrative, dacă, pînă la
încheierea contractului de vînzare-cumpărare, nu a fost schimbat regimul juridic al bunului respectiv, cu trecerea lui din domeniul public în domeniul privat, în condiţiile
Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi ale legislaţiei privind
proprietatea publică.
Procesele verbale privind consumul fraudulos al energiei electrice şi termice, al
gazelor naturale, apei potabile şi menajere pot fi contestate în ordinea contenciosului
administrativ.
Prin art.2 al Legii, contractelor administrative sunt asimilate şi contractele încheiate
între autorităţile publice şi funcţionarii publici. Prin urmare, funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special din serviciile diplomatice, din serviciul vamal, din organele
apărării securităţii naţionale şi ordinii publice şi alte categorii stabilite prin lege pot înainta, în instanţa de contencios administrativ, acţiuni cu privire la numirea, transferarea, detaşarea, suspendarea sau eliberarea din funcţie, inclusiv aplicarea sancţiunilor disciplinare.
4. Conform art.3 alin.(2) din Lege, obiect al acţiunii în contenciosul administrativ
îl constituie şi nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege.
Astfel, se consideră nesoluţionare în termen legal a unei cereri refuzul nejustificat al
unei autorităţi publice de a primi o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege sau
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faptul de a nu răspunde persoanei în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii
de către autoritatea publică, dacă prin lege nu este prevăzut alt termen de soluţionare a
cererii.
Refuzul de a elibera un certificat, o adeverinţă sau un oricare alt înscris, precum
şi refuzul de a furniza o informaţie sau de a asigura accesul liber la registrele publice
aflate la dispoziţia furnizorului de informaţie etc., de asemenea, sunt asimilate actului
administrativ.
5. Conform art.1 şi art.18 din Lege, obiect al acţiunii în contenciosul administrativ
îl poate constitui şi repararea prejudiciului cauzat persoanei vătămate printr-un act ilegal sau prin nesoluţionarea unei cereri în termenul legal, dacă acţiunea în despăgubiri se
va înainta concomitent cu cererea iniţială sau prin înaintarea unei cereri suplimentare,
dacă aceasta a fost înaintată ulterior.
În cazul în care acţiunea în despăgubiri este înaintată după ce, printr-o hotărîre
judecătorească, actul administrativ a fost anulat sau modificat sau autoritatea a fost obligată să soluţioneze cererea sau să emită actul administrativ, ea se înaintează în instanţa
de drept comun.
De asemenea, se va înainta în instanţa de drept comun acţiunea cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin emiterea actului administrativ care, ulterior, a fost anulat
de către autoritatea emitentă sau ierarhic superioară.
Acţiunea în repararea prejudiciului material şi moral se prescrie în termen de 3 ani
(art.267 şi art.1424 din Codul civil).
6. Acţiunea în reparare a prejudiciului moral şi material poate fi înaintată şi împotriva funcţionarului public al autorităţii publice pîrîte care a elaborat actul administrativ
contestat sau care a refuzat să soluţioneze cererea în care se solicită despăgubiri.
Funcţionarul public introdus în proces are calitatea procesuală de sine stătătoare de
pîrît în litigiu, avînd toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale părţii în proces.
În cazul în care se admite acţiunea, funcţionarul public poate fi obligat să plătească
despăgubiri solidar cu autoritatea respectivă (art.20 alin.(2) din Lege), dacă se va dovedi
că el a săvîrşit, intenţionat sau din culpă gravă, fapta ilicită prejudiciabilă (art.1404 din
Codul civil).
Funcţionarul public, în temeiul art.20 alin.(3) din Lege, poate chema în garanţie
superiorul său ierarhic care i-a ordonat să elaboreze actul administrativ sau să refuze
soluţionarea cererii, acesta fiind introdus în proces în calitate de pîrît.
Conform prevederilor art.23 din Legea privind administraţia publică locală, acţiunea în despăgubiri poate fi înaintată şi împotriva consilierilor care au adoptat actul administrativ, dacă au votat pentru adoptarea acestui act. În acest caz, în baza principiului
solidarităţii, consilierii răspund solidar cu autoritatea.
Se atenţionează că autoritatea publică şi persoanele menţionate pot fi degrevate de
obligaţia de a repara prejudiciul în măsura în care cel prejudiciat a omis, cu intenţie ori
din culpă gravă, să înlăture prejudiciul prin mijloace legale (art.1404 alin.(3) din Codul
civil).
7. Conform art.3 din Lege, actele administrative pot fi emise de:
a) autorităţile publice şi autorităţile asimilate acestora în sensul Legii;
b) subdiviziunile autorităţilor publice;
c) funcţionarii din structurile specificate la lit.a) şi b).
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Prin autoritate publică se înţelege orice organ de stat al unităţilor administrative
instituite prin lege sau printr-un act administrativ normativ, care acţionează în regim
de putere publică pentru realizarea unui interes public.
Din categoria autorităţilor publice fac parte:
- Parlamentul Republicii Moldova;
- Preşedintele Republicii Moldova;
- Guvernul;
- organele administraţiei publice centrale (ministerele, agenţiile, birourile, serviciile, alte autorităţi administrative) şi subdiviziunile lor teritoriale;
- autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, care sunt constituite şi
activează pe teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului);
- autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, care sunt constituite
pe teritoriul raionului, municipiului Chişinău, unităţii teritoriale cu statut juridic special, şi subdiviziunile lor;
- autoritatea judecătorească, care include toate instanţele judecătoreşti, Consiliul
Superior al Magistraturii şi Procuratura.
Din categoria autorităţilor publice centrale autonome fac parte: Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Comisia pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare, Comisia Electorală Centrală, Banca Naţională a Moldovei etc.
Persoanele private (fizice sau juridice) pot fi asimilate autorităţilor publice în sensul
Legii, dacă aceste persoane exercită atribuţii de putere publică sau utilizează domeniul
public, fiind împuternicite prin lege sau printr-un act administrativ de autoritate să presteze un serviciu de interes public sau să exercite funcţii publice întru executarea actelor
legislative sau normative ale statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
Prin urmare, actele emise de persoanele private întru realizarea acestor prerogative
pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ.
Nu pot fi contestate în contenciosul administrativ actele emise de organizaţiile cooperatiste, obşteşti sau agenţii economici şi persoanele juridice cu scop lucrativ.
8. Actele pregătitoare sau operaţiunile administrative şi tehnico-materiale care
au stat la baza emiterii actului administrativ contestat nu pot constitui de sine stătător
obiect al acţiunii în contenciosul administrativ, deoarece nu produc efecte juridice prin
ele insele.
Dat fiind faptul că, în lipsa actului pregătitor sau exercitării unor operaţiuni tehnico-materiale, actul administrativ nu poate fi adoptat sau emis, iar dacă ar fi emis sau
adoptat, nu ar produce efecte juridice, instanţa de contencios administrativ, în temeiul art.25 alin.(2) din Lege, verificînd legalitatea actului, este în drept, din oficiu sau la
cerere, să se pronunţe şi asupra legalităţii acestor acte sau operaţiuni. (Spre exemplu,
instanţa din oficiu este în drept să verifice legalitatea avizelor, care au stat la baza emiterii actului administrativ, cvorumul prevăzut de lege, dacă actul este semnat de către
conducătorul organului colegial, iar în cazurile prevăzute de lege – contrasemnat etc.)
În cazul în care organul administraţiei publice refuză întocmirea sau eliberarea
actului administrativ pregătitor (avizului, acordului, concluziei etc.) sau prin lege este
prevăzută contestarea actului pregătitor, persoana poate contesta în instanţă de contencios administrativ actul pregătitor sau poate solicita obligarea organului respectiv la
întocmirea sau eliberarea actului pregătitor.
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9. Răspunsul unei autorităţi publice care cuprinde punctul de vedere cu privire
la interpretarea unei legi sau a unui act administrativ normativ nu poate fi considerat
drept un act administrativ, deoarece răspunsul în cauză nu produce nici un efect juridic
faţă de persoana care l-a solicitat.
Răspunsul autorităţii publice care atestă date existente în evidenţa unei autorităţi
publice, de asemenea, nu constituie un act administrativ producător de efecte juridice.
Totodată, se atenţionează că, în temeiul Legii, instanţa nu poate discuta conţinutul
unui răspuns la o cerere adresată unei autorităţi publice, deoarece petiţionarul nu poate să
pretindă ca răspunsul la cerere să fie dat conform propriei sale formulări sau într-un anumit sens, după dorinţa personală, stabilirea răspunsului fiind atributul exclusiv al autorităţii publice competente. În cazul în care autoritatea publică nu a răspuns la toate solicitările
petiţionarului, acesta este în drept să se adreseze instanţei de contencios administrativ cu
o cerere privind obligarea autorităţii publice de a-i răspunde la toate solicitările.
Dacă autoritatea publică, printr-o adresă, refuză emiterea unui act administrativ
sau eliberarea unor acte, precum şi în cazul în care cererea nu este examinată în termenul legal, persoana poate contesta inacţiunile autorităţii publice, care sunt asimilate
actului administrativ.
Adresa, prin care autoritatea publică expediază cererea petiţionarului organului
competent pentru examinare şi, concomitent, informează petiţionarul despre aceasta,
nu constituie act administrativ, deoarece nu produce pentru petiţionar efecte juridice.
Petiţia poate fi readresată organului competent fără acordul petiţionarului, cu excepţia
cazurilor stabilite în art.17 lit.a) şi b) din Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.
Circulara cu caracter obligatoriu, emisă de autoritatea publică, constituie în sine un
act administrativ producător de efecte juridice, care poate fi contestat pe calea contenciosului administrativ.
10. Cererea pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare nu este de
competenţa instanţei de contencios administrativ, deoarece obiectul acţiunii poartă un
caracter patrimonial, fiind solicitată despăgubirea de la stat în baza Legii nr.1545-XIII
din 25.02.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale
organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti.
11. Procesul verbal de recepţie finală a construcţiei constituie temei de înregistrare
a dreptului de proprietate asupra imobilului construit, prin urmare este producător de
efecte juridice şi poate fi contestat în ordinea contenciosului administrativ (art.404 din
Legea cadastrului bunurilor imobile).
12. Refuzul procurorului de a emite un act administrativ în sensul Legii sau tăcerea
organului procuraturii la petiţia persoanei pot fi contestate în instanţă de contencios
administrativ.
Acţiunile privind obligarea procurorului de a porni un proces penal, privind anularea ordonanţei de clasare a procesului, privind contestarea altor acte procesuale dintr-un proces penal nu sunt de competenţa instanţei de contencios administrativ, deoarece actele emise de procuror, în acest caz, poartă caracterul unor acte de procedură şi
pot fi contestate în ordinea prevăzută de legislaţia procesuală penală.
În cazul în care terţa persoană consideră că organul de urmărire penală a aplicat ilegal sechestrul pe bunurile ce-i aparţin, atunci, în temeiul art.209 alin.(2) CPP, ea poate
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cere organului de urmărire penală sau instanţei de drept comun să scoată bunurile de
sub sechestru. Dacă procurorul refuză să satisfacă rugămintea sau nu comunică persoanei respective despre soluţionarea cererii în decurs de 10 zile din momentul primirii ei,
persoana este în drept să înainteze o cerere de scoatere a bunurilor de sub sechestru în
instanţa de drept comun.
13. Sunt exceptate de la controlul legalităţii în ordinea contenciosului administrativ
actele organelor sistemului penitenciar ce ţin de executarea obligaţiilor prevăzute de
Codul de executare şi art.187 Cod de procedură penală, demersurile privind soluţionarea chestiunilor statuate în art.469 Cod de procedură penală şi art.274 Cod de executare, referitoare la contestarea sancţiunilor disciplinare aplicate deţinuţilor, acţiunile
privind transferarea deţinuţilor, aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale şi armei de
foc, stabilirea regimului special în penitenciare, deoarece acţiunile organelor sistemului
penitenciar vizează executarea unor hotărîri penale, a cărei procedură este reglementată
de legislaţia procesuală penală şi de executare.
De asemenea, nu sunt de competenţa instanţei de contencios administrativ acţiunile privind contestarea încheierilor şi actelor executorului judecătoresc legate de executarea hotărîrilor cu caracter civil, dat fiind faptul că ele se examinează în ordinea procedurii stabilite de cartea întîi, titlul IV din Codul de executare, de către instanţele de
drept comun.
14. Pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ actele de sancţionare
economică şi fiscală, întocmite de organele abilitate (Serviciul Fiscal de Stat, Centrul
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi subdiviziunile lor teritoriale),
deoarece ele provin de la o autoritate publică şi stabilesc pe cale unilaterală o obligaţie în
sarcina unui subiect de drept, parte într-un raport juridic de drept public.
Se atenţionează că procesele verbale şi actele (rapoartele) întocmite în baza controlului efectuat constituie acte preparatorii, care pot fi contestate în instanţă de contencios
administrativ concomitent cu decizia autorităţii publice, însă, în cazul în care prin aceste acte se aplică sancţiuni pecuniare aferente taxelor şi impozitelor, actele menţionate
pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ.
În cazul în care prin actul de control sau procesul verbal s-a constatat o contravenţie, fiind aplicată o sancţiune contravenţională, actul poate fi contestat în ordinea
prevăzută de legislaţia contravenţională.
15. Conform art.127 alin.(3) din Constituţie, statul şi unităţile administrativ-teritoriale dispun de proprietate publică, iar ţinînd cont de sensul art.296 din Codul civil,
art.2 şi 10 din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art.1 şi 2
din Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor etc., proprietatea publică constituie totalitatea bunurilor domeniului public şi privat al statului, al unităţilor
administrativ-teritoriale, inclusiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
Din domeniul public al statului fac parte:
- bunurile stabilite prin art.127 alin.(4) din Constituţie;
- bunurile stabilite de lege;
- bunurile de uz sau de interes public (art.296 din Codul civil).
Dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul public nu se stinge prin neuz
şi nu poate fi dobîndit de terţi prin uzucapiune, acestea nu pot fi supuse urmăririi silite,
nu pot constitui obiect al gajului şi nici nu pot fi înstrăinate (art.296 alin.(4) din Codul
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civil, art.10 din Legea nr.121-XVI din 04 mai 2007, art.2 din Legea nr.91-XVI din
05 aprilie 2007).
Se explică faptul că, potrivit prevederilor art.11 din Legea privind administrarea
şi deetatizarea proprietăţii publice, bunurile imobile şi alte bunuri proprietate publică se înregistrează în cadastrul bunurilor imobile sau în alt registru de stat, după
caz. Evidenţa întregului patrimoniu public se ţine în registrul patrimoniului public.
Concomitent, persoanele juridice în a căror gestiune se află bunurile din domeniul
public sunt obligate să ducă evidenţa contabilă a acestor bunuri în modul stabilit
de Ministerul Finanţelor. Astfel, pentru a determina regimul juridic al bunurilor,
instanţele sunt obligate să solicite extrasul din registrul cadastral sau din alt registru
de stat, după caz.
16. Pot constitui obiect al privatizării bunurile proprietate publică enumerate la
art.22 şi 27 din Legea nr.121-XVI din 04 mai 2007.
Se atenţionează că privatizarea bunurilor proprietate publică poate fi efectuată prin
următoarele modalităţi:
a) vînzare la Bursa de Valori;
b) vînzare la licitaţie cu strigare;
c) vînzare prin concurs investiţional sau comercial, inclusiv în bază de proiecte individuale (art.23 alin.(1) şi (2) din Legea nr.121-XVl din 04 mai 2007).
Privatizarea poate fi admisă şi prin vînzare la licitaţie cu reducere, vînzare la licitaţie fără anunţarea preţului iniţial, transmitere de acţiuni cu titlu gratuit, transmitere de
acţiuni întru onorarea datoriilor certe ale statului (art.23, art.42-45, 47 din Legea nr.121XVI din 04 mai 2007).
Privatizarea bunurilor din domeniul public cu încălcarea prevederilor legislaţiei în
vigoare atrage nulitatea absolută atît a deciziei autorităţii publice de privatizare a bunurilor, cît şi a contractului de vînzare-cumpărare.
Se explică faptul că, potrivit prevederilor art.67 alin.(3) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, termenul de prescripţie pentru înaintarea în
instanţă de judecată a acţiunii care a luat naştere din litigii de privatizare este de 3 ani.
17. Concesionarea, arendarea, locaţiunea, darea în administrare fiduciară etc. a bunurilor din domeniul public se face prin licitaţie publică în baza hotărîrii Guvernului,
deciziei Consiliului raional, Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome a Găgăuziei, consiliului orăşenesc (municipal, sătesc, comunal), după caz.
Prin urmare, hotărîrile şi deciziile organelor menţionate, precum şi contractele de
gestionare şi administrare, înstrăinare, privatizare sau dobîndire în alt mod de către terţi
a bunurilor din domeniul public, care nu au fost trecute în domeniul privat în modul
stabilit de lege, constituie acte administrative şi pot fi contestate în instanţă de contencios administrativ.
Se atenţionează că, prin Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea
lor, sunt delimitate terenurile din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, iar Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice reglementează regimul juridic al bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, modalităţile de administrare şi privatizare a
acestor bunuri.
Prelungirea contractului de locaţiune, de dare în administrare fiduciară etc. se ad-

692

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

mite fără efectuarea licitaţiei publice, dacă arendaşul (beneficiarul) se bucură de dreptul
de preemţiune.
18. Conform art.4 lit.g) din Lege, actele de gestiune emise de autoritatea publică
în calitate de persoană juridică, în legătură cu administrarea şi folosirea bunurilor ce
aparţin domeniului său privat, sunt exceptate de la controlul legalităţii pe calea contenciosului administrativ.
Se explică faptul că din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, fac parte bunurile care
nu au fost atribuite, prin lege sau în modul stabilit de lege, domeniului public (art.296
alin.(1) din Codul civil).
Dacă bunurile din domeniul public au intrat în circuitul civil, adică le-a fost schimbat regimul juridic, fiind transferate în domeniul privat al statului sau al unităţilor teritorial-administrative, atunci actele administrative şi contractele civile încheiate între
autorităţile publice şi particulari vor fi de competenţa judecătoriilor economice sau a
instanţelor de drept comun, după caz (art.32 alin.(1), art.29 alin.(1) lit.d) CPC).
Conform art.4 alin.(2) din Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor, de domeniul privat al statului ţin terenurile aferente întreprinderilor de stat, alte
terenuri care aparţin statului conform cadastrului funciar sau terenurile dobîndite de
stat care nu fac parte din domeniul public.
Prin urmare, actele administrative de gestiune şi administrare a bunurilor din domeniul privat al statului şi al unităţilor teritorial-administrative, inclusiv contractele
civile, de înstrăinare, privatizare, arendare, locaţiune, administrare fiduciară, pot fi contestate în instanţă de drept comun sau, după caz, în instanţă economică.
19. Litigiile privind contestarea hotărîrilor administraţiei publice referitoare Ia atribuirea cotelor de teren echivalent, litigiile dintre proprietarii terenurilor şi administraţia
publică, precum şi litigiile privind contestarea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren sunt de competenţa instanţei de drept comun sau, după caz, economice (art.90, 91 din Codul funciar).
20. Acţiunile preşedintelui instanţei de judecată, precum şi ale judecătorilor legate
de organizarea judecării unui proces civil, de contencios administrativ sau penal, inclusiv întîrzierea soluţionării cauzei sau eliberării actelor de procedură etc., nu pot fi
verificate pe calea contenciosului administrativ, dat fiind faptul că instanţele de judecată, în persoana judecătorilor, judecă cauzele în conformitate cu legislaţia procesuală,
adoptînd acte procesuale care pot fi contestate pe căile de atac stabilite de legislaţia procesuală în vigoare.
Prin urmare, activitatea instanţelor de judecată de exercitare a justiţiei nu poate fi
controlată pe calea contenciosului administrativ, dat fiind faptul că ele săvîrşesc doar
acte de procedură care sunt supuse controlului ierarhic superior.
Însă, în cazul în care instanţa refuză să elibereze unei persoane copiile unor hotărîri
judecătoreşti, o informaţie cu privire la numărul de dosare examinate sau de hotărîri
anulate sau altă informaţie de interes public sau cu caracter personal, persoana respectivă poate contesta aceste acţiuni (inacţiuni) în instanţă de contencios administrativ.
21. Actele de expertiză, de revizie, rapoartele scrise ale specialistului sau alt document consultativ de specialitate, inclusiv înscrisurile destinate să servească drept probă într-un proces civil şi care întrunesc caracteristicile mijloacelor de probă, utilizate
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în cadrul procesului civil constituie, de fapt, nişte acte pregătitoare ale hotărîrii judecătoreşti, care pot fi combătute cu mijloace procesuale corespunzătoare şi apreciate de
către instanţa judecătorească după intima ei convingere (art.130 CPC). Prin urmare,
actele menţionate nu sunt supuse controlului legalităţii pe calea contenciosului administrativ.
Pe calea contenciosului administrativ, separat, nu se poate cere nici anularea unor
acte pretinse a fi false, dat fiind faptul că, în temeiul art.227 CPC, cererea de declarare a
probelor ca fiind false se examinează în cadrul procedurii în care se examinează acţiunea
principală.
22. Conform art.11 alin.(3), art.37 din Legea cu privire la avocaţii parlamentari
nr.1349 din 17.10.1997, Centrul pentru Drepturile Omului este o instituţie independentă, cu personalitate juridică, finanţată din bugetul de stat, ce desfăşoară o activitate
publică, fiind o autoritate publică în sensul art.2 al Legii contenciosului administrativ.
În consecinţă, actele administrative ale Centrului sunt susceptibile de contestare în instanţă de contencios administrativ.
23. Invocarea excepţiei de neconstituţionalitate a unei legi pe calea unei acţiuni
directe nu este de competenţa instanţei de contencios administrativ, deoarece, potrivit
prevederilor Legii, instanţa de contencios administrativ poate stabili dacă actul administrativ este emis în conformitate cu legea, dar nu şi dacă un act legislativ este emis cu
încălcarea Constituţiei.
Concomitent, se atenţionează că instanţa de contencios administrativ poate invoca
excepţia de neconstituţionalitate a unei legi doar dacă, în procesul judecării unei pricini,
va constata că actul legislativ sau actul administrativ normativ supus controlului constituţionalităţii, care urmează a fi aplicat sau a fost deja aplicat, este în contradicţie cu
prevederile Constituţiei Republicii Moldova (art.121 CPC).
24. Instanţa de contencios administrativ nu poate obliga subiecţii cu drept de sesizare, prevăzuţi la art.25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, să sesizeze Curtea Constituţională în vederea verificării constituţionalităţii unui act legislativ, deoarece
dreptul de sesizare este un drept exclusiv al fiecărui subiect cu drept de sesizare, care nu
depinde de voinţa altor persoane.
Prin urmare, instanţa va refuza primirea cererii de chemare în judecată sau, după
caz, va înceta procesul.
25. În cazul în care autoritatea publică refuză să-i elibereze avocatului un certificat, o informaţie din actele de evidenţă sau alte înscrisuri necesare pentru înaintarea
unei acţiuni în justiţie în cadrul acordării asistenţei juridice, el poate înainta o acţiune
în instanţă de contencios administrativ cu privire la obligarea organului respectiv de a
elibera documentele solicitate, în acest caz, avocatul este subiect cu drept de sesizare în
temeiul art.5 lit.f) din Lege, dat fiind faptul că, prin acest refuz, avocatului i se încalcă un
drept recunoscut prin art.45 alin.(1) lit.d) din Legea cu privire la avocatură.
Dacă avocatul solicită informaţia sau înscrisul necesare pentru a le prezenta în calitate de mijloc de probă în cadrul examinării cauzei, acesta, în temeiul art.119 CPC, va
înainta instanţei, în a cărei procedură se află cauza, o reclamaţie pentru obţinerea actelor
necesare, anexînd solicitarea de a i se elibera actul respectiv şi/sau refuzul de a i se elibera
actul solicitat.
26. În sensul Legii, instanţa de contencios administrativ este în drept să examineze
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litigiile privind legalitatea actelor administrative cu caracter individual emise de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern.
Conform art.4 lit.a) din Lege, sunt exceptate de la controlul judecătoresc actele exclusiv politice ale Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului, precum şi actele administrative cu caracter individual, emise de Parlament, de Preşedintele
Republicii Moldova şi de Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de normele
constituţionale sau legislative, ce ţin de alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile publice a persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit.
Ţinînd cont de prevederile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, constituie funcţii publice exponente ale unui interes politic sau public
deosebit funcţiile de demnitate publică, enumerate în anexa nr.2 din legea menţionată.
Sunt exceptate de la controlul de legalitate, în ordinea contenciosului administrativ, actele administrative de numire sau eliberare din funcţie, de aplicare a sancţiunilor
disciplinare în privinţa:
- personalului încadrat, pe baza încrederii personale, în cabinetul persoanelor ce
exercită funcţii de demnitate publică. Se explică faptul că pot fi asistaţi de un cabinet
propriu Preşedintele şi vicepreşedintele Parlamentului, preşedinţii fracţiunilor parlamentare, Preşedintele Republicii Moldova, prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul,
viceprim-miniştrii, miniştrii şi directorii generali ai autorităţilor publice;
- personalului din autorităţile publice care desfăşoară activităţi auxiliare de secretariat, protocol şi administrativ (pază, întreţinere-reparaţii, gospodărire şi deservire), de
administrare a sistemelor informaţionale, inclusiv de introducere şi prelucrare a informaţiei, ce asigură funcţionarea autorităţii publice;
- altor categorii de personal, care nu desfăşoară activităţi ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică.
27. Conform art.64 din Codul familiei, litigiile legate de exercitarea drepturilor
părinteşti în cazul în care părinţii locuiesc separat se soluţionează de către autoritatea
tutelară, iar decizia acesteia poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ.
În cazul în care decizia autorităţii tutelare nu se execută de către părintele la care se
află copilul la întreţinere, celălalt părinte este în drept să înainteze în instanţă de drept
comun o acţiune privind transmiterea copilului la întreţinerea sa sau de altă natură.
28. Refuzul de a autentifica anumite acte, de a primi o cerere sau alte acţiuni ale
notarului pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ, dat fiind faptul că
notarii prestează servicii de interes public.
În cazul în care între persoanele interesate apare un litigiu de drept ce decurge dintr-un act juridic notarial autentificat, litigiul se examinează, în ordine contencioasă, de
către instanţa de drept comun.
29. Nu se admite înaintarea acţiunii în contenciosul administrativ în interesele altor
persoane, cu excepţia cazurilor în care persoana este împuternicită de drept să reprezinte în justiţie interesele altor persoane sau dacă subiectul de drept al raportului de drept
administrativ împuterniceşte prin mandat o altă persoană să-i reprezinte interesele în
justiţie (art.57, 76, 78-81 CPC).
30. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate contesta actele administrative
emise de autorităţile publice locale, din oficiu sau la cererea persoanelor vătămate,
cu respectarea termenelor şi procedurii stabilite de art.67-69 din Legea nr.436-XVI
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din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în vigoare din 09 martie
2007.
Conform prevederilor art.20 alin.(4) din Legea privind administraţia publică locală,
primarul, în cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, poate sesiza
oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ.
Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau, după caz, primarul ori Guvernul, în
cazul în care consiliul local de nivelul întîi adoptă în mod deliberat decizii repetate în
aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin
hotărîri definitive, întrucît încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în
vigoare, sunt în drept să se adreseze în instanţa de contencios administrativ cu cerere
pentru constatarea circumstanţelor menţionate (art.25 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) din Legea
privind administraţia publică locală).
Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi Guvernul, de asemenea, pot solicita constatarea circumstanţelor ce justifică dizolvarea consiliului raional (art.48 alin.(1) lit.a) şi
afin.(2) din Legea privind administraţia publică locală).
31. Se explică faptul că reglementările procesuale referitoare la competenţa materială, cuprinse în art.6-9 din Lege, sunt caduce, competenţa materială a instanţelor de
judecată ca instanţe de contencios administrativ fiind stabilită în Codul de procedură
civilă nr.225-XV din 30 mai 2003, cu modificările efectuate prin Legea pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă nr.244-XVI din 21 iulie 2006.
Conform noilor reglementări, competenţa actuală a judecătoriilor şi curţilor de
apel în materie de contencios administrativ este mai extinsă în comparaţie cu prevederile Legii, iar Curtea Supremă de Justiţie nu are competenţa de a examina în primă
instanţă litigii de contencios administrativ.
32. Se atenţionează că, competenţa materială se determină în funcţie de organul
care a emis actul, dar nu în funcţie de organul care ar fi fost competent să îl emită,
întrucît altfel s-ar deregla ordinea firească, instanţa urmînd să cerceteze întîi fondul,
pentru a decide dacă este competentă.
33. Articolul 32 alin.(2) CPC stabileşte competenţa materială a judecătoriilor ca
instanţe de contencios administrativ.
Astfel, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(2) lit.a) CPC, judecătoriile sunt
competente să examineze litigiile privind legalitatea actelor administrative emise de
autorităţile administraţiei publice din sate (comune), oraşe şi raioane, de funcţionarii
publici din cadrul acestora.
Sunt date în competenţa exclusivă a judecătoriilor litigiile privind verificarea legalităţii actelor administrative emise de persoanele de drept privat de orice nivel, dacă
acestea exercită atribuţii de putere publică sau prestează servicii de interes public.
Spre exemplu, judecătoriile sunt competente să verifice legalitatea actelor administrative emise atît de o instituţie de învăţămînt privată primară, cît şi de o instituţie de
învăţămînt privată superioară.
Judecătoriile, ca instanţe de contencios administrativ, examinează cererile privind
constatarea circumstanţelor care justifică suspendarea activităţii consiliului local de nivelul întîi, acestea fiind consiliile locale din sate (comune), oraşe (municipii), cu excepţia Consiliului municipiului Chişinău.
Judecătoriile, ca instanţe de contencios administrativ, verifică legalitatea actelor
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administrative ale consiliilor electorale de circumscripţie de orice nivel şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor locale,
precum şi a referendumului local din unităţile teritorial-administrative de nivelul
întîi.
34. În conformitate cu art.33 alin.(2) CPC, de competenţa curţilor de apel, ca instanţe de contencios administrativ, ţine verificarea legalităţii actelor administrative ale
autorităţilor administraţiei publice din municipii, precum şi ale funcţionarilor publici
din cadrul acestora.
Curţile de apel, de asemenea, sunt competente să verifice legalitatea actelor subdiviziunilor consiliilor municipale, în competenţa curţilor de apel, prin lege, pot fi date şi
alte litigii.
Dat fiind faptul că, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(2) CPC, judecătoriile,
ca instanţe de contencios administrativ, constată doar circumstanţele care justifică suspendarea activităţii consiliului local de nivelul întîi, curţile de apel sunt competente să
constate circumstanţele care justifică suspendarea activităţii consiliilor locale de nivelul
al doilea.
35. În conformitate cu prevederile art.33 alin.(3) lit.a) CPC, Curtea de Apel Chişinău verifică legalitatea actelor administrative cu caracter individual emise de Parlament,
de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern, dacă, prin lege, nu sunt exceptate de
la controlul legalităţii în contenciosul administrativ.
În conformitate cu prevederile art.33 alin.(3) lit.b) CPC, Curtea de Apel Chişinău
verifică şi legalitatea actelor emise de organele centrale ale administraţiei publice. După
cum s-a menţionat, administraţia publică centrală este constituită din ministere, departamente şi alte organe centrale, inclusiv din autorităţi administrative autonome.
Ministerele, departamentele şi alte organe centrale pot avea în subordinea sa organe
de specialitate, denumite servicii publice desconcentrate. Conform Hotărîrii Guvernului RM nr.735 din 16 iunie 2003 cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor
desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale şi anexei nr.1, serviciile publice desconcentrate sunt constituite din organe centrale
şi subdiviziuni teritoriale.
După cum rezultă din conţinutul art.8 din Lege, legalitatea cetelor administrative
emise de organele centrale ale serviciilor desconcentrate se verifică de către Curtea de
Apel Chişinău, iar a celor emise de subdiviziunile teritoriale - de către judecătorii.
Curtea de Apel Chişinău verifică legalitatea actelor administrative emise de Comisia Electorală Centrală, de Consiliul Superior al Magistraturii, de preturile Consiliului
municipal Chişinău şi de alte autorităţi publice stabilite prin lege.
Cu o competenţă specială este învestită şi Curtea de Apel Comrat, care, în conformitate cu art.33 alin.(4) CPC, examinează litigiile privind legalitatea actelor administrative emise de autorităţile publice ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
36. Conform art.17 din Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, decizia de secretizare a informaţiilor poate fi contestată la organul sau
persoana cu funcţie de răspundere ierarhic superioară, la Comisia interdepartamentală
pentru protecţia secretului de stat sau în instanţa de contencios administrativ.
Prin urmare, persoana poate contesta decizia de secretizare direct în instanţa de
contencios administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.
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Decizia privind refuzul de a acorda dreptul de acces la secretul de stal, precum şi
decizia privind suspendarea sau încetarea dreptului de acces la secretul de stat pot fi
atacate la organul ierarhic superior sau în instanţa de contencios administrativ (art.17,
27 din Legea nr.245-XVl din 27 noiembrie 2008).
Litigiile cu privire la secretul de stat sunt de competenţa Curţii de Apel Chişinău
(art.33 alin.(3) lit.d) CPC).
Se explică faptul că, cauzele în cadrul cărora sunt prezentate informaţii atribuite la
secret de stat se examinează în şedinţă închisă, cu respectarea regulilor de procedură,
precum şi a prevederilor Legii cu privire la secretul de stat.
37. Ţinînd cont de faptul că, prin noul Cod de procedură civilă, este reglementată
în ansamblu competenţa instanţelor de drept comun şi a instanţelor de contencios administrativ, sunt aplicabile instanţelor de contencios administrativ şi regulile de competenţă în cazul revendicărilor conexe.
În conformitate cu art.31 alin.(2) CPC, instanţele judecătoreşti economice, de asemenea, sunt învestite cu competenţă în materie de contencios administrativ, astfel, în
cazul conexiunii mai multor pretenţii, unele dintre care sunt de competenţa instanţei
economice, iar altele de competenţa instanţei de contencios administrativ, toate pretenţiile se examinează de către instanţa economică, cu excepţia litigiilor privind legalitatea
actelor administrative cu caracter normativ.
În cazul conexiunii mai multor revendicări, unele dintre care sunt de competenţa
instanţei judecătoreşti de drept comun, iar altele de competenţa unei instanţe specializate, toate pretenţiile se examinează de către instanţa de drept comun, cu excepţia litigiilor privind legalitatea actelor administrative cu caracter normativ (art.31 alin.(1) CPC).
În conformitate cu art.37 alin.(1) CPC, în cazul în care mai multe pretenţii legate
între ele sunt de competenţa mai multor instanţe de acelaşi grad, pretenţiile urmează a
fi conexate şi examinate de instanţa sesizată mai întîi, iar dacă sunt de competenţa unor
instanţe de diferite grade, pretenţiile urmează a fi conexate şi examinate de instanţa
ierarhic superioară.
38. Conform art.11 din Lege, acţiunile de contencios administrativ pot fi înaintate
în judecătoriile sau curţile de apel în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul
reclamantul sau îşi are sediul pîrîtul.
Dat fiind faptul că doar de competenţa Curţii de Apel Chişinău sunt litigiile enumerate în art.33 alin.(3) CPC, acţiunile din aceste categorii de litigii se vor înainta numai Ia
Curtea de Apel Chişinău.
În mod analogic se va proceda în cazul litigiilor ce ţin de competenţa Curţii de Apel
Comrat.
39. Conform art.14 din Lege, persoana care se consideră lezată în drepturile sale,
recunoscute de lege, printr-un act administrativ este obligată să se adreseze cu o cerere
prealabilă organului emitent, iar în cazul în care organul emitent are un organ ierarhic
superior, cererea prealabilă poate fi înaintată, la alegere, fie organului emitent, fie organului ierarhic superior, dacă legea nu prevede altfel.
Potrivit art.19 din Legea cu privire la Procuratură, dacă procurorul a depistat că
actul administrativ încalcă drepturile şi libertăţile cetăţeanului, el este în drept să-l conteste cu recurs, iar în caz de respingere sau de neexaminare a recursului, procurorul este
în drept să conteste actul administrativ în instanţă de contencios administrativ.
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Din prevederile menţionate rezultă că, pentru contestarea actului administrativ,
procurorul urmează să respecte procedura prealabilă, prin înaintarea cererii prealabile
sub formă de recurs. Termenul de depunere a recursului nu este stabilit prin Legea cu
privire la Procuratură astfel, în acest caz, sunt aplicabile prevederile art.14 din Lege,
termenul fiind de 30 de zile de la data cînd procurorul a luat cunoştinţă de actul administrativ, iar acţiunea în judecată se va înainta în acelaşi termen de 30 de zile de la data
primirii răspunsului Ia recurs, iar dacă nu a fost primit răspuns, termenul va începe să
curgă de la data expirării termenului de examinare a recursului stabilit de art.19 din
Legea cu privire la Procuratură.
În conformitate cu Legea cu privire la avocaţii parlamentari, avocaţii parlamentari
pot înainta acţiuni în apărarea intereselor petiţionarului ale cărui drepturi şi libertăţi au
fost încălcate printr-un act administrativ emis de o autoritate publică, cu respectarea
procedurii stabilite în legea indicată.
Termenul de 30 de zile de înaintare a acţiunii începe să curgă de la data primirii
răspunsului la aviz sau de la data expirării termenului de 30 de zile pentru examinarea
avizului (art.27, 28 din Legea cu privire la avocaţii parlamentari şi art.17 din Lege).
Se atenţionează că Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, de regulă, este obligat să
respecte procedura prealabilă, stabilită la art.68 din Legea privind administraţia publică
locală, însă, în cazul în care consideră că actul poate avea consecinţe grave, în scopul
prevenirii unei pagube iminente, Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza
direct instanţa de contencios administrativ după primirea actului pe care îl consideră
ilegal (art.69 din Legea privind administraţia publică locală), fiind obligată să probeze
că actul administrativ este de natură să producă pagube iminente. Probarea acestui fapt
este necesară şi pentru a se putea lua măsuri de suspendare a actului contestat.
Nu este necesară respectarea procedurii prealabile în cazul în care autoritatea publică nu a soluţionat în termenul stabilit de lege petiţia solicitantului sau a refuzat primirea ei, precum şi în cazurile expres prevăzute de lege.
40. În cazul în care organul emitent, în baza cererii prealabile, a revocat actul contestat şi a adoptat o nouă hotărîre, prin care persoana, de asemenea, se consideră lezată
într-un drept al său, ea nu va contesta ultimul act administrativ cu cerere prealabilă, dar
se va adresa direct în instanţă de contencios administrativ.
41. Nerespectarea procedurii prealabile de contestare a actului administrativ constituie temei de restituire a cererii de chemare în judecată (art.170 alin.(1) lit.a) CPC), iar
dacă cererea a fost primită, instanţa, în temeiul art.267 lit.a) CPC, scoate cererea de pe rol.
În cazul în care reclamantul contestă două sau mai multe acte administrative, fiind respectată procedura prealabilă doar în privinţa unui act administrativ, instanţa,
în privinţa pretenţiilor pentru care nu a fost respectată procedura prealabilă, va restitui
cererea de chemare în judecată.
Dacă autoritatea publică admite cererea prealabilă şi anulează actul contestat, persoana nu poate contesta în contenciosul administrativ actul administrativ care nu se află
în fiinţă. În acest caz, ea poate solicita doar despăgubiri, în ordinea procedurii contencioase (de drept comun).
42. Se atenţionează că, în cazul în care autoritatea publică a cărei act se contestă a
fost reorganizată, acţiunea poate fi înaintată în judecată împotriva succesorului în drepturi al acesteia, iar dacă funcţionarul public care a emis actul administrativ nu activează
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în funcţia respectivă, acţiunea se înaintează împotriva organului abilitat să restabilească
dreptul încălcat, iar în cazul în care autoritatea publică care a emis actul administrativ
este lichidată, instanţa refuză primirea cererii, iar dacă cererea a fost primită, instanţa,
în temeiul art.265 lit.g) CPC, va dispune încetarea procesului.
43. Acţiunea în contestarea actelor administrative cu caracter normativ este imprescriptibilă, iar actele cu caracter individual pot fi contestate în termen de 30 de zile de
la data îndeplinirii procedurii prealabile administrative (art.17 din Lege), dacă legea nu
prevede altfel.
Actele de numire, transferare, detaşare sau eliberare din funcţie, inclusiv de aplicare
a sancţiunilor disciplinare în privinţa funcţionarului public, a funcţionarului public cu
statut special, inclusiv a militarilor, a persoanelor cu statut militar, se contestă direct în
instanţă de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data cînd persoana a
luat cunoştinţă de acest act sub semnătură sau i-a fost înmînat actul.
Instanţa de contencios administrativ nu poate refuza primirea cererii de chemare
în judecată pe motiv că a fost omis termenul de depunere a cererii prealabile, chiar şi în
cazul în care organul emitent sau ierarhic superior a refuzat examinarea cererii prealabile pe acest motiv.
Cererea de repunere în termen se depune şi se examinează în condiţiile prevăzute
la art.116 CPC.
Instanţa, la cererea reclamantului, este obligată să soluţioneze chestiunea cu privire
la repunerea în termen a cererii prealabile sau, după caz, a cererii de chemare în judecată.
Instanţa nu poate din oficiu să respingă acţiunea ca prescrisă.
Faptul că reclamantul a omis termenul de înaintare a acţiunii în judecată pe motiv
că a contestat actul cu cerere prealabilă nu poate constitui temei de repunere în termen.
44. În cazul în care cererea este depusă cu încălcarea prevederilor art.166 CPC sau
reclamantul nu a anexat ta cerere dovada de expediere la organul respectiv sau de primire de către organul respectiv a cererii prealabile, actul administrativ contestat ori, după
caz, răspunsul autorităţii publice sau avizul de respingere a cererii prealabile, instanţa
va acorda reclamantului un termen pentru înlăturarea neajunsurilor, conform procedurii stabilite la art.171 CPC, iar dacă se va constata că organul emitent a refuzat să-i
înmîneze reclamantului actul administrativ, instanţa va pune cererea pe rol şi, conform
prevederilor art.22 din Lege, va solicita de la pîrît actul administrativ contestat şi actele
care au stat la baza emiterii acestuia, înscrisurile sau alte date pe care instanţa le consideră necesare în judecarea pricinii.
45. Dacă actul administrativ este exceptat de la controlul legalităţii pe calea contenciosului administrativ, instanţa refuză primirea cererii de chemare în judecată în temeiul art.169 alin.(1) lit.a) CPC, iar dacă cererea a fost primită - încetează procesul în
temeiul art.265 lit.a) CPC.
46. Conform art.16 alin.(3) din Lege, reclamanţii sunt scutiţi de plata taxei de stat
atît la depunerea cererii de chemare în judecată, cît şi la depunerea recursului împotriva
hotărîrii judecătoreşti.
De plata taxei de stat la înaintarea acţiunilor şi contestarea hotărîrilor judecătoreşti
sunt scutite autorităţile publice centrale şi locale şi subdiviziunile lor teritoriale (art.85
alin.(1) lit.i) CPC).
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Dat fiind faptul că pretenţiile cu privire la plata daunelor materiale şi morale derivă
din actul administrativ contestat, reclamantul este scutit de plata taxei de stat atît la înaintarea unor asemenea pretenţii în contenciosul administrativ, cît şi în cazul înaintării
unei acţiuni de sine stătătoare în ordinea procedurii de drept comun.
47. La solicitarea reclamantului sau din oficiu, instanţa sesizată cu cerere de chemare în judecată cu privire la contestarea unui act administrativ este în drept să suspende,
total sau parţial, actul administrativ sau să ia măsuri de asigurare a acţiunii prevăzute la
art.175 CPC.
La soluţionarea chestiunii cu privire la suspendarea actului administrativ, instanţa
va lua în consideraţie toţi factorii şi interesele relevante şi va dispune suspendarea lui
numai dacă va constata că actul este susceptibil de a cauza un prejudiciu iminent, ce ar
putea fi ireparabil, sau dacă vor exista temeiuri vădite privind ilegalitatea actului.
Noţiunea de pagubă iminentă, în sensul Legii, poate viza potenţialitatea perturbării
funcţionării unei instituţii sau a unui serviciu public ori afectării grave a altui interes
public sau privat.
Măsurile de asigurare se dispun pentru o anumită perioadă, pot fi supuse unor anumite condiţii şi pot fi revăzute (art.180 CPC).
Instanţa nu poate dispune suspendarea actului administrativ dacă acesta a fost executat.
48. În cazul în care prin actul administrativ contestat se ating interesele unor terţe
persoane, instanţa, din oficiu sau la cererea părţilor, atrage în proces aceste persoane în
calitate de intervenienţi accesorii.
49. Conform art.5 alin.(1) din Legea privind administraţia publică locală, autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în sate (comune), oraşe (municipii) sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca
autorităţi executive, cu atribuţii şi competenţe diferite, care le conferă capacitate administrativă proprie şi, deci, legitimare procesuală. Prin urmare, calitatea procesuală de pîrît o poate avea primarul sau, după caz, consiliul local, adică autoritatea administrativă
emitentă a actului administrativ contestat.
50. În temeiul art.24 alin.(2) din Lege, instanţa de contencios administrativ poate
examina cererea de chemare în judecată în lipsa părţilor şi/sau a reprezentanţilor lor în
cazul neprezentării lor la şedinţa de judecată fără motive temeinic justificate, prevederile
art.267 lit.f) şi g) CPC fiind aplicabile doar în cazul în care examinarea litigiului în lipsa
reclamantului şi/sau a reprezentantului lui este imposibilă.
51. Dacă pîrîtul a satisfăcut acţiunea reclamantului în cadrul soluţionării cauzei, iar
reclamantul nu renunţă la acţiune, atunci instanţa va examina fondul cauzei şi va emite
o hotărîre de admitere a acţiunii, indicînd în dispozitivul hotărîrii că hotărîrea nu se
pune în executare.
52. Se atenţionează că legislatorul, prin art.24 alin.(3) din Lege, a stabilit o excepţie
de la regulile generale de judecare a pricinilor de contencios administrativ, conform
căreia, în acţiunile privind anularea actului administrativ, sarcina probaţiunii este pusă
pe seama pîrîtului.
Prin urmare, neprezentarea de către pîrît a probelor ce confirmă legalitatea actului
emis constituie temei de anulare a acestuia, cu excepţia cazurilor cînd înscrisurile sau
alte probe ce au servit ca temei pentru emiterea actului administrativ se află la reclamant.
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53. La examinarea litigiilor privind contestarea legalităţii actelor administrative privind eliberarea din funcţie a colaboratorilor de poliţie, a militarilor sau aplicarea sancţiunilor disciplinare şi a altor acte administrative referitoare la această categorie de persoane,
urmează a fi aplicate prevederile Legii cu privire la poliţie nr.416-XII din 18 decembrie
1990 cu modificările ulterioare, ale Legii cu privire la statutul militarilor nr.162-XVI din
22 iulie 2005, ale Statutului disciplinar al organelor afacerilor interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.2 din 04 ianuarie 1996, ale Codului de etică şi deontologia al
poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.481 din 10 mai 2006, etc.
Se explică faptul că în baza Legii nu pot fi contestate separat procesul verbal al comisiei de reîncadrare în serviciu, încheierea cu privire la ancheta de serviciu, procesul
verbal al Comisiei de atestare, dat fiind făptui că acestea constituie acte preparatorii ce
servesc drept temei pentru aplicarea sancţiunii disciplinare sau concedierii, după caz.
Lipsa antecedentelor penale este o condiţie obligatorie pentru colaboratorii organelor afacerilor interne. Faptul condamnării unei rude a colaboratorului de poliţie nu
constituie temei pentru concedierea acestuia (pct.3 al Regulamentului cu privire la serviciul în organele afacerilor interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.334 din
08 iulie 1991).
La eliberarea din serviciul militar prin contract în cazurile prevăzute de art.35 alin.3
lit.e)-g), i)-k) şi m)-o) din Legea cu privire la statutul militarilor, inclusiv în cazul demisionării, militarii cu vechimea în serviciul militar mai mică de 5 ani, după absolvirea
instituţiilor de învăţămînt militar sau după încheierea tuturor tipurilor de instruire, indiferent de sursa de finanţare, sunt obligaţi să recupereze cheltuielile pentru instruire
în mărimea calculată prin împărţirea sumei cheltuielilor generale Ia perioada aflării în
serviciul militar.
54. Funcţionarii publici, inclusiv funcţionarii publici cu statut special (militarii, colaboratorii serviciilor diplomatice, ai serviciului vamal, ai organelor apărării, ai securităţii naţionale şi ordinii publice), nu au dreptul să intervină, făcînd uz de situaţia sa de
serviciu, de autoritatea şi de legăturile generate de această situaţie, în activitatea altor
organe de stat şi nestatale, dacă faptul nu ţine de îndatoririle sale de serviciu.
Nerespectarea acestor condiţii constituie încălcări grave ale obligaţiunilor de serviciu
şi poate atrage răspunderea prevăzută de art.16 şi 17 din Legea cu privire la prevenirea şi
combaterea corupţiei nr.90 din 25 aprilie 2008, de pct.4 al Codului de etică şi deontologie
al poliţistului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.481 din 10 mai 2006, etc.
Se atenţionează că, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, consilierii, ajutorii, funcţionarii serviciilor de
presă şi secretarii din cadrul aparatelor Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi organelor
din subordinea acestora, care activau la momentul punerii în aplicare a acestei legi, îşi
vor păstra funcţiile deţinute, aplicînduli-se prevederile acestei legi, pînă la momentul
demisionării în legătură cu intrarea în funcţie a conducătorilor noi ai autorităţilor publice menţionate sau eliberării din funcţiile respective.
55. Instanţa de contencios administrativ adoptă hotărîrea în conformitate cu prevederile art.238-241 CPC.
În cazul în care instanţa anulează actul administrativ ca ilegal, iar intrarea în vigoare a acestui act a fost condiţionată de publicarea Iui în sursa oficială, conform prevede-
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rilor art.28 din Lege, instanţa va dispune publicarea hotărîrii în aceeaşi sursă sau într-o
altă publicaţie.
Hotărîrile judecătoreşti prin care s-au anulat acte administrative cu caracter normativ au putere numai pentru viitor.
Hotărîrile judecătoreşti irevocabile date în contenciosul administrativ, cu excepţia
dispoziţiilor de recuperare a prejudiciului cauzat şi a cheltuielilor de judecată, constituie
titluri executorii.
56. Spre deosebire de litigiile de drept comun, pentru litigiile de contencios administrativ este prevăzută o singură cale ordinară de atac – recursul, care, conform art.30
din Lege, suspendă executarea hotărîrii, cu excepţia cazurilor de executare imediată.
Articolul 30 alin.(1) din Lege statuează că hotărîrea instanţei de contencios administrativ poate fi atacată în termen de 15 zile de la data pronunţării sau de la data comunicării
hotărîrii integrale în cazul în care acţiunea este judecată în lipsa părţii, dacă legea nu dispune altfel, iar art.402 alin.(1) CPC, în redacţia Legii nr.244 din 21 iulie 2006, stipulează că
recursul se declară, în condiţiile capitolului XXXVIII din Cod, în termen de 20 de zile de
la data comunicării hotărîrii sau deciziei motivate, dacă legea nu dispune altfel.
În sensul prevederilor art.24 alin.(1) şi art.30 alin.(1) din Lege, dispoziţiile Codului
de procedură civilă se aplică cu excepţiile prevăzute de Lege. Astfel, ţinînd cont de faptul că termenul de declarare a recursului este prevăzut în Lege, hotărîrile judecătoreşti
date în contenciosul administrativ se contestă în termen de 15 zile, care curge de la data
pronunţării hotărîrii integrale sau de la data comunicării hotărîrii integrale, în cazul în
care acţiunea a fost examinată în lipsa părţii.
În cazul în care a fost pronunţat doar dispozitivul hotărîrii, termenul de depunere a
recursului va curge din ziua cînd partea a primit hotărîrea integrală, iar dacă nu i-a fost
expediată – din ziua cînd a luat cunoştinţă cu hotărîrea integrală.
Încălcarea de către judecător a termenului de redactare a hotărîrii nu atrage micşorarea termenului de 15 zile pentru depunerea recursului.
Persoana care a omis termenul de depunere a recursului poate solicita repunerea în
termen în condiţiile art.116 CPC.
Dacă recurentul care a omis termenul de declarare a recursului nu solicită repunerea în termen, instanţa de recurs, în temeiul art.409 alin.(1) lit.b) CPC, restituie cererea
de recurs.
Se atenţionează că, în cazul în care încheierea judecătorească nu poate fi contestată
cu recurs, instanţa restituie cererea de recurs în temeiul art.409 alin.(1) lit.e) CPC.
57. Se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.27 din 24 decembrie
2001 „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi
ale Legii contenciosului administrativ”, modificată prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.14 din 25 martie 2002.
Președintele Curții
Supreme de Justiție			
Chișinău, 30 octombrie 2009
Nr. 10

Ion MURUIANU
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Privind aplicarea unor prevederi ale legislaţiei referitoare la
răspunderea cărăuşului în contractul transportului de bunuri
nr. 12 din 27.11.2009
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2010, nr.1, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.28 din
16.10.2017
În scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele de judecată a normelor
ce reglementează responsabilitatea cărăuşului în contractul de transportare a bunurilor,
avînd ca temei analiza practicii judiciare, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în baza art.2
lit.e), art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.17 Cod de
procedură civilă,
EXPLICĂ:
1. Transportarea bunurilor poate avea loc pe cale terestră (transport auto, feroviar), aeriană şi maritimă sau fluvială (transport naval), fiecare tip de transport avînd
particularităţile sale distincte, rezultate din diversitatea normelor juridice ce le reglementează.
Reglementările dreptului intern, pe de o parte, sunt stabilite de Legea cu privire la
transporturi nr.1194-XIII din 21.05.1997, MO nr.67-68/553 din 16.10.1997, şi Codul civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002 (Cartea a III-a,
Capitolul XII), care conţin norme generale, iar pe de altă parte, raporturile juridice sunt
disociate în dependenţă de tipul transportului.
Pentru fiecare tip de transport, prioritate va avea legea specială (Codul transportului concret sau Convenţiile, în contractele internaţionale), apoi normele generale.
Dacă contractul de transport reprezintă unul de adeziune, faţă de acest contract
urmează a fi aplicate şi regulile clauzelor contractuale standard (Cartea a III-a, Capitolul
IV din Codul civil).
În unele cazuri, cînd clientul este persoană fizică care nu practică activitate de întreprinzător, faţă de raporturile de transport se aplică garanţiile oferite de Legea nr.105
din 13.03.2003 privind protecţia consumatorului.
Transportarea mărfurilor în trafic internaţional este reglementată de diverse tratate
internaţionale.
Conform art.1610 alin.(1), (2) Cod civil al RM, contractul este guvernat de legea
aleasă prin consens de părţi. Părţile contractului pot stabili legea aplicabilă atît întregului contract, cît şi unor anumite părţi ale lui. Prin urmare. În primul rînd urmează a fi
aplicată legea aleasă de părţile contractului, dacă această clauză nu contravine legii. În al

704

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

doilea rînd, în cazul în care legea respectivă lipseşte sau este declarată ilegală, urmează
a fi aplicate prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte
(concluzia este bazată pe prevederile art.7 CC). Şi doar în al treilea rînd, dacă nu se aplică normele juridice menţionate, se aplică prevederile legislaţiei naţionale.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.28 din 16.10.2017]
2. La examinarea cauzelor rezultate din contractul de transport auto, se vor lua în
consideraţie următoarele acte juridice:
- Codul transporturilor rutiere, aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014;
- Legea nr.131-XVI din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier, MO nr.103106 din 20.07.2007;
- Hotărîrea Guvernului nr.45 din 24.01.1994 „Cu privire la reglementarea transportării încărcăturilor periculoase pe teritoriul RM şi lichidarea consecinţelor eventualelor
avarii”, MO nr.1 din 30.01.1994;
- Hotărîrea Guvernului nr.672 din 28.05.2002 „Cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul RM”, MO nr.87-90/860 din 26.06.2002;
- Regulamentul privind modul de transportare a produselor petroliere importate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.476 din 17.04.2002, MO nr.57-58 din
25.04.2002;
- Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.773 din 20.06.2016;
- Acordul privind punerea în aplicare a certificatului internaţional de cîntărire a
mijloacelor de transportat mărfuri pe teritoriul statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat în or. Ciolpon-Ata la 16 aprilie 2004, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului RM nr.500 din 30.05.2005, MO nr.80-82 din 10.06.2005;
- Convenţia relativă la Contractul de transport internaţional al mărfurilor pe şosele
(CMR) din 19.05.1956, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1318-XII din 02.03.1993, în vigoare pentru RM din 26.05.1993, publicată în ediţia
oficială „Tratate internaţionale”, 1998, vol. IV, pag.147;
- Memorandumul de înţelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri
în regiunea CEMN (Organizaţia Cooperării Economice în bazinul Mării Negre) din
06.03.2002, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 25.08.2003;
- Acordul european relativ la munca echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale pe şosele (AETR) din 01.07.1970, la care Republica Moldova a
aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1318-XII din 02.03.1993, în vigoare pentru RM
din 22.11.1993, publicat în ediţia oficială „Tratate internaţionale”, 1998, vol. IV, pag.109;
- Hotărîrea Parlamentului RM nr.44-XIV din 04.06.1998 „Pentru aderarea RM la
Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase
(ADR), încheiat la Geneva la 30.09.1957”;
- Protocolul de amendare a art.1 a), 14(1) şi 14(3) b) ale Acordului european din
30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase
(ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993;
- Legea nr.173-XVI din 19.07.2007 pentru aderarea RM la Acordul cu privire la
transporturile internaţionale de produse alimentare perisabile şi cu privire la mijloacele
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de transport speciale destinate acestor transporturi (ATP), cu amendamentele respective, adoptat la Geneva la 01.09.1970, MO nr.112-116 din 03.08.2007;
- Convenţia vamală relativă la Transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea
carnetelor T.l.R. din 14 noiembrie 1975, Geneva, la care Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1318-XII din 02.03.1993, MO nr.3 din 30.03.1993;
- Regulamentul cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relative la
transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR,
1975), aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1086 din 25.11.1997, MO nr.86-87
din 25.12.1997 etc.
Activitatea transportului feroviar care asigură transportarea mărfurilor este reglementată de:
- Codul transportului feroviar nr.309-XV din 17.07.2003, MO nr.226-228 din
14.11.2003;
- Hotărîrea Guvernului nr.19 din 12.01.2005 „Privind aprobarea nomenclatoarelor
mărfurilor pasibile de pază şi însoţire specială la transportul pe cale ferată” MO nr.13
din 21.01.2005;
- Acordul privind transportul feroviar internaţional de mărfuri din 01.11.1951
(SMGS), modificat şi actualizat periodic.
Activitatea de transportare navală este reglementată de:
- Codul navigaţiei maritime comerciale al RM, aprobat prin Legea nr.599-XlV din
30.09.1999, MO nr.1-4 din 11.01.2001;
- Legea nr.37-XVI din 28.02.2008 pentru ratificarea Convenţiei de la Budapesta
privind contractul de transport de mărfuri în navigaţia interioară (CMNI);
- Legea nr.296-XVI din 21.12.2007 pentru ratificarea Acordului european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interne
(ADN);
- Acordul european privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe (AGTC), la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr.1310-XV din
26.07.2002, MO nr.115-116 din 08.08.2002.
Activitatea de transportare aeriană este reglementată de:
- Convenţia pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, încheiată la Montreal la 28 mai 1999, la care RM a aderat prin Legea nr.254XVI din 05.12.2008, în vigoare pentru RM din 17 mai 2009;
- Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 09.07.1997, MO nr.69-70 din 23.10.1997 etc.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.28 din 16.10.2017]
3. La examinarea cauzelor ce au ca obiect răspunderea cărăuşului în contractele de
transportare a încărcăturilor, instanţele vor reţine că, drept premise generale ale răspunderii cărăuşului, servesc:
- actul juridic, contractul de transport care preexistă apariţiei prejudiciului cauzat
prin neexecutarea obligaţiei asumate (In acest sens, instanţele urmează să facă distincţie
între contractul de transport şi cel de expediţie, reţinînd că, potrivit ultimului, o parte
(expeditorul) se obligă, pe contul şi în numele celeilalte părţi (client) sau în nume propriu, să încheie un contract de transport şi să efectueze actele necesare în vederea efec-
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tuării transportării. Expeditorul va răspunde în ultimul caz doar pentru obligaţiile care
decurg din contractul de expediţie);
- apariţia unui prejudiciu care rezultă din neexecutarea totală sau parţială a unei
obligaţiuni născute din însuşi actul juridic;
- existenţa faptei ilicite a autorului prejudiciului;
- existenţa legăturii cauzale între fapta ilicită şi prejudiciul cauzat;
- o condiţie subiectivă a răspunderii este intenţia sau culpa gravă (vinovăţia autorului prejudiciului).
Reclamantul urmează să prezinte dovezi că i-au fost cauzate prejudicii, cu excepţia
cazurilor cînd a fost declarat interesul special al clientului.
Prejudiciul poate fi cauzat prin una din următoarele modalităţi:
a) distrugerea, pierderea sau deteriorarea mărfii;
b) depăşirea termenului de livrare;
c) neexecutarea altor obligaţii contractuale (spre exemplu, pierderea sau utilizarea
necorespunzătoare a documentelor anexate la scrisoarea de trăsură sau înmînate cărăuşului).
Dacă marfa nu a fost livrată la punctul de destinaţie în decursul a 30 de zile de la
expirarea termenului de livrare sau, în cazul în care nu s-a convenit asupra unui astfel
de termen, în decursul a 60 de zile de la preluarea încărcăturii de către cărăuş, ea se
consideră pierdută.
În transportul aerian, dacă transportatorul recunoaşte pierderea mărfii sau dacă
marfa nu a sosit după expirarea unui termen de 7 zile de la data la care ar fi trebuit să
sosească, destinatarul este îndreptăţit să exercite împotriva transportatorului drepturile
care decurg din contractul de transport, cu excepţia cazului cînd în scrisoarea de transport aerian sau chitanţa de primire a mărfii este prevăzut altfel.
Deteriorarea presupune neconformitatea indicilor calitativi ai mărfii la punctul de
destinaţie faţă de punctul de pornire. Încărcătura se poate deteriora în urma aplicării
unor factori mecanici din exterior (fisuri, zgîrieturi) sau intervenirii unor schimbări
chimice, biologice etc. (actul de expertiză privind deteriorarea mărfii transportate nu va
putea fi reţinut ca probă dacă nu se respectă termenul şi locul de efectuare a expertizei
stipulate în contract sau este întocmit unilateral de către beneficiarul mărfii.)
Potrivit art.1010 CC, termenul de livrare este încălcat atunci cînd încărcătura nu a
fost livrată în interiorul termenului convenit sau, în cazul în care nu s-a convenit asupra
unui termen, cînd durata efectivă a transportului, cu luarea în consideraţie a împrejurărilor, depăşeşte durata care poate fi acordată în mod rezonabil unui cărăuş diligent.
4. Cărăuşul este răspunzător de executarea contractului de transport din momentul
primirii mărfii la punctul de preluare a mărfii pînă la momentul eliberării încărcăturii
la destinaţie. Aceasta implică răspunderea sa nu numai în timpul transportului efectiv,
ci şi în perioada aflării mărfii la depozitele cărăuşului după preluarea ei de la expeditor,
precum şi după transportarea ei la punctul de destinaţie şi pînă la remiterea către persoana îndreptăţită să dispună de ea.
Transportatorul aerian este răspunzător pentru dauna survenită cu condiţia ca evenimentul care a cauzat dauna să fie produs în timpul transportului aerian. Perioada
transportului aerian este perioada în care marfa se află în grija transportatorului aerian
şi nu se extinde asupra transportului terestru, maritim sau pe căi navigabile interne efec-
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tuat în afara unui aeroport. Totuşi, dacă un astfel de transport se realizează în aplicarea
unui contract de transport aerian în scopul încărcării, expedierii sau transbordării, orice
pagubă este considerată pînă la proba contrarie ca fiind rezultatul unui eveniment care
a avut loc în timpul transportului aerian.
În cazul transportatorilor aerieni succesivi diferiţi, răspunzător este transportatorul care a efectuat transportul în timpul căruia s-a produs accidentul sau întîrzierea, cu
excepţia cazului în care, printr-o înţelegere specială, primul transportator şi-a asumat
răspunderea pentru întreaga călătorie. Dacă transportul aerian a fost efectuat de o persoană alta decît transportatorul contractual (transportatorul de fapt), transportatorul
contractual răspunde pentru întregul transport prevăzut în contract, transportatorul de
fapt - numai pentru transportul pe care îl efectuează.
5. Se va reţine că, în dreptul transporturilor, faza judiciară este precedată de înaintarea reclamaţiilor, care este obligatorie pentru părţi, norma judiciară având un caracter
imperativ.
În transportul feroviar acţiunile referitoare la transportul de mărfuri, bagaje şi mesagerii pot fi înaintate căii ferate, în termen de un an de la data producerii evenimentului
ce a servit drept temei pentru înaintarea reclamaţiei (art.161 alin.(2) Codul transportului feroviar). Reclamaţiile împotriva căii ferate pot fi înaintate, în termen de 6 luni, iar
reclamaţiile referitoare la amenzi şi penalităţi – în termen de 45 de zile. Termenele de
înaintare a reclamaţiilor se calculează (începând să curgă), în modul prevăzut la art.159
din Codul transportului feroviar. Acţiunile pot fi înaintate, numai după expirarea termenelor, prevăzute la art.159 sau până la expirarea acestora, dacă calea ferată a răspuns
la reclamaţie. Calea ferată poate înainta acţiuni, referitoare la transportul de călători,
mărfuri, bagaje şi mesagerii, destinatarilor mărfurilor, expeditorilor de mărfuri şi călătorilor, în termen de un an de la data producerii evenimentului ce a servit drept temei
pentru intentarea acţiunii (art.162 alin.(1) din Codul transportului feroviar).
În transportul maritim, pretenţiile faţă de transportator pot fi expuse în decursul a 6
luni, iar transportatorul e obligat să examineze, în termen de 3 luni, pretenţiile aferente
transportului maritim şi, în termen de 6 luni, pretenţiile aferente transportului în trafic
mixt. Prescripţia reclamaţiilor va începe să decurgă, potrivit prevederilor art.388 şi 389
din Codul navigaţiei maritime comerciale al RM.
Astfel, în transportul maritim este exclusă aplicarea prescripţiei de 6 luni, la înaintarea acţiunii în judecată.
În transportul aerian, reclamaţiile urmează a fi adresate transportatorului, într-un
interval de 7 zile de la primirea bagajelor înregistrate şi de 14 zile de la data primirii
mărfii. În caz de întârziere, reclamaţia trebuie făcută cel târziu într-un termen de 21
de zile de la data la care bagajele sau mărfurile au fost puse la dispoziţia sa. Dreptul
la despăgubire este anulat, dacă acţiunea în responsabilitate nu este introdusă, în termen de 2 ani de la data sosirii la destinaţie sau de la data la care aeronava ar fi trebuit
să sosească, sau de la data încetării transportului (art.31 şi 35 din Convenţia pentru
unificarea anumitor reguli, referitoare la transportul aerian internaţional, încheiat la
Montreal, la 28 mai 1999).
Codul transporturilor rutiere nu conţine prevederi concrete cu privire la termenele
înaintării pretenţiilor şi acţiunii, însă face referire la prevederile Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.773 din 20.06.2016,
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în care se stipulează că dacă destinatarul preia încărcătura, fără a verifica, împreună cu
operatorul de transport, starea acesteia şi fără a formula, faţă de transportator, obiecţii, cu
indicarea distrugerilor, pierderilor sau deteriorărilor, se va prezuma, până la proba contrară, că destinatarul a primit încărcătura în starea descrisă în documentele de transport.
Obiecţiile urmează a fi făcute, dacă este vorba de pierderi sau deteriorări, ce pot fi observate la o examinare exterioară, cel târziu la recepţionarea încărcăturii.
Dacă destinatarul şi operatorul de transport au verificat împreună starea încărcăturii, dovada contrară rezultatului acestei verificări se admite doar în cazul unor pierderi
sau deteriorări, ce nu pot fi recunoscute la examinarea exterioară şi în cazul formulării
de către destinatar a unor obiecţii scrise faţă de transportator, în decursul a 7 zile, neluând în considerare duminicile şi sărbătorile legale.
Dacă rezervele nu privesc pierderi sau deteriorări, care pot fi recunoscute la o examinare exterioară, obiecţiile urmează a fi făcute în scris, în decursul a 7 zile, neluând în
considerare duminicile şi sărbătorile legale, după recepţionare.
Pentru încălcarea termenului de livrare se pot cere despăgubiri, doar dacă, în termen de 21 de zile, din momentul în care încărcătura a fost pusă la dispoziţia destinatarului, este înaintată o obiecţie scrisă către operatorul de transport.
La calculul termenelor stabilite nu se ia în considerare ziua recepţionării sau ziua în
care încărcătura a fost pusă la dispoziţia destinatarului.
Termenul de prescripţie în raporturile de transport este de un an. În cazul intenţiei
sau al culpei grave, termenul de prescripţie este de 3 ani.
Curgerea termenului de prescripţie începe:
a) în caz de pierdere parţială, de deteriorare a încărcăturii sau de încălcare a termenului de transportare – din ziua predării încărcăturii către destinatar;
b) în cazul distrugerii sau pierderii totale – în a 30-a zi de la expirarea termenului de
transportare, iar dacă acest termen nu este stabilit de părţi sau de lege – în cea de-a 60-a
zi din ziua preluării încărcăturii de către operatorul de transport;
c) în toate celelalte cazuri – în ziua expirării unui termen de 3 luni de la data încheierii contractului de transport.
Reclamaţiile şi acţiunile, referitoare la transporturile rutiere de mărfuri, se examinează în modul stabilit de Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie
2002, Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17 iulie 2014 şi prezentul Regulament,
dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data primirii pretenţiei sau plângerii.
Totodată, se va reţine că în transportul internaţional al mărfurilor, cu vehicule, se
va aplica Convenţia relativă la contractul de transport internaţional al mărfurilor pe
şosele (CMR, GENEVA, 1956). Potrivit art.32 al acesteia, acţiunile ce derivă din transporturile supuse acestei convenţii se prescriu, în termen de un an, cu excepţia dolului
sau culpei pentru care termenul este de 5 ani. Reclamaţiile pentru pierderi sau avarii
pot fi făcute, în decurs de 7 zile de la data eliberării mărfii, cu excepţia duminicilor şi
sărbătorilor legale, iar în cazul depăşirii termenului de livrare, în termen de 21 de zile.
Din cele relatate rezultă că prevederile alin.(1) art.1021 CC, ce vizează termenul
de înaintare a acţiunilor, cu excepţia intenţiei sau a culpei grave, coincide cu termenul
stipulat în art.32 din Convenţia menţionată (CMR) şi este de un an.
De asemenea, coincide şi termenul de înaintare a pretenţiilor de 7 şi 21 de zile
(art.1020 CC şi art.30 CMR).
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Se va reţine că prevederile art.268 lit.d) şi art.1021 din CC urmează a fi interpretate
în sensul că termenul de prescripţie pentru sesizarea instanţei de judecată, de 6 luni, este
un termen în care se pot înainta doar reclamaţiile, în transportul maritim şi feroviar.
Art.1021 alin.(2) CC prevede termenele de la care începe să curgă prescripţia. În
cazul invocării unei alte pretenţii decât pierderea parţială sau totală a mărfii sau încălcarea termenului de transportare, termenul de prescripţie, de un an, va începe să curgă
din ziua expirării unui termen de 3 luni de la data încheierii contractului de transport.
(Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr.33 din 10 decembrie 2015 cu privire
la termenele de prescripţie în contractul de transport auto de mărfuri).
[Pct.5 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.28 din 16.10.2017]
6. Dacă acţiunea este depusă în interiorul termenului pentru adresarea pretenţiei,
fără ca aceasta să fie înaintată transportatorului, instanţa nu va da curs cererii.
Acţiunea depusă pînă la expirarea termenului de înaintare a pretenţiilor se va pune
pe rol doar în cazul în care cărăuşul a răspuns la reclamaţie şi răspunsul nu-l satisface
pe client.
Se va primi pe rol acţiunea şi în cazul în care, în prealabil, a fost înaintată pretenţia,
însă clientul nu a primit răspuns în termenul prevăzut de lege.
Dacă cărăuşul a restituit fără examinare pretenţia deoarece aceasta a fost depusă cu
încălcarea cerinţelor legale, iar solicitantul, în limitele termenului de prescripţie, depune repetat pretenţia cu respectarea cerinţelor, expirarea termenului pentru depunerea
pretenţiei nu constituie o piedică pentru primirea acţiunii în judecată şi examinarea
litigiului în fond.
7. În cadrul raporturilor juridice de transport, instanţele de judecată vor aplica pentru pierderea, totală sau parţială, a mărfii principiul răspunderii limitate a cărăuşului.
Transportatorul va răspunde doar în limitele valorii încărcăturii (pierdute sau deteriorate), care va fi apreciată la locul şi momentul preluării, dar nu al recepţionării mărfii.
La evaluarea costului categoriei de mărfuri transportate se ia în consideraţie cursul
bursei sau preţul curent al pieţei. În lipsa acestora, se ţine seama de valoarea uzuală a
mărfurilor de acelaşi fel şi de aceeaşi calitate.
În afară de aceste despăgubiri, urmează a fi restituite:
- taxa de transport (dacă taxa de transport n-a fost inclusă în costul încărcăturii),
care, în caz de pierdere totală a încărcăturii, se restituie integral, iar în caz de pierdere
parţială - proporţional;
- taxele vamale, plăţile pentru procedurile vamale, a căror restituire către reclamant
nu este prevăzută de legislaţia vamală;
- alte cheltuieli de transport (prin alte cheltuieli de transport se vor înţelege cheltuielile necesare pentru conservarea încărcăturii, cheltuielile suportate în urma stivuirii
mărfii în camion sau pe navă, primele de asigurare, cheltuielile de expertizare şi evaluare
a mărfii).
Cel îndreptăţit poate pretinde pentru despăgubirea datorată dobînzi în mărimea
stabilită de art.619 Cod civil.
Cărăuşul mai răspunde şi pentru pierderea sau utilizarea necorespunzătoare a documentelor anexate la scrisoarea de trăsură sau înmuiate lui. Acestea se pot referi la
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respectarea: regulilor de trecere prin vamă, regulilor sanitare, regulilor veterinare etc.
Această răspundere este limitată, cărăuşul netrebuind să plătească despăgubiri mai mari
decît cele pentru pierderea încărcăturii.
Se va reţine că alte pretenţii pentru pierdere nu sunt prevăzute. În această ordine de
idei, menţionăm că destinatarul mărfii pierdute (deteriorate) nu poate pretinde repararea prejudiciului său comercial sau a unei scăderi a profitului uzual. Mai mult ca atît, se
exclude recuperarea prejudiciului indirect, cauzat de stoparea prelungită a activităţii de
producere a uzinei sale, ca efect al pierderii încărcăturii (materiei prime) ce era necesară
procesului de fabricaţie.
În cazul întîrzierii transportării încărcăturii la destinaţie, cărăuşul va purta răspundere în conformitate cu stipulările contractului de transportare a încărcăturii în proporţie de cel mult 100% din taxa de transport.
7.1. Instanţele vor lua act că, deşi există norme juridice ce reglementează valoarea
despăgubirilor ce urmează a fi achitate, normele internaţionale conţin prevederi referitoare la plafonarea cuantumului despăgubirilor, întru evitarea situaţiilor de achitare a
unor despăgubiri cu valoare extrem de mare.
Astfel, Convenţia relativă la contractul de transport internaţional al mărfurilor pe
şosele (CMR) a consacrat, prin dispoziţiile imperative ale art.23, limitele maxime ale
sumei pe care cărăuşul poate fi obligat să o plătească. Cuantumul despăgubirii puse în
sarcina transportatorului pentru pierderea, totală sau parţială, a mărfii nu poate depăşi
25 franci per kilogram de greutate brută lipsă, chiar dacă criteriile de calcul aplicabile în
materie ar impune cărăuşul să plătească o sumă mai mare. Prin franc se înţelege francul-aur, cu greutatea de 10/31 grame şi conţinut de fineţe de 0,900.
În transportul feroviar, în caz de pierdere, totală sau parţială, a bunurilor de uz
casnic, dacă n-a fost declarată valoarea lor, calea ferată va achita 2,70 ruble pentru un
kilogram (art.24 din Acordul privind transportul feroviar internaţional al mărfurilor
din 01.11.1951).
În transportul maritim, dacă valoarea mărfurilor nu a fost declarată şi nici consemnată în conosament, răspunderea transportatorului nu poate depăşi 666,67 unităţi
de calcul pentru o coţadă sau pentru o altă unitate de încărcare ori 2,0 unităţi de calcul
pentru un kilogram de masă brută de marfa pierdută, aflată în minus sau avariată, în
funcţie de faptul care sumă este mai mare.
La transportarea bunurilor pe cale aeriană, răspunderea transportatorului e limitată la suma de 17 Drepturi Speciale de Tragere (DST) per kilogram. Valoarea monedei
naţionale exprimate în DST va fi calculată în conformitate cu metoda de evaluare aplicată de Fondul Monetar Internaţional în vigoare la data hotărîrii judecătoreşti. Aceste
limite sunt revizuite periodic în conformitate cu art.24 al Convenţiei pentru unificarea
anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, încheiate la Montreal la
28 mai 1999. Transportatorul poate stipula în contract limite de răspundere mai mari
decît cele prevăzute sau nici o limită de răspundere, dar, totodată, orice clauză care are
tendinţa să exonereze transportatorul de răspundere sau să stabilească o limită mai scăzută decît cea prevăzută este nulă, însă nulitatea acesteia nu implică nulitatea întregului
contract care rămîne supus prevederilor Convenţiei în cauză.
Normele menţionate nu au un caracter absolut şi se vor aplica numai în lipsa unei
declaraţii speciale de interes la predare.
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7.2. Plafonarea cuantumului despăgubirilor va putea fi invocată doar în lipsa declarării valorii mărfii sau interesului special. În acest sens, se prevăd excepţii de la plafonarea despăgubirilor.
Partea păgubită are posibilitatea de a obţine reparaţia bănească a prejudiciului chiar
peste limitele maxime relevate anterior. Probabilitatea depăşirii acestor valori constituie
însă o excepţie de strictă interpretare (declararea valorii mărfii sau declararea interesului special).
Declararea valorii mărfii presupune îndeplinirea de către expeditor a unei condiţii
duble. În primul rînd, el urmează să declare valoarea mărfii, înscriind suma respectivă
în cuprinsul scrisorii de trăsură. În al doilea rînd, va fi obligat să plătească un supliment
de comerţ, convenit cu transportatorul, ca echivalent al unor eventuale despăgubiri majorate. La îndeplinirea acestor condiţii, transportatorul va plăti suma convenită, fără să
mai poată invoca plafonarea despăgubirilor.
Declararea de interes special are ca obiect daunele morale pentru pierderea mărfii
pe care declararea valorii mărfii nu le acoperă. Pentru a angaja responsabilitatea cărăuşului, în acest caz, de asemenea, sunt necesare 2 condiţii: declararea interesului special
în scrisoarea de trăsură şi achitarea unui supliment de taxă; independent de faptul achitării despăgubirilor pentru întîrziere, pierdere, deteriorare sau distrugere, cărăuşul va
despăgubi persoana îndreptăţită pînă la limita interesului special declarat.
Transportatorul va fi obligat să plătească pînă la concurenţa sumei declarate, afară
doar dacă dovedeşte că dînsa e superioară interesului real al expeditorului la predare.
8. Cărăuşul se poate degreva de răspundere fie infirmînd probele administrate împotriva sa, fie invocînd circumstanţe de natură să-l elibereze de sancţiunile contractuale
instituite pentru neexecutarea obligaţiilor asumate ori pentru îndeplinirea lor cu întîrziere.
Se va ţine cont că art.1008 Cod civil, ce prevede exonerarea de răspundere a cărăuşului, relevă 2 categorii de cauze: de ordin general şi speciale.
9. La cauzele de ordin general se referă:
a) vinovăţia celui îndreptăţit să dispună de încărcătură.
Cărăuşul va fi exonerat de răspundere pentru pierderea sau deteriorarea încărcăturii dacă va demonstra că expeditorul (destinatarul) nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale la încărcarea şi/sau descărcarea mărfii, a completat greşit
scrisoarea de trăsură, nu a pus la dispoziţia cărăuşului certificatele de calitate, nu a recepţionat încărcătura la timpul stabilit etc.;
b) reprezentantul clientului a însoţit transportarea încărcăturii.
Există mărfuri ce necesită un regim special şi e mai rezonabil să fie însoţite de un
reprezentant al clientului. Dacă acesta însoţeşte marfa, el este obligat să vegheze asupra
integrităţii acesteia, asumîndu-şi responsabilitatea în caz de prejudicii.
Potrivit legislaţiei, exista şi categorii de mărfuri la transportarea cărora este obligatorie însoţirea lor.
Astfel, muniţiile explozive, armamentul de infanterie, instalaţiile de rachete şi de
lansare, combustibilul pentru rachete, hărţile topografice şi de navigaţie secretă etc. urmează a fi însoţite în mod obligatoriu de reprezentanţii subdiviziunilor Ministerului
Apărării la transportul pe cale ferată.
Mijloacele speciale din dotarea subdiviziunilor de poliţie, tehnica specială şi mili-
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tară, alt echipament şi utilaj cu destinaţie specială, urmează a fi însoţite de către subdiviziunile MAI;
c) indicaţiile persoanei îndreptăţite să dispună de încărcătură.
Drept exemplu poate servi faptul descărcării produselor lactate nu în frigider, ci lîngă frigider, la indicaţia destinatarului, ceea ce a dus la alterarea mărfii. Aici este evidentă
lipsa de vinovăţie a cărăuşului.
Dimpotrivă, avarierea mărfii prin cădere din autovehicul în cursul descărcării (operaţiune determinată de refuzul destinatarului de a primi expediţia) nu este consecinţa
cauzală a indicaţiei destinatarului, ci a manipulării defectuoase de către prepuşii cărăuşului.
d) existenţa unui viciu propriu încărcăturii.
Viciul propriu mărfii reprezintă inaptitudinea bunului de a suporta fără daune riscul normal al unui transport dat. Marfa cu un viciu propriu se va deteriora indiferent de
efortul depus de cărăuş în vederea conservării ei.
Spre exemplu, apariţia coroziunii metalului, autoinflamarea, deteriorarea produselor uşor alterabile, chiar şi atunci cînd au fost respectate regimurile de temperatură şi
umiditate.
Soluţionînd astfel de litigii, instanţele vor lua act că, pentru a putea fi invocat, viciul
propriu trebuie să existe încă din momentul preluării mărfii de către cărăuş de la expeditor la punctul iniţial al deplasării;
e) perisabilitatea naturală a încărcăturii.
Produsele supuse unei alterări rapide în condiţiile mediului, care necesită condiţii
speciale de transportare şi protecţie de acţiunea asupra lor a temperaturilor înalte şi
joase ale aerului exterior şi un termen de realizare în conformitate cu documentele normative pentru acest gen de produse, se consideră mărfuri perisabile. La acestea se referă:
- produse de provenienţă vegetală (fructe, legume, plante vii, flori etc.);
- produse de provenienţă animală (carne, peşte, icre, lapte, ouă etc.);
- produse prelucrate (produse lactate, grăsimi, mezeluri, caşcaval, unt etc.).
Pentru mărfurile standard sunt stabilite norme ale perisabilităţii în procente faţă
de masa neto pentru recuperarea pierderilor de pe urma uscării, scuturării, dispersării,
fărîmiţării şi scurgerii producţiei.
Limitele perisabilităţii naturale a produselor sunt stabilite în Hotărîrea Ministerului
Economiei şi Comerţului din 03.09.1996 cu privire la aprobarea normelor perisabilităţii
naturale şi a instrucţiunii privind aplicarea lor (MO nr.22-23/37 din 10.04.1997). Pentru
aprecierea normelor perisabilităţii naturale a mărfurilor la transportare, se vor aplica
anexele nr.10, 11, 12, 14 şi 16 ale hotărîrii menţionate.
La examinarea cauzelor în care cărăuşul invocă faptul că prejudiciul se datorează
perisabilităţii naturale a încărcăturii, instanţele vor reţine că, în normele perisabilităţii,
nu sunt incluse pierderile de pe urma stricării mărfurilor, deteriorării ambalajului, precum şi diferenţa dintre masa efectivă a ambalajului şi marfa conform şablonului.
De asemenea, se va lua în consideraţie că normele perisabilităţii naturale nu se
aplică:
- la transportarea untului, grăsimilor culinare şi de cofetărie, a brînzeturilor în peliculă de polimer, a brînzeturilor în saramură, a smîntînii, brînzei de vaci în ambalaj de
metal;
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- la transportarea peştelui şi fileului de peşte congelat, glazurat, a peştelui uscat şi
zvîntat, a peştelui sărat, marinat şi picant în butoaie;
- la transportarea salamurilor în containere izotermice;
- la transportarea cărnii de pasăre ambalate în peliculă de polimer, a salamurilor
crude afumate, a specialităţilor din carne crude afumate şi a grăsimilor topite.
La unele produse, aplicarea normelor perisabilităţii depinde de distanţa parcursă.
Astfel, la transportul auto la o distanţă de pînă la 25 km, normele nu se aplică la transportarea cărnii congelate de tot felul, subproduselor congelate, a grăsimii brute congelate etc.
Pentru antrenarea răspunderii cărăuşului în cazul alterării mărfii perisabile transportate, la punctul de destinaţie urmează a fi întocmit un act de primire a mărfii, care
trebuie să conţină cantitatea mărfii alterate şi semnăturile reprezentantului vamal, expertului Camerei de Comerţ, reprezentantului deţinătorului mărfii şi reprezentantului
transportatorului. Întocmirea unilaterală a actului de către deţinătorul mărfii nu poate
fi reţinută în calitate de probă în instanţa de judecată. În asemenea litigii, expeditorul
(destinatarul) urmează să prezinte probe care să confirme faptul că marfa al cărei echivalent îl solicită s-a alterat în urma încălcării de către cărăuş a regimului termic negociat
la încheierea contractului.
9.1. Deşi capitolul referitor la transporturi din Codul civil prevede, drept cauză de
exonerare de răspundere a cărăuşului, forţa majoră (art.988 alin.(1)) doar pentru pierderea bagajelor, forţa majoră poate fi invocată şi în transportul de mărfuri.
Instanţele vor ţine cont că forţa majoră trebuie să întrunească următoarele condiţii:
- evenimentul trebuie să aibă origine exterioară, să provină din afara persoanei sau
sferei de activitate a cărăuşului (fenomen natural: cutremur, inundaţii, alunecări de
teren, furtună, alunecări de zăpadă, epizootii, revărsarea albiilor rîurilor tară caracter
repetabil, sau eveniment social: acţiuni militare, acte de terorism, revoluţii, epidemii,
dispoziţiile organelor competente care interzic săvîrşirea acţiunilor ce constituie executarea obligaţiilor);
- evenimentul trebuie să fie imprevizibil;
- evenimentul trebuie să fie inevitabil.
Dacă a survenit cazul de forţă majoră, cărăuşul va notifica clientul potrivit art.606
alin.(3) Cod civil. În caz contrar, va răspunde pentru prejudiciul cauzat prin lipsa notificării.
9.2. Cărăuşul aflat în situaţie de foiţă majoră va răspunde pentru prejudiciul cauzat
dacă:
- a comis o faptă cu vinovăţie, tară de care evenimentul de forţă majoră nu s-ar fi
produs ori nu ar fi împiedicat executarea obligaţiei sale;
- prin contract, cărăuşul s-a angajat să acopere riscurile care decurg dintr-un caz de
forţă majoră, de exemplu administraţiile poştale în raporturile internaţionale de acordare a serviciilor poştale, de scrisori şi colete poştale (art.34 al Convenţiei Poştale Universale din 14.09.1994, art.26 al Aranjamentului privind coletele poştale din 14.09.1994, la
care Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1159/1997).
De asemenea, cărăuşul nu beneficiază de impunitate dacă evenimentele de forţă
majoră au survenit după expirarea termenului cînd obligaţia trebuia să fi fost adusă la
îndeplinire.
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9.3. Se va reţine că furtul încărcăturii nu constituie o cauză exoneratorie de răspundere, dacă autovehiculul a rămas pe timpul nopţii nesupravegheat.
Instanţele vor lua act că nu constituie caz de forţă majoră, care să exonereze pe
cărăuş de răspundere, deraierea unui tren din pricina relei construcţii sau întreţineri a
liniei de cale ferată.
Nici defectarea sistemului de frînă al unui vehicul nu-l va îndreptăţi pe cărăuş, deoarece o deficienţă de asemenea natură este previzibilă şi poate fi înlăturată, întreprinderea de transport fiind obligată să efectueze deplasările de mărfuri cu vehicule corespunzătoare.
Astfel, cărăuşul nu-i va putea imputa defectele mijlocului de transport uzinei constructoare chiar dacă se va stabili prin probe concludente că tocmai deficienţa tehnică a
fost cauza care a compromis deplasarea mărfii. Aceasta rezultă din obligaţia cărăuşului
de a proceda cu maximă vigilenţă la verificarea parametrilor tehnici ai mijlocului de
transport pe care îl procură, îndeosebi în ce priveşte componentele motorului şi ale
infrastructurii, precum osii, roţi, frîne.
10. Lista cauzelor speciale de nerăspundere, bazate pe prezumţie, are un caracter
limitativ şi circumstanţiat:
a) utilizarea unor vehicule deschise, fără prelată, dacă această utilizare a fost convenită expres şi consemnată în scrisoarea de trăsură.
Clauza de nerăspundere, care poate fi invocată de transportator, este subordonată,
în situaţia de fapt arătată, unei duble condiţii. Se cere, mai întîi, ca folosirea unui autovehicul descoperit să fi fost convenită în mod expres de expeditorul mărfii şi cărăuş.
În al doilea rînd, este necesar ca acest acord să fie menţionat în scrisoarea de trăsură.
Cerinţele sunt cumulative;
b) lipsa sau defectele ambalajului.
Cărăuşul va fi exonerat de răspundere dacă:
- la locul de pornire nu putea să-şi dea seama că lipsa ambalajului expune încărcătura pericolului de degradare;
- nu-şi putea da seama că defectuozitatea ambalajului expune încărcătura pericolului de degradare:
- defectuozitatea ambalajului era ascunsă (neaparentă).
Deteriorarea încărcăturii în rezultatul accidentului rutier înlătură posibilitatea pentru transportator de a invoca aceste prevederi, chiar şi în cazul în care ambalajul era
într-adevăr defectuos. Se cere ca ambalajul să aibă rezistenţă normală în condiţiile unei
deplasări a mărfii efectuate fără evenimente rutiere, nu şi să asigure integritatea încărcăturii în caz de accident;
c) manipularea, încărcarea, aranjarea sau descărcarea au fost efectuate de client,
destinatar sau de un terţ care acţionează pentru client ori destinatar.
Transportatorului îi revine sarcina să aprecieze la punctul de pornire dacă încărcarea şi stivuirea mărfii au fost realizate în condiţii aparent normale, fiind ţinut, în caz
contrar, să formuleze rezerve în cuprinsul scrisorii de trăsură. Dacă omite să o facă, beneficiul exonerării de răspundere pentru insuficienţa sau defectuozitatea operaţiunilor
în discuţie poate fi refuzat de organul de jurisdicţie.
Cărăuşul poate în apărarea sa să prezinte şi alte probe, care să confirme faptul că, la
preluare, încărcătura şi ambalajul acesteia nu erau în stare corespunzătoare.
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Cărăuşul nu răspunde pentru lipsa mărfii transportate dacă sigiliile la vagon (container) în momentul transmiterii lui clientului (destinatarului) sunt intacte, corespund
celor indicate în scrisoarea de trăsură, lipsesc alte semne de pătrundere în vagon, sunt
confirmate prin actul inspecţiei vamale, actul de expertiză şi documentele de transmitere a vagonului pentru descărcare reprezentantului destinatarului;
d) pagubele sunt rezultatul caracteristicilor naturale ale unor anumite încărcături,
din cauza cărora acestea din urmă au fost expuse pieirii totale sau parţiale ori deteriorării, în special prin rupere, coroziune, alterare interioară, uscare, vărsare, pierdere normală în greutate sau atac al insectelor ori rozătoarelor.
Cărăuşul nu va fi exonerat de răspundere în cazul în care diminuarea nu depăşeşte
pierderea naturală a încărcăturii, dar se manifestă prin lipsa unei unităţi de marfă;
a) transportarea animalelor vii.
11. Daca clientul nu l-a informat pe cărăuş despre caracterul periculos al încărcăturii, acesta din urmă poate descărca, distruge sau face inofensive mărfurile periculoase. Pentru aceste fapte, el nu va fi obligat să recupereze prejudiciul cauzat astfel
clientului.
Prin mărfuri periculoase se vor înţelege substanţe, materiale, articole şi deşeuri ale
căror proprietăţi fizice, chimice şi biologice pot dăuna mediului înconjurător, sănătăţii
şi securităţii populaţiei, clădirilor etc. Cu titlu de exemplu, menţionăm: substanţe explozive, inflamabile, gaze, substanţe toxice, contagioase, materiale radioactive, substanţe
corosive, peroxizi organici etc.
12. În afară de temeiurile prevăzute de Codul civil, cauze de exonerare a cărăuşului
de răspundere se conţin şi în normele juridice speciale, în dependenţă de tipul de transport.
Calea ferată este scutită de răspundere pentru pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor primite pentru transport în cazul în care:
- mărfurile au sosit în vagon sau în container în stare bună, cu dispozitivele de închidere şi sigilare fixate de expeditorul de mărfuri, sau pe material rulant în stare bună,
fără transbordare pe parcurs, cu marcajul de protecţie sau împachetarea intacte, sau
există alte semne care adeveresc integritatea mărfurilor;
- lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor a fost cauzată de motive naturale,
legate de transportul acestora pe material rulant descoperit, cu condiţia că anume acesta
a fost cerut de către solicitant;
- mărfurile au fost însoţite de reprezentantul expeditorului de mărfuri sau al destinatarului mărfurilor;
- lipsa mărfurilor nu depăşeşte normele perisabilităţii naturale şi erorilor admisibile
de cîntărire a masei nete;
- pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor a fost cauzată de informaţiile false, incomplete sau inexacte, declarate de expeditorul de mărfuri în scrisoarea de
trăsură.
13. În transportul de mărfuri pe şosele, transportatorul este exonerat de răspundere dacă pierderea, avaria sau întîrzierea a avut drept cauză o culpă a persoanei care are
dreptul să dispună de marfa, un ordin al acesteia, nerezultînd dintr-o culpă a transportatorului, un viciu propriu al mărfii sau circumstanţe pe care transportatorul nu putea
să le evite şi ale căror consecinţe nu le putea preveni.
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Cărăuşul este scutit de răspundere pentru pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor primite pentru transportare în cazul în care:
- mărfurile transportate în vehicule au sosit la destinatar în stare bună, cu dispozitivele de închidere şi sigilare fixate de expeditorul de mărfuri, sau pe material rulant
în stare bună, fără transbordare pe parcurs, cu marcajul de protecţie sau împachetarea
intacte, sau există alte semne care adeveresc integritatea mărfurilor;
- lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor a fost cauzată de motive naturale,
legate de transportul acestora pe material rulant descoperit, cu condiţia că anume acesta
a fost cerut de către expeditor;
- mărfurile au fost însoţite de reprezentantul expeditorului de mărfuri sau al destinatarului mărfurilor;
- pierderea, lipsa mărfurilor nu depăşeşte normele perisabilităţii naturale şi erorilor
admisibile de cîntărire a masei nete;
- lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor a fost cauzată de informaţiile false,
incomplete sau inexacte, declarate de expeditorul de mărfuri în scrisoarea de trăsură sau
în contractul de transportare a încărcăturii.
14. În transportul maritim, transportatorul nu va răspunde pentru pierderea, diferenţa în minus şi avarierea mărfurilor preluate şi nici pentru încălcarea termenului de
transport dacă va demonstra că acestea au avut loc din cauza:
a) unor cazuri de forţă majoră;
b) unor pericole produse nu din culpa sa, unor sinistre şi avarii pe mare sau pe alte
căi navigabile;
c) unui incendiu izbucnit nu din culpa sa;
d) salvării pe mare de vieţi omeneşti, de nave şi bunuri;
e) acţiunilor sau ordinelor autorităţilor publice (sechestru, arest, carantină etc.), în
cazul în care nu există culpa sa;
f) unor acţiuni militare, acte de terorism, tulburări civile;
g) imprudenţei sau greşelilor expeditorului ori ale destinatarului;
h) viciilor ascunse ale navei (norma se aplică atunci cînd transportatorul şi proprietarul navei sunt persoane diferite). Dacă cărăuşul este şi proprietarul navei, el este
responsabil de menţinerea navei în stare bună de navigabilitate şi, în cazul pierderii sau
avarierii încărcăturii, el nu poate fi lipsit de răspundere;
i) defectelor latente ale mărfurilor, proprietăţilor lor naturale sau perisabilităţii lor
în limita procentului de pierdere naturală a încărcăturii stabilit în contractul de transport;
j) defectelor latente ale ambalajului;
k) insuficienţei sau imperfecţiunii mărcilor aplicate pe mărfuri;
l) unor acţiuni de prevenire a poluării mediului înconjurător;
m) altor factori independenţi de transportator, angajaţii sau agenţii lui.
În aceste cazuri, sarcina probaţiunii revine transportatorului.
Transportatorul maritim nu va răspunde pentru diferenţa în minus a mărfurilor
aduse în portul de destinaţie:
- în cale, cu mahoane şi în containere în bună stare şi cu sigiliile expeditorului intacte;
- în alte ambalaje intacte, fără semne că ar fi fost deschise;
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- sub supravegherea reprezentantului expeditorului sau al destinatarului, cu excepţia cazurilor cînd destinatarul dovedeşte că diferenţa în minus a mărfurilor este imputabilă transportatorului.
De asemenea, transportatorul maritim nu răspunde pentru pierderea, diferenţa în
minus, avarierea mărfurilor şi nici pentru încălcarea termenului de transport dacă va
dovedi că acestea sunt consecinţa acţiunilor sau imprudenţei comandantului, membrilor de echipaj sau pilotului din timpul navigaţiei sau al administrării navei, dacă transportatorul şi proprietarul navei sunt persoane diferite. În cazul în care transportatorul
este şi proprietarul (armatorul) navei, membrii de echipaj, inclusiv căpitanul navei, supunîndu-se acestuia, transportatorul va purta răspundere în condiţiile nominalizate.
15. În transportul aerian de mărfuri, transportatorul nu e răspunzător dacă dovedeşte şi în măsura în care dovedeşte că distrugerea, pierderea sau deteriorarea mărfii s-a
datorat:
a) unui defect al mărfii, calităţii sau viciului acesteia;
b) ambalării necorespunzătoare a mărfii, efectuate de către o altă persoană decît
transportatorul, prepuşii sau mandatarii acestuia;
c) unei stări de război sau unui conflict armat;
d) unei acţiuni a autorităţii publice realizate în legătură cu intrarea, ieşirea sau tranzitul mărfii.
Transportatorul aerian nu este răspunzător pentru daunele survenite datorită întîrzierii dacă se dovedeşte că el, prepuşii sau mandatarii săi au luat toate măsurile care se
impun în mod rezonabil pentru a evita dauna sau că le-a fost imposibil să ia respectivele
măsuri.
Prevederile Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul
aerian internaţional, încheiate la Montreal la 28 mai 1999, care limitează răspunderea
transportatorului aerian nu se aplică dacă se dovedeşte că dauna a survenit datorită unei
acţiuni sau omisiuni a transportatorului, a prepuşilor sau mandatarilor acestuia, făcute
cu intenţia de a provoca o daună sau din imprudenţă, precum şi în cunoştinţă de cauză
că ar putea rezulta o daună, cu condiţia ca, în cazul unor asemenea acţiuni sau omisiuni
ale prepuşilor sau mandatarilor, să se dovedească de asemenea că aceştia au acţionat în
cadrul atribuţiilor de serviciu.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 27 noiembrie 2009
Nr. 12

Ion MURUIANU
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei
ce reglementează nulitatea actului juridic civil
nr.1 din 07.07.2008
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2009, nr.4-5, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.35 din
04.12.2017
În scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele de judecată a normelor ce
ţin de reglementarea nulităţii actului juridic, avînd ca temei studierea practicii judiciare,
Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în baza art.2 lit.e), art.16 lit.c) din Legea cu privire la
Curtea Supremă de Justiţie, art.17 Cod de procedură civilă,
EXPLICĂ:
1. Prin nulitate a actului juridic se va înţelege sancţiunea ce intervine în cazul în
care, la încheierea actului juridic civil, nu au fost respectate dispoziţiile legale referitoare
la condiţiile de validitate a actului juridic, desfiinţîndu-l.
Momentul în raport cu care se apreciază conformitatea actului juridic cu legea este
acela al încheierii actului juridic.
Este de reţinut că nulitatea are o mare arie de acţiune, ea poate invalida toate actele
juridice (acte unilaterale, bilaterale şi multilaterale).
2. De remarcat că materia nulităţii nu are un sediu unitar, compact, reglementarea
nulităţii fiind dispersată.
Astfel, normele juridice care formează această instituţie, în afară de capitolul III
(art.216-233), se găsesc în tot Codul civil (art.11 lit.c), 20, 23 alin.(4), 4858, 4875, 4876, 351,
365, 397, 420, 457, 468, 470, 471, 508, 625, 670, 674, 675, 717 alin.(3), 827 alin.(2), 1029,
1038 alin.(3), 1039 alin.(2), 1050 alin.(5), 1105 alin.(1), 1168, 1172 alin.(1), 1180, 1181
alin.(2), 1182 alin.(2), 1184, 1186, 1189 alin.(1), 1227 alin.(1), 1293, 1313 alin.(5), 1328
alin.(3), 1334, 1335, 1336, 1337 alin.(2), 1345 alin.(2), 1352 alin.(6), 1464, 1469, 1470,
1471, 1472, 1473, 1474, 1503 etc.), precum şi în alte acte normative ce constituie izvoare
ale dreptului civil.
Printre actele legislative în care se găsesc reglementări privind nulitatea unor categorii de acte juridice se numără:
- Codul funciar, nr.828/1991;
- Codul apelor, nr.1532/1993;
- Legea cu privire la concesiuni, nr.534/ 1995;
- Codul silvic, nr.887/1996;
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- Legea privind piaţa de capital nr.171 din 11.07.2012;
- Legea privind societăţile pe acţiuni, nr.1134/1997;
- Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului,
nr.1308/1997;
- Legea cu privire la asigurări nr.407 din 21.12.2006;
- Legea cu privire la asigurări, nr.407-XVI din 21.12.2006;
- Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012;
- Legea privind protecţia consumatorilor, nr.105/2003;
- Legea concurenţii nr.183 din 11.07.2012, precum şi altele.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.35 din 04.12.2017]
3. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra faptului că neexecutarea de către
una din părţile contractante a obligaţiilor contractuale nu poate servi ca temei pentru
declararea nulităţii unui contract încheiat în conformitate cu legislaţia. În asemenea caz,
poate fi solicitată rezilierea sau rezoluţiunea contractului.
Rezoluţiunea poate fi cerută la un act juridic (contract sinalagmatic cu executare
imediată) încheiat valabil în cazul cînd una din părţi nu-şi respectă culpabil obligaţia
într-un contract sinalagmatic cu executare imediată şi constă în desfiinţarea retroactivă,
cu repunerea părţilor în situaţia existentă anterior încheierii lui.
Rezilierea poate fi cerută la un contract sinalagmatic cu executare succesivă în timp
(locaţia) ca rezultat al neexecutării culpabile a obligaţiei de către una din părţi, producînd efecte numai pentru viitor.
Diferenţa dintre rezoluţiune şi reziliere constă în faptul că prima are efect retroactiv, iar cea de a doua nu desfiinţează efectele ce s-au produs anterior ei, adică produce
efecte numai pentru viitor.
Rezoluţiunea şi rezilierea se deosebesc de nulitate prin următoarele:
- nulitatea presupune un act juridic încheiat cu nerespectarea unei condiţii de validitate, pe cînd rezoluţiunea şi rezilierea presupun un act juridic încheiat valabil;
- nulitatea se aplica oricărui act juridic civil, în vreme ce rezoluţiunea şi rezilierea
intervin în cazul contractelor sinalagmatice;
- cauza de nulitate există în momentul încheierii actului juridic şi constă în nerespectarea unei dispoziţii legale referitoare la încheierea valabilă a actului, însă cauza
rezilierii şi rezoluţiunii apare ulterior momentului încheierii şi constă în neexecutarea
culpabilă a obligaţiei de către una din părţi;
- în cazul rezoluţiunii sau rezilierii, instanţa, chiar dacă se dovedeşte neexecutarea
culpabilă a obligaţiei, nu este obligată să pronunţe rezoluţiunea sau rezilierea, putînd
acorda mai întîi un termen de graţie debitorului.
Sunt pasibile de rezoluţiune următoarele contracte: de vînzare-cumpărare, donaţie, înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, de împrumut etc. Sunt
supuse rezilierii contractele: de rentă, comodat, locaţiune, arendă, antrepriză, prestări
servicii etc.
3.1. Se va delimita instituţia nulităţii de cea a revocării. Revocarea constă în retractarea voinţei exprimate pentru încheierea unui act juridic. Totodată, în cazul revocării
donaţiei, aceasta îmbracă forma unei sancţiuni juridice pentru ingratitudine ori pentru
neexecutarea sarcinii.
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De regulă, revocarea constituie un drept al consumatorului, în cazurile expres stabilite de lege, şi exercitarea acesteia nu necesită a fi motivată. În cazul donaţiei, revocarea
se efectuează numai pe cale judecătorească.
3.2. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra faptului că nulitatea actului juridic civil nu trebuie confundată cu caducitatea, inopozabilitatea şi reducţiunea acestuia.
Prin caducitate se înţelege ineficacitatea care loveşte un act juridic valabil ce nu a
produs încă efecte şi care se datorează unui eveniment survenit după formarea valabilă
a actului şi independent de voinţa autorului (art.686, 1468 Cod civil).
Deosebirile dintre nulitate şi caducitate sunt următoarele:
- evenimentul care determină ineficacitatea actului caduc trebuie să fie ulterior formării valabile a actului juridic civil, iar cauza de nulitate trebuie să existe la momentul
încheierii acestuia;
- caducitatea nu operează retroactiv, ci doar pentru viitor, iar nulitatea desfiinţează
cu efect retroactiv actul juridic, din momentul încheierii lui;
- nulitatea afectează însăşi valabilitatea actului juridic civil, iar caducitatea afectează
doar eficacitatea acestuia, actul fiind valabil, dar în virtutea unor anumite împrejurări
nu produce efecte.
Inopozabilitatea este sancţiunea pentru nerespectarea de către părţi a măsurilor de
publicitate prevăzute de lege pentru ocrotirea terţilor. De exemplu, în conformitate cu
prevederile art.876 alin.(2) din Codul civil, contractul de locaţiune a unui bun imobil
pe un termen ce depăşeşte 3 ani trebuie înscris în registrul bunurilor imobile. Nerespectarea acestei reguli are ca efect inopozabilitatea contractului faţă de terţi. În sensul
exemplului dat, dacă locatorul va înstrăina bunul dat în locaţiune, noul proprietar va
trebui să respecte dreptul locatarului doar dacă acesta din urmă a respectat cerinţele de
publicitate prescrise de lege.
Deosebirile dintre nulitate şi inopozabilitate sunt următoarele:
- nulitatea atrage ineficacitatea actelor juridice încheiate, cu nesocotirea scopului în
considerarea căruia au fost instituite condiţiile de valabilitate, iar inopozabilitatea este
sancţiunea pentru nerespectarea de către părţi a măsurilor de publicitate prevăzute de
lege pentru ocrotirea terţilor;
- în cazul inopozabilităţii nu se încalcă nici o condiţie de validitate, de aceea actul
juridic este valabil şi îşi produce efectele între părţi, fără a afecta drepturile şi obligaţiile
acestora, iar nulitatea este sancţiunea ce survine ori de cîte ori, la momentul încheierii
actului juridic, se încalcă condiţiile de validitate a acestuia şi desfiinţează cu efect retroactiv actul juridic;
- nulitatea interesează raporturile dintre părţi, în timp ce inopozabilitatea – raporturile cu terţii.
Reducţiunea este o sancţiune civilă care poate fi relevată din prevederile art.1505
şi 1570 Cod civil. Aceasta se aplică testamentelor şi constă în reducerea mărimii averii
testate datorită faptului că se încalcă partea rezervată sau, în cel de-al doilea caz, datorită
unor erori matematice comise de testator la întocmirea testamentului ce au avut ca urmare indicarea unei mărimi exagerate a averii, care o depăşeşte pe cea reală.
Deosebirea dintre nulitate şi reducţiune constă în următoarele:
- consecinţa constatării sau declarării nulităţii este invaliditatea actului, iar în cazul
reducţiunii, dispoziţia testamentară rămîne valabilă;
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- nulitatea are caracter general, fiind aplicabilă tuturor actelor juridice civile, pe
cînd reducţiunea se referă numai la dispoziţiile testamentare;
- cauza nulităţii constă în nerespectarea unor dispoziţii legale, iar cauza reducţiunii
rezidă, în principiu, în admiterea unor erori faptice la întocmirea testamentului.
4. La aplicarea legislaţiei materiale în cadrul judecării pricinilor civile privind declararea nulităţii contractelor civile, se va lua în considerare că normele de drept din
Titlul III Cartea a llI-a din Codul civil „Categoriile de obligaţii”, avînd caracter special
în materia nulităţii, au prioritate faţă de normele juridice din Capitolul III, Titlul III,
Cartea I din Codul civil.
De exemplu, dispoziţiile art.912 Cod civil, care stabilesc obligativitatea încheierii
contractului de arendă în formă scrisă, indiferent de valoarea obiectului contractului,
au caracter special şi se vor aplica în detrimentul art.209-210 Cod civil, care stabilesc
posibilitatea încheierii contractului în formă verbală dacă valoarea obiectului acestuia
nu depăşeşte 1000 de lei.
5. După natura interesului ocrotit prin norma încălcată, art.216 al Codului civil
distinge nulitatea absolută şi relativă a actului juridic, fără a le defini.
În cererea de chemare în judecată reclamantul trebuie să indice temeiul legal pe
care îşi întemeiază cerinţa despre constatarea nulităţii absolute sau recunoaşterea nulităţii relative a actului juridic.
Dacă la examinarea acţiunii despre recunoaşterea nulităţii relative se constată temeiuri de nulitate absolută, instanţa va admite acţiunea, constatînd, totodată, în partea
rezolutivă nulitatea absolută a actului juridic.
6. Prin nulitate absolută se va înţelege acea nulitate care sancţionează nerespectarea, la încheierea actului juridic civil, a unei norme, care ocroteşte un interes general,
obştesc.
Din sensul art.216 alin.(1), rezultă că actul juridic lovit de nulitate absolută este nul,
nefiind necesară o hotărîre judecătorească de constatare a nulităţii absolute. De exemplu,
dacă o persoană fără capacitate de exerciţiu a încheiat un act juridic, nu mai este necesară o
apelare la instanţa judecătorească pentru a-l declara nul, acesta fiind nul de drept. Instanţa
judecătorească va interveni în cazul nulităţii absolute doar pentru a aplica efectele nulităţii
absolute dacă părţile nu vor face acest lucru benevol şi s-au adresat instanţei.
6.1. Este posibil, totuşi, ca nulitatea absolută să fie constatată prin hotărîre judecătorească în cazul în care se pune în discuţie chiar existenţa temeiului care duce la nulitate absolută. De exemplu, în cazul actului juridic fictiv, însăşi fictivitatea poate fi dovedită
prin hotărîre judecătorească dacă o parte va considera că actul nu este fictiv, ci valabil.
Astfel, în cazul sesizării instanţei de judecată în privinţa nulităţii absolute, persoana
interesată poate intenta acţiune în constatarea nulităţii absolute.
În cazul admiterii acţiunii în constatarea nulităţii absolute, instanţa va indica în
partea rezolutivă că s-a constatat nulitatea absolută şi va aplica efectele nulităţii actului
juridic (în baza art.217, 219 Cod civil), la cererea oricărui participant în cauză sau din
oficiu.
7. Nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană care are un interes născut
şi actual (art.217 alin.(1) Cod civil). Instanţa de judecată o invocă din oficiu.
Astfel, nulitatea absolută poate fi invocată de:
- părţile actului juridic (în contracte) sau de autorii acestuia (în actele juridice

722

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

unilaterale). Întrucît, de regulă, actele juridice produc efecte juridice numai între părţi,
anume acestea au, în primul rînd, interes să invoce nulitatea absolută;
- avînzii cauză a actului. Părţilor actului juridic sunt asimilaţi avînzii cauză
ai acestora. Avînzii sunt persoanele care au dobîndit drepturi de la una din părţile actului juridic. Aceste persoane reprezintă o categorie intermediară, deoarece se
aseamănă cu părţile, în sensul că efectele contractului se produc şi faţă de ele, şi se
aseamănă cu terţii, întrucît nu au participat la încheierea contractului. Din categoria
avînzilor cauză fac parte, de exemplu, moştenitorii legali, legatarii, persoanele juridice primitoare de patrimoniu în caz de reorganizare prin dezmembrare (divizare
sau separare) ş.a.;
- terţii. Există situaţii în care terţii pot avea un interes recunoscut de lege de a invoca nulitatea absolută.
Dacă nulitatea absolută este invocată de un terţ, adică de o persoană care nu a fost
parte a actului juridic, acesta va trebui să dovedească interesul său în nulitatea actului;
- acţionarii unei societăţi pe acţiuni, care vor putea înainta acţiune despre constatarea nulităţii actului juridic încheiat de societate.
7.1. În anumite cazuri, expres prevăzute de lege, se recunoaşte calitatea procesuală
activă a unor organe sau persoane care nu ar justifica un interes propriu invocînd nulitatea.
Spre exemplu, tutorele acţionează în interesul persoanei fără capacitate de exerciţiu
sau al minorului în vîrstă de la 7 la 14 ani. Administratorul insolvabilităţii, de asemenea, nu acţionează în interes propriu, introducînd în judecată acţiuni în vederea anulării
unor acte juridice potrivit art.104-105 din Legea insolvabilităţii.
În aceeaşi ordine de idei se înscriu şi acţiunile autorităţii fiscale în temeiul art.134
alin.(1) lit.h) Cod Fiscal privind anularea unor tranzacţii încheiate între agenţii economici şi încasarea la buget a mijloacelor obţinute din aceste tranzacţii.
Colaboratorul vamal este în drept să intenteze acţiune în justiţie, solicitînd recunoaşterea nulităţii unor tranzacţii, dacă, cercetînd cazul de contravenţie vamală, în timpul procedurii sau cercetării constată ilegalitatea lor (art.270 Cod vamal).
Întrucît nu toată legislaţia este adusă în concordanţă cu Codul civil, iar potrivit
acestuia tranzacţiile sunt nişte contracte prin care părţile previn un proces ce poate să
înceapă sau termină un proces început, prin tranzacţii în sensul alin.3, 4 ale pct.7.1 din
prezenta hotărîre se au în vedere contracte economice.
Procurorul poate depune cererea de chemare în judecată, pentru compensarea
prejudiciului cauzat autorităţilor publice prin infracţiune, precum şi pentru anularea
actelor care au cauzat prejudiciul, în cazul încetării urmăririi penale sau neînceperii urmăririi penale, în temeiul art.275 pct.4), 5) şi 9) din Codul de procedură penală. Cererea
de chemare în judecată poate fi depusă, indiferent de acordul autorităţii publice, în baza
art.71 CPC.
[Pct.7.1 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.35 din 04.12.2017]
7.2. Art.217 alin.(1) Cod civil prevede, de asemenea, că nulitatea absolută poate fi
invocată din oficiu de instanţa judecătorească.
Prin sintagma „instanţa de judecată poate invoca nulitatea absolută din oficiu” se
are în vedere ipoteza în care una din părţi declanşează un litigiu civil avînd ca obiect
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executarea unui act juridic (reclamantul solicită obligarea pîrîtului la executarea prestaţiei ce îi revine potrivit acelui act juridic, de exemplu, se cere ca pîrîtul să fie obligat
la predarea lucrului pe care l-a vîndut reclamantului), iar instanţa, constatînd că actul
juridic ce constituie fundamentul prestaţiei supuse judecăţii este lovit de nulitate absolută, va respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată, fără însă a pronunţa şi
nulitatea actului juridic respectiv în dispozitivul hotărîrii.
8. Nulitatea absolută nu poate fi înlăturată prin confirmarea de către părţi a actului
lovit de nulitate (art.217 alin.(2) Cod civil).
Persoana care a întocmit actul juridic nul nu este în drept să-l confirme, întrucît
confirmarea are efect retroactiv, adică stinge nulitatea din trecut şi validează actul de la
originea sa, acest fapt implicînd atît prejudicierea drepturilor unor terţi, cît şi încălcarea
normelor imperative ale legii.
În mod excepţional, în cîteva cazuri poate fi confirmată şi nulitatea absolută a unor
acte.
Astfel, Codul familiei, în art. 43, indică două cazuri de acoperire a nulităţii căsătoriei:
- primul este prevăzut la alin.(2), conform căruia instanţa judecătorească este în
drept să respingă cererea de declarare a nulităţii căsătoriei încheiate de un minor care
nu a atins vîrsta matrimonială, dacă aceasta o cer interesele minorului sau dacă nu există
acordul lui pentru încetarea căsătoriei;
- al doilea se referă la acoperirea căsătoriei fictive şi este consemnat la alin.(3) al aceluiaşi articol, care dispune imposibilitatea declarării nulităţii căsătoriei fictive dacă, la
momentul examinării cauzei, persoanele care au încheiat-o au creat împreună o familie.
Este inadmisibilă confundarea confirmării nulităţii absolute cu validarea actului
prin îndeplinirea ulterioară a cerinţelor legale, nerespectată în momentul încheierii (de
ex., obţinerea autorizaţiei autorităţii tutelare pînă la anularea actului).
9. Se sancţionează cu nulitate absolută de Codul civil:
- actele juridice îndreptate spre limitarea persoanei în capacitatea de folosinţă sau
de exerciţiu (art.23 alin.(4));
- acte privind înstrăinarea gratuită a bunurilor sau a drepturilor persoanei ocrotite,
inclusiv privind remiterea datoriei, renunţarea gratuită la un drept dobândit, eliberarea
unei garanţii reale sau personale, constituite în folosul persoanei ocrotite, fără ca obligaţia garantată să fi fost stinsă integral, precum şi acte privind constituirea unei garanţii
reale sau personale, pentru a garanta obligaţiile unui terţ;
- acte privind dobândirea de la un terţ a unui drept sau a unei creanţe pe care acesta
o are faţă de persoana ocrotită;
- acte privind exercitarea activităţii de întreprinzător sau profesionale, în numele
persoanei ocrotite (art.4876, alin.(1) CC);
- actul juridic încheiat cu nerespectarea formei dacă nulitatea este cerută expres
(art.211 şi 213);
- actul juridic ce contravine legii, ordinii publice sau bunelor moravuri (art.220);
- actul juridic fictiv sau simulat (art.221);
- actul juridic încheiat de o persoană, în privinţa căreia este instituită o măsură de
ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă) (art.222, alin.(1) CC);
- actul juridic încheiat de un minor în vîrstă de la 7 la 14 ani (art. 223);
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- actele juridice, încheiate de un minor care nu a împlinit vârsta de 7 ani. (art.223,
alin.(1) CC);
- actele juridice, încheiate pe durata tutelei (art.4863).
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.35 din 04.12.2017]
10. De regulă, forma scrisă a actului juridic este cerută pentru probaţiunea actului,
nu şi pentru valabilitatea acestuia, iar eludarea acestei forme atrage decăderea părţilor
din dreptul de a cere proba cu martori pentru dovedirea actului juridic, în caz de litigiu.
Nerespectarea formei scrise a actului juridic atrage nulitatea lui numai în cazul în care
acest efect este expres prevăzut de lege sau prin acordul părţilor (art.211 alin.(2) Cod civil).
Spre exemplu:
- art.625 Cod civil prevede că nerespectarea formei scrise atrage nulitatea clauzei
penale;
- art.636 Cod civil prevede că garanţia produce efecte doar atunci cînd este făcută
în scris;
- art.1147 Cod civil prevede că, contractul de fidejusiune, pentru a fi valabil, trebuie
încheiat în scris etc.
Nerespectarea formei autentice atrage nulitatea actului juridic:
a) în cazurile prevăzute de lege pentru întocmirea:
- procurii de substituire (art.253 alin.(2) Cod civil);
- actului juridic prin care se constituie servitutea (art.431 alin.(2) Cod civil);
- contractului de ipotecă (art.468 alin.(2) Cod civil);
- testamentului autentic (art.1458 lit.b) Cod civil) etc.;
b) în cazurile prevăzute prin acordul părţilor, chiar dacă legea nu cere o formă
autentică.
Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că, dacă o parte a executat total sau
parţial actul juridic pentru care se cere formă autentică, iar cealaltă se eschivează de la
autentificarea lui notarială, instanţa de judecată are dreptul, la cererea părţii care a executat total sau parţial actul juridic, să îl declare valabil dacă ei nu conţine elemente care
contravin legii. În acest caz, nu se cere autentificarea notarială ulterioară a actului juridic
(art.213 alin.(2) Cod civil).
11. Art.220 alin.(1) Cod civil prevede că actul juridic sau clauza care contravin normelor imperative sunt nule dacă legea nu prevede altfel.
La constatarea nulităţii actului juridic ce contravine legii, urmează de reţinut că
prin act juridic ce contravine legii se va înţelege nu numai actul încheiat cu nerespectarea prevederilor legii, dar şi cel încheiat cu nerespectarea prevederilor fixate în actele
normative subordonate legii (instrucţiuni, regulamente, alte acte ministeriale sau departamentale). În acest caz, se prezumă că actele normative subordonate legii sunt emise
în temeiul legii şi nu contravin ei.
Sunt nule actul sau clauza care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri
(art.220 alin.(2) Cod civil).
Ordinea publică reprezintă o totalitate de dispoziţii legale imperative de drept public şi de drept privat, ce urmăresc ca finalitate apărarea instituţiilor şi valorilor fundamentale ale societăţii, ocrotirea socială a tuturor persoanelor, a drepturilor şi libertăţilor
omului, precum şi dezvoltarea economică a ţării.
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Bunele moravuri reprezintă regulile de morală socială considerate ca fundamentale
pentru ordinea societăţii. Ele îşi găsesc reflectare în reprezentările general recunoscute
în societate despre comportamentul cuvenit, moravuri care s-au constituit pe parcursul
dezvoltării sociale, fiind, totodată, influenţate de principiile generale ale dreptului şi de
jurisprudenţă.
Lipsa „vinovăţiei” în acţiunile părţilor, care au încheiat actul juridic ce contravine
legii, nu exclude nulitatea absolută a lui, întrucît necunoaşterea legii nu poate servi ca
temei pentru îndreptăţirea persoanei.
12. Instanţele vor reţine că actul juridic se va recunoaşte ca fictiv în temeiul art.221
Cod civil numai în cazul în care ambele părţi nu au intenţia să-l execute. În cazul executării actului juridic doar de către o parte, aceasta nu va putea invoca nulitatea actului
juridic considerîndu-l fictiv, dar va putea solicita rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale.
De asemenea, se va face distincţie dintre actul fictiv şi cel simulat, în sensul că reclamantul nu va putea invoca constatarea nulităţii absolute a unui act ca fiind concomitent
şi fictiv, şi simulat, deoarece acestea urmăresc scopuri diferite.
13. Prin nulitate relativă se va înţelege acea sancţiune aplicată unui act juridic întocmit cu nerespectarea unei norme juridice care ocroteşte un interes particular, individual, stabilită în favoarea unei anumite persoane. Nulitatea relativă nu poate fi invocată
decît de către persoanele prevăzute limitativ de lege.
Pentru actele juridice anulabile (lovite de nulitatea relativă), legea prevede posibilitatea declarării nulităţii prin acordul părţilor. Dacă actul juridic lovit de nulitate relativă
nu poate fi desfiinţat pe cale amiabilă, partea interesată trebuie să se adreseze în instanţa
de judecată cu acţiune în anularea actului juridic.
Nulitatea relativă poate fi invocată de un cerc restrîns de persoane, determinat în
mod exhaustiv de lege.
Din sensul art.218 alin (1) Cod civil, rezultă că nulitatea relativă poate fi invocată de:
- partea care a încheiat actul juridic;
- succesorii părţii care au încheiat actul (se referă atît la persoane fizice, cît şi la cele
juridice);
- reprezentantul legal al minorului sau al persoanei lipsite de capacitatea de exerciţiu
(părinţi, adoptatori, tutori);
- creditorii chirografari ai părţii ocrotite pe calea acţiunii oblice (chirografari sunt creditorii ale căror creanţe nu sunt garantate prin garanţii personale (fidejusiunea) sau garanţii reale (gajul), ci numai prin dreptul de gaj general asupra patrimoniului debitorului.
Aceste persoane înaintează o acţiune pauliană – acţiune civilă prin care creditorul cere
declararea nulităţii actelor juridice făcute în frauda drepturilor sale de către debitor);
- administratorul insolvabilităţii.
14. Persoana interesată poate renunţa la dreptul de a invoca nulitatea relativă dacă
apreciază că acest fapt este conform intereselor sale. Renunţarea la un asemenea drept
are ca efect acoperirea nulităţii relative şi se realizează prin confirmare.
Reieşind din prevederile art.218 alin.(2) CC, confirmarea poate fi expresă sau tacită.
Confirmarea expresă se poate manifesta printr-o exprimare clară, luînd una din formele: verbală, scrisă sau autentică.
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Confirmarea tacită reprezintă un comportament care nu lasă nici o îndoială asupra
intenţiei de a executa actul lovit de nulitate. Astfel, executarea voluntară a unui act juridic lovit de nulitate relativă reprezintă o confirmare tacită (este însă necesar ca persoana
respectivă să fi cunoscut cauza de nulitate relativă şi să fi executat actul în cunoştinţă de
cauză).
Avînd efect retroactiv, confirmarea, pe de o parte, stinge nulitatea din trecut, iar pe
de alta, face ca actul juridic lovit de nulitate relativă să fie valabil chiar din momentul
încheierii, dar nu din momentul confirmării.
14.1. Urmează a fi reţinute următoarele momente ce ţin de confirmarea actului
juridic lovit de nulitate relativă:
- confirmarea trebuie să provină de la cel îndreptăţit să invoce nulitatea relativă şi
să fie făcută în deplină cunoştinţă de cauză;
- voinţa persoanei ce confirmă nulitatea relativă nu trebuie să fie viciată, dar certă
şi evidentă;
- legea nu cere o formă specială pentru confirmarea actului juridic lovit de nulitate
relativă în dependenţă de forma actului juridic încheiat. Deci, confirmarea poate fi exprimată şi verbal;
- în cazul existenţei mai multor persoane ce pot cere declararea nulităţii, confirmarea actului juridic de către o singură persoană nu le împiedică pe celelalte să invoce
nulitatea.
15. Nulitatea relativă, fiind instituită pentru ocrotirea unor interese individuale,
urmează să cedeze în faţa intereselor generale pe care le asigură instituţia prescripţiei
extinctive, fiind prescriptibilă. Posibilitatea invocării în timp a nulităţii relative pe cale
de acţiune e limitată de lege.
Termenul general de prescripţie este de 3 ani (art.267 Cod civil). Prin derogare de la
regula generală, art.233 Cod civil stabileşte termene de prescripţie speciale pentru acţiunile în anularea actelor juridice afectate de eroare (art.227), încheiate prin doi (art.228),
încheiate prin violenţă (art.229) şi încheiate prin leziune (art.230).
Cererea de anulare a actului juridic încheiat în urma înţelegerii dolosive dintre reprezentantul unei părţi şi cealaltă parte poate fi depusă în termen de un an de la data Ia
care cel interesat a aflat sau trebuia să afle despre încheierea actului juridic (art.231 alin.
(2) Cod civil).
Acţiunea privind declararea nulităţii testamentului poate fi intentată în termen de
un an de la data deschiderii succesiunii (art.1474 alin.(1) Cod civil). Acest termen nu se
extinde asupra acţiunii proprietarului dacă testatorul a testat din greşeală o avere străină
ca fiind a sa.
Art.233 Cod civil indică termene de prescripţie speciale aferente nulităţii actului
juridic civil – 6 luni:
- de la data cînd persoana a aflat sau trebuia să afle despre temeiul anulării (pentru
actele încheiate prin eroare, doi, leziune);
- din data cînd a încetat violenţa.
16. Codul civil stabileşte actele juridice care pot fi lovite de nulitate relativă. Cauzele
nulităţii relative pot fi diferite:
- nerespectarea prevederilor legale privind capacitatea c/vilă a persoanei. La aceasta
se referă:
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- actul juridic, încheiat de o persoană într-un moment în care nu putea să conştientizeze pe deplin acţiunile sale ori să îşi exprime voinţa (art.224, alin.(1) CC);
- actul juridic încheiat cu încălcarea limitei împuternicirilor (art.226 Cod civil);
- vicii de consimţămînt:
- actul juridic afectat de eroare (art. 227 Cod civil);
- actul juridic încheiat prin doi (art.228 Cod civil);
- actul juridic încheiat prin violenţă (art.229 Cod civil);
- profitarea de împrejurările grele ale persoanei:
- actul juridic încheiat prin leziune (art.230 Cod civil);
- alte cauze de nulitate:
- actul juridic încheiat în urma înţelegerii dolosive dintre reprezentantul unei părţi
şi cealaltă parte (art.231 Cod civil);
- actul juridic încheiat cu încălcarea interdicţiei de a dispune de un bun (art.232
Cod civil);
- actele juridice, încheiate pe durata curatelei (art.4858).
[Pct.16 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.35 din 04.12.2017]
17. Prin efectele nulităţii actului juridic se vor înţelege consecinţele juridice ale aplicării sancţiunii nulităţii, adică urmările datorate desfiinţării în întregime sau în parte a
unui act juridic civil care a fost încheiat cu încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la
condiţiile sale de validitate.
Este de reţinut că nu există deosebire de efecte între nulitatea absolută şi cea relativă. Astfel, legiuitorul a rezervat un articol comun (art.219 Cod civil) pentru ambele
nulităţi.
Generic, efectul nulităţii constă în desfiinţarea raportului juridic civil născut din
actul juridic civil lovit de această sancţiune, restabilindu-se legalitatea.
Concret însă, efectele nulităţii diferă, în primul rînd, după cum nulitatea este totală
sau parţială, iar în al doilea rînd, în funcţie de ceea ce s-a întîmplat după încheierea actului juridic lovit de nulitate, mai exact, după cum actul a fost sau nu executat şi după cum
au fost încheiate sau nu acte juridice ulterioare în legătură cu aceleaşi drepturi.
Dacă actul juridic nu a fost executat pînă la momentul în care este anulat, aplicarea
sancţiunii nulităţii înseamnă că acel act nu mai poate fi executat nici după acel moment,
adică părţile actului juridic se află în situaţia în care convenţia nu ar fi fost încheiată şi
nici n-a produs efecte.
18. Dispoziţii legale de principiu referitoare la efectele nulităţii actului juridic se
găsesc în art.219 Cod civil.
Actul juridic nul încetează cu efect retroactiv din momentul încheierii.
Nulitatea produce efecte nu numai pentru viitor, ci şi pentru trecut, adică efectele nulităţii se produc din chiar momentul încheierii actului juridic civil. Aşadar, vor fi înlăturate
şi efectele actului juridic care s-au produs între momentul încheierii acestuia şi momentul
anulării efective a actului. În temeiul retroactivităţii efectelor nulităţii actului juridic civil,
părţile ajung în situaţia în care s-ar fi aflat dacă nu ar fi încheiat acel act juridic.
În unele cazuri, nulitatea nu produce efect retroactiv. Spre exemplu, art.44 alin.
(5) din Codul familiei prevede că declararea nulităţii căsătoriei nu afectează drepturile
copiilor născuţi din această căsătorie.
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Dacă din cuprinsul actului rezultă că poate înceta numai pentru viitor, actul juridic
nu va produce efecte pentru viitor.
19. Alt efect al nulităţii actului juridic este repunerea părţii în situaţia anterioară
sau restituţia bilaterală.
Fiecare parte trebuie să restituie tot ceea ce a primit în baza actului juridic nul,
iar în cazul imposibilităţii de restituire, este obligată să plătească contravaloarea prestaţiei. Cuantumul contravalorii prestaţiei va fi stabilit prin acordul părţilor, iar în
cazul în care părţile nu vor ajunge la un acord – va fi stabilit de către instanţa de
judecată.
Instanţa va aplica efectele nulităţii, inclusiv repunerea părţilor în situaţia iniţială,
în cazul ambelor nulităţi, indiferent de faptul dacă reclamantul a înaintat o asemenea
cerinţă.
Instanţele judecătoreşti nu se vor limita la faptul indicării asupra repunerii părţilor
în poziţia iniţială, ci vor indica în dispozitiv, cu motivarea corespunzătoare în considerentele hotărîrii, modalitatea de repunere în situaţia anterioară. Acest aspect rezultă din
principiul clarităţii hotărîrii judecătoreşti, precum şi din evitarea eventualelor dificultăţi
în executarea hotărîrilor.
Codul civil prevede doar restituţia bilaterală, necuprinzînd prevederi referitoare la
restituţia unilaterală şi la nepermiterea restituţiei.
Deşi legislaţia nu conţine prevederi ce ar interzice restituţia, în unele cazuri restituţia bilaterală sau repunerea părţilor în situaţia anterioară este imposibilă şi inadmisibilă.
E vorba, în special, de:
- contractele cu executare succesivă, la care efectele produse se menţin pînă la data
anulării, întrucît e imposibil de restabilit situaţia anterioară (spre exemplu, dacă s-a încheiat un contract de locaţiune, este imposibil ca folosinţa bunului de care a beneficiat
locatarul pînă în momentul anulării contractului să fie restituită locatorului, astfel încît
nici acesta din urmă nu va restitui chiria pentru folosinţa respectivă);
- cazul nulităţii căsătoriei;
- actele juridice cu obiect imoral sau cauză amorală;
- cazul în care a intervenit prescripţia extinctivă a acţiunii în restituirea prestaţiilor executate în temeiul actului juridic lovit de nulitate.
19.1. Referitor la declararea nulităţii unui act juridic abstract (cec, cambie, bilet la
ordin, garanţie bancară ş.a.), instanţele judecătoreşti vor avea în vedere că, dacă va fi
declarat nul raportul primar (ex.: contractul de vînzare-cumpărare), valabilitatea plăţii
efectuate prin cec, cambie sau garanţie bancară nu poate fi contestată în virtutea caracterului abstract al acestor acte juridice (art.1246 alin.(4), 1259 alin.(2), 1279 alin.(3) Cod
civil). În această situaţie, nu este aplicabil principiul repunerii părţilor în situaţia iniţială
sau restituirii prestaţiilor efectuate (re-stitutio in integrum).
20. În ceea ce priveşte răsfrîngerea efectelor nulităţii actului juridic faţă de terţi, se
va reţine că anularea actului juridic iniţial atrage şi anularea actului juridic următor,
datorită legăturii lor reciproce.
Astfel, alt efect al nulităţii actului juridic este (sau poate fi) anularea actului juridic
subsecvent ca urmare a anulării actului juridic iniţial.
Excepţie de la această regulă poate avea loc doar în cazurile stipulate în lege (spre
exemplu, art.331, 375 Cod civil).
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Codul civil mai stabileşte că „partea şi terţii de bună-credinţă au dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin actul juridic nul”.
Buna-credinţă se poate manifesta în două forme:
- loialitate în acte juridice (absenţa dolului, fraudei, violenţei, fidelitatea în angajamente, absenţa îndoielii, ignoranţa corectă şi justificată);
- credinţă eronată (se crede din eroare că se acţionează conform legii).
În rezultatul constatării sau declarării nulităţii actului juridic oneros, proprietarul
bunului – obiect material al actului respectiv, dispune de dreptul de revendicare a bunului, în cazurile stabilite de art.375 alin.(1) Cod civil, de la dobînditorul de bună-credinţă.
Situaţiile expres stabilite de textul de lege anunţat constituie excepţii de Ia principiul
drepturilor dobînditorului de bună-credinţă.
Reaua-credinţă necesită a fi dovedită, dobînditorul fiind prezumat a fi de bună-credinţă.
Reieşind din publicitatea registrului bunurilor imobile, dobînditorul unui imobil
care a achiziţionat bunul de la o persoană neîndreptăţită de a dispune de acest bun se
va considera de rea-credinţă. Acest dobînditor nu poate invoca faptul necunoaşterii elementelor înscrise în registrul bunurilor imobile.
În cazul actului juridic, încheiat de o persoană, în privinţa căreia este instituită o
măsură de ocrotire judiciară, persoana cu capacitate deplină de exerciţiu este obligată
să repare prejudiciul cauzat celeilalte părţi, prin încheierea actului juridic declarat nul,
dacă se demonstrează că a ştiut sau trebuia să ştie că, în privinţa celeilalte părţi este instituită o măsură de ocrotire judiciară.
În cazul prejudiciului cauzat minorului, persoana cu capacitatea deplină de exerciţiu este obligată să repare, dacă nu demonstrează că nu a ştiut şi nu trebuia să ştie
că minorul nu are capacitatea deplină de exerciţiu, în vederea încheierii actului juridic
(art.223 alin.(3)).
În cazul actului juridic afectat de eroare, persoana în al cărei interes a fost declarată
nulitatea este obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul cauzat, dar nu mai mult decît
beneficiul pe care acesta l-ar fi obţinut dacă actul juridic nu ar fi fost declarat nul. Dacă
se demonstrează că cel îndreptăţit la despăgubire ştia sau trebuia să ştie despre eroare,
prejudiciul nu se repară.
[Pct.20 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.35 din 04.12.2017]
21. Instanţele urmează să ţină cont că, după întinderea efectelor sancţiunii, se disting nulitatea totală şi nulitatea parţială.
În cazul nulităţii totale se desfiinţează actul în întregime, adică clauzele nevalabile
au fost esenţiale, constituind motivul determinant al voinţei de a contracta în aşa fel
încît altfel părţile nu ar fi încheiat actul.
Spre exemplu, art.827 alin.(2) Cod civil prevede că, contractul de donaţie prin care
donatorul se obligă să transmită în viitor întreg patrimoniul actual sau o fracţiune din el
fără a specifica bunurile care urmează să fie predate este nul.
Art.827 alin.(4) Cod civil indică: contractul care prevede predarea bunului după
decesul donatorului este nul.
Art.1029 alin.(2) Cod civil stipulează că este nulă îndeosebi acea convenţie prin care
cărăuşul trece pe seama asigurării încărcăturii pretenţiile în despăgubire.
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În toate exemplele menţionate, nulitatea clauzelor esenţiale atrage nulitatea totală a
actelor juridice, astfel, ele vor fi nule în întregime, chiar dacă restul clauzelor corespund
legii.
22. Nulitatea parţială desfiinţează numai o parte din efectele actului juridic sancţionat, şi anume pe cele care contravin scopului normelor juridice încălcate la încheierea
actului.
În asemenea caz, dacă clauzele lovite de nulitate nu au fost esenţiale pentru părţi,
actul juridic va fi menţinut, înlăturîndu-se doar clauzele contrare legii.
Spre exemplu, nulitatea unei condiţii ilicite sau imorale inserate într-un contract de
donaţie este o nulitate parţială.
Nu trebuie confundată nulitatea absolută cu cea totală şi nici nulitatea relativă cu
cea parţială.
Nulitatea mai poate fi expresă, cînd este anume prevăzută de un text de lege, şi
virtuală (tacită), cînd sancţiunea nu e prevăzută expres de lege, dar nevalabilitatea
actului rezultă neîndoielnic din caracterul imperativ al dispoziţiei legale încălcate sau
din scopul urmărit de legiuitor prin instituirea anumitor condiţii de validitate a actului juridic civil.
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Privind practica judiciară cu privire la constatarea faptelor care au valoare
juridică şi declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată
nr. 4 din 07.07.2008
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2009, nr.4-5, pag.22
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.15 din
16.10.2017
În scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei
privind constatarea faptelor care au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută
fără urmă sau decedată, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în temeiul art.2 lit.e) şi art.16
lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.17 din Codul de procedură
civilă,
EXPLICĂ:
1. Pricinile privind constatarea faptelor care au valoare juridică se examinează de
către instanţele judecătoreşti în baza cererilor persoanelor fizice şi juridice, autorităţilor
publice, organizaţiilor şi întreprinderilor, care se caracterizează avînd ca obiect constatarea unor fapte cu condiţia că lipseşte un litigiu de drept.
Astfel de cereri pot fi depuse în instanţele judecătoreşti nu numai de persoanele
menţionate, dar şi de alte persoane şi autorităţi publice, dacă, conform legii, aceştia au
dreptul să apere interesele altor persoane.
Pricinile privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată, în condiţiile prevăzute de art.49 şi 52 Cod civil, se examinează de către instanţele judecătoreşti în
baza cererilor depuse de reprezentanţii copiilor minori, de unul din soţi, de copiii care
au atins majoratul, de instituţiile de învăţămînt, de grădiniţele de copii sau internate, de
organele publice, întreprinderi, organizaţii, procurori etc.
2. Cererea de constatare a faptelor cu valoare juridică se depune la instanţa judecătorească de la domiciliul sau sediul petiţionarului, cu excepţia cererii de constatare a
faptului de posesiune, folosinţă şi dispoziţie a unui bun imobil în drept de proprietate,
care se depun la instanţa de la locul de aflare a bunului. Cererea privind declararea persoanei dispărută fără veste sau decedată se depune la instanţa judecătorească de la ultimul domiciliu cunoscut al persoanei, în privinţa căreia se solicită declararea persoanei
dispărută fără veste sau decedată.
În cererea privind constatarea faptului cu valoare juridică, conform art.284 Cod de
procedură civilă, se indică:
- cauza imposibilităţii de a obţine documentele cuvenite sau de a reconstitui cele
pierdute;
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- probele care confirmă faptul şi care adeveresc imposibilitatea obţinerii documentelor necesare sau reconstituirii pe cale extrajudiciară a documentelor pierdute.
În cererea privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată, conform
art.298 Cod de procedură civilă, se menţionează circumstanţele care ar dovedi absenţa
ei sau care o ameninţau cu moartea, sau care dau temei de a prezuma că a decedat în
urma unui accident.
Referitor la militari sau la alte persoane care au dispărut în acţiuni militare, în cerere se indică data încetării acestor acţiuni.
Instanţa judecătorească este obligată să primească cererea privind constatarea faptului care are valoare juridică şi să examineze pricina în procedură specială dacă sunt
respectate următoarele condiţii:
- aceasta generează, în virtutea legii, următoarele efecte juridice: apariţia, modificarea sau încetarea unor drepturi personale sau patrimoniale ale petiţionarului;
- petiţionarul nu are altă posibilitate de a obţine sau de a restabili documentele care
ar certifica faptul juridic a cărui constatare o solicită;
- contestarea faptului nu este legată de soluţionarea unui litigiu de drept ce ţine de
competenţa instanţei judecătoreşti.
Numai dacă, în cadrul examinării pricinii de constatare a unui fapt care are valoare
juridică apare un litigiu de drept care nu ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti,
instanţa examinează cererea de constatare a acestui fapt în procedură specială.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.15 din 16.10.2017]
3. În cazul în care cererea privind constatarea faptului care are valoare juridică sau
declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată a fost depusă în instanţa judecătorească fără a se respecta condiţiile art.166, 167 alin.(1) lit.a), b), c) şi e), 284 şi 298
Cod de procedură civilă, judecătorul emite, în cel mult 7 zile de la depunerea cererii, o
încheiere pentru a nu da curs cererii, comunicînd petiţionarului faptul şi acordîndu-i un
termen pentru lichidarea neajunsurilor. Dacă persoana care a depus cererea nu îndeplineşte în termen cerinţele formulate în încheierea judecătorului, cererea nu se consideră
depusă şi, împreună cu actele anexate, se restituie petiţionarului printr-o încheiere judecătorească ce poate fi atacată cu recurs (art.171 CPC).
4. Faptele care au valoare juridică enumerate în art.281 alin.(2) lit.m) Cod de procedură civilă, de care depinde apariţia, modificarea sau încetarea drepturilor patrimoniale
şi nepatrimoniale ale persoanelor, organizaţiilor şi ale altor persoane, nu sunt exhaustive.
5. Instanţele judecătoreşti sunt competente, de asemenea, să examineze cererile
despre constatarea: vechimii de muncă pentru stabilirea pensiei; indemnizaţiilor pentru
incapacitatea temporară de muncă, graviditate şi naşterea copilului; satisfacerii serviciului militar activ; aflării pe front; aflării într-un detaşament de partizani; rănirii sau contuzionării în timpul luptei în perioada acţiunilor militare sau în timpul executării altor
obligaţiuni ale serviciului militar; recunoaşterii ca invalid de război; vîrstei cetăţenilor;
absolvirii instituţiei de învăţămînt; apartenenţei cetăţeanului a adeverinţei pentru ordin
sau medalie, eliberate de către organele competente ale Republicii Moldova.
6. La primirea cererilor de constatare a faptelor care au valoare juridică, instanţele judecătoreşti vor solicita de la petiţionari prezentarea probelor (înscrisurilor) care
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confirmă imposibilitatea primirii sau reconstituirii documentelor care confirmă faptul
concret.
Prin imposibilitatea de a obţine sau primi documentele care confirmă faptul care
are valoare juridică a cărui constatare o solicită petiţionarul se înţelege fie lipsa ordinii
de înregistrare a faptului, fie nerespectarea regulilor de înregistrare a faptului şi imposibilitatea de a recurge la el în condiţii concrete (de exemplu, faptul decesului).
Prin imposibilitatea de a primi documentul se înţelege şi cazul în care documentul
care confirmă faptul în realitate există, însă în conţinutul lui au fost admise defecte sau
inexactităţi, care îl privează de semnificaţia probantă, corectarea cărora este imposibilă.
Prin imposibilitatea de a reconstitui documentul pierdut se înţelege că organul corespunzător este lipsit de posibilitatea de a elibera duplicatul documentului necesar în
legătură cu pierderea sau nimicirea.
7. La primirea cererilor privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată, instanţele judecătoreşti propun petiţionarului de a prezenta răspunsurile de la
organele Ministerului Dezvoltării Informaţionale, de la ultimul domiciliu al persoanei,
de la locurile de serviciu, naşterii, aflării presupuse, inundării, cutremurului, accidentului, datele comisariatului militar şi ale căutării etc.
8. La pregătirea pricinii privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată, judecătorul stabileşte care persoane pot depune date concrete despre persoana dispărută şi soluţionează chestiunea referitor la citarea lor în calitate de martori, reclamă
organizaţiilor şi persoanelor fizice probele necesare, solicită date de la ultimul domiciliu
şi serviciu al persoanei dispărute.
În afară de cele menţionate, în cadrul pregătirii pricinii privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată, judecătorul, conform art.299 alin.(2) Cod de
procedură civilă, este în drept să dispună, printr-o încheiere, publicarea în ziarul local,
din contul petiţionarului, a unei comunicări despre pornirea procesului. În ea se indică
instanţa la care s-a depus cererea declarării persoanei dispărută fără urmă sau decedată,
numele, data şi locul de naştere, ultimul domiciliu şi loc de muncă ale acesteia, numele
sau denumirea petiţionarului, domiciliul ori sediul lui, solicitarea adresată persoanelor
care deţin informaţii despre locul aflării celui dispărut de a le comunica instanţei.
9. În cazul în care legea prevede o altă ordine de constatare a faptului cu valoare
juridică (extrajudiciară), instanţa judecătorească, în conformitate cu prevederile art.169
alin.(1) lit.a) Cod de procedură civilă, refuză să primească cererea.
Dacă în cadrul examinării pricinii a apărut un litigiu de drept de competenţa instanţei judecătoreşti, aceasta este obligată să emită o încheiere de scoatere de pe rol a
cererii, explicîndu-i petiţionarului şi altor persoane interesate dreptul lor de a soluţiona
litigiul în procedură de acţiune civilă în instanţa competentă, cu respectarea prevederilor art.167 şi 168 Cod de procedură civilă.
10. Ţinînd cont de scopul pentru care este necesară constatarea faptului care are
valoare juridică, la persoanele interesate pot fi, în special, atribuite:
- persoanele (cetăţeni, organizaţii) drepturile cărora pot fi afectate în legătură cu
constatarea unui fapt – alţi succesori (art.1500, 1450, 1505, 1515 Cod civil), alţi cetăţeni
care au dreptul la pensie sau la recuperarea daunei în cazul morţii întreţinătorului;
- organele şi instanţele în care petiţionarul are intenţie să folosească hotărîrea instanţei judecătoreşti despre constatarea unui fapt – organele din domeniul muncii şi
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protecţiei sociale, organizaţiile de asigurare, persoanele obligate să recupereze dauna
cauzată prin vătămarea sănătăţii sau moartea întreţinătorului etc.
11. Raporturile de rudenie se constată în procedură judiciară numai în cazul în care
gradul de rudenie generează direct consecinţe juridice (de exemplu, constatarea faptului
este necesară petiţionarului pentru primirea certificatului de moştenitor sau pentru a
perfecta un act privind dreptul la primirea indemnizaţiei în legătură cu pierderea întreţinătorului, cetăţeniei altei ţări).
Nu poate fi constatat raportul de rudenie în cazul în care adresarea petiţionarului
în instanţa judecătorească se referă la faptul că actele de stare civilă conţin înscrisuri
incorecte, deoarece astfel de cereri se examinează de către instanţele judecătoreşti în
conformitate cu prevederile art.279 şi 280 Cod de procedură civilă.
Concomitent, nu poate fi primită cererea de constatare a faptului de rudenie, dacă
petiţionarul urmăreşte scopul de a confirma ulterior dreptul la spaţiul locativ sau la
schimbul spaţiului locativ. În cazul refuzului organelor respective de a satisface cerinţele menţionate, persoana interesată poate să se adreseze în instanţa judecătorească în
procedură contencioasă.
În hotărîrea cu privire la constatarea raportului de rudenie, instanţa judecătorească
este obligată să indice în ce grad de rudenie se află petiţionarul cu persoana corespunzătoare.
12. Instanţele judecătoreşti sunt în drept să judece cererile despre constatarea faptului raporturilor de rudenie cu cei care au lăsat moştenire, dar locuiesc permanent peste hotarele Republicii Moldova, şi nu au dreptul să refuze primirea unei asemenea cereri
din motive că în urma constatării acestui fapt conform legii republicii nu vor interveni
pentru petiţionar consecinţe juridice. În asemenea cazuri, instanţa judecătorească se va
călăuzi de art.1622 Cod civil, conform căruia relaţiile de succesiune sunt reglementate
de legea ţării în care cel care a lăsat moştenirea a avut ultimul domiciliu permanent.
13. La examinarea pricinilor despre constatarea întreţinerii persoanei (art.281 alin.
(2) lit.b) Cod de procedură civilă), instanţele judecătoreşti vor avea în vedere că acest
fapt are valoare juridică, dacă el generează pentru petiţionar dreptul la despăgubire
(art.1419 alin.(1) lit.a) Cod civil) sau pensie în legătură cu decesul întreţinătorului, precum şi alte drepturi prevăzute de lege.
Faptul că persoana era întreţinută de către defunct va avea consecinţe juridice, dacă
ajutorul acordat constituia pentru petiţionar o sursă permanentă şi esenţială de existenţă. În cazul în care petiţionarul avea salariu, primea pensie, bursă sau avea alte venituri,
instanţele judecătoreşti vor clarifica, dacă ajutorul acordat din partea persoanei care
asigura întreţinerea era o sursă permanentă şi esenţială de existenţă a petiţionarului.
Existenţa unei divergenţe între organele de autoadministrare locală sau organizaţia
de exploatare a locuinţelor despre aceea că, potrivit datelor existente, persoana nu a
fost întreţinută de către defunct, nu exclude posibilitatea constatării pe cale judiciară a
faptului întreţinerii.
În cazul constatării faptului întreţinerii pentru stabilirea pensiei este necesar să se
ţină cont de aceea că dreptul la pensie în cazul decesului întreţinătorului îl au membrii
incapabili de muncă ai familiei defunctului, care au fost întreţinuţi de către el.
În cazul constatării faptului că o persoană a fost întreţinută, în scopul recuperării
daunei pierderii întreţinătorului, instanţele judecătoreşti vor ţine cont că, potrivit pre-
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vederilor art.1419 Cod civil, dreptul la recuperarea daunei nu depinde nici de existenţa
raporturilor de rudenie dintre întreţinut şi întreţinător, nici de termenul întreţinerii
acestuia.
14. La examinarea pricinilor despre constatarea înregistrării naşterii, adopţiei, căsătoriei, divorţului şi decesului (art.281 alin.(2) lit.c) Cod de procedură civilă) este necesar să se ţină cont de faptul că instanţa judecătorească constată nu evenimentele care au
avut loc, ci faptele înregistrării lor în organele respective.
Astfel de pricini se examinează de către instanţele judecătoreşti numai în cazul în
care în organele de stare civilă şi în arhivele corespunzătoare nu s-au păstrat asemenea
înscrisuri şi cererea de restabilire a acestora a fost refuzată.
Examinînd pricinile privind constatarea faptelor menţionate, instanţele judecătoreşti vor solicita de la petiţionari să prezinte probe, ce confirmă timpul şi evenimentul
înregistrării actului de stare civilă, precum şi să efectueze acţiuni pentru acumularea
probelor suplimentare. În special, constatînd faptul de înregistrare a naşterii, instanţa va
verifica data naşterii petiţionarului conform paşaportului, livretului militar, carnetului
de muncă şi altor documente care stabilesc identitatea persoanei şi va clarifica în baza
căror date au fost efectuate înscrisurile în documentele menţionate.
Faptele de înregistrare a căsătoriei şi divorţului pot fi constatate de către instanţa judecătorească atît în cazul decesului unuia sau ambilor soţi, cît şi în timpul vieţii lor. Cu o
cerere de constatare a acestor fapte au dreptul să se adreseze ambii sau unul dintre soţi,
iar în cazul morţii lor – persoanele pentru care aceste fapte generează consecinţe juridice.
15. Faptul recunoaşterii paternităţii în privinţa copilului născut de la părinţi necăsătoriţi se constată de instanţa judecătorească numai în cazul în care tatăl presupus
al copilului a decedat. Constatarea unui astfel de fapt este generat de apariţia la copil a
drepturilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale (succesiune, pensie în cazul pierderii întreţinătorului, dreptul copilului la numele şi patronimicul tatălui etc.).
16. Cererea de constatare a decesului la o anumită dată şi în anumite împrejurări
(art.281 alin.(2) lit.e) Cod de procedură civilă) este primită în procedura judiciară şi se
examinează numai în cazul în care faptul decesului nu a fost înregistrat, cu condiţia că
petiţionarul prezintă documentul referitor la refuzul organului de stare civilă de a înregistra decesul.
Instanţele judecătoreşti urmează să deosebească acest fapt de faptul înregistrării
decesului, care se constată în cazul în care înscrisul respectiv a existat anterior, dar a fost
pierdut, iar organele de stare civilă au refuzat să-l restabilească.
Hotărîrea despre admiterea cererii de constatare a decesului trebuie să fie pronunţată în baza probelor veridice care confirmă decesul persoanei la o anumită dată şi în
anumite împrejurări.
Declararea morţii unui cetăţean se face în modul prevăzut de art.52 Cod civil şi
art.297-301 Cod de procedură civilă.
17. Cererea de constatare a acceptării unei succesiuni şi a locului ei de deschidere (art.281 alin.(2) lit.f) Cod de procedură civilă) se examinează în procedură specială
numai în cazul în care organul, care efectuează acţiuni notariale, nu este în drept să
elibereze petiţionarului certificat de moştenitor din lipsa sau din insuficienţa documentelor corespunzătoare, necesare pentru confirmarea în procedură notarială a faptului de
intrare (aderare) în posesiunea averii succesorale.
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În cazul în care documentele necesare au fost prezentate organului notarial, însă
eliberarea certificatului de moştenitor a fost refuzată, petiţionarul este în drept să înainteze în instanţa judecătorească acţiune în ordinea contenciosului administrativ.
Pronunţînd hotărîrea privind constatarea faptului despre acceptarea succesiunii şi
locul de deschidere a succesiunii, instanţele judecătoreşti se vor călăuzi de dispoziţiile
art.1442-1443 Cod civil.
Instanţele judecătoreşti nu sunt în drept să primească spre examinare în ordinea
procedurii speciale cererile despre restabilirea termenelor de prescripţie sau prelungirea
termenului depăşit pentru acceptarea succesiunii. Asemenea pricini sunt examinate în
ordinea jurisdicţiei contencioase.
18. La examinarea pricinilor privind constatarea producerii unui accident (art.281
alin.(2) lit.g) Cod de procedură civilă), instanţa judecătorească este In drept să constate
un astfel de fapt numai în cazul în care posibilitatea de a-l constata în procedură extrajudiciară este exclusă.
Cererea de a constata un astfel de fapt poate fi primită în procedura instanţei judecătoreşti numai în cazul în care procesul-verbal despre producerea accidentului nu a
fost întocmit şi întocmirea acestuia la momentul adresării este imposibilă, precum şi în
cazul în care procesul-verbal a fost întocmit, însă ulterior a fost pierdut şi restabilirea
In procedură extrajudiciară este imposibilă sau la întocmirea procesului-verbal a fost
comisă o eroare care împiedică recunoaşterea faptului producerii accidentului.
19. Instanţele judecătoreşti constată posesiunea, folosinţa şi dispoziţia unui bun
imobil în drept de proprietate numai în cazul în care petiţionarul a avut un document
care confirmă dreptul de posesiune asupra acestui imobil, însă actul este pierdut şi restabilirea lui este imposibilă. Totodată, instanţa judecătorească la examinarea unor asemenea cereri constată numai faptul existenţei documentelor care confirmă aparţinerea
imobilului petiţionarului şi nu dreptul lui de proprietar.
Concomitent, petiţionarul trebuie să prezinte probe despre imposibilitatea de a obţine documentul sau despre imposibilitatea restabilirii lui.
Instanţa judecătorească nu are dreptul să constate faptul aflării în posesie a construcţiilor care nu sunt terminate sau nu sunt primite în exploatare, deoarece asemenea
construcţii nu urmează a fi înregistrate.
Nu pot fi examinate în ordinea procedurii speciale, de asemenea, şi cererile despre
constatarea faptului aflării în posesie a unei construcţii construite arbitrar sau a unei
construcţii înregistrate anterior pe numele altei persoane sau procurate de către petiţionar conform unei tranzacţii nelegalizate.
De asemenea, nu pot fi examinate în ordinea procedurii speciale cererile privind
constatarea faptului de posesie, folosinţă şi dispoziţie cu drept de proprietate a valorilor
mobiliare, inclusiv a unor acţiuni ordinare nominative, în cazul cînd există un litigiu de
drept care urmează a fi examinat în procedura contencioasă.
20. La primirea cererilor despre constatarea apartenenţei documentelor constatatoare de drepturi ale persoanei, numele sau prenumele căreia indicate în document nu
coincid cu numele sau prenumele persoanei indicate în certificatul de naştere, buletinul
de identitate sau în paşaport (art.281 alin.(2) lit.i) Cod de procedură civilă), iar în caz
de primire a cererii, la pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare, instanţele judecătoreşti sunt obligate să solicite de la petiţionari prezentarea probelor referitor la faptul
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că documentul care stabileşte un drept îi aparţine lui şi organul care l-a eliberat nu are
posibilitate de a introduce modificările corespunzătoare.
Instanţele judecătoreşti nu sunt în drept să constate faptul apartenenţei persoanei
concrete a documentelor militare, buletinului de identitate, paşaportului şi a certificatelor eliberate de organele de stare civilă.
Concomitent, este necesar de a lua în consideraţie faptul că, în legătură cu desfiinţarea URSS şi a organelor ei, instanţele judecătoreşti sunt în drept să constate faptele
apartenenţei certificatelor de decorare cu ordine şi medalii persoanelor ale căror nume
şi prenume indicate în ele nu coincid cu numele şi prenumele indicate în paşaport, buletinul de identitate sau în certificatul de naştere.
Hotărîrea privind constatarea acestor fapte trebuie să se bazeze pe ansamblul de
probe autentice care confirmă apartenenţa acestor documente petiţionarului.
21. La constatarea relaţiilor de căsătorie neînregistrată, instanţele judecătoreşti trebuie să ţină cont de faptul că cetăţenilor, care se aflau în concubinaj pînă la 8 iulie 1944
şi nu au avut posibilitatea de a înregistra căsătoria în organele de stare civilă în legătură
cu decesul unuia din ei, Ie-a fost acordat dreptul de a înainta cereri în instanţele judecătoreşti despre constatarea concubinajului.
Concubinajul nu poate fi constatat dacă el a încetat pînă la moartea uneia dintre
părţi, aflate în aceste raporturi, precum şi dacă căsătoria persoanei a fost înregistrată şi
nu a fost desfăcută în modul stabilit.
22. Cererea privind constatarea faptului represiunii politice se primeşte şi se examinează de către instanţa judecătorească numai în cazul în care materialele de arhivă
referitoare la represiunile politice nu s-au păstrat în urma expirării termenului de păstrare sau din alte cauze şi de către petiţionar au fost prezentate documente cu privire
la refuzul de reabilitare, eliberate de către organele indicate în art.5 din Legea privind
reabilitarea victimelor represiunilor politice nr.1225-XII din 08.12.1992 (MO nr.12/363
din 30.12.1992).
Pricinile din categoria dată sunt intentate conform cererilor persoanelor enumerate
în art.2 din Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, care prezintă
probe ce confirmă circumstanţele expuse în art.1 din legea menţionată.
23. Faptul aflării cetăţeanului în calitate de deţinut în lagărele de concentrare (ghetouri) poate fi constatat pe cale judiciară, dacă o asemenea cerere a fost examinată în
prealabil la comisia pentru stabilirea pensiei de pe lîngă organele respective ale administraţiei locale şi petiţionarului i s-a refuzat satisfacerea acestei cereri.
Instanţa judecătorească nu este în drept să refuze primirea cererii dacă comisia a
constatat că petiţionarul a fost deţinut în lagărele de concentrare (ghetouri), dar timpul
aflării lui acolo nu este nici confirmat şi nici indicat. Se va lua în consideraţie că timpul
aflării în lagărul de concentrare întră în obiectul de dovedire şi este o parte integrală a
acestui fapt, care îi atribuie valoare juridică.
Pentru constatarea faptului respectiv, se consideră drept probe orice date reale, care
confirmă aflarea persoanei în calitate de deţinut în lagărele de concentrare (ghetouri)
într-un anumit timp, inclusiv depoziţiile martorilor, dacă ele confirmă cu certitudine
acest fapt. Explicaţiile în scris ale persoanelor, semnătura cărora este confirmată pe cale
notarială, nu pot servi ca probe în cauză, deoarece circumstanţele expuse în ele nu sunt
verificate şi confirmate de biroul notarial, conform art.67 al Legii cu privire la notariat.
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24. Cererea privind constatarea faptului răspîndirii informaţiei care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională se primeşte de către instanţa judecătorească
numai în cazul în care autorul informaţiei nu este cunoscut, iar însăşi informaţia a fost
răspîndită prin demonstrarea unor panouri (pancarte), înscrisuri în locurile publice etc.
25. Instanţele judecătoreşti vor ţine cont de faptul că cererea privind constatarea
inexactităţii actului de stare civilă se examinează nu pe calea constatării faptului care are
valoare juridică, dar în conformitate cu regulile prevăzute la art.331-334 Cod de procedură civilă, care determină ordinea de constatare a inexactităţii actelor de stare civilă,
dacă, în lipsa unui litigiu de drept, organele de stare civilă au refuzat să corecteze înscrierea efectuată şi acest refuz a fost aprobat prin dispoziţia organului administraţiei locale.
26. Persoana poate fi declarată decedată prin hotărîrea instanţei judecătoreşti în
următoarele cazuri:
- dacă timp de 3 ani la domiciliul său lipsesc ştiri despre locul unde se află sau după
6 luni dacă a dispărut în împrejurări ce prezentau o primejdie de moarte sau care dau
temei de a presupune că a decedat în urma unui anumit accident;
- un militar sau o altă persoană dispărută fără veste în legătură cu acţiuni militare
poate fi declarată decedată numai după expirarea a 2 ani de la încetarea acţiunilor militare.
Prin împrejurări ce prezintă o primejdie de moarte se subînţeleg aşa calamităţi naturale ca: inundaţiile, uraganele, cutremurele, iar circumstanţe ce ar servi ca temei de a
presupune decesul persoanei în urma unui accident se consideră: incendiile, accidentele
rutiere, catastrofele aeriene, accidentele pe calea ferată. Circumstanţele menţionate trebuie să fie confirmate prin probe veridice şi să fie în relaţie de cauză şi efect cu dispariţia
persoanei.
Instanţele judecătoreşti vor avea în vedere că între constatarea decesului la o anumită dată şi în anumite împrejurări (art.281 alin.(2) lit.e) Cod de procedură civilă) şi
declararea persoanei decedată (art.52 Cod civil) este o diferenţă esenţială.
Constatarea decesului la o anumită dată şi în anumite împrejurări înseamnă că
evenimentul morţii într-adevăr există, însă organele de stare civilă refuză să-l înregistreze (de exemplu, pierderea documentelor şi imposibilitatea restaurării lor), însă consecinţele juridice în aceste două cazuri sunt analogice. Atît la constatarea decesului la o
anumită dată şi în anumite împrejurări, cît şi la declararea persoanei decedată faptul se
înregistrează în organele de stare civilă şi se eliberează certificatul de deces, se desface
căsătoria, se deschide moştenirea, copiii au dreptul la primirea indemnizaţiei etc.
27. Persoana fizică, la cererea persoanei interesate, poate fi declarată dispărută fără
urmă dacă lipseşte de la domiciliu şi a trecut cel puţin un an din ziua primirii ultimelor
ştiri despre locul aflării ei (art.49 Cod civil).
28. În cazul imposibilităţii de a stabili ziua primirii ultimelor informaţii despre dispărut, termenul pentru declararea dispariţiei fără urmă sau decesului va începe să curgă
din prima zi a lunii următoare celei în care au fost primite ultimele informaţii despre
dispărut, iar în cazul imposibilităţii de a determina această lună, de la întîi ianuarie al
următorului an.
29. Scopurile solicitării declarării persoanei dispărută fără urmă sau decedată sunt
următoarele:
- desfacerea căsătoriei;
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- întocmirea actelor;
- privatizarea imobilului;
- primirea indemnizaţiei pentru întreţinerea copiilor minori;
- ridicarea vizei de reşedinţă;
- darea în exploatare a imobilului etc.
30. Dacă este necesară administrarea permanentă a patrimoniului persoanei declarate dispărută fără urmă, instanţa judecătorească numeşte un administrator, cu care
autoritatea tutelară încheie un contract de administrare fiduciară. La cererea persoanei
interesate, instanţa judecătorească poate numi un administrator şi înainte de expirarea
unui an din ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării persoanei dispărute.
31. Pricinile civile privind constatarea faptelor care au valoare juridică şi privind
declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată se examinează de către instanţele
judecătoreşti după regulile generale, în măsura în care acestea nu contravin regulilor
procedurii speciale.
32. În cazul în care la examinarea cauzei privind declararea persoanei dispărută fără
urmă sau decedată s-a constatat cu date autentice locul aflării persoanei dispărute, iar
petiţionarul a renunţat la cererea depusă, instanţa judecătorească emite o încheiere de
încetare a procesului (art.265 lit.c) Cod de procedură civilă).
33. Hotărîrea privind constatarea faptului care are valoare juridică şi privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată trebuie să corespundă prevederilor
art.241, 285 şi 300 Cod de procedură civilă. În ea se indică faptul constatat de instanţă,
scopul constatării şi probele de constatare a faptului.
Dispozitivul hotărîrii trebuie pe deplin să cuprindă conţinutul faptului constatat.
Hotărîrea instanţei judecătoreşti, intrată în vigoare, despre constatarea unui fapt
care are valoare juridică este obligatorie pentru organele care înregistrează asemenea
fapte sau care omologhează drepturile ce apar în legătură cu constatarea faptului de
către instanţa judecătorească.
Hotărîrea instanţei judecătoreşti despre constatarea unui fapt care urmează a fi înregistrat în organele de stare civilă sau în alte organe nu substituie documentele eliberate de către aceste organe, dar serveşte drept temei pentru obţinerea lor.
34. Persoana se consideră dispărută fără urmă sau decedată de la data intrării în
vigoare a hotărîrii instanţei judecătoreşti.
Concomitent, conform art.52 Cod civil, instanţa judecătorească este în drept să recunoască data decesului persoanei ca fiind data morţii ei prezumate în cazurile în care ea
a dispărut fără urmă în legătură cu circumstanţele care ameninţau cu moartea sau care
dau temei de a presupune că decesul putea avea loc în urma unui accident.
35. Dacă persoana declarată dispărută fără urmă sau decedată apare sau sunt ştiri
despre locul aflării ei, instanţa judecătorească, la cererea persoanei interesate, anulează
hotărîrea privind declararea dispariţiei fără urmă sau decesului ei.
Anulînd hotărîrea privind declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată,
instanţa judecătorească desfiinţează, după caz, administrarea fiduciară a patrimoniului
acesteia.
Concomitent, anularea hotărîrii naşte următoarele consecinţe de drept: se restabileşte căsătoria încetată, cu condiţia că al doilea soţ nu a înregistrat o altă căsătorie; se
încetează plata pensiei, indemnizaţiei etc.
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La desfiinţarea administrării fiduciare a patrimoniului, persoana declarată dispărută fără urmă poate cere administratorului fiduciar repararea prejudiciului cauzat prin
administrarea necorespunzătoare a patrimoniului său.
Persoana declarată decedată, independent de momentul apariţiei sale, poate cere
de la orice altă persoană să-i restituie bunurile care s-au păstrat şi care au trecut cu titlu
gratuit la aceasta după declararea decesului său.
Dobînditorul cu titlu oneros nu este obligat să restituie bunurile dacă nu se dovedeşte că, la data dobîndirii lor, ştia că cel declarat decedat este în viaţă. Dacă bunurile nu
s-au păstrat, dobînditorul de rea-credinţă este obligat să restituie valoarea lor.
Dacă bunurile persoanei declarate decedată au trecut pe baza dreptului de succesiune la stat şi au fost vîndute, după anularea hotărîrii de declarare a decesului, persoanei
i se restituie suma obţinută de la vînzarea bunurilor.
36. După pronunţarea hotărîrii prin care persoana a fost declarată dispărută fără
urmă, persoana interesată nu este lipsită de dreptul de a depune cerere în instanţa judecătorească privind declararea, în condiţiile prevăzute de art.52 Cod civil, a decesului
persoanei declarate anterior dispărută fără urmă.
37. În legătură cu adoptarea prezentei hotărîri, se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii
Supreme de Justiţie nr.15 din 20.12.1993, cu modificările introduse prin Hotărîrea Plenului nr.38 din 20.12.1999, „Cu privire la practica judiciară în cazurile despre constatarea faptelor ce au valoare juridică”.
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la examinarea cauzelor privind accesul la informaţiile oficiale
nr. 1 din 02.04.2007
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2007, nr.5, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din
22.12.2008
Accesul la informaţiile oficiale constituie un drept fundamental al persoanei de a
fi informat, o modalitate de control asupra activităţii autorităţilor/instituţiilor publice,
gestionării banilor publici, de stimulare a formării opiniilor şi participării active a populaţiei la procesul de luare a deciziilor în spirit democratic.
Noile realităţi juridice au oferit dezideratului liberului acces la informaţie protecţie
constituţională şi convenţională.
Noile realităţi existenţiale impun o conştientizare a importanţei imperioase, în particular, a accesului cetăţenilor la informaţia de mediu, cu dreptul de a participa la procesul adoptării deciziilor în domeniul respectiv, precum si cel de a acţiona in judecată în
vederea apărării acestor drepturi în cazul în care acestea sunt lezate.
Perfecţionarea facilitării accesului la informaţia ecologică şi, participarea publicului
la procesul adoptării deciziilor asigură o mai bună calitate a acestor decizii şi a procesului realizării lor, contribuind la îmbunătăţirea informării publicului privind problemele
ecologice, acordă publicului posibilitatea de a-şi exprima îngrijorarea şi permite organelor statale să ţină cont, în modul cuvenit, de aceste interese.
Generalizarea practicii aplicării de către instanţele judecătoreşti a dispoziţiilor legale, care au ca obiect reglementarea relaţiilor privind accesul la informaţiile oficiale, a
demonstrat că instanţele judecătoreşti aplică corect legislaţia, în majoritatea cazurilor,
la soluţionarea acestor categorii de cauze.
Concomitent, au fost depistate anumite erori în aplicarea şi interpretarea actelor
normative incidente, în special: confundarea dreptului de acces la informaţiile oficiale
cu dreptul de acces la alte categorii de informaţii, drept, rezultat din acte normative sau
contracte, calificarea incorectă a subiectelor Legii privind accesul la informaţii, delimitarea informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată de informaţia pasibilă furnizării,
constatarea încălcării prevederilor legii enunţate, în particular, datorită depăşirii termenului de furnizare a informaţiei sau furnizării informaţiei neadecvate, soluţionarea
litigiilor legate de acreditarea mijloacelor de informare în masă etc.
În scopul eliminării deficienţelor din practica examinării cauzelor privind accesul la informaţiile oficiale şi în baza lit.e) art.2, lit.c), art.16 din Legea nr.789-XIII din
26.03.1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi a art.17 CPC, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
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[Preambulul modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
EXPLICĂ:
1. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra necesităţii de aplicare corectă şi
unitară a dispoziţiilor Legii privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000,
denumită în continuare „Legea”, prin prisma Convenţiei Europene pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, denumită în continuare „Convenţia”, precum şi a prevederilor altor acte normative tangenţiale cu tematica abordată,
expuse în Anexa la prezenta hotărîre.
Sorgintea constituţională şi convenţională a dezideratului liberului acces la informaţie, ce rezultă din stipulaţiile şi spiritul art.32 şi 34 din Constituţie, precum şi ale art.10
din Convenţie, implică aplicabilitatea prioritară a acestor dispoziţii în cazul în care actele
normative interne sunt insuficient de clare sau contravin acestora (art.3 din Lege).
Concomitent, soluţionarea cazurilor concrete se va efectua prin prisma jurisprudenţei CEDO.
Se atenţionează asupra caracterului subsidiar, faţă de Legea-cadru naţională, al
Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea
deciziilor în domeniul mediului din 25.06.1998 de la Aarhus, ratificată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.346-XIV din 07.04.1999, în privinţa protecţiei accesului la informaţia
ecologică. De menţionat existenţa unui mecanism supranaţional de soluţionare a diferendelor apărute la interpretarea şi aplicarea Convenţiei citate, mecanism stabilit de
acest act normativ internaţional la care R. Moldova este Parte contractantă.
Totodată, pe lîngă faptul că constituie o informaţie oficială susceptibilă furnizării,
în sensul Legii privind accesul la informaţie, informaţia ce ţine de mediu nu poate fi supusă nici unei restricţii în furnizare, deoarece nu face parte din categoria informaţiilor
cu accesibilitate limitată stabilite la art.7 din lege.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
2. Dreptul de acces liber la informaţiile oficiale constituie o varietate specifică a
dreptului la petiţionare, fapt ce rezultă din dispoziţiile art.8 alin.(4) din Legea cu privire la petiţionare. Reieşind din caracterul special al Legii privind accesul la informaţie
faţă de Legea cu privire la petiţionare, iar sub aspectul procedural al examinării litigiilor, inclusiv faţă de Legea contenciosului administrativ, se explică că prevederile Legii
speciale respective se vor completa, în cadrul aplicării, de dispoziţiile celor două acte
legislative enunţate, în măsura în care acestea nu contravin Legii speciale. Cu titlu de
exemplu: termenul de 15 zile de furnizare a informaţiei, prevăzut de art.16 din Lege,
este diferit în raport cu termenul de 30 de zile, prevăzut de art.8 din Legea cu privire
la petiţionare şi art.17 din Legea contenciosului administrativ, astfel fiind aplicabil
termenul de 15 zile.
3. Pentru a se determina incidenţa Legii, în privinţa raportului juridic litigios, se va
verifica existenţa următoarelor elemente:
- subiecte ale raportului juridic sunt solicitantul informaţiei şi furnizorul de informaţii;
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- conţinutul acestui raport implică existenţa dreptului solicitantului de acces la informaţia solicitată concretă şi a obligaţiei corelative a furnizorului de informaţie de a
elibera informaţia solicitată;
- obiectul raportului juridic litigios ţine de furnizarea informaţiei solicitate cu varietăţile aferente (ex.: nerespectarea termenului de furnizare);
- raportul respectiv se încadrează în una din literele art.1 alin.(1) din Lege.
Dacă nu sunt întrunite elementele enunţate, raportul juridic va intra sub incidenţa
altei legi, iar constatarea acestui fapt atrage consecinţele prevăzute de lege (ex.: restituirea cererii de chemare în judecată pe motiv că cererea urmează a fi judecată în instanţa
de drept comun, dar nu în instanţa de contencios administrativ).
4. Nu intră sub incidenţa Legii raporturile care au legătură tangenţială cu raporturile enumerate la punctul precedent şi care pot fi regăsite în una din categoriile de
raporturi prevăzute la alin.(2) art.1 din Lege.
În pofida faptului că nu este stipulată expres în art.1 alin.(2) din Lege, nu constituie
obiect al Legii activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de a răspunde la petiţii şi
audienţe, desfăşurată conform atribuţiilor acestora, dacă aceasta se referă la alte aprobări, autorizaţii, prestări de servicii şi orice alte solicitări, în afara informaţiilor oficiale.
Se atenţionează instanţele judecătoreşti de a nu confunda raporturile ce nu constituie obiect al Legii cu raporturile ce au ca obiect furnizarea informaţiilor cu accesibilitate limitată. Astfel, simpla constatare că raportul nu este reglementat de Lege nu
poate fi considerată un motiv de refuz în furnizarea informaţiei, dacă această furnizare
este impusă în baza altui raport obligaţional, însă constatarea faptului că informaţia se
clasifică ca fiind cu accesibilitate limitată poate servi în calitate de motiv pentru refuzul
de a furniza informaţia solicitată.
Se conchide excluderea din domeniul de reglementare al Legii, reieşind din esenţa
prevederilor art.1 alin.(2) lit.a)-d), a următoarelor categorii de raporturi:
- dintre solicitanţi şi furnizori, care au alt obiect decît cel al furnizării informaţiilor
oficiale;
- privind accesul furnizorilor de informaţii la informaţia posedată de alţi furnizori
de informaţie;
- privind accesul furnizorilor de informaţie la informaţia deţinută de solicitanţii de
informaţie;
- privind accesul solicitanţilor de informaţie la informaţia deţinută de alţi solicitanţi.
Litigiile ce rezidă din raporturile menţionate la alineatul precedent vor fi examinate de către instanţele judecătoreşti în baza actelor normative care le sunt aplicabile
(exemplu: cererea titularului de cont către bancă privind furnizarea informaţiei despre
contabilitatea operaţiunilor va avea ca suport legal material art.1231 Cod civil).
5. Pentru a dispune de legitimare procesuală activă sau pasivă, potenţialii solicitanţi
şi furnizori de informaţii trebuie să se regăsească într-una din categoriile de subiecte ale
Legii, prevăzute de art.5 din Lege.
În cadrul litigiilor deduse judecăţii, solicitanţii de informaţii vor avea calitatea de
reclamanţi, iar furnizorii de informaţii – calitatea de pîrîţi.
Furnizori de informaţii oficiale sunt:
a) Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, organele centrale de
specialitate ale administraţiei publice (ministere, servicii, birouri, agenţii etc.), autorită-

744

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

ţile publice autonome (Curtea de Conturi, Banca Naţională a Moldovei, CCA, CCCEC
etc.), autoritatea judecătorească (instanţele judecătoreşti, Consiliul Superior al Magistraturii, organele Procuraturii), Curtea Constituţională, autorităţile administraţiei publice locale;
b) instituţiile publice centrale şi locale. Pentru a dispune de legitimare procesuală
pasivă, în privinţa instituţiei trebuie să existe cumulativ următoarele condiţii: acestea să
fie fondate de stat în persoana autorităţilor publice; să fie finanţate de la bugetul de stat;
scopul activităţii lor să fie efectuarea atribuţiilor de administrare, social-culturale sau
altor atribuţii cu caracter necomercial. Nu prezintă importanţă faptul că instituţia este
finanţată de la bugetul de stat în mod integral sau parţial (ex.: Universitatea de Stat din
Moldova). Concomitent, instituţia privată nu poate fi furnizor de informaţii oficiale, cu
excepţia situaţiei prevăzute la art.5 alin.(2) lit.c) din Lege;
c) persoanele fizice şi juridice dispun de legitimare procesuală pasivă dacă sunt de
faţă următoarele condiţii, relevate din conţinutul art.5 alin.(2) lit.c) din Lege: persoanele
respective gestionează servicii publice; abilitarea de a gestiona aceste servicii rezidă din
lege (ex.: notarii) sau din contractul încheiat cu autoritatea sau instituţia publică (ex.:
Compania „Union Fenosa”); în cadrul exercitării acestei abilitări, persoana fizică sau juridică culege, selectează, posedă, păstrează şi/sau dispune de informaţii oficiale, inclusiv
de informaţii cu caracter personal.
Nu prezintă importanţă faptul dacă solicitantul informaţiei a apelat sau nu anterior
la serviciile persoanelor fizice sau juridice, pentru că furnizarea informaţiei nu este condiţionată de preexistenta vreunui raport juridic obligaţional.
Calificarea serviciului prestat de persoanele fizice sau juridice ca fiind public se va
efectua conform părţii a doua a definiţiei legale, prevăzute la art.2 din Legea contenciosului administrativ – „activitatea de interes public autorizată de o autoritate a administraţiei publice”. În unele cazuri, legislaţia concretizează aceste servicii. Spre exemplu:
art.73 din Legea privind administraţia publică locală prevede serviciile publice de nivel
raional.
6. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra similitudinii noţiunilor de „informaţie oficială” si ”informaţie de interes public”, ambele noţiuni avînd semnificaţia prevăzută la art.6 alin.1) din Lege. Acest fapt rezultă atît din interpretarea sistematică a Legii,
cît şi din jurisprudenţa CEDO (ex.: cazul Sîrbu împotriva R. Moldova; cazul de Haes şi
Gijsels împotriva Belgiei). Pentru consecvenţă, se recomandă aprecierea informaţiei sub
aspectul „oficialităţii” ei în conformitate cu art.6 din Lege, aceasta figurînd în calitate de
parte componentă a eventualului raport litigios.
7. Informaţia susceptibilă de a fi furnizată poate fi: documentată sau nedocumentată.
Constituie informaţie documentată informaţia care este fixată pe un anumit purtător informaţional: scris, electronic etc. Spre exemplu: hotărîrea judecătorească este o
informaţie documentată.
Constituie informaţie nedocumentată informaţia nefixată pe un suport informaţional, dar despre care furnizorul de informaţie are cunoştinţă, adică este posesor al
acesteia. Nu poate fi refuzată cererea de furnizare a informaţiei pe motiv că aceasta este
nedocumentată. Pot constitui exemple de informaţie nedocumentată: uzanţa aplicată în
cadrul activităţii furnizorului de informaţii; dispoziţiile nescrise ale administraţiei furni-
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zorului cu privire la soluţionarea unor probleme incidente sferei de activitate a acestuia;
indicaţiile verbale ale conducătorului furnizorului de informaţii date unui angajat etc.
Informaţia nedocumentată este pasibilă de a fi furnizată în ordinea generală, stabilită de art.13-20 din Lege, cu distincţia că furnizorii nu vor fi obligaţi să prezinte probe
ale inexistenţei informaţiilor nedocumentate (art.19 alin.(2) din Lege).
8. Este susceptibilă de a fi furnizată orice informaţie oficială aflată în posesia şi la
dispoziţia furnizorului de informaţii, indiferent de provenienţa informaţiei. Este inadmisibil refuzul de a furniza informaţia pe motiv că aceasta, cu toate că se află în posesia
şi dispoziţia furnizorului, a fost elaborată, emisă, selectată, prelucrată, sistematizată etc.
de către alt subiect de drept. De asemenea, nu poate constitui motiv de refuz de a furniza
informaţia faptul că, prin furnizare, s-ar aduce atingere intereselor subiectului de drept
de la care provine informaţia, cu excepţia cazului cînd informaţia este clasificată ca fiind
cu acces limitat.
9. Limitarea accesului la informaţiile oficiale constituie o derogare cu totul excepţională de la principiul liberului acces la categoria respectivă de informaţii.
Reieşind din prevederile art.7 din Lege, colaborate cu prevederile art.54 din Constituţia R. Moldova şi art.10 paragraful 2 din Convenţie, restrîngerea dreptului de acces
liber la informaţiile oficiale poate avea loc doar dacă sunt întrunite următoarele exigenţe
în privinţa acestei restrîngeri, exigenţe care s-au cristalizat şi constituit într-o constantă
cu reflectare juridică internă şi internaţională, denumită regula „triplului test”:
a) limitarea este prevăzută de lege. Orice restrîngere poate fi impusă doar printr-o
lege organică, dispoziţia căreia trebuie să fie accesibilă şi clară, iar redactarea acesteia să
nu permită interpretare extensivă. Restrîngerea inserată în cadrul altor categorii de acte
juridice se va considera contrară Constituţiei R. Moldova. Spre exemplu, CEDO a considerat că anumite dispoziţii din legea internă a statului pîrît nu îndeplinesc cerinţele unei
„legi” prin faptul că le lipseşte caracterul previzibil (cazul Rotaru împotriva României,
soluţionat prin Hotărîrea CEDO din 04.05.2000). De asemenea, Curtea a reamintit că
o normă este redactată cu o suficientă previzibilitate numai atunci, cînd aceasta are un
caracter precis, în aşa fel încît să permită oricărei persoane, care la nevoie poate apela
la consultanţă specializată, să îşi corecteze conduita (cazul Amann împotriva Elveţiei),
în acelaşi context, la pct.55 din Hotărîrea CEDO din 04.05.2000, pronunţată în cazul
menţionat mai sus, s-a subliniat că expresia „prevăzut de lege” nu se referă numai la
prevederile legii naţionale, dar şi la calitatea acesteia, care trebuie să fie compatibilă cu
principiul supremaţiei dreptului, principiu menţionat expres în preambulul Convenţiei,
astfel că, în cazul unor restrîngeri arbitrare, care, cu toate că sunt prevăzute de legea internă, contravin principiului supremaţiei dreptului, se vor aplica stipulaţiile Convenţiei;
b) protejează un interes legitim. Interesul legitim se relevă din scopul restricţiei
(art.7 alin.(1) din Lege), care constă în respectarea drepturilor şi reputaţiei altei persoane, protecţia securităţii naţionale, a ordinii publice, a ocrotirii sănătăţii şi moralei
societăţii;
c) să fie necesară într-o societate democratică. Pentru a fi considerată necesară într-o societate democratică, aceasta trebuie să fie indispensabilă şi convingătoare, reieşind din raţionamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului (cazul Sunday Times
împotriva Regatului Unit al Marii Britanii), iar scopul urmărit să devanseze atingerea
care se aduce dreptului de acces liber la informaţia oficială (testul proporţionalităţii). În
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jurisprudenţa CEDO, balanţa proporţionalităţii a fost apreciată nu numai prin prisma
cererii solicitantului de a se constata îngrădirea accesului la informaţie, dar şi prin prisma cererii furnizorului de informaţii de constatare a nelegalităţii obligării sale, de către
instanţa naţională, de a furniza informaţia, cu motivaţia că restricţia este proporţională
cu scopul legitim urmărit (cazul Goodwin împotriva Regatului Unit).
Concomitent, se subliniază că orice limitare de acces la informaţiile oficiale este relativă şi orice limitare invocată se va aprecia prin prisma alin.(4) art.7 din Lege, respectiv, întotdeauna cînd se pretinde că informaţia este cu accesibilitate limitată, instanţa va aprecia
circumstanţele concrete şi se va expune argumentat prin prisma textului de lege enunţat.
La aprecierea circumstanţelor concrete ale cauzei civile deduse judecăţii, instanţele
judecătoreşti, prin prisma regulii „triplului test”, vor constata dacă sunt îndeplinite cele
trei exigenţe enumerate şi vor pronunţa o soluţie favorabilă limitării dreptului de acces
la informaţie numai în cazul în care interesul public de limitare depăşeşte necesitatea
socială de a se oferi informaţia solicitată. Altfel spus, balanţa proporţionalităţii înclină
în favoarea limitării dreptului vizat. Concluzia expusă constituie excepţia în materie.
10. Reieşind din prevederile art.7 alin.(4) din Lege, furnizorul de informaţii va
trebui să probeze în instanţa de judecată întrunirea elementelor enunţate la punctul
precedent în privinţa restricţiei aplicate. Dacă furnizorul nu justifică toate elementele
sau instanţa de judecată consideră că argumentele invocate sunt neconvingătoare ori
impertinente, furnizorul va fi obligat de a elibera informaţia. Spre exemplu: dacă restricţia este prevăzută de lege, se încadrează în categoriile de informaţii pasibile de a li
se limita accesul şi protejează un interes legitim, însă se dovedeşte că există posibilitatea
adoptării altor măsuri, mai puţin restrictive, pentru atingerea scopului protejării interesului legitim, instanţa de judecată va hotărî admiterea cererii solicitantului, cu obligarea
furnizorului de a elibera informaţia, pe motiv că nu a fost dovedit elementul „necesar
într-o societate democratică”.
11. În situaţia în care unele părţi ale documentului solicitat, dar nu întregul document, sunt inscripţionate ca fiind „cu acces limitat”, furnizorul va proceda conform
art.7 alin.(3) din Lege, eliberînd din document numai informaţia, furnizarea căreia nu
este restricţionată, iar în privinţa celei calificate „cu acces limitat” va refuza accesul.
Furnizorul nu va fi degrevat de obligaţia furnizării părţilor din document, în privinţa cărora accesul nu este limitat, pe motiv că, în urma excluderii din document a
informaţiei cu acces limitat, informaţia generală conţinută în document şi-a pierdut
sensul. Însă, în cazul în care solicitantul nu a cerut eliberarea întregului document, dar
numai a unei părţi a acestuia, ce conţine informaţie cu acces limitat, furnizorul va refuza
remiterea informaţiei, refuz susceptibil de a fi contestat în instanţa de judecată.
12. Informaţiile care deghizează sau favorizează încălcarea legislaţiei de către
autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de către persoanele fizice şi juridice ce
prestează servicii publice, dacă încălcările se referă la serviciile respective, nu pot fi
categorisite ca informaţii cu accesibilitate limitată, acestea fiind informaţii oficiale de
interes public.
13. Litigiile privind accesul la informaţia cu caracter personal se vor soluţiona cu
aplicarea prevederilor art.8 din Lege şi prin prisma art.8 şi 10 din Convenţie. Pentru ca
informaţia să fie considerată cu caracter personal, este necesară existenţa următoarelor
condiţii:
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- informaţia să se refere la o persoană privată. Dreptul la viaţă privată aparţine
numai persoanelor fizice, dar nu şi persoanelor juridice. Concomitent, este exclusă din
acest criteriu informaţia despre activitatea publică a persoanelor fizice, activitate care
nu se încadrează în noţiunea de „viaţă privată” (ex.: activitatea funcţionarului public).
Totodată, reieşind din raţionamentul CEDO, persoanele „publice” trebuie să accepte
ingerinţe în viaţa lor privată în mai mare măsură decît persoanele obişnuite;
- persoana privată să fie identificată sau identificabilă. Se consideră că persoana este
identificabilă atunci cînd se cunosc datele de identificare ale acesteia (nume, prenume,
patronimic). Se consideră identificabilă persoana în privinţa căreia există suficiente indicii pentru a fi identificată;
- dezvăluirea informaţiei să constituie o violare a intimităţii persoanei, prin care se
înţelege că divulgarea informaţiei deţinută de posesor ar fi în măsură să aducă atingere
vieţii particulare şi de familie a persoanei fizice vizate.
Întrunirea criteriilor enunţate califică informaţia ca fiind „informaţie confidenţială
despre persoane”, fapt ce îi obligă pe posesorii acestor informaţii de a le proteja, adică
de a nu le divulga.
Informaţia ce se referă strict la datele de identificare ale persoanei nu constituie
informaţie confidenţială, fiind pasibilă de a fi divulgată. Această informaţie nu ţine exclusiv de identificare în cazul în care este însoţită de alte împrejurări, care oferă datelor de identificare un caracter confidenţial (spre exemplu: secretul referitor la datele de
identificare ale adoptatorilor, conform art.134 Codul familiei).
14. Furnizorul de informaţii, care posedă informaţia personală, dispune de dreptul
de a furniza această informaţie către o altă persoană decît cea la care se referă numai în
două cazuri expres şi limitativ prevăzute de art.8 alin.(7) din Lege:
- persoana la care se referă informaţia consimte divulgarea acesteia. Consimţămîntul trebuie să fie clar, neechivoc şi exprimat anume în privinţa informaţiei solicitate,
inclusiv în privinţa volumului acesteia. În caz de litigiu, sarcina probaţiunii existenţei
consimţămîntului persoanei vizate pentru eliberarea informaţiei incumbă furnizorului
care a eliberat informaţia;
- informaţia solicitată, în integritatea sa, a fost pusă la dispoziţia publicului anterior
datei solicitării. Nu prezintă importanţă juridică mijlocul de informare în care a fost anterior publicată informaţia, important fiind faptul publicării acesteia conform legislaţiei
(spre exemplu: informaţia a fost publicată într-un ziar raional). Conform art.1 din Legea nr.286/16.11.1994 cu privire la biblioteci, unde regăsim esenţa intrinsecă a noţiunii
„publicare”, prin publicaţie se înţelege orice tip de purtător de informaţie textuală, audiovizuală etc., reprodus în vederea difuzării, comercializării sau împrumutului public.
Dacă informaţia a fost inclusă pe un purtător de informaţie care nu este destinat
difuzării sau comercializării, informaţia nu se va considera publicată, reieşind din sensul
textului de lege enunţat.
În alte cazuri, furnizorii de informaţii nu dispun de dreptul de a elibera informaţia
cu caracter personal, cu excepţia situaţiei în care există o hotărîre judecătorească definitivă în acest sens, conform art.8 alin.(8) din Lege, în urma constatării preponderenţei
interesului public faţă de necesitatea nedivulgării informaţiei cu caracter personal.
15. Informaţiile cu caracter personal ale unui funcţionar public, altele decît cele ce
se referă la datele de identificare, pot deveni informaţii de interes public în măsura în
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care afectează capacitatea de exercitare a funcţiei publice de către funcţionarul respectiv.
Totodată, trebuie să se ţină cont de faptul că persoanele publice şi persoanele care exercită funcţii publice au dreptul la respectul vieţii lor private şi de familie.
Astfel, în cazul în care funcţionarul nu consimte divulgarea acestor informaţii, instanţa de judecată va permite, prin hotărîre, accesul la aceste informaţii, conform art.8
alin.(8) din Lege.
Explicaţiile enunţate se referă, în primul rînd, la informaţiile cu privire la studii,
diplome, calificări, titluri, grade ştiinţifice, experienţă de muncă, serviciu militar, sancţiuni disciplinare etc.
De asemenea, o categorie aparte de informaţii care nu se referă direct la capacitatea propriu-zisă a persoanei de a exercita o funcţie publică, ci se referă la moralitatea persoanei vizate, din punctul de vedere al opiniei publice, poate fi informaţia
despre antecedentele penale, declaraţiile privind veniturile şi bunurile deţinute în
proprietate privată (art.13 din Legea nr.1264/2002), informaţiile ce relevă conflictele
de interese etc.
Informaţiile despre viaţa privată a persoanelor publice şi a persoanelor care exercită
funcţii publice pot fi dezvăluite dacă acestea constituie un subiect de interes public, legat
direct de modul în care ei şi-au exercitat sau îşi exercită atribuţiile. Răspîndirea acestor
informaţii nu trebuie să aducă prejudicii inutile terţilor.
16. Oricărei persoane îi este asigurat dreptul de acces la informaţia cu caracter personal despre sine. Acest drept include posibilităţile stabilite de art.8 alin.(5) din Lege,
care sunt modalităţi de realizare a acestui drept.
Dreptul de acces la informaţia cu caracter personal despre sine, de regulă, nu poate
fi limitat de către posesorul informaţiei. Spre exemplu: CEDO a considerat limitarea
accesului reclamantului la dosarul său, în care se conţineau precizări în privinţa copilăriei, educaţiei şi antecedentelor sale, ca fiind o încălcare a art.8 din Convenţie, deoarece
altă sursă de informaţie în privinţa trecutului şi a formării sale nu exista (cazul Gaskin
împotriva Regatului Unit), în acelaşi context, Curtea Europeană a relevat că, totuşi, accesul la informaţia despre sine, al persoanei la care se referă informaţia, poate fi limitat
în cazul în care interesul general este preeminent faţă de interesul personal de accesare
a informaţiei, iar această preeminenţă este controlată de un organ independent (cazul
Leander împotriva Suediei).
17. Dacă persoana la care se referă informaţia cu caracter personal nu consimte
divulgarea informaţiei, accesul la această informaţie poate fi permis doar prin hotărîre
judecătorească. Instanţa de judecată va admite cererea de furnizare numai dacă va stabili că divulgarea este în interes public, adică se referă la ocrotirea sănătăţii populaţiei,
securitatea publică şi protecţia mediului înconjurător. În acest context, se va analiza
balanţa dintre prejudiciul adus persoanei prin divulgare şi interesul public pentru informaţia respectivă, prin prisma „testului proporţionalităţii”. Dacă interesul public devansează prejudiciul adus persoanei, acţiunea de furnizare a informaţiei va fi admisă, în caz
contrar, soluţia fiind respingerea acţiunii.
Spre exemplu: în cazul M.S. împotriva Suediei, CEDO a considerat proporţională
măsura transmiterii detaliilor cu privire la starea sănătăţii reclamantei de către Serviciile
medicale către Casa securităţii sociale, deoarece detaliile respective erau pertinente pentru soluţionarea unei cereri de alocaţie a reclamantei depuse la Casa securităţii sociale,
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în mod similar, s-a hotărît în cazul Z. împotriva Finlandei, soluţionat prin Hotărîrea
CEDO din 25.02.1997.
18. Solicitantul informaţiei îşi poate exercita dreptul de acces la informaţie personal
sau prin reprezentant, împuternicit conform legislaţiei (art.10 alin.(1) din Lege).
Este pasibilă de solicitare orice informaţie, inclusiv informaţia oficială cu accesibilitate limitată.
Solicitantul este degrevat de obligaţia de a-şi justifica interesul pentru care solicită informaţia (spre exemplu: este nefondat refuzul instanţei de judecată, în calitate de
furnizor de informaţie, de a elibera informaţia referitoare la activitatea unui judecător,
motivat pe faptul că solicitantului nu i s-au afectat drepturile prin activitatea acestui
judecător, respectiv, solicitantul nu are interes în eliberarea acestei informaţii). Reieşind
din acest fapt, se deduce că solicitantul poate cere informaţia atît pentru sine, cît şi în
numele său, dar pentru o altă persoană. Astfel, verificarea de către furnizor a împuternicirilor, în cazul în care solicitantul cere informaţia în numele său, dar pentru o altă
persoană, este inoportună, aceasta fiind relevantă, sub aspect juridic, numai în cazul în
care se referă la informaţia cu caracter personal.
Prin „justificare a interesului” se înţelege explicarea şi dovada scopului pentru care
se cere informaţia. Solicitantul nu este obligat să dea explicaţii referitor la scopul utilizării ulterioare a informaţiei, iar furnizorul nu este în drept să ceară asemenea explicaţii.
Prin urmare, în documentele ce conţin informaţia solicitată, este inoportună indicarea
scopului pentru care este eliberată (ex.: „pentru prezentare la locul de muncă” etc.).
19. Dreptului persoanelor de a solicita informaţia oficială îi corespunde obligaţia
corelativă a furnizorului de a-i remite informaţia solicitată.
Obligaţiile furnizorului, prevăzute de art.11 din Lege, constituie particularităţi sau
mijloace de îndeplinire a obligaţiei generale de furnizare a informaţiei oficiale, din oficiu
sau la cerere.
Furnizorul este obligat să desemneze o persoană responsabilă de furnizarea informaţiei, iar absenţa fizică a acestei persoane (ex.: se află în concediu medical) nu justifică
un eventual refuz de a furniza informaţia.
20. Litigiile referitoare la acreditarea reprezentanţilor mass-media, deşi nu cad sub
incidenţa Legii privind accesul la informaţie în mod direct, avînd ca suport material
art.21 din Legea presei, vor fi examinate şi prin prisma art.10 alin.(6) din Lege, deoarece
acreditarea reprezintă o formă de fluidizare şi de intermediere, în scopul informării cetăţenilor şi a mijloacelor de informare în masă, în sensul art.10 din Lege.
Reieşind din principiile egalităţii în drepturi a jurnaliştilor, al libertăţii presei şi al
prezentării operative a informaţiei oficiale către jurnalişti, principii inserate în art.1, 3 şi
23 din Legea presei nr.243 din 26.10.1994, coroborate cu dispoziţiile enunţate în Lege,
se conchide că furnizorii au obligaţia de a furniza informaţia oficială mijloacelor de
informare în masă şi reprezentanţilor acestora fără discriminări. Refuzul de acreditare
sau retragerea acreditării unui jurnalist constituie o posibilitate a furnizorilor cu totul
excepţională. Ar putea să constituie un motiv de refuz în acreditare sau de retragere
a acreditării cazul în care jurnalistului i se impută fapte care împiedică desfăşurarea
normală a activităţii autorităţii publice şi care nu au legătură cu opiniile exprimate în
presă de respectivul jurnalist. Refuzul sau retragerea acreditării jurnalistului nu privează
mijlocul de informare în masă de dreptul de a obţine acreditarea pentru un alt jurnalist.
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21. Asigurarea accesului la informaţiile oficiale de către furnizorii de informaţii se
efectuează din oficiu (informarea activă) sau la cerere (informarea pasivă).
Pentru activitatea de înfăptuire a justiţiei de către instanţele judecătoreşti, prezintă
importanţă atît informarea activă, cît şi informarea pasivă, ambele modalităţi de informare fiind susceptibile de a provoca depunerea de acţiuni în instanţa de contencios
administrativ competentă.
22. Se va considera ilegal refuzul de a furniza informaţia pe motiv că aceasta este
disponibilă în mod public, adică informaţia a fost deja publicată.
Se subliniază că răspunsul trebuie să fie concret şi să se refere nemijlocit la obiectul cererii, fiind inadmisibil un răspuns evaziv, incomplet sau numai diriguitor, dar nu
concretizat. Spre exemplu: dreptul de acces la informaţiile oficiale se va considera lezat
dacă furnizorul indică în răspunsul oferit solicitantului doar anumite repere, în baza cărora solicitantul ar putea să apropie informaţia respectivă ulterior, după efectuarea unor
investigaţii suplimentare, în pofida faptului că furnizorul posedă informaţia solicitată în
forma, întinderea şi calitatea cerută (caz concretizat: se solicită informaţia despre salariul primit de către primarul unei localităţi, iar Primăria răspunde că salariul primarului
se calculează conform Legii despre salarizarea angajaţilor din sectorul bugetar).
23. Informaţia oficială poate fi solicitată prin două modalităţi, la alegerea solicitantului: cererea scrisă sau cererea verbală, conform art.12 alin.(1) din Lege.
Reprezentantul abilitat al furnizorului de informaţii nu este în drept de a refuza
înregistrarea cererii verbale, cu excepţia situaţiilor în care:
- nu este posibil un răspuns pozitiv privind furnizarea informaţiei;
- informaţia este indisponibilă momentan, astfel că cererea nu poate fi satisfăcută
imediat.
În cele două situaţii, concomitent cu refuzul de înregistrare a cererii, funcţionarul
va explica solicitantului cauza refuzului, precum şi posibilitatea depunerii unei cereri
scrise (art.12 alin.(4) din Lege).
Pentru probarea refuzului neîntemeiat de înregistrare a cererii, reieşind din elementele faptice necesare de dovedit, va fi admisibil orice mijloc legal de probă, inclusiv
proba cu martori, imprimările sonore etc.
În sensul art.12 din Lege, solicitarea informaţiei prin fax, telefon, e-mail şi alte mijloace similare se va considera, după caz, solicitare scrisă sau verbală, în dependenţă de
existenţa sau inexistenţa unei dovezi scriptice de depunere a cererii respective.
24. Solicitantul de informaţii va oferi, în cadrul cererii scrise, detalii suficiente şi
concludente pentru identificarea informaţiei solicitate. Această obligaţie nu include necesitatea specificării titlului şi/sau numărului de identificare al documentului, în care
este inserată informaţia respectivă. Astfel, este ilegal refuzul de înregistrare a cererii sau
de furnizare a informaţiei după înregistrarea cererii motivat pe neindicarea în cerere a
elementelor menţionate.
Suficienţa şi concludenta detaliilor oferite de către solicitant trebuie să permită furnizorului informaţiei posibilitatea de a identifica ca acţionînd cu diligentă, informaţia
solicitată.
Insuficienţa şi neconcludenţa detaliilor indicate în cerere nu poate constitui un motiv de refuz în înregistrarea cererii, dar poate constitui un temei de refuz în furnizarea
informaţiei, deoarece informaţia este nedeterminabilă.
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25. Cererea scrisă de furnizare a informaţiei oficiale urmează să conţină modalitatea de furnizare a informaţiei, aleasă de către solicitant, care trebuie să se încadreze în
una din cele prevăzute de art.13 din Lege.
Reieşind din sintagma prevăzută de art.12 alin.(2) lit.b) din Lege – „modalitatea acceptabilă de primire a informaţiei solicitate”, se conchide faptul că furnizorul nu este limitat, în
mod absolut, de modalitatea aleasă de solicitant, în cazul în care furnizorul este în imposibilitate obiectivă de a oferi informaţia în modul solicitat, el este în drept să o furnizeze într-o altă modalitate posibilă obiectiv, care să reflecte finalitatea asigurării dreptului de acces
la informaţia respectivă (spre exemplu: solicitantul cere expedierea informaţiei prin poşta
electronică, însă furnizorul nu dispune de mijloacele tehnice necesare, atunci furnizorul va
putea expedia informaţia prin scrisoare poştală; solicitantul cere copii de pe toată arhiva
instituţiei, iar furnizorul oferă posibilitatea consultării arhivei la sediul instituţiei).
Dacă furnizarea informaţiei, în modalitatea selectată de solicitant, este posibilă
obiectiv, dar implică cheltuieli pentru care sunt stabilite plăţi, conform art.20 din Lege,
furnizarea informaţiei se va efectua în modalitatea solicitată numai după achitarea plăţii
respective. Astfel, furnizorul va explica necesitatea achitării acestei sume, iar refuzul
furnizării informaţiei pentru neplata cheltuielilor suscitate de eventuala furnizare în
modalitatea aleasă se va considera legal.
26. Indiferent de modalitatea ei, furnizarea informaţiei se efectuează în baza obligaţiei legale a furnizorului, cu excepţia situaţiei în care informaţia solicitată are una din
următoarele caracteristici:
- analitică – cînd furnizarea este precedată de o investigaţie care se bazează pe studiul sistematic al unor elemente;
- de sinteză – cînd furnizarea este precedată de o cercetare bazată pe trecerea de la
particular la general;
- inedită – cînd informaţia posedată este prelucrată în aşa mod, încît se elaborează
o lucrare, un text nou, care nu a mai fost publicat sau cunoscut anterior.
Dacă informaţia solicitată se caracterizează prin una din particularităţile menţionate, aceasta va putea fi elaborată şi furnizată numai în baza unei obligaţii contractuale,
adică numai în urma încheierii unui contract între solicitant şi furnizor. Acesta nu este
un contract de adeziune, astfel că, la manifestarea voinţei de contractare din partea solicitantului, furnizorul nu va fi obligat să încheie contractul, baza executării obligaţiei de
furnizare fiind numai acordul de voinţă, rezultat în urma negocierii dintre părţi.
În cazul în care nu există un contract încheiat între părţi în situaţia prevăzută la alineatul precedent, furnizorul va elibera un răspuns la cererea de furnizare a informaţiei,
explicînd solicitantului faptul că informaţia are caracter analitic, de sinteză sau inedit,
avînd posibilitatea de a propune încheierea unui contract, plăţile fiind stabilite conform
art.20 alin.(3) din Lege. Acest răspuns nu va putea fi calificat ca refuz ilegal de furnizare
a informaţiei, cu excepţia cazului în care instanţa de judecată va aprecia că, informaţia
solicitată nu comportă nici unul din cele trei aspecte enunţate.
27. Dacă informaţia a fost elaborată în limba de stat, refuzul de a elibera o copie
a traducerii autentificate se va considera ilegal, iar instanţa, conform art.7 din Legea
nr.382/04.09.2001 cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor, va obliga furnizorul să-i elibereze informaţia
persoanei respective în limba solicitată.
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28. Dacă, în rezultatul informaţiilor primite, solicitantul cere noi informaţii aflate
în posesia furnizorului, indiferent de faptul dacă necesitatea cunoaşterii informaţiei respective a existat înainte de primirea informaţiei precedente sau a apărut după aceasta,
solicitarea va fi analizată ca o nouă cerere de furnizare a informaţiei, în termenele stabilite de Lege.
29. Orice decizie a furnizorului de informaţii, care rezultă din soluţionarea cererii
de acces la informaţiile oficiale, va fi comunicată solicitantului într-un mod ce ar garanta recepţionarea şi conştientizarea acesteia (art.15 alin.(3) din Lege).
Recepţionarea este un element care, în mod sistematic şi indirect, completează
art.12 alin.(2) din Lege, fapt din care rezultă necesitatea indicării în cadrul cererii a domiciliului sau adresei la care solicitantul doreşte să-i fie furnizată informaţia, în cazul în
care a ales modalitatea expedierii prin poştă. Dacă solicitantul a indicat în cerere o anumită adresă, iar furnizorul a expediat răspunsul la altă adresă, se va considera că dreptul
de acces la informaţie a fost încălcat.
Conştientizarea constă în înţelegerea de către solicitant a conţinutului răspunsului
oferit de către furnizor, astfel că acesta trebuie să fie prezentat într-o formă cît mai clară
şi accesibilă. Claritatea şi accesibilitatea informaţiei oferite se va aprecia de către instanţa
de judecată de la caz la caz.
30. Se va considera furnizare necorespunzătoare a informaţiei cazul în care dreptul
de liber acces la informaţie este lezat total sau parţial, prin următoarele modalităţi:
- furnizarea unei alte informaţii decît cea solicitată;
- furnizarea numai a unei părţi din informaţia solicitată;
- eliberarea unui extras dintr-un document, în cazul în care acesta nu conţine esenţa informaţiei solicitate, esenţă disponibilă şi care se află în posesia furnizorului;
- alte situaţii, în care informaţia este furnizată, dar într-un mod neadecvat, care nu
asigură finalitatea exercitării dreptului de acces la informaţie.
31. Conform art.16 alin.(1) din Lege, informaţia va fi furnizată, de regulă, în momentul
în care aceasta va fi disponibilă, adică atunci cînd informaţia se va afla în posesia furnizorului şi va fi susceptibilă de a fi remisă solicitantului, conform modalităţii alese. Conform art.3
din Legea presei, accesul mass-media la informaţiile oficiale trebuie să fie operativ.
Se subliniază necesitatea de a nu confunda termenele de furnizare a informaţiei cu
termenele stabilite de art.8 din Legea cu privire la petiţionare.
Indiferent de dificultăţile întîmpinate la furnizarea informaţiei solicitate, termenul
maxim de furnizare a informaţiei este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii,
cu excepţia situaţiilor prevăzute la art.16 alin.(2) din Lege, în prezenţa cărora termenul
poate fi prelungit în modul stabilit cu 5 zile lucrătoare.
Prezintă importanţă juridică data înregistrării cererii şi data înregistrării răspunsului la cerere, data recepţionării informaţiei de către solicitant fiind insignifiantă.
Încălcarea termenelor sau nerespectarea procedurii de prelungire a termenului
constituie o atingere a dreptului de acces la informaţiile oficiale.
Din natura juridică a termenelor de furnizare a informaţiei şi din principiul continuităţii serviciilor publice, rezultă că vor fi inadmisibile în proces probele ce dovedesc
indisponibilitatea anumitor persoane angajate ale furnizorilor de informaţii în perioada
vizată, pe care s-ar sprijini pîrîţii (furnizorii) pentru motivarea temeiniciei omiterii termenului de furnizare a informaţiei.
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Concomitent, la individualizarea răspunderii civile a furnizorului pentru lezarea
dreptului de acces la informaţie, se va ţine cont de mărimea perioadei de încălcare a
termenului legal.
32. Readresarea cererilor de solicitare a informaţiei oficiale se operează numai în
privinţa celor întocmite în formă scrisă. Aceasta se va efectua cu respectarea următoarelor condiţii:
- readresarea se face doar către un alt furnizor de informaţii, aceasta fiind inadmisibilă în privinţa unei alte persoane fizice sau juridice care nu deţine statutul de furnizor
de informaţii, faptul contrar constituind o încălcare a dreptului de acces la informaţie;
- readresarea se face numai cu acordul solicitantului de informaţii. Dacă solicitantul nu este de acord cu readresarea, furnizorul este obligat să răspundă prin aceea că nu
este posesor al informaţiei solicitate;
- informarea obligatorie a solicitantului de informaţie, în decurs de 3 zile lucrătoare
de la momentul primirii cererii, cu privire la readresarea acesteia. Funcţionarii responsabili sunt obligaţi să înregistreze cererile în aceeaşi zi cu primirea, astfel că data primirii
va fi data înregistrării, cu excepţia cazului în care se face proba contrară;
- readresarea se face numai în două cazuri exhaustiv prevăzute de art.17 din Lege:
a) informaţia solicitată nu se află în posesia furnizorului; b) informaţia solicitată este
deţinută, concomitent, şi de un alt furnizor, însă într-o altă formă, care ar satisface mai
deplin interesul faţă de informaţie al solicitantului. Este inadmisibilă invocarea altor
motive pentru readresare.
33. Refuzul de acces la informaţie trebuie să întrunească condiţiile de formă şi conţinut prevăzute la art.19 alin.(1) din Lege, în raport cu care se va aprecia legalitatea şi
temeinicia acestuia.
Refuzul de a furniza informaţia deţinută este justificat în următoarele cazuri:
- informaţia este cu accesibilitate limitată, iar interesul public nu depăşeşte interesul
legitim protejat;
- informaţia este cu caracter personal, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art.8 alin.
(7) din Lege;
- există o hotărîre judecătorească definitivă de respingere a cererii de acces la informaţie, iar solicitantul se adresează cu aceeaşi cerere, în mod repetat, în privinţa aceleiaşi
informaţii;
- furnizorul a oferit recent informaţia solicitată aceluiaşi solicitant;
- alte cazuri, în care se dovedeşte reaua-credinţă a solicitantului în sensul art.9 CC.
Refuzul de a furniza informaţia va putea fi exercitat, fără a se indica faptul dacă
furnizorul deţine sau nu informaţia cu accesibilitate limitată, numai în anumite circumstanţe, cînd se poate presupune în mod rezonabil că recunoaşterea existenţei sau
inexistenţei acestor informaţii, prin sine, poate constitui o dezvăluire periculoasă pentru
interesele legitim protejate.
34. Condiţionarea furnizării informaţiei solicitate, prin achitarea unor plăţi în mărimi mai mari decît cele stabilite de organele reprezentative sau prin achitarea unor
sume în cazurile în care, potrivit art.20 din Lege, informaţia este pusă la dispoziţie fără
plată, se va considera încălcare a dreptului de liber acces la informaţia oficială, cu consecinţele legal stabilite. De asemenea, va constitui o atingere a dreptului de acces la informaţie faptul stabilirii şi imputării solicitantului de informaţie, de către furnizor, a
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unor plăţi ce depăşesc mărimea cheltuielilor suportate pentru efectuarea copiilor de pe
documente, expedierea acestora solicitantului şi/sau pentru traducerea informaţiei ce se
conţine în document la cererea solicitantului.
Dacă mărimile plăţilor stabilite de organele reprezentative depăşesc mărimile cheltuielilor suportate de furnizor pentru eliberarea informaţiei, actul normativ, prin care
au fost stabilite plăţile, este pasibil de a fi anulat pe calea excepţiei de ilegalitate, conform
art.13 din Legea contenciosului administrativ.
35. Deoarece există o multitudine de denumiri date acţiunilor ce rezidă din aplicarea Legii, respectiv, în scopul asigurării consecvenţei şi unicităţii acestora, acţiunile vizate se vor denumi „acţiuni cu privire la contestarea actului de furnizare sau nefurnizare
a informaţiei oficiale”.
36. Persoana care se consideră lezată de către furnizorul de informaţii într-un drept
sau interes legitim al său, într-una din formele prevăzute de art.21 alin.(3) din Lege, dispune de dreptul de a ataca acţiunile furnizorului, atît pe cale extrajudiciară, cît şi direct
în instanţa de judecată. Excepţie constituie situaţia prevăzută la art.22 alin.(3) din Lege,
în prezenţa căreia este imposibilă procedura extrajudiciară, cererea fiind adresată numai
direct în instanţa de judecată.
Astfel, procedura extrajudiciară nu este obligatorie pentru această categorie de cauze, legea instituind proceduri alternative de soluţionare a lor, iar nerespectarea procedurii extrajudiciare nu va atrage restituirea cererii de chemare în judecată, fiind inaplicabil
temeiul prevăzut de art.170 alin.(1) lit.a)CPC.
37. Dispoziţiile procedurale prevăzute de Legea cu privire la petiţionare şi de Legea
contenciosului administrativ se vor aplica în măsura în care nu contravin art.21-24 din
Lege, ultimele avînd caracter special faţa de primele sub aspectul enunţat.
38. Competenţa jurisdicţională de examinare a litigiilor ce rezultă din aplicarea Legii aparţine instanţelor judecătoreşti de grade diferite, conform art.32 alin.(2), 33 alin.(2)
CPC, care vor judeca aceste pricini în calitate de instanţe de contencios administrativ.
39. În cadrul etapei de pregătire a cauzei pentru judecare, judecătorul, printre celelalte acte, va îndeplini actele de pregătire specifice acestor cauze: va soluţiona problema
atragerii în proces a funcţionarului responsabil de furnizarea informaţiei, care va fi atras
în calitate de intervenient accesoriu (în interesele furnizorului) sau în calitate de copîrît
(la cererea reclamantului), după caz; va reclama de la furnizor, la cererea reclamantului
(solicitantul de informaţie), registrele de evidenţă a cererilor de furnizare a informaţiei;
va atrage în calitate de intervenienţi persoanele ale căror interese ar putea fi lezate prin
eventuala divulgare a informaţiei.
În legătură cu aspectele de pregătire pentru judecarea cauzelor enunţate, se subliniază următoarele:
- în litigiile respective, solicitantul de informaţii deţine calitatea de reclamant, iar
furnizorii – calitatea procesuală de pîrît;
- funcţionarul responsabil de furnizarea informaţiei poate fi atras în proces, de regulă, în calitate de intervenient accesoriu, la cererea sa, a uneia din părţi sau din oficiu de
către instanţă, conform art.67 alin.(3) CPC. Din oficiu, instanţa va dispune atragerea în
proces a funcţionarului dacă nu există o cerere în acest sens, însă circumstanţele importante ale cauzei vor putea fi elucidate numai prin atragerea funcţionarului care a intrat
în contact cu reclamantul în cadrul procedurii de furnizare a informaţiei;
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- în calitate de copîrît, conform art.20 din Legea contenciosului administrativ, funcţionarul va fi atras numai dacă cererea de chemare în judecată este formulată şi împotriva acestuia şi numai dacă au fost solicitate despăgubiri;
- dacă furnizorul de informaţii nu a numit o persoană responsabilă pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informaţiei oficiale, conform art.11 alin.(2) lit.b) din
Lege, în calitate de intervenient sau, după caz, de pîrît, va fi atras funcţionarul care, în
mod nemijlocit, a elaborat actul contestat de furnizare a informaţiei sau a refuzat accesul
la informaţia oficială;
- dacă cererea de furnizare a informaţiei a fost readresată, calitatea de pîrît va aparţine furnizorului căruia i-a fost readresată cererea.
40. La cererea de chemare în judecată privind contestarea actului de furnizare sau
nefurnizare a informaţiei oficiale, printre actele prevăzute de art.167 CPC, necesare de a
fi anexate, figurează inclusiv cererea scrisă adresată furnizorului. Aceasta nu constituie
o dovadă a respectării procedurii prealabile extrajudiciare, care nu este obligatorie în
aceste litigii, dar constituie o probă la dosar, care, eventual, dovedeşte refuzul de a furniza informaţia, coroborat cu alte probe.
Concomitent, în cazul în care se contestă actul de furnizare a informaţiei (dar nu de
nefurnizare), la cerere se va anexa şi actul respectiv.
Dacă nu sunt anexate actele menţionate, se va proceda conform art.171 CPC.
41. În legătură cu faptul că litigiile ce formează obiectul prezentei hotărîri sunt
examinate în ordinea contenciosului administrativ, conform art.85 alin.(1) lit.d) CPC,
reclamanţii sunt scutiţi de plata taxei de stat.
Totodată, pîrîţii (furnizorii de informaţii) sunt scutiţi de taxa de stat numai în cazurile expres prevăzute (ex.: autorităţile publice centrale), în celelalte cazuri (ex.: persoanele private ce prestează servicii publice) pîrîţii vor fi obligaţi la plata taxei de stat în
cazul admiterii acţiunii.
42. Conform art.21 alin.(5) din Lege coroborat cu art.23 alin.(3)-(5) CPC, instanţa de judecată, la examinarea cererilor privind contestarea actelor de furnizare
sau nefurnizare a informaţiei, va putea dispune examinarea cauzei în şedinţă închisă,
pentru a evita divulgarea informaţiilor, în privinţa cărora accesul limitat ar putea fi
îndreptăţit.
Caracterul închis al şedinţei de judecată se va dispune prin încheiere motivată. Motivarea va consta în expunerea indiciilor care demonstrează eventualitatea îndreptăţirii
limitării accesului la informaţia vizată, ceea ce nu înseamnă că instanţa se va expune
asupra îndreptăţirii propriu-zise a accesului limitat la informaţie, deoarece aceasta ar
constitui o antepronunţare asupra fondului litigiului, care atrage recuzarea judecătorului, conform art.50 alin.(1) lit.d) CPC.
43. Termenul de sesizare a instanţei de contencios administrativ este de o lună, iar
momentul de la care curge diferă în dependenţă de faptul dacă reclamantul a parcurs
sau nu procedura prejudiciară facultativă, prevăzută de art.21 alin.(1) din Lege:
a) dacă reclamantul a parcurs această procedură, termenul curge din momentul în
care a fost comunicat răspunsul conducerii furnizorului de informaţii şi/sau organului
superior al acestuia, iar dacă nu a primit răspuns - de la data la care trebuia să-l primească, adică la expirarea a 8 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei (art.22 alin.(2) din
Lege);
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b) dacă reclamantul a sesizat direct instanţa de judecată, termenul va curge de la
data primirii răspunsului de la furnizorul de informaţii sau, în caz că nu a primit răspuns, de la data la care trebuia să-l primească, adică de la expirarea termenului de 15,
respectiv, 20 de zile lucrătoare, prevăzute de art.16 alin.(1) şi (2) din Lege.
44. Cererea privind contestarea actului de refuz în furnizarea informaţiei nu va
putea fi respinsă pe motiv că răspunsul furnizorului la cererea de eliberare a informaţiei
are caracter explicativ, în sensul explicaţiilor oferite de Plenul Curţii Supreme de Justiţie
prin Hotărîrea nr.27 din 24.12.2001 „Cu privire la practica aplicării de către instanţele
judecătoreşti a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ”, deoarece, chiar
dacă ar conţine anumite explicaţii, în fond, răspunsul respectiv are ca finalitate furnizarea sau nefurnizarea informaţiei, acte susceptibile de a fi contestate.
45. Pe parcursul examinării pricinii, în particular în dependenţă de cerinţele înaintate, instanţa va cerceta şi se va expune asupra următoarelor circumstanţe:
- existenţa adresării reclamantului către pîrît cu o cerere privind furnizarea informaţiei oficiale;
- termenul în cadrul căruia s-a oferit răspunsul la cerere, dacă a expirat termenul în
cadrul căruia furnizorul trebuia să remită informaţia;
- deţinerea informaţiei de către pîrît sau inexistenţa informaţiei solicitate în posesia
acestuia;
- dacă informaţia se încadrează în categoriile de informaţii cu accesibilitate limitată;
- preponderenţa interesului public pentru divulgarea informaţiei cu caracter limitat;
- a avut sau nu reclamantul acces real la informaţia solicitată;
- corespunde răspunsul oferit de pîrît cu informaţia solicitată de reclamant, cu constatarea părţii în care informaţia este necorespunzătoare;
- dacă informaţia a ajuns la destinatar în termenul stabilit;
- existenţa şi întinderea prejudiciului cauzat prin nefurnizarea sau furnizarea defectuoasă a informaţiei oficiale;
- alte circumstanţe care se impun a fi constatate pentru soluţionarea corectă a cauzei deduse judecăţii.
46. În cazul admiterii cererii de chemare în judecată, instanţa va hotărî anularea
actului de furnizare necorespunzătoare sau de nefurnizare a informaţiei oficiale, cu obligarea furnizorului de a elibera informaţia solicitată sau de a o furniza în modul corespunzător.
Faptul furnizării informaţiei pe parcursul examinării cauzei nu va determina respingerea acţiunii ca neîntemeiată, deoarece acest fapt semnifică recunoaşterea acţiunii
de către pîrît. Astfel, în cazul sus-menţionat, în legătură cu faptul furnizării informaţiei
solicitate, coroborat cu celelalte probe care conduc spre concluzia temeiniciei cererii de
chemare în judecată, instanţa va dispune admiterea cererii, anularea actului contestat,
va lua act că informaţia a fost deja furnizată şi va dispune neexecutarea hotărîrii judecătoreşti în această parte, va soluţiona problema repartizării cheltuielilor de judecată
conform art.94 CPC, precum şi chestiunea compensării prejudiciului material şi moral
cauzat prin nefurnizarea informaţiei oficiale în termenul legal stabilit.
47. Dacă funcţionarul public, care a refuzat eliberarea informaţiei sau a furnizat-o
într-un mod necorespunzător, figurează în proces în calitate de copîrît, în cazul admi-
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terii pretenţiei de încasare a despăgubirilor, acesta va putea fi obligat la plata acestora
în mod solidar cu furnizorul de informaţii, la care este angajat funcţionarul respectiv
(art.20 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ). Funcţionarul public care a încălcat dispoziţiile legii, în contextul furnizării informaţiei oficiale, nu este privat de posibilitatea chemării în garanţie a superiorului său ierarhic, care i-a ordonat de a nu furniza sau de a furniza informaţia în modul calificat ca fiind „necorespunzător”, conform
art.20 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ.
Faptul răspunderii civile, la care poate fi atras funcţionarul conform alineatului
precedent, nu-l degrevează pe acesta de răspunderea administrativă, la care poate fi tras
conform art.199/7 din CCA, iar în cazul în care fapta persoanei responsabile întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.180 CP al RM, aceasta va fi trasă
la răspundere penală, în ordinea prevăzută de Codul de procedură penală al RM.
48. Cererile privind accesul la informaţiile ce se conţin în dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti nu intră sub incidenţa Legii privind accesul la informaţie, aceste
informaţii fiind susceptibile de furnizare în modul stabilit de legea procesuală care este
aplicabilă categoriei respective de pricini (CPP, CPC).
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			

Ion MURUIANU

Chișinău, 2 aprilie 2007
Nr. 1
Anexă
la Hotărîrea Plenului
Relevanţa anexei, constituită din următoarele acte normative sau de recomandare, naţionale şi internaţionale, rezidă din pct.1 al prezentei hotărîri:
- Convenţia ONU împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31.11.2003;
- Convenţia CE pentru protecţia persoanelor cu privire la procesarea automată a
datelor personale;
- Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.408/12.12.1990;
- Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului din 25.06.1998 de la Aarhus, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.346-XIV din 07.04.1999;
- Recomandarea nr.(2002)2 a CM al CE către statele membre privind accesul la
documentele publice, precum şi alte recomandări „verticale”;
- Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000;
- Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006;
- Legea privind Fondul Arhivistic al R. Moldova nr.880 din 22.01.1992;
- Legea cu privire la secretul de stat nr.106 din 17.05.1994;
- Legea securităţii statului nr.618 din 31.10.1995;
- Legea privind organele securităţii statului nr.619 din 31.10.1995;
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- Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM nr.753 din 23.12.1999;
- Legea cu privire la combaterea terorismului nr.539 din 12.10.2001;
- Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat nr.467 din
21.11.2003;
- Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale nr.173 din
06.07.1994;
- Legea cu privire la secretul comercial nr.171 din 06.07.1994
- Legea privind Curtea de Conturi nr.312 din 08.12.1994;
- Legea cu privire la statutul judecătorului nr.544 din 20.07.1995;
- Legea privind activitatea operativă de investigaţii nr.45 din 12.04.1994;
- Legea privind protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane
care acordă ajutor în procesul penal nr.1458 din 28.01.1998;
- Legea cu privire la avocaţii parlamentari 1349 din 17.10.1997;
- Legea cu privire la poliţie nr.416 din 18.12.1990;
- Legea cu privire la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni nr.216 din
29.05.2003;
- Legea cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale nr.1086 din 23.06.2000;
- Codul audiovizualului, adoptat prin Legea nr.260-XVI din 27 iulie 2006;
- Nomenclatorul persoanelor cu funcţii de răspundere, învestite cu împuterniciri
de a atribui informaţiile la secret de stat, aprobat prin Decretul Preşedintelui RM nr.
27din 14.02.1996;
- alte acte normative tangenţiale cu materia respectivă.
[Anexă modificată prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 22.12.2008]
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la aplicarea unor dispoziţii ale Codului civil şi ale altor
acte normative referitoare la dreptul de proprietate privată
asupra imobilelor, inclusiv asupra construcţiilor anexe
nr. 2 din 27.03.2006
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2006, nr.12, pag.14
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.25 din
16.10.2017
Dreptul de proprietate constituie o realitate juridică garantată de art.46 alin.(1)
din Constituţia RM, art.316 alin.(2) CC şi protejată de art.1 din Protocolul nr.1 al
Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Dreptul
de proprietate privată asupra imobilelor cu destinaţie de locuinţă şi construcţiilor auxiliare acestora alcătuieşte o valoare materială preponderentă în cadrul patrimoniului
unei persoane.
Analizînd rezultatele generalizării practicii judiciare privind aplicarea de către instanţele judecătoreşti a dispoziţiilor Codului civil relativ la litigiile ce au ca obiect tematica enunţată, Plenul CSJ constată aplicarea, în general, corectă a legislaţiei la examinarea acestor categorii de cauze. Concomitent, au fost depistate anumite erori de interpretare sau cazuri de aplicare neunitară a acestor dispoziţii, în special la: atragerea în proces
a persoanelor interesate, competenţa materială a instanţelor judecătoreşti, legalizarea
construcţiilor neautorizate, clarificarea statutului juridic al imobilului, calificarea tipului de proprietate, constatarea tuturor circumstanţelor cauzei, în special a celor legate de
actele de proprietate, etc., fapt care constituie un impediment determinant în realizarea
finalităţii actului decizional al justiţiei.
În scopul înlăturării erorilor comise de către instanţe şi aplicării unitare a legislaţiei
respective, în baza art.2 lit.e), art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de
Justiţie şi art.17 CPC, Plenul Curţii Supreme de Justiţie
EXPLICĂ:
1. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra necesităţii aplicării conforme şi
unitare a reglementărilor directe sau tangenţiale cu dreptul de proprietate privată asupra imobilelor cu destinaţie de locuinţă şi construcţiilor auxiliare acestora. Aceste reglementări sunt inserate în special în: Constituţia RM, Codul civil, Codul familiei, Codul
cu privire la locuinţe, Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.98,
Legea condominiului în fondul locativ nr.913-XIV din 30.03.2000, Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr.835-XII din 17.05.96, Legea cu privire
la formarea bunurilor imobile nr.354-XV din 28.10.2004, Hotărîrea Guvernului nr.61
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din 29.01.99 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile, Hotărârea Guvernului nr.361 din 25.06.1996 cu privire la verificarea proiectelor şi
a execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor şi Legea
nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.25 din 16.10.2017]
2. Dreptul de proprietate asupra locuinţei şi construcţiilor auxiliare ca parte integrantă a obiectului proprietăţii este protejat şi, în acelaşi timp, garantat de lege, indiferent de titularul dreptului de proprietate, tipul sau forma proprietăţii.
Reieşind din prevederile art.288 alin.(2) CC, obiectele materiale ale dreptului de
proprietate incidente explicaţiilor prezentei hotărîri sunt: apartamentele, obiectele imobiliare aflate în proprietate comună ce fac parte din condominiu, anexele apartamentelor, casele de locuit şi construcţiile auxiliare ale acestora.
În cazul în care există dubii asupra aprecierii construcţiei ca fiind bun mobil sau
imobil (ex.: o gheretă), aceasta se va aprecia după criteriul posibilităţii deplasării acestui
bun fără a-i cauza prejudicii considerabile (art.288 alin.(2) CC). Prin prejudiciu considerabil se înţelege afectarea bunului în măsura în care nu mai poate fi utilizat conform
destinaţiei.
3. Conform art.315 alin.(1) CC, proprietarul are dreptul de posesiune, de folosinţă
şi de dispoziţie asupra bunului.
Persoana ca proprietar al locuinţei îşi exercită atributele dreptului de proprietate
conform destinaţiei acesteia, adică poate locui în imobil, singur sau cu familia, poate
transmite folosinţa în baza unui contract sau poate înstrăina acest imobil, respectînd
rigorile legii.
4. În scopul soluţionării corecte a cererilor ce au ca obiect dreptul de proprietate
asupra imobilului locativ sau anexelor acestuia, se va verifica existenţa la dosar a probelor care dovedesc dreptul de proprietate sau a celor care justifică declararea dreptului de
proprietate asupra bunului sau cotelor-părţi din proprietate. De exemplu: extrasul din
registrul bunurilor imobile de la Oficiul Cadastral Teritorial, după caz, însoţit de planul
cadastral sau geometric al imobilului; certificatul de moştenitor legal sau testamentar;
contractele de vînzare-cumpărare, donaţie şi alte contracte de transmitere a proprietăţii
existente în vigoare; poate fi solicitat planul cadastral al casei, schema terenului şi alte
acte necesare pentru atingerea obiectivului de soluţionare corectă a cauzei.
Instanţa de judecată, la cererea părţilor, poate contribui la prezentarea probelor
respective (ex.: solicitarea de la OCT a extrasului din registru) în conformitate cu art.9
alin.(1) şi 119 alin.(1) CPC, cheltuielile necesare prezentării probelor fiind suportate de
către persoana interesată.
5. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra necesităţii respectării dispoziţiilor
legale referitoare la competenţa materială şi cea teritorială, la procedura în care se va
examina cauza, reieşind din multitudinea de acţiuni generate de dreptul de proprietate
asupra imobilelor cu destinaţie de locuinţă şi anexelor acestora, ţinîndu-se cont de următoarele nuanţe orientative:
- regula o constituie competenţa materială a instanţei de drept comun, cu examinare în cadrul procedurii contencioase;
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- examinarea de către instanţa de drept comun în cadrul procedurii speciale (ex.:
constatarea faptului uzucapiunii);
- examinarea în instanţa de contencios administrativ, cînd obiectul litigiului se referă la acte sau contracte administrative, cu respectarea procedurii prealabile;
- competenţa teritorială în acţiunile cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilelor este excepţională şi aparţine instanţelor de la locul aflării acestor bunuri (art.40
alin.(1) CPC).
51. Se va reţine că prin Legea pentru completarea Codului de procedură civilă al
Republicii Moldova nr.31 din 17.03.2017, Codul de procedură civilă a fost completat cu
art.1811, prin care medierea judiciară este o modalitate obligatorie de soluţionare amiabilă a pretenţiilor adresate instanţei judecătoreşti, în litigiile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor între persoane fizice şi/sau juridice de drept privat.
[Pct.51 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.25 din 16.10.2017]
52. Recunoaşterea dreptului de proprietate şi înregistrarea construcţiilor neautorizate constituie substituirea de către instanţele judecătoreşti a atribuţiilor organelor
competente, în aprecierea unor aspecte ce ţin de interesul public, asigurarea calităţii în
construcţie, corespunderea imobilului neautorizat cerinţelor de exploatare a acestora,
care sunt stabilite de Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 şi Legea
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie nr.163 din 09.07.2010, precum şi
de alte acte normative incidente. Aceste cereri nu se judecă în procedura civilă. Respectiv, instanţele de judecată vor refuza primirea cererilor, conform art.169, alin.(1), lit.a)
CPC sau vor dispune încetarea proceselor, potrivit art.265, lit.a) CPC.
Dacă totuşi judecătoriile vor adopta hotărâri privind fondul acestei categorii de
cauze, interpretarea corectă a normelor materiale şi procesuale revine instanţelor judecătoreşti ierarhic superioare. Acestea vor exercita împuternicirea de a casa respectivele
hotărâri judecătoreşti şi de a decide încetarea proceselor, în corespundere cu art.265,
lit.a) CPC.
(Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr.7 din 01 noiembrie 2012 privind examinarea cererilor despre recunoaşterea dreptului de proprietate asupra construcţiilor
neautorizate).
[Pct.52 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.25 din 16.10.2017]
6. Dreptul de proprietate asupra imobilelor cu destinaţie locativă se consideră dobîndit în momentul înregistrării de stat, în registrul bunurilor imobile; dar nu în momentul perfectării notariale a contractului de înstrăinare, emiterii actului administrativ,
rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti, care constituie temeiuri de înregistrare a
dreptului (art.321 alin.(2), art.290 CC).
La soluţionarea litigiului asupra imobilului, apărut înainte de finalizarea construirii
şi înregistrării lui, instanţa judecătorească nu va putea să recunoască dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv, ci numai asupra materialelor de construcţie din care
este alcătuit imobilul, cu posibilitatea ulterioară a proprietarului materialelor şi al auto-
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rizaţiei de construcţie de a continua construirea şi a înregistra dreptul de proprietate pe
cale administrativă, în cazul în care construcţia este realizată în coparticipaţie, reieşind
din măsura procentuală a stadiului de construcţie şi posibilitatea tehnică de partajare în
natură a imobilului în părţi separate, construcţia cărora poate fi finalizată după partaj,
la cerere instanţa poate împărţi construcţia nefinalizată, cu posibilitatea înregistrării ulterioare pe cale administrativă a dreptului de proprietate pentru fiecare titular al părţii
sale din construcţie, după finalizarea şi darea în exploatare a construcţiei.
7. În cazul în care au fost încheiate mai multe acte de dispoziţie asupra imobilului
cu destinaţie locativă, incompatibile între ele, nu sunt aplicabile dispoziţiile art.205 alin.
(2) CC, conform cărora produce efecte doar actul care a fost încheiat primul, aceste
dispoziţii avînd caracter general; pe de altă parte, va produce efecte juridice doar actul
care a fost înregistrat la OCT conform art.214, 321 alin.(2) CC, aceste dispoziţii avînd
caracter special faţă de regula generală instituită de art.205 alin.(2) CC.
Astfel, în cazul în care proprietarul bunului imobil cu destinaţie de locuinţă a dispus de bunul respectiv, în una din formele prevăzute de lege (vînzare-cumpărare, donaţie etc.), în favoarea mai multor persoane, prin acte de dispoziţie succesive, va produce
efecte juridice „erga omnes” (prin opozabilitate) numai actul juridic înregistrat la OCT,
momentul înregistrării constituind în acest sens, conform art.321 alin.(2) CC, momentul dobîndirii dreptului de proprietate. Dacă actul juridic a fost încheiat, dar nu a fost
înregistrat, acest act produce efecte „inter pares” (numai între părţi), nefiind opozabil
terţilor. În consecinţă, s-ar putea ca un act juridic încheiat mai înainte, sub aspect temporal, să nu producă efecte juridice pentru terţi, în detrimentul altui act juridic încheiat
posterior, dar înregistrat la OCT.
8. Dacă actul juridic referitor la bunul imobil cu destinaţie de locuinţă şi construcţiile anexe este întocmit în forma prevăzută de lege, însă partea obligată se eschivează
de la înregistrarea acestui act, instanţa de judecată, la cererea părţii interesate, poate să
dispună, prin hotărîre, înregistrarea actului juridic respectiv (art.215 CC).
În cadrul dispozitivului hotărîrii judecătoreşti se vor indica, în mod obligatoriu:
datele necesare înregistrării, data perfectării contractului, datele de identificare ale imobilului, după caz, datele părţilor din imobil la care se referă contractul, datele de identificare ale contractanţilor, drepturile de care se grevează imobilul. În acest caz, litigiul se va
examina în ordinea generală stabilită (contencioasă), caz care nu trebuie confundat cu
situaţia în care refuzul OCT de înregistrare este nejustificat, cînd acţiunea se va examina
în ordinea contenciosului administrativ.
9. Deşi legea nu prevede expres o anumită formă pentru încheierea contractului
de vînzare-cumpărare a imobilului cu destinaţie de locuinţă, reieşind din prevederile
art.210 alin.(1) CC şi din faptul notoriu că preţul imobilului depăşeşte suma de 1000
lei, precum şi din faptul că legea civilă stabileşte ca moment de dobîndire a dreptului de
proprietate asupra imobilului – momentul înregistrării contractului (art.321 alin.(2) şi
art.290 CC), se impune, practic, încheierea contractelor respective în formă scrisă (fie
autentică, fie privată).
În cazul în care contractul de înstrăinare a imobilului locativ şi a construcţiilor
auxiliare s-a încheiat printr-un înscris sub semnătură privată – recipisă, părţile obligîndu-se la autentificarea notarială ulterioară, iar una dintre părţi a executat total sau parţial contractul (ex.: cumpărătorul a achitat suma de bani), cealaltă parte eschivîndu-se
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de la autentificarea notarială, la cererea părţii care a executat total sau parţial contractul,
dacă se constată că contractul nu conţine elemente ce contravin legii, instanţa va declara
valabilitatea contractului de înstrăinare.
Hotărîrea judecătorească de admitere a cererii respective va constitui temei de înregistrare a dreptului de proprietate la organul cadastral (art.213 CC).
În situaţia în care contractul respectiv a fost încheiat în forma cerută de lege (scrisă), însă una dintre părţi se eschivează de la înregistrarea cadastrală a acestuia sau a
expirat termenul de înregistrare prevăzut de lege, la cererea celeilalte părţi, instanţa de
judecată va dispune înregistrarea actului juridic. În calitate de temei al înregistrării va
figura actul juridic, dar nu hotărîrea judecătorească. Actul de dispoziţie judecătoresc, în
acest caz, are caracter confirmativ, dar nu declarativ de drepturi (art.215 CC).
Reieşind din dispoziţiile art.210 alin.(1) CC, care prevăd necesitatea încheierii în
formă scrisă a contractului, valoarea obiectului căruia depăşeşte suma de 1000 lei, coroborate cu prevederile art.211 alin.(1) CC, conform cărora nerespectarea formei scrise
face să decadă părţile din dreptul de a solicita proba cu martori pentru dovedirea actului
juridic, în cazul inexistenţei unei dovezi scrise despre încheierea contractului de vînzare-cumpărare (recipisă), instanţa va respinge ca neîntemeiată acţiunea de recunoaştere
a valabilităţii contractului respectiv (verbal), cu excepţia situaţiei în care partea adversă
recunoaşte încheierea contractului, în urma audierii conform art.118 alin.(2) CPC. Situaţia respectivă nu va putea fi considerată ca antecontract, deoarece, conform art.679
alin.(3) CC, forma necesară de a fi respectată la încheierea antecontractului este cea
prevăzută de lege pentru contract.
Dacă prin întîrzierea autentificării şi, respectiv, înregistrării dreptului de proprietate s-au cauzat prejudicii părţii care a executat contractul, la cererea acesteia, instanţa va
dispune încasarea pagubei conform art.14 CC.
Hotărîrea judecătorească definitivă va constitui temei de înregistrare a dreptului de
proprietate la OCT, aceasta înlocuind actul juridic în forma notarială.
10. În situaţia în care părţile contractuale au convenit asupra clauzelor contractuale
(inclusiv preţul), au încheiat contractul de vînzare-cumpărare a imobilului cu destinaţie
de locuinţă, însă cumpărătorul nu şi-a executat obligaţia de plată sau a executat-o numai
parţial (inclusiv în cazul în care obligaţiile sunt afectate de termen), vînzătorul nu va
putea invoca faptul că s-au modificat împrejurările care au stat la baza încheierii contractului (art.623 CC, de exemplu: timp de un an de la încheierea contractului s-a dublat
preţul la apartament) pentru a refuza executarea acestuia (a solicita rezoluţiunea) sau a
solicita ajustarea lui la noile împrejurări, deoarece, conform art.572 alin.(2) CC, obligaţia se execută în modul corespunzător, adică în modul în care este prevăzut în contract,
sub acest aspect operînd principiul nominalismului monetar, cu excepţia situaţiei în
care părţile au prevăzut altfel în contract.
În cazul refuzului de executare a obligaţiei de către una din părţile contractante,
cealaltă parte va dispune de dreptul de a solicita repararea prejudiciului pricinuit prin
neîndeplinirea obligaţiei.
11. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra faptului că cererea de înregistrare în registrul bunurilor imobile poate fi respinsă numai din motivele prevăzute de
art.31 alin.(1) din Legea cadastrului bunurilor imobile, în caz contrar refuzul fiind nejustificat.
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Actul de refuz în primirea cererii de înregistrare a dreptului de proprietate, precum
şi refuzul neîntemeiat de furnizare a informaţiei cadastrale, poate fi atacat în ordinea
contenciosului administrativ.
Adresarea în instanţă este condiţionată de respectarea procedurii prealabile.
12. Înregistrarea de stat a dreptului de proprietate asupra imobilului locativ şi construcţiilor anexe, de regulă, se efectuează pe numele persoanei căreia i s-a autorizat construcţia sau pe numele persoanei care este titular nominal al unuia din actele prevăzute
de art.28 alin.(1) din Legea cadastrului bunurilor imobile.
Participarea la construcţia sau dobîndirea imobilului pe altă cale a altor membri ai
familiei (cu excepţia soţilor, cînd nu există contract matrimonial), a rudelor sau a altor
persoane poate servi drept temei de recunoaştere a cotei-părţi din proprietate, dacă se
va dovedi că între proprietarul imobilului şi persoanele enumerate a existat un acord
de dobîndire a proprietăţii comune, avînd obiectul material respectiv, şi în acest scop
au adus, în calitate de aport la dobîndire, munca lor sau mijloacele financiare necesare.
Dacă, la construirea sau dobîndirea în alt mod legal stabilit a imobilului locativ şi
altor anexe, au fost utilizate anumite subvenţii alocate, iar la alocarea acestora s-au avut
în vedere şi membrii familiei, aceştia vor dispune de dreptul la recunoaşterea cotei-părţi
din proprietate, reieşind din suma subvenţiei, care ar fi revenit fiecăruia din ei.
13. Conform art.320 alin.(2) CC, uzucapiunea imobiliară constituie unul din modurile de dobîndire a dreptului de proprietate asupra imobilului cu destinaţie de locuinţă, iar drept temei al înregistrării dreptului de proprietate, dobîndit prin uzucapare, va fi
hotărîrea judecătorească irevocabilă de constatare a faptului uzucapiunii.
14. Trebuie distinsă cererea de constatare a faptului posesiunii de acţiunea de recunoaştere a dreptului de proprietate prin uzucapiune, aceste două cereri, sau capete
de cereri, atunci cînd se examinează în cadrul aceleiaşi proceduri, se află în raport strict
condiţional, adică recunoaşterea dreptului de proprietate prin uzucapiune se poate pronunţa numai dacă este constatat faptul posesiunii pe parcursul a cel puţin 15 ani.
Cererea de constatare a faptului posesiunii se va examina în conformitate cu art.281
alin.(2) lit.h) CPC. Dacă, la depunerea cererii sau în cadrul examinării cauzei de constatare a faptului posesiunii, se constată existenţa unui litigiu de drept, instanţa scoate
cererea de pe rol printr-o încheiere şi explică petiţionarului şi persoanelor interesate
dreptul lor de a se adresa în instanţa competentă pentru soluţionarea cererii în regim de
acţiune civilă (art.280 alin.(3) CPC).
Hotărîrea judecătorească de declarare a dreptului de proprietate va constitui temei
de înregistrare ulterioară a dreptului în registrul bunurilor imobile.
15. Pentru ca imobilele să fie dobîndite prin uzucapiune, este necesară îndeplinirea
următoarelor condiţii:
- cel ce posedă bunul să fie de bună-credinţă;
- posesiunea să fie exercitată timp de 15 ani;
- posesiunea să fie utilă.
Buna-credinţă presupune că posesorul nu ştia şi nici nu putea să ştie că posesia sa
este ilegală.
Bunurile imobile vor putea fi dobîndite prin uzucapiune doar dacă nu sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile, ţinut de către oficiile cadastrale teritoriale, concluzia
în cauză fiind o consecinţă a faptului că informaţia ce se conţine în registru, conform
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art.496 alin.(3) şi 503 alin.(1) CC, este accesibilă tuturor şi, respectiv, o posesie a imobilului înregistrat ar fi de rea-credinţă, sub aspectul invocării în scopul dobîndirii imobilului prin uzucapiune. Termenul de 15 ani începe să curgă din momentul în care posesia
întruneşte toate condiţiile prevăzute de art.335 CC şi nu din 12 iunie 2003, momentul
intrării în vigoare a Codului civil.
Astfel, concluzionăm că cel care timp de 15 ani a posedat sub nume de proprietar
un bun imobil (inclusiv imobilul locativ), care nu este înregistrat în registrul bunurilor
imobile, va putea dobîndi dreptul de proprietate asupra acestui imobil, conform procedurii explicate în alineatul anterior al prezentei Hotărîri.
În cadrul termenului necesar uzucapiunii se va include şi perioada de posesiune a
autorului (predecesorului) petiţionarului, dacă autorul a posedat bunul cu respectarea
condiţiilor expuse la alin.1 al acestui punct (art.334 CC).
16. În cazul în care reclamantul a posedat bunul imobil în baza unui titlu valabil
netranslativ de proprietate (ex.: contract de locaţiune), instanţa va respinge cererea de
constatare a faptului uzucapiunii, datorită faptului că bunul nu a fost posedat sub nume
de proprietar. Aceeaşi soluţie se va pronunţa şi în cazul în care nu au fost respectate condiţiile legale de valabilitate sau opozabilitate a contractului netranslativ de proprietate
(ex.: locaţiunea pe un termen mai mare de 3 ani, nu s-a înregistrat la OCT).
17. Reieşind din prevederile art.329 alin.(1) CC, imobilele cu destinaţie de locuinţă
şi anexele acestora sunt prezumate că au fost construite de către proprietarul terenului
şi pe cheltuiala acestuia. Dubla prezumţie legală instituită are un caracter relativ şi poate
fi combătută prin dovedirea de către neproprietarul fondului a faptului că construcţia
locativă sau anexele acesteia au fost construite de el şi pe cheltuiala sa. Pentru răsturnarea prezumţiei legale enunţate, deoarece obiectul probaţiunii este constituit din circumstanţe de fapt, sunt admisibile orice mijloace de probă, inclusiv înscrisurile şi depoziţiile
martorilor.
Reieşind din conţinutul art.329 alin.2)-4) CC, se disting două situaţii în care are loc
accesiunea imobiliară, concomitent făcîndu-se distincţie între buna şi reaua-credinţă cu
care a acţionat executantul lucrărilor:
- proprietarul terenului efectuează el însuşi construcţia sau anexa acesteia, cu utilizarea materialelor unei alte persoane;
- proprietarul materialelor utilizate efectuează construcţia sau anexa acesteia pe un
teren ce nu-i aparţine cu drept de proprietate.
În prima situaţie, proprietarul terenului devine proprietar prin accesiune al construcţiei sau anexei acesteia, în pofida faptului că materialele utilizate sunt străine, iar
acţiunea de revendicare a materialelor de construcţie de către fostul proprietar al acestora se va respinge ca neîntemeiată, chiar dacă lucrările au fost efectuate de către proprietarul terenului cu rea-credinţă, adică acesta ştia că materialele de construcţie sunt
străine. Concomitent, proprietarul terenului va fi obligat la plata unei despăgubiri echivalente cu valoarea materialelor, iar dacă proprietarul terenului a fost de rea-credinţă,
aceasta fiind dovedită în modul corespunzător de către proprietarul materialelor, primul va fi obligat la repararea prejudiciului cauzat.
În cea de-a doua situaţie, în mod similar, proprietarul terenului devine proprietar
prin accesiune al construcţiei. Eventuala acţiune în revendicare a construcţiei, înaintată
de către terţ, motivată pe faptul că anume el este proprietar al materialelor de construcţie
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şi tot el a efectuat construcţia, se va respinge ca nefondată. Dacă terţul a fost de rea-credinţă, proprietarul terenului dispune de două posibilităţi: a) să păstreze construcţia, caz
în care este obligat să plătească la alegere - valoarea materialelor de construcţie şi costul
muncii ori o sumă de bani egală cu creşterea valorii terenului; b) să ceară obligarea terţului la ridicarea acesteia (acţiunea de demolare şi înlăturare a obstacolelor), caz în care
terţul va fi obligat şi la compensarea eventualelor daune cauzate terenului sau proprietarului acestuia în legătură cu ridicarea construcţiei. Dacă terţul constructor a fost de
bună-credinţă, acesta nu va putea fi obligat la ridicarea construcţiei, aceasta fiind unica
diferenţă în comparaţie cu cazul în care terţul a fost de rea-credinţă.
18. Legalitatea autorizaţiei de construcţie a locuinţei sau anexelor acesteia trebuie
analizată în legătură strînsă cu dreptul de vecinătate.
Reieşind din dispoziţiile art.379 alin.(1) CC, obligativitatea anexării acordului vecinilor apare numai în cazul în care ridicarea sau exploatarea construcţiei atentează în
mod inadmisibil asupra dreptului de proprietate al vecinului, de care acesta dispune în
privinţa terenului sau altui imobil.
Prin atentare inadmisibilă se va înţelege imixtiunea exercitată prin lucrările menţionate asupra unuia din atributele dreptului de proprietate al vecinului, care nu poate fi
primită, acceptată în condiţiile de normalitate a relaţiilor de convieţuire socială. Nu vor
putea fi considerate circumstanţe justificative ale atentării inadmisibile asupra terenului
vecin, în particular: crearea prin construcţie a unei umbre pe teritoriul vecinului, limitarea dreptului de servitute a vecinului asupra terenului aservit prin faptul construirii
(ex.: prin interpunerea casei în calea de trecere anterioară pînă la drumul comun, ca
unic mijloc de acces la acest drum, vecinul trebuie să înconjoare casa pentru a ajunge la
acest drum).
De asemenea, nu vor putea fi considerate în calitate de circumstanţe justificative ale
atentării inadmisibile asupra imobilului locativ al vecinului următoarele circumstanţe:
lucrările de reparaţie curentă, restaurare, conservare a clădirilor, cu condiţia menţinerii
aceleiaşi funcţiuni şi suprafeţei la sol, a volumetriei şi soluţiei cromatice (pentru care,
de fapt, nici nu este necesară emiterea documentaţiei de urbanism); reparaţiile şi înlocuirile la finisaje interioare şi exterioare (tencuieli, placaje), prin care nu se modifică
elementele constructive etc.
Pot fi considerate ca exemple de atentare inadmisibilă: afectarea structurii de rezistenţă a clădirii prin modificarea plasamentului unui perete în cadrul apartamentului
unui locatar, depăşirea distanţei de la hotar stabilită de lege (art.389 alin.(1) CC) etc.
19. În cazul în care, în cadrul şedinţei de judecată, s-a stabilit existenţa unui caz de
atentare inadmisibilă asupra unui bun imobil din partea proprietarului altui bun imobil,
prin influenţa produsă de ultimul, la cererea proprietarului imobilului asupra căruia s-a
produs atentarea, se va putea dispune, după caz:
- interzicerea ridicării sau exploatării construcţiei (art.379 alin.(1) CC);
- demolarea sau dezafectarea construcţiei, cu obligarea organului abilitat de a întocmi un plan de demolare sau dezafectare (pct.6 HG nr.382 din 24.04.97);
- obligarea pîrîtului, în ambele cazuri, la repararea daunelor cauzate prin fapta prejudiciabilă.
20. Imobilul locativ sau/şi anexele acestuia dobîndite de către soţi în timpul căsătoriei constituie proprietate comună în devălmăşie a acestora (art.19 alin.(1) Codul
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familiei), cu excepţia situaţiei în care construcţia a fost dobîndită prin donaţie, moştenire sau alt act juridic cu titlu gratuit, cînd aceasta va constitui proprietate personală a
soţului dobînditor.
Faptul că în contractul de vînzare-cumpărare sau alt act de dobîndire este indicat
ca proprietar numai unul dintre soţi nu prezintă importanţă juridică la aprecierea proprietăţii devălmaşe. În acest caz, bunul se va considera comun, cu excepţia situaţiei în
care regimul legal al proprietăţii imobilului a fost modificat prin contract matrimonial.
21. În cazul în care imobilul locativ constituie proprietate personală a unuia dintre
soţi, indiferent de momentul dobîndirii proprietăţii, înainte sau după încheierea căsătoriei, şi acesta este înstrăinat sau înlocuit în alt mod cu un alt bun (ex.: apartamentul
– proprietate personală a unui soţ a fost vîndut şi din banii obţinuţi a fost cumpărată
o casă de locuit), bunul ulterior dobîndit va constitui proprietate devălmaşă a soţilor,
acţionînd prezumţia legală a proprietăţii în devălmăşie. Regula expusă comportă o excepţie – situaţia în care soţul, în a cărei proprietate personală s-a aflat imobilul iniţial,
dovedeşte că imobilul ulterior achiziţionat s-a edificat din banii obţinuţi din înstrăinarea imobilului său personal, caz în care va acţiona înlocuirea în cadrul patrimoniului
personal a bunurilor, caz în care imobilul dobîndit ulterior poate fi recunoscut de către
instanţă - proprietate personală a soţului reclamant.
Dacă bunului imobil, proprietate personală a unuia dintre soţi, i-a fost sporită
valoarea în mod simţitor, în timpul căsătoriei şi din mijloace comune, acesta poate fi
declarat de către instanţa de judecată ca bun proprietate comună în devălmăşie. Prin
sporire a valorii în mod simţitor se va înţelege reparaţia capitală, reconstrucţia, reamenajarea, reutilarea şi alte activităţi, care în mod singular sau cumulativ au produs o
modificare pozitivă, perceptibilă, palpabilă şi esenţială asupra stabilimentului respectiv
(art.23 Codul familiei şi art.372 alin.(3) CC).
Măsura în care s-a majorat valoarea imobilului se va aprecia, după caz, prin dispunerea efectuării unei expertize tehnice, la cererea şi pe cheltuiala părţilor.
22. Participarea unei persoane la construcţia, reconstrucţia, reutilarea etc. a imobilului locativ, ce aparţine cu drept de proprietate altei persoane, nu constituie temei
de recunoaştere a dreptului de proprietate asupra unei cote-părţi din el, dacă nu a fost
altfel stabilit prin acord, conform art.344 alin.(2) CC, dar constituie temei de încasare a
unei compensaţii băneşti, echivalentă cu munca sau materialele de construcţie, cu care
a contribuit reclamantul.
23. La împărţirea imobilului locativ şi anexelor acestuia proprietate comună în devălmăşie, se vor lua în considerare dispoziţiile art.373 CC şi art.25 Codul familiei, iar
aspectele invocate în textele de lege respective se vor trata prin prisma principiului constituţional al garantării dreptului de proprietate.
Dacă dreptul de proprietate a fost dobîndit prin privatizare, imobilul nu se va considera proprietate comună în devălmăşie, dar proprietate comună pe cote-părţi, astfel
că se va împărţi în natură tuturor participanţilor la privatizare, dar nu numai între soţi,
conform cotelor ideale aferente, luîndu-se în considerare explicaţiile pct.14 şi 15 din
Hotărîrea Plenului CSJ nr.3 din 30.01.96 „Cu privire la unele chestiuni de aplicare a
Legii privatizării fondului de locuinţe”.
În cadrul acestei proceduri este necesar de precizat noţiunile de „compensaţie bănească” şi „sultă”.
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Compensaţia este o sumă de bani care se acordă uneia dintre părţile participante la
partaj în calitate de contravaloare a cotei-părţi ideale stabilite.
Sulta constituie suma de bani care se acordă în calitate de diferenţă de valoare dintre cotele-părţi ideale stabilite şi cele acordate în natură.
Împărţirea în natură a imobilului locativ proprietate comună pe cote-părţi se va
realiza, în mod prioritar, prin acordul copărtaşilor (art.357 CC).
Dacă unul dintre coproprietari a posedat bunul sub nume de proprietar, întrunind
toate condiţiile uzucapiunii imobiliare, acesta va putea înainta o acţiune de recunoaştere
a dreptului de proprietate prin uzucapiune: pe cale principală sau incidentală (acţiune
reconvenţională).
Împărţeala voluntară este posibilă numai dacă toţi copărtaşii sunt prezenţi şi se
înţeleg asupra partajului bunului sau bunurilor imobile. Absenţa unui copărtaş are ca
consecinţă juridică nulitatea relativă a actului de împărţire. Aceeaşi sancţiune acţionează în cazul în care un coproprietar este lipsit sau limitat în capacitatea de exerciţiu, iar
împărţirea se efectuează fără încuviinţarea autorităţii tutelare, precum şi a ocrotitorului
legal, după caz (art.360 CC).
În cazul în care copărtaşii nu se înţeleg asupra împărţelii, aceasta, la cererea unuia
dintre ei, se va efectua de către instanţa de judecată.
Acţiunea de partajare este imprescriptibilă extinctiv, fapt ce rezultă din art.357 alin.
(1) CC, cu excepţia cazului în care legea, contractul sau hotărîrea judecătorească stabileşte altfel (exemplu de excepţie legal prevăzută – art.25 alin.(8) Codul familiei stabileşte
termenul de 3 ani pentru partajul după desfacerea căsătoriei). Astfel, pentru acţiunea de
partaj al averii soţilor după desfacerea căsătoriei, va opera termenul de trei ani de prescripţie, care va curge de la momentul aflării atingerii dreptului de proprietate, ca regulă
derogantă, specială, de la regula imprescriptibilităţii acţiunii de partaj.
La împărţirea imobilului locativ şi anexelor acestuia, instanţele vor lua în considerare următoarele aspecte, rezultate din art.361 alin.(1) CC:
- ori de cîte ori este posibil, conform expertizei tehnice, construcţia se va partaja în
natură, proporţional cotei – părţi a fiecărui coproprietar;
- în cazul în care instanţa constată că imobilul nu este comod partajabil sau este indivizibil în natură, bunul se va atribui unuia dintre copărtaşi, iar celorlalţi li se va atribui
o compensaţie bănească, cu raportul dintre cota lor parte şi valoarea imobilului, fapt care
se va realiza numai la cererea coproprietarilor cărora li se atribuie sulta. Aprecierea valorii
imobilului se va efectua în raport cu momentul partajării, dar nu cu cel al dobîndirii imobilului. Valoarea se va stabili prin acordul copărtaşilor, iar în caz contrar, se va ordona, la
cererea părţilor, o expertiză de evaluare, iar la stabilirea valorii actuale de circulaţie, se va
ţine seama de următoarele criterii: materialele încorporate în clădire, finisate, gradul de
confort, locul de amplasament, vechimea, preţurile din zona respectivă etc.;
- în cazul partajării imobilului locativ în natură, se va clarifica şi chestiunea cu privire la transmiterea terenului aferent şi terenului adiacent imobilului.
Dacă partea din imobilul locativ a unuia dintre coproprietari este neînsemnată (de
ex.: în urma succesiunii s-a determinat cota-parte ideală a unuia dintre succesori – 1/8),
nu poate fi atribuită în natură şi coproprietarul nu justifică un interes temeinic pentru
folosinţa imobilului, respectiv, instanţa va putea acorda acestuia o compensaţie bănească raportată la cota sa parte ideală.
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Interesul temeinic va lipsi, de exemplu, cînd proprietarul cotei-părţi neînsemnate
dispune şi de alte imobile cu destinaţie de locuinţă în proprietate privată;
- dacă bunul este nepartajabil în natură şi nici unul dintre copărtaşi nu doreşte să i
se atribuie acest bun, instanţa va pune în discuţie problema vînzării bunului imobil în
modul stabilit prin acordul coproprietarilor, în cazul lipsei consensului, vînzarea se va
realiza prin licitaţie publică, iar preţul obţinut se va distribui copărtaşilor proporţional
cotelor-părţi ideale ale fiecăruia.
Hotărîrea judecătorească definitivă constituie temei de înregistrare a dreptului de
proprietate şi are un caracter declarativ de drepturi (de concretizare), dar nu constitutiv.
24. Nu poate constitui temei de dobîndire a dreptului de proprietate relaţia de fapt
a concubinajului. Se vor distinge două situaţii, în raport cu momentul dobîndirii dreptului de proprietate asupra imobilului şi anexelor acestuia:
a) dacă dreptul de proprietate a fost dobîndit în timpul relaţiei de concubinaj, obiectul material al acestuia se va partaja conform aportului fiecăruia la dobîndirea bunului,
dobîndirea bunului fiind considerată ca rezultat al unui acord de activitate comună în
scopul dobîndirii de bunuri, adică al contractului de societate civilă (art.1339 CC);
b) în cazul în care imobilul locativ a fost dobîndit de către unui dintre concubini,
dar pe parcursul acestei relaţii au fost efectuate de către concubini anumite reconstrucţii, reparaţii capitale, reamenajări etc., concubinul neproprietar va dispune de dreptul
de a solicita plata unei compensaţii băneşti egală cu contribuţia adusă la îmbunătăţirile
imobilului, în baza principiului îmbogăţirii fără justă cauză (art.1389 CC), nedispunînd
de dreptul de recunoaştere a proprietăţii asupra unei părţi din imobilul locativ sau din
anexele acestuia.
25. În cazul în care imobilul locativ şi anexele acestuia sunt deţinute cu titlu de proprietate comună, pe cote-părţi, cotele-părţi ideale se vor prezuma a fi egale, cu excepţia
situaţiei în care se dovedesc alte proporţii ale cotelor - părţi.
26. Dacă spaţiile dintr-o clădire cu etaje şi mai multe apartamente (cel puţin două)
aparţin unor titulari diferiţi ai dreptului de proprietate asupra acestor spaţii (apartamente), fiecare din aceştia va deţine în coproprietate comună pe cote-părţi, forţată şi
perpetuă, adică independent de voinţa lor şi în mod nelimitat, părţile din clădire destinate folosinţei spaţiilor, care nu pot fi altfel folosite decît în comun (art.355 alin.(1) CC).
27. Imobilul cu destinaţie de locuinţă şi anexele acestuia, în cazul cînd sunt deţinute
în coproprietate pe cote-părţi, sunt folosite în modul stabilit de acordul coproprietarilor, iar în caz de litigiu în folosinţă, oricare din coproprietari poate înainta în instanţa de
judecată o cerere de stabilire a modului de folosinţă (art.347 alin.(2) CC).
Instanţa va stabili modul de folosinţă, reieşind din mărimea cotelor-părţi, schema
imobilului şi posibilităţile de utilizare indicate în expertiza tehnică, în general, de interesul tuturor coproprietarilor.
La efectuarea partajului în natură a imobilului prin atribuirea concretă a camerelor
din apartament sau din casa de locuit, în cazul imposibilităţii partajării anumitor părţi
din imobil, din cauză că imobilul nu ar putea fi folosit de una din părţi, iar folosinţa se
impune în mod indispensabil (ex.: coridorul), instanţa va lăsa această parte în coproprietate comună pe cote-părţi ideale şi în folosinţa comună a părţilor.
Dacă imobilul cu destinaţie locativă conţine o singură cale de acces (uşă) exterioară, la cererea şi cu suportarea cheltuielilor de către solicitant, instanţa poate dispune

770

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

partajul imobilului în natură fără acordare în folosinţă comună a unicii căi de acces,
dar cu atribuirea acesteia celeilalte părţi, cu dreptul solicitantului de a reamenaja o
nouă cale de acces în partea sa de imobil, dacă aceasta este posibil din punct de vedere
tehnic.
28. În cazul în care imobilul locativ a fost dobîndit de către soţi prin construcţie şi
înregistrare primară sau achiziţionare prin acte juridice atît din mijloace financiare comune, cît şi din credite acordate în acest scop sau numai din sursele provenite din aceste
credite (ipotecă), iar partajul se efectuează înainte de achitarea în întregime a creditului,
obligaţia de plată a sumei creditului va fi repartizată între soţi proporţional cotei-părţi
din imobil care îi revine fiecăruia (art.319 şi art.362 alin.(2) CC). În această situaţie, creditorul va fi atras în proces în calitate de intervenient accesoriu.
Dacă creditul, sau o parte din el, a fost achitat de către unul dintre soţi din sursele
personale, înainte de desfacerea căsătoriei, fapt care se dovedeşte în mod incontestabil,
partea lui din imobil se va mări proporţional cu valoarea respectivă, la cererea expresă
a acestuia şi cu dovedirea faptului că celălalt soţ intenţionat s-a eschivat de la achitarea
creditului.
29. Se atenţionează instanţele de judecată că după partajarea imobilului şi anexelor
acestuia, aceasta fiind o concretizare de substanţă a dreptului de proprietate, hotărîrea
judecătorească constituie temei de înregistrare a dreptului de proprietate, astfel că în
dispozitivul hotărîrii trebuie să fie indicate toate datele necesare înregistrării de stat,
adică: identificarea locului de aflare a imobilului şi suprafeţei aferente fiecăreia dintre
părţi, identificarea anexelor - construcţiilor capitale supuse înregistrării.
30. Vînzarea cotei-părţi din imobilul locativ deţinut în coproprietate se va efectua
cu respectarea dreptului de preemţiune al celorlalţi coproprietari, conform art.352 CC.
Dreptul de preemţiune reprezintă posibilitatea legală prioritară oferită coproprietarilor de a cumpăra imobilul în condiţiile propuse de vînzător şi în condiţiile de exercitare prevăzute de lege.
Actul juridic de înstrăinare efectuat fără respectarea dreptului de preemţiune nu
va fi lovit de nulitate, dar, la cererea titularului dreptului de preemţiune, instanţa de
judecată va dispune subrogarea titularului acestui drept în drepturile şi obligaţiile cumpărătorului, rezultate din contractul de vînzare-cumpărare respectiv.
Dreptul de preemţiune nu trebuie confundat cu dreptul de preferinţă, care rezultă
din convenţia părţilor (exemplu: încheierea unui contract între persoane netitulare ale
dreptului de preemţiune, conform căruia una din părţi se obligă ca, în cazul în care va
vinde obiectul determinat, să propună cumpărarea obiectului mai întîi celeilalte părţi).
În ultimul caz dreptul prioritar va avea ca izvor acordul de voinţă contractual.
31. Dacă după partajul în natură a imobilului locativ proprietarii părţilor concrete
ale imobilului au efectuat (construit) anumite anexe, reamenajări, autorizate sau legalizate în modul stabilit, la cererea persoanei interesate, instanţa poate modifica modul de
folosinţă a imobilului locativ, dacă acest mod a fost stabilit anterior prin acordul proprietarilor sau prin hotărîre judecătorească.
32. Se atenţionează instanţele de judecată asupra faptului că construcţiile auxiliare
ale casei de locuit (garaje, bucătării de vară etc.) se încadrează în categoria construcţiilor capitale, prevăzute de art.4 alin.(3) lit.b) din Legea cadastrului bunurilor imobile
nr.1543-XIII din 25.02.98, şi sunt accesorii ale imobilului principal.
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Fiind bunuri accesorii ale bunului principal, conform art.292 alin.(3) CC, acestea urmează soarta imobilului principal (casei, apartamentului) în cazul înstrăinării
acestuia, adică, chiar dacă în contractul de înstrăinare a imobilului principal nu a fost
indicată expres transmiterea dreptului de proprietate şi asupra anexelor imobilului,
acestea se vor transmite prin efectul legii, cu excepţia cazului în care părţile au stabilit
altfel.
Dacă prin convenţia părţilor anexele imobilului vor avea un proprietar diferit de cel
al imobilului locativ, acestea se vor înregistra separat, conform art.23 alin.(1) lit.c) din
Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.98.
Comisiile pentru recepţia locuinţelor cu un nivel şi anexele gospodăreşti ale acestora, pentru una sau două familii, precum şi construcţiile provizorii, cu suprafeţe mai
mici de 150 m.p., vor fi alcătuite din cel puţin 2 persoane, inclusiv investitorul sau reprezentantul acestuia şi un specialist cu activităţi în construcţie, atestaţi în conformitate cu
regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în
construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009.
La lucrările comisiei va fi prezent, în calitate de executant al lucrărilor de construcţie, reprezentantul executantului (al organizaţiei respective de antrepriză). Astfel, recepţia construcţiilor auxiliare şi a anexelor gospodăreşti este obligatorie, în caz contrar,
acestea vor fi considerate drept neautorizate. Or, recepţia construcţiilor de orice tip este
obligatorie şi recunoaşterea dreptului de proprietate asupra unor construcţii neautorizate este vădit contrară legii. Reclamanţii trebuie să se adreseze organelor competente
privind legalizarea acestor construcţii, în conformitate cu „Regulamentul de recepţie a
construcţiilor şi instalaţiilor aferente”.
(Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr.42 din 22 mai 2013 cu privire la examinarea cererilor despre recunoaşterea dreptului de proprietate asupra anexelor).
[Pct.32 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 16.10.2017]
33. Dacă dreptul de proprietate asupra construcţiei a fost transmis, fără a fi transmis şi terenul aferent acesteia, terenul va rămîne în proprietatea iniţială, pentru că acesta
este un bun imobil care nu este accesoriu construcţiei, avînd regim juridic propriu.
Terenul respectiv poate fi obiect ai constituirii dreptului de superficie, conform
art.444 CC, în vederea exploatării construcţiei existente sau ridicării unei alte construcţii (art.443 alin.(1) CC).
În cazul în care construcţia a aparţinut statului şi a fost transmisă în proprietate privată unei persoane fizice sau juridice fără a fi transmis concomitent şi terenul aferent,
organul administraţiei publice locale nu va putea solicita încasarea sumei pentru folosinţa
terenului dacă nu s-au efectuat următoarele acte, care se vor verifica de către instanţe:
- conform art.67 din Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 19971998, primăria trebuie să propună proprietarului construcţiei cumpărarea terenului aferent;
- în cazul în care persoana refuză cumpărarea, se va propune încheierea contractului de arendă;
- conform art.10/1 din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, numai în cazul în care proprietarul construcţiei refuză încheierea
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unuia din cele două contracte, Consiliul local va stabili în mod unilateral plata pentru
folosinţa terenului.
Nefiind îndeplinite actele respective, nu va exista temei de admitere a cererii de
încasare a sumei pentru folosinţa terenului, stabilite de către Consiliul local, însă proprietarul construcţiei va răspunde conform art.34, 96 Cod Funciar, dacă nu a achitat taxa
legală pentru folosirea terenului, prin procedura încasării creanţelor bugetare.
Proprietarul dispune de dreptul de a-şi revendica imobilul aflat nelegitim în posesia
altuia.
Regulile enunţate nu se vor aplica în privinţa terenurilor ocupate de case şi anexe
gospodăreşti, care conform art.11 Cod Funciar trec prin efectul legii în proprietatea celora cărora li s-au atribuit anterior, precum şi în privinţa terenurilor aferente blocurilor
locative şi altor construcţii aflate în condominiu, care, conform art.9 din Legea condominiului în fondul locativ, aparţin cu drept de proprietate autorităţilor administraţiei
publice locale şi sunt date în posesia şi folosinţa APLP.
34. Este necesar de a se distinge temeiul juridic de admitere a acţiunii în situaţia în
care bunul imobil a fost ocupat prin privarea de posesie săvîrşită prin samavolnicie sau
printr-o faptă prevăzută de Codul penal, caz în care titularul dreptului de proprietate
va fi îndreptăţit în baza normelor răspunderii civile delictuale sau a art.374 CC, privind
revendicarea de către proprietar a bunurilor sale.
35. Dacă dreptul de proprietate asupra imobilului locativ este încălcat în alt mod
decît prin privare ilicită de posesiune sau uzurpare, adică prin dobîndire frauduloasă,
proprietarul va putea înainta o acţiune în apărarea dreptului de proprietate conform
art.376 alin.(1) CC, solicitînd încetarea încălcării, adică repunerea în situaţia anterioară
atingerii dreptului de proprietate (înlăturarea obstacolelor), precum şi repararea prejudiciului cauzat, iar dacă repunerea în situaţia anterioară este imposibilă, se va putea
solicita numai repararea prejudiciului.
Dacă încetarea încălcării depinde de efectuarea unor acte de către terţe persoane,
prerogativele cărora sunt stabilite prin lege, acestea vor fi obligate la efectuarea actelor
respective şi vor fi atrase în proces în calitate de intervenienţi.
În situaţia în care există motive întemeiate de a se presupune că pe viitor ar exista
posibilitatea unor încălcări ale dreptului de proprietate, titularul dreptului poate înainta
o acţiune negatorie (art.376 alin.(2) CC), în scopul preîntîmpinării acestor încălcări,
acţiune care se va examina în cadrul procedurii contencioase.
Dacă proprietarul imobilului este obligat prin lege sau contract să suporte influenţa
pe care o invocă ca încălcare, acţiunea de apărare a dreptului de proprietate se va respinge ca neîntemeiată (art.376 alin.(3) CC).
36. La soluţionarea acţiunii de recunoaştere a dreptului de proprietate asupra imobilului locativ şi anexelor acestuia, instanţele de judecată vor elucida dacă acţiunea are
ca obiect principal declararea nulităţii contractului translativ al dreptului de proprietate sau declararea valabilităţii contractului întocmit cu nerespectarea dispoziţiilor legale
impuse. În cadrul dispozitivului, instanţa de judecată se va pronunţa mai întîi asupra
obiectului principal al cererii - nulitatea sau valabilitatea actului juridic.
Dacă a fost admisă cererea de declarare a nulităţii actului juridic translativ de proprietate asupra imobilului, instanţa se va expune asupra efectelor nulităţii actului juridic, efecte prevăzute de lege (art.240 alin.(3) CPC).
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37. Se atenţionează instanţele de judecată că declararea nulităţii actului juridic
translativ de proprietate, fiind o cerere litigioasă de drept, se va examina în procedura
de acţiune civilă la instanţa competentă.
Neplata totală sau parţială în cadrul termenului contractual a sumei stabilite în calitate de preţ nu poate constitui temei de declarare a nulităţii contractului, acest temei
nefiind prevăzut de art.216-233 CC. Această circumstanţă poate servi ca temei pentru a
depune o cerere cu privire la încasarea sumei restante, iar în cazul imposibilităţii încasării sumei, se va depune o cerere cu privire la rezoluţiunea contractului respectiv. În cazul
în care preţul este stabilit de lege (preţul normativ) şi preţul acesta nu a fost respectat,
aceasta va constitui temei de nulitate absolută a contractului translativ de proprietate.
În dispozitivul hotărîrii judecătoreşti privind declararea nulităţii contractului nu se
va indica obligarea organului cadastral la radierea înscrierii din registrul bunurilor imobile, deoarece conform art.499 alin.(4) CC însăşi hotărîrea judecătorească irevocabilă
constituie temei de radiere a înscrierii respective.
38. În raport de modalităţile de dobîndire a dreptului de proprietate asupra imobilului locativ, reieşind din principiul protejării dobînditorului de bună-credinţă, pot fi
nuanţate următoarele reguli:
a) reieşind din: esenţa principiului protecţiei dreptului de proprietate din art.1 Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale şi din jurisprudenţa CEDO; principiul bunei-credinţe în exercitarea drepturilor subiective; principiul proprietarului aparent; dispoziţiile art.375 alin.(1) CC – în
cazul în care imobilul locativ a fost dobîndit cu titlu oneros de la o persoană care nu a
avut dreptul să-l înstrăineze, proprietarul poate să-l revendice de la dobînditorul de bună-credinţă numai în cazul în care a ieşit din posesiunea acestuia fără voinţa sa;
b) în cazul în care imobilul a fost transmis cu titlu gratuit de către persoana care nu
avea dreptul să-l înstrăineze, dreptul de proprietate al terţului de bună-credinţă nu este
protejat, adevăratul proprietar avînd posibilitatea de a-şi revendica imobilul de la dobînditorul de bună-credinţă (art.375 alin.(2) CC). Dacă persoana de la care a fost dobîndit bunul locativ avea dreptul de înstrăinare, dobînditorului de bună-credinţă gratificat
îi este garantat dreptul de proprietate;
c) în cazul în care dobîndirea imobilului a avut loc prin procedura licitaţiei, dreptul
de proprietate a dobînditorului de bună-credinţă este protejat, indiferent de faptul că
licitaţia a fost ulterior anulată, aspect ce rezultă din art.375 alin.(3) CC;
d) în cazul trecerii imobilului dobîndit în baza unui act juridic fictiv la un terţ de
bună-credinţă, se consideră că trecerea a avut loc în baza unui temei juridic valabil,
conform art.221 alin.(3) CC.
Dacă dobînditorul de bună-credinţă a efectuat anumite lucrări de reamenajare, reconstrucţie etc., care au sporit valoarea imobilului, acesta va putea să solicite sumele ce
reprezintă aceste valori de la proprietarul cu titlu valabil al imobilului, cu distincţiile
enunţate la art.311 alin.(2) CC.
În procesul de declarare a nulităţii actului juridic translativ de proprietate asupra
locuinţei vor fi atrase toate părţile ale tuturor contractelor de înstrăinare succesive.
Dobînditorul de rea-credinţă nu va putea solicita plata sumelor enunţate pentru
dobînditorul de bună-credinţă, cu excepţia cheltuielilor care duc la îmbogăţirea titularului de drept la momentul predării.
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Dobînditorul de bună-credinţă va dispune şi de un drept de retenţie asupra bunului
imobil pînă la satisfacerea revendicărilor sale (art.311 alin.(3) CC).
În cazul în care imobilul este dobîndit de la o persoană înscrisă din greşeală în registrul bunurilor imobile în calitate de proprietar al acestui bun, dreptul dobînditorului de
bună-credinţă este garantat, adică se va menţine (art.51 din Legea cadastrului bunurilor
imobile).
39. Dreptul de a înainta acţiunea în revendicare aparţine în mod exclusiv proprietarului bunului imobil cu destinaţie de locuinţă, conform art.374 alin.(1) CC. Reieşind din
prevederile exhaustive ale art.374 şi 375 CC, care limitează aria potenţialilor reclamanţi
la proprietari, calitatea de reclamanţi poate fi deţinută numai de către aceştia, iar posesorii (arendaşii, locatarii) nu pot înainta acţiunea în revendicare, aceştia dispunînd de
posibilitatea de a-şi apăra posesiunea în temeiul art.308-309 CC. Calitatea de pîrîţi va fi
deţinută de către posesorii fără just titlu (detentorii precari).
40. Conform art.9 alin.(1) CC, buna-credinţă a cumpărătorului este prezumată
pînă la proba contrară. Fiind o circumstanţă de fapt, reaua-credinţă poate fi dovedită
prin orice mijloc de probă legal admisibil, iar sarcina probei incumbă reclamantului.
Dacă instanţa va constata că cumpărătorul a cunoscut sau trebuia să cunoască existenţa impedimentelor la încheierea contractului, avînd ca obiect imobilul locativ, şi a
eventualelor pretenţii asupra imobilului, dar prin intenţie, din imprudenţă sau neatenţie nu a luat în considerare cauza de nulitate, acest fapt va constitui motiv de recunoaştere a relei-credinţe a cumpărătorului (de exemplu: la încheierea contractului de
vînzare-cumpărare a locuinţei, cumpărătorul nu s-a încredinţat de existenţa permisiunii prealabile a autorităţii tutelare sau consiliul de familie pentru exprimarea valabilă a
consimţămîntului coproprietarului minor conform art.221 alin.(2) şi 351 alin.(1) CC).
În contextul expus, dispoziţiile art.12 din Legea privatizării fondului de locuinţe
devin caduce prin prisma art.47 alin.(1) lit.e) din Legea privind actele legislative, sub
acest aspect fiind aplicabile dispoziţiile art.42 CC.
[Pct.40 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.25 din 16.10.2017]
41. Reieşind din varietatea şi specificul acţiunilor generate de materia dreptului de
proprietate asupra imobilului locativ şi construcţiilor anexe, instanţele de judecată vor
aprecia cuantumul taxei de stat în fiecare caz concret, conform capitolului VII, titlul I
CPC şi Legii taxei de stat nr.1216-XII din 03.12.92, luîndu-se în considerare şi explicaţiile Hotărîrii Plenului CSJ nr.25 din 28.06.2004 „Cu privire la practica aplicării de către
instanţele judecătoreşti a legislaţiei despre încasarea cheltuielilor de judecată în cauzele
civile”.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 27 martie 2006
Nr. 2

Valeria ȘTERBEȚ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica aplicării legislaţiei despre protecţia
consumatorilor la judecarea cauzelor civile
nr. 7 din 09.10.2006
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2007, nr.3, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din
22.12.2008
Prin intermediul mijloacelor prevăzute de legislaţie, statul protejează persoanele în
calitatea lor de consumatori, asigurînd cadrul necesar accesului neîngrădit la produse
şi servicii, informării lor complete despre caracteristicile esenţiale ale acestora, apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor
practici abuzive. Protecţia judiciară, prin restabilirea drepturilor încălcate ale consumatorilor, se constituie ca o componentă importantă în cadrul arealului dimensional al
dezideratelor enunţate.
Generalizarea practicii aplicării de către instanţele judecătoreşti a dispoziţiilor
legale, care au ca obiect reglementarea relaţiilor privind protecţia drepturilor consumatorului, a demonstrat că instanţele aplică în majoritatea cazurilor corect legislaţia la
soluţionarea acestor categorii de cauze. Concomitent, unele instanţe comit erori esenţiale la determinarea competenţei materiale, a ordinii examinării, la stabilirea cadrului
procesual, determinarea persoanei responsabile etc.
În scopul eliminării deficienţelor din practica examinării cauzelor privind protecţia
consumatorilor, în baza lit.e) art.2, lit.c) art.16 din Legea nr.789-XIII din 26.03.1996 cu
privire la Curtea Supremă de Justiţie şi a art.17 CPC, Plenul Curţii Supreme de Justiţie
a Republicii Moldova
EXPLICĂ:
1. Judecînd pricinile la cererile consumatorilor către agenţii economici (producător, prestator, vînzător, depozitar, transportor, alt executant) privind protecţia drepturilor lor, instanţele judecătoreşti vor aplica Legea privind protecţia consumatorilor
nr.105-XV din 13.03.2003, în măsura în care aceasta nu contravine Codului civil.
Concomitent, se va avea în vedere că, dacă prevederile actelor normative ierarhic
inferioare (instrucţiuni, regulamente) vin în contradicţie cu legile în vigoare (conform
Anexei la prezenta hotărîre), instanţele urmează să se călăuzească de aceste legi.
În cazul în care în legislaţie lipseşte norma specială, care reglementează raporturile
ce izvorăsc din contractul de prestare a serviciilor, încheiat între consumator şi agentul
economic, se aplică normele generale privind obligaţiile prevăzute în cartea a treia a
Codului civil.
Dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd alte
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norme decît cele care se conţin în legislaţia naţională cu privire la protecţia consumatorilor, se aplică normele acordurilor internaţionale, conform art.7 CC şi art.4 alin.(2)
din Constituţie.
Reieşind din multitudinea şi complexitatea relaţiilor juridice referitoare la protecţia
drepturilor consumatorului, care implică existenţa diverselor noţiuni, sensuri şi interpretări cuprinse în acestea, precum şi din angajamentele de implementare a aquisului
comunitar, inserate în cadrul Planului de acţiuni R. Moldova – Uniunea Europeană, se
recomandă interpretarea unor noţiuni sau prevederi prin prisma Directivelor Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene, tangenţiale cu materia respectivă:
- Directiva nr.85/374 CEE din 25.07.1985 privind răspunderea pentru produsele
defectuoase;
- Directivele 75/319/CEE şi 81/851/CEE privind produsele farmaceutice;
- Directiva 2001/95/CE privind securitatea generală a produselor;
- alte directive „verticale” privind asigurarea securităţii relativ la diferite categorii
de produse determinate, acte care sunt obligatorii pentru implementare în dreptul intern al statelor membre.
2. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra neconfundării noţiunii de „cumpărător” cu noţiunea de „consumator”.
În cazul în care criteriul de delimitare a acestor noţiuni este raportul juridic obligaţional, în cadrul căruia este utilizată noţiunea, termenul „consumator” dispune de o arie
de acoperire mai amplă. Consumatorul poate dobîndi sau poseda un bun nu neapărat
ca efect al încheierii unui contract de vînzare – cumpărare. Concomitent, posesia sau
proprietatea poate rezulta nu numai dintr-o relaţie contractuală, ci dintr-un raport juridic în cadrul căruia consumatorul este terţă persoană (ex.: contractul în folosul unui terţ
conform art.721 CC), adică consumatorul nu s-a aflat în relaţii contractuale cu întreprinzătorul (ex.: transportul gratuit al pensionarilor (în calitate de consumatori ai serviciilor de transport), ca efect al contractului de subvenţionare încheiat între autoritatea
publică şi societăţile de gestionare a transportului public).
Dacă criteriul de delimitare este subiectul la care se referă noţiunea, termenul
„cumpărător” are un caracter mai extins, deoarece include atît persoanele fizice, cît şi
cele juridice, iar termenul „consumator” poate fi atribuit numai persoanelor fizice. Persoanele juridice, precum şi persoanele fizice ce desfăşoară activitatea de întreprinzător
şi intră în raporturi juridice în virtutea acestei calităţi nu sunt incluse în noţiunea de
„consumator”.
3. Consumator, drepturile căruia sunt apărate prin Legea privind protecţia consumatorilor în ordinea procedurii civile, este orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori care comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru
necesităţi vitale nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională.
Legea nominalizată reglementează raporturile dintre consumator şi agentul economic - orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitatea de întreprinzător,
care fabrică, transportă, comercializează produse ori părţi din produse, prestează servicii (execută lucrări).
Acţiunea acestei legi nu se extinde asupra raporturilor dintre cetăţenii care intră în
relaţii contractuale între ei cu scopul satisfacerii cerinţelor vitale, de asemenea, asupra

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

777

relaţiilor apărute în legătură cu procurarea de către persoana-antreprenor a mărfurilor,
prestarea serviciilor nu pentru necesităţile personale, dar pentru înfăptuirea activităţii
de întreprinzător, sau în legătură cu procurarea (importul) mărfurilor, prestarea serviciilor şi efectuarea de lucrări în scopul satisfacerii necesităţilor persoanelor juridice.
De asemenea, alte relaţii, care nu întrunesc criteriile determinante ale relaţiei consumator - întreprinzător, ce derivă din art.1 din Legea privind protecţia consumatorilor,
nu se vor supune acestei legi, aceste raporturi fiind reglementate de alte legi. Aceste
criterii sunt: calitatea de consumator, caracterul oneros al raportului contractual, scopul satisfacerii cerinţelor personale, calitatea de întreprinzător. Spre exemplu: activitatea (respectiv serviciile) de notariat, reieşind din prevederile art.2 alin.(6) din Legea
cu privire la notariat nr.1453/08.11.2002, nu este activitate de întreprinzător, astfel că
relaţiile apărute în legătură cu prestarea serviciilor de notariat nu vor avea tangenţă cu
Legea privind protecţia consumatorilor, fiind aplicabile dispoziţiile Legii contenciosului
administrativ.
În unele cazuri însă, un anumit gen de activitate (respectiv servicii) cade, parţial,
sub incidenţa Legii privind protecţia consumatorilor, în măsura în care cadrul relaţional întruneşte criteriile enunţate. De exemplu: activitatea de prestare a serviciilor de
învăţămînt, în măsura în care sunt prestate gratuit, de către instituţiile de învăţămînt
bugetare, conform art.4 alin.(5) din Legea învăţămîntului nr.547/21.07.1995, nu cade
sub incidenţa Legii privind protecţia consumatorilor, iar serviciile de învăţămînt prestate de instituţiile private acreditate conform Legii nr.423/ 04.06.1999 privind aprobarea
Regulamentului de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt, de regulă, cad sub
incidenţa Legii nr.105-XVdin 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor.
4. Prin servicii care intră sub incidenţa Legii nr.105-XV din 13.03.2003 urmează să
înţelegem activitatea admisă de lege a persoanelor fizice şi juridice, alta decît cea din care
rezultă produse, în vederea satisfacerii cerinţelor personale (de trai) ale consumatorilor.
În special, Legea în cauză reglementează relaţiile ce au ca obiect bunuri sau servicii,
care pot apărea din contractele privind vînzarea-cumpărarea cu amănuntul, locaţiunea,
antrepriza şi prestările de servicii, transportarea cetăţenilor şi a bagajelor, comisionul,
expediţia, depozitul, magazinajul, serviciile turistice, consignaţia, asigurarea, prestarea
serviciilor financiare (bancare) pentru satisfacerea necesităţilor personale ale consumatorului, inclusiv acordarea de credite, deschiderea conturilor clienţilor, efectuarea
decontărilor la cererea lor, primirea şi păstrarea hîrtiilor de valoare şi a altor valori, precum şi din alte contracte referitoare la satisfacerea necesităţilor personale ale cetăţenilor,
nelegate de obţinerea venitului (profitului).
Nu prezintă importanţă tipul contractului, importantă fiind calificarea acestuia
drept contract de consumator, conform art.666 alin.(3) CC.
5. Vînzătorul este obligat să predea lucrul fără vicii (defecte) materiale. Se consideră
fără vicii materiale bunul care, la transferarea riscurilor, are caracteristicile convenite. În
cazul în care nu s-a convenit asupra caracteristicilor, bunul nu are vicii dacă:
- corespunde destinaţiei stabilite în contract;
- corespunde utilizării obişnuite şi prezintă caracteristici care există în mod obişnuit la bunuri de acelaşi fel şi pe care cumpărătorul le poate aştepta ţinînd cont de felul
bunului (art.763 alin.(2) lit.a) şi b) CC al RM). În aceste caracteristici se includ şi cele pe
care cumpărătorul le poate aştepta conform specificaţiilor publice ale întreprinzătoru-
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lui, îndeosebi prin publicitate, cu excepţia cazului în care specificaţiile nu pot influenţa
decizia de cumpărare.
Vicii materiale există atunci cînd:
- asamblarea convenită contractual a fost realizată defectuos de către vînzător sau
de către ajutorul lui, precum şi cînd bunul trebuie asamblat de cumpărător şi acesta îl
asamblează defectuos din cauza indicaţiilor de asamblare eronate;
- vînzătorul predă numai o parte a bunului, un alt bun, bunul într-o cantitate mai
mică decît cea convenită sau cînd este viciată numai o parte a bunului, cu excepţia cazului cînd viciul nu exercită o influenţă substanţială asupra utilizării bunului (art.763 alin.
(3) şi (4) CC).
În contextul Legii privind protecţia consumatorilor, noţiunea de „vicii materiale”
trebuie asimilată cu noţiunea de „deficienţe” şi înţeleasă ca o neconformitate cu cerinţele prescrise sau declarate (art.1 din legea dată), iar în contextul Codului civil, noţiunea
de „vicii materiale” se referă la neconformitatea cu cerinţele convenite (art.763 alin.
(2) CC). Textele de legi enunţate urmează a fi aplicate în mod coroborat, reieşind din
faptul că regula în materia drepturilor consumatorului este instituită de legea organică
respectivă, ca act normativ special aplicabil, iar Codul se aplică în mod complementar,
pentru situaţiile nereglementate de această lege (art.6 alin.(2) şi (3) din Legea privind
actele legislative nr.780/27.12.2001). Astfel, se consideră viciu material deficienţele legate de necorespunderea cu cerinţele declarate sau prescrise, care ar permite înaintarea
unei acţiuni privind protecţia drepturilor consumatorului, cu excepţia situaţiei în care
părţile contractului de consumator au convenit ca anumite cerinţe, care nu corespund
celor declarate sau prescrise, să nu se considere deficienţe (vicii).
La măsurarea produselor sau serviciilor, vînzătorul şi, respectiv, prestatorul, conform art.10 alin.(6) şi (7) din Legea privind protecţia consumatorilor, sunt obligaţi să
măsoare cantităţile de servicii/produse prestate, după caz, oferite cu aparatele de măsură proprii, aparate care trebuie să îndeplinească condiţiile stipulate în textul de lege
menţionat. În unele cazuri (ex.: art.3 din Legea cu privire la gaze nr.136/17.09.1998;
art.3 din Legea cu privire la energia electrică nr.137/17.09.1998; art.14 alin.(2) din Legea nr.1525/19.02.1998 cu privire la energetică), în cadrul unor legi speciale, sunt stabilite categoriile de produse sau servicii, măsurarea cărora se efectuează cu aparatele
de măsură ce aparţin consumatorilor. Aceste situaţii divergente urmează a fi apreciate
prin prisma art.6 alin.(3) din Legea privind actele legislative nr.780/27.12.2001, textele
de legi speciale fiind aplicabile în detrimentul art.10 alin.(6) şi (7) din Legea privind
protecţia consumatorilor, care constituie text de lege general sub acest aspect.
6. Existenţa viciilor de natură juridică va constitui temei de adresare în judecată
pentru restabilirea dreptului încălcat în baza Legii privind protecţia consumatorilor,
concluzie ce rezultă din art.763-764 CC raportate la faptul că art.1 din legea dată nu distinge asupra cărei categorii de vicii este aplicabilă, deducîndu-se aplicabilitatea ei asupra
ambelor categorii de vicii: materiale şi juridice.
În sensul art.764 CC, prin viciu de natură juridică se înţelege existenţa unor drepturi ale terţelor persoane (ex.: dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct etc.) asupra
bunului ce constituie obiectul contractului de consumator, viciu care trebuie să existe
în momentul predării bunului respectiv. Dreptul terţilor asupra bunului poate să rezide
din diferite temeiuri obligaţionale, cum ar fi: contractele de locaţiune, de gaj etc. Nu
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este obligatoriu ca eventualul contract existent între terţ şi vînzător să fie neapărat un
contract de consumator, pentru a constitui un viciu de natură juridică în cadrul contractului de consumator încheiat între vînzător şi cumpărător.
7. Prin art.803 CC se instituie o prezumţie legală asupra faptului că bunul mobil
cumpărat pentru consum era viciat la momentul transferării riscului dacă în termen de
şase luni din acel moment cumpărătorul constată viciul bunului respectiv şi dacă prezumţia este compatibilă cu felul bunului sau al viciului. Reieşind din art.805 coroborat
cu art.759 CC, în cadrul contractelor de vînzare – cumpărare de bunuri pentru consum,
momentul transmiterii riscului pieirii sau deteriorării fortuite este momentul predării şi
recepţionării bunului, dacă părţile nu au convenit altfel.
Totodată, art.803 instituie o excepţie de la regula stabilită la art.118 CPC şi presupune inversarea sarcinii probaţiunii dacă prezumţia că bunul a fost viciat în momentul
transferării riscului este compatibilă cu felul bunului sau al viciului.
Prin felul bunului se înţeleg calităţile substanţiale ale acestuia, iar prin felul viciului
se înţelege caracterul lui material (art.763 CC) sau natura juridică (art.764 CC).
Se atenţionează că explicaţiile enunţate nu au aplicabilitate asupra achiziţionării
bunurilor imobile.
8. La încheierea contractului cu întreprinzătorul, consumatorul dispune de dreptul
de revocare sau de restituire, în condiţiile stabilite de art.749-752 CC. Pentru a dispune de
dreptul de revocare, este necesar de a respecta următoarele condiţii în privinţa revocării:
- ea nu trebuie să conţină nici o justificare;
- trebuie să fie scrisă pe hîrtie sau formulată pe un alt suport de date trainic;
- sau să fie realizată prin expedierea bunului în termen de 2 săptămîni.
Termenul de 2 săptămîni începe să curgă din momentul în care consumatorului i
s-au pus la dispoziţie, pe un suport de date trainic, explicaţii formulate clar referitor la
dreptul său de revocare (art.749 alin.(3) CC).
9. Dreptul de revocare în cadrul contractelor încheiate cu consumatorii trebuie înţeles ca o posibilitate oferită de lege, în anumite situaţii expres prevăzute, de a retracta
acordul de voinţă exprimat pentru încheierea contractului cu întreprinzătorul, în cadrul
unui anumit termen prevăzut. De exemplu: conform art.697 alin.(1) CC, în cazul încheierii unui contract dintre un consumator şi o persoană care acţionează în exercitarea
unei profesii, contract încheiat într-un cadru specific voiajorilor comerciali, consumatorul dispune de dreptul de revocare în termen de o săptămînă, cu excepţia situaţiei în
care contractul este executat pe loc de ambele părţi. Reieşind din prevederile alin.(2) al
aceluiaşi articol, stipulaţiile de la alin.(1) enunţate mai sus se aplică şi asupra contractelor de consumator încheiate pe credit, precum şi asupra contractelor de asigurare.
În altă situaţie, Legea privind protecţia consumatorilor, la art.13 alin.(13), prevede
posibilitatea rezilierii (care în esenţă este aceeaşi revocare) contractului de prestare a
serviciilor de către consumator, cu condiţia achitării de către consumator a unei părţi
din preţ, proporţională cu partea din serviciul prestat pînă la primirea de către prestator
a avizului de reziliere, dacă contractul nu prevede altfel.
Legea poate permite, pentru anumite situaţii, substituirea dreptului de revocare
prin declaraţie cu dreptul nelimitat de restituire. Consumatorul dispune în asemenea
cazuri doar de dreptul de a revoca contractul încheiat prin restituirea bunului în interiorul termenului. Articolul 750 CC nu reglementează cazurile în care poate fi înlocuit
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dreptul de revocare cu dreptul nelimitat de restituire (situaţii necesare a fi prevăzute
expres de lege), ci modul şi condiţiile în care poate fi exercitat dreptul nelimitat de restituire:
a) prospectul de vînzare conţine o explicaţie clară referitoare la dreptul de restituire;
b) consumatorul a putut lua cunoştinţă în detaliu de prospectul de vînzare în lipsa
întreprinzătorului;
c) consumatorului i se asigură, pe un suport de date trainic, dreptul de restituire.
În cazul dreptului de restituire, revocarea poate fi declarată doar prin înapoierea
bunului în interiorul termenului de revocare stabilit de lege. Termenul general de revocare, inclusiv realizată prin expedierea bunului, este de 2 săptămîni, cu excepţia cazului
în care legea aplicabilă stabileşte un termen special.
În situaţiile în care consumatorul dispune de dreptul de revocare sau de restituire,
exercitarea acestor drepturi va avea ca urmare operarea efectelor juridice ale rezoluţiunei, reieşind din prevederile art.751 alin.(1) CC raportat la art.738 CC.
Consumatorul este obligat să înapoieze bunul pe cheltuiala şi riscul întreprinzătorului.
Pentru bunul restituit deteriorat, înrăutăţit prin folosire sau pierdut, consumatorul
răspunde numai în cazul în care anterior a primit lămuriri asupra consecinţelor juridice
şi posibilităţii de a le evita. Dacă consumatorul nu a primit astfel de lămuriri şi nici lămuriri în privinţa dreptului de revocare, iar el nu a putut altfel să afle despre acest drept,
el va fi absolvit de răspundere.
10. Consumatorul va răspunde, prin compensarea valorii pierdute a bunului utilizat, indiferent de faptul că uzura bunului este rezultată din folosinţa bunului conform
destinaţiei, deoarece art.751 CC instituie dispoziţii derogatorii de la art.738 alin.(2) lit.c)
CC, text de lege care trebuie înţeles ca avînd drept scop prevenirea unor situaţii de abuz
de dreptul de revocare/restituire din partea consumatorului (exemplu: consumatorul a
cumpărat pe credit un tractor şi, după folosirea acestuia la lucrările în cîmp, timp de 2
săptămîni, ştiind că dispune de dreptul de revocare, uzitează de acest drept).
11. Reieşind din prevederile art.751 alin.(1) CC raportate la dispoziţiile art.617 alin.
(4) CC şi din faptul că actele de „declaraţie a revocării” şi de „restituire a bunului” din
art.751 CC sunt alăturate cazurilor prevăzute la art.617 alin.(4) CC, în calitate de acte
de la care începe a curge termenul de 30 de zile, se conchide că consumatorul este eliberat de obligaţia punerii în întîrziere a întreprinzătorului conform regulilor generale,
declararea revocării sau restituirea bunului şi expirarea unei perioade de 30 de zile fiind
suficiente.
12. În cazul în care întreprinzătorul va invoca excepţia nerespectării de către consumator a termenului de revocare, sarcina probei va incumba întreprinzătorului, întreprinzătorul va face, în particular, dovada explicării sau notificării dreptului de revocare,
a conformităţii notificării cu prevederile art.749 alin.(3) CC, a momentului punerii la
dispoziţie a acesteia, a punerii la dispoziţie (art.752 alin.(1) CC). Consumatorului îi revine sarcina dovezii conţinutului, expedierii şi, după caz, a receptării de către destinatar
a declaraţiei de revocare (art.752 alin.(2) CC). Dovada conţinutului declaraţiilor proprii
se va efectua, conform art.118 CPC, de către fiecare parte.
13. Consumatorul este în drept să solicite remedierea gratuită a deficienţelor apărute la produs, serviciu, înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului, servi-
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ciului ori reducerea corespunzătoare a preţului, repararea prejudiciului, inclusiv al celui
moral, cauzat de produsul, serviciul necorespunzător, în cadrul termenului de garanţie
sau termenului de valabilitate al produsului, al duratei lui de funcţionare.
Prin termen de valabilitate se înţelege perioada de timp, stabilită de către agentul economic care fabrică un produs perisabil sau un produs care, în scurt timp, poate deveni
periculos pentru sănătatea consumatorilor, în cadrul căreia produsul trebuie să-şi păstreze
caracteristicile specifice, cu condiţia respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare, păstrare, utilizare şi consum. Pentru produsele alimentare şi medicamente, termenul
de valabilitate este data-limită de consum. Termenul de valabilitate nu este aplicabil produselor de folosinţă îndelungată, fiind caracteristic produselor din industria alimentară.
Termenul de garanţie semnifică perioada de timp, prescrisă sau declarată, care curge de la data achiziţionării produsului, serviciului şi în cadrul căreia produsul, serviciul
trebuie să-şi păstreze caracteristicile prescrise sau declarate, iar producătorul, prestatorul, vînzătorul îşi asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii pe cheltuiala sa a
produsului sau serviciului necorespunzător dacă deficienţele nu sunt imputabile consumatorului. Pentru producţia alcoolică, termen de garanţie constituie perioada de timp
stabilită de producător în documentele normative, care curge de la data îmbutelierii şi
în cadrul căreia produsul trebuie să-şi păstreze caracteristicile prescrise sau declarate.
Prin durată de utilizare (sau funcţionare) se înţelege perioada de timp stabilită de
către producător în documentele normative pentru produsele de folosinţă îndelungată,
în cadrul căreia produsele, altele decît cele pentru care a fost stabilit termenul de valabilitate, trebuie să-şi menţină caracteristicile specifice, cu condiţia respectării regulilor
de transport, manipulare, depozitare, păstrare, utilizare şi consum. Acest termen este
specific produselor industriale.
Prin produs de folosinţă îndelungată se înţelege produsul tehnic complex, constituit
din piese şi subansambluri, proiectat şi construit pentru a putea fi utilizat pe durata de
funcţionare şi asupra căruia se pot efectua reparaţii sau activităţi de întreţinere.
Dacă bunul de consum a fost cumpărat de către consumator cu garanţie, aceasta
trebuie să fie formulată clar, exact şi să conţină:
- trimiterea la drepturile legale ale consumatorului şi la faptul că prin garanţie acestea nu vor fi limitate;
- toate menţiunile necesare pentru a se putea beneficia de garanţie, îndeosebi durata
şi aplicabilitatea în spaţiu a protecţiei prin garanţie (art.804 CC al RM).
În cazul în care declaraţia de garanţie nu este inserată pe un suport de date trainic,
indiferent de faptul dacă consumatorul a solicitat sau nu aceasta, sau nu au fost îndeplinite alte cerinţe expuse la art.804 alin.(1), efectul obligaţiei de garanţie subzistă, nefiind
susceptibil de a fi lezat (art.804 alin.(3) CC).
În cazul în care producătorul nu a stabilit un termen de garanţie pentru produsele
de folosinţă îndelungată, consumatorul beneficiază de drepturile prevăzute de art.13
alin.(1) din Legea privind protecţia consumatorilor, dacă deficienţele produsului au
apărut pe parcursul a 2 ani de la data procurării lui (art.15 alin.(3) lit.c) din legea menţionată).
Vînzătorul, producătorul sunt obligaţi să asigure posibilitatea utilizării produselor
de folosinţă îndelungată pe toată durata de funcţionare, stabilită în documentul normativ. În acest scop, ei au obligaţia să asigure reparaţia şi deservirea tehnică a lor, precum

782

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

şi să asigure piese de schimb şi componente în volumul şi sortimentul necesar, pe toată
durata de funcţionare, iar în cazul în care durata de funcţionare nu este prevăzută - în
decurs de 10 ani de la data vînzării. Dacă data vînzării nu poate fi determinată, durata de
funcţionare se calculează de la data fabricării (art.12 alin.(5) din Legea privind protecţia
consumatorilor).
14. Remedierea gratuită a deficienţelor apărute la produs, serviciu, înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător se face necondiţionat de către vînzător, prestator într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de
la data înaintării reclamaţiei de către consumator sau în termenul stabilit prin contract.
Astfel, vînzătorul nu va putea admite remedierea (reparaţia), înlocuirea sau restituirea
respectivă sub rezerva îndeplinirii unor anumite acte din partea consumatorului. Dacă
contractul prevede alt termen, decît cel de 14 zile, se va aplica termenul respectiv, conform principiului libertăţii contractuale.
Dacă vînzătorul, prestatorul refuză să satisfacă reclamaţia consumatorului, ei sunt
obligaţi să dovedească vina consumatorului în ceea ce priveşte deficienţele apărute la
produsul vîndut, serviciul prestat, prin expertiza tehnică efectuată de un expert competent în domeniu, abilitat în conformitate cu legislaţia, într-un termen de cel mult 14
zile calendaristice de la data înaintării pretenţiei de către consumator. În caz contrar, ei
sunt obligaţi să îndeplinească cerinţele consumatorului, prevăzute de art.13 alin.(1) din
Legea privind protecţia consumatorilor. Prin refuzul satisfacerii reclamaţiei, întreprinzătorul îşi arogă sarcina dovedirii vinovăţiei consumatorului.
În cazul unor vicii ascunse, apărute după expirarea termenului de garanţie, termenul de 14 zile sau termenul stabilit prin contract curge de la data finalizării expertizei
tehnice efectuate de o terţă parte competentă în domeniu, abilitată conform legislaţiei.
Reieşind din faptul că expertiza enunţată se efectuează în afara cadrului procesual civil,
această expertiză are natura juridică a unei expertize extrajudiciare. Fiind prevăzută expres de un act special în raport cu CPC, raportul de expertiză va constitui probă admisibilă în cadrul procesului judiciar.
Aplicarea stipulărilor art.13 alin.(1) din Legea privind protecţia consumatorilor
este prevăzută pentru cazurile în care viciile nu sunt imputabile consumatorului.
15. Judecînd pricinile privind dreptul consumatorului la înlocuirea produsului de calitate corespunzătoare, se va ţine cont de faptul că regulile art.14 din Legea
nr.105/13.03.2003 vizînd o asemenea înlocuire se extind doar asupra produselor nealimentare.
Cererea consumatorului referitor la înlocuirea unui produs nealimentar de calitate
corespunzătoare cu un produs similar celui procurat urmează să fie satisfăcută în termen de 14 zile dacă acest produs nu-i convine ca formă, gabarite, mărime, culoare sau
dacă nu-l poate utiliza conform destinaţiei din alte cauze.
Dacă produsul necesar pentru înlocuire lipseşte, consumatorul are dreptul să rezilieze contractul, iar vînzătorul este obligat să-i restituie contravaloarea produsului.
Cererea consumatorului de a i se înlocui produsul sau de a i se restitui contravaloarea lui urmează să fie executată dacă produsul nu este utilizat, nu şi-a pierdut calităţile
de consum şi dacă există probe că a fost cumpărat de la vînzătorul respectiv.
16. În cazul remedierii deficienţelor produsului de folosinţă îndelungată, timpul de
nefuncţionare (inclusiv cel de remediere), stabilit în mod corespunzător, prelungeşte
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durata de utilizare (funcţionare) a produsului, stabilită de producător, exact cu perioada
cît produsul nu a funcţionat (inclusiv perioada cît s-a remediat deficienţa).
Dacă remedierea se realizează prin repararea produsului de către vînzător, după
caz, producător, se va lua în considerare faptul că, la primirea produsului în scopul
remedierii respective, apare obligaţia vînzătorului (producătorului) faţă de consumator
de păstrare a produsului, sub acest aspect aplicîndu-se regulile contractului de depozit
(art.1086-1111 CC).
Reparaţia se efectuează cu titlu gratuit, reieşind din principiul compensării tuturor
cheltuielilor consumatorului legate de restabilirea dreptului încălcat.
17. În cazul în care obiectul material litigios se referă la un produs de folosinţă îndelungată, care, conform art.1 din Legea privind protecţia consumatorilor, este constituit din piese şi subansambluri, şi defectul produsului finit se datorează defectului unei
piese sau unui subansamblu (component) al produsului, iar producătorul acestei piese
sau subansamblului este altul decît producătorul produsului finit, acesta din urmă va
avea dreptul de a înainta o acţiune în regres împotriva producătorului componentului
produsului finit, respectiv.
Producătorul de componente este absolvit de răspundere dacă dovedeşte că defectul este imputabil fabricantului produsului finit, datorită proiectării greşite a ansamblului în care acesta a fost montat sau instrucţiunilor date de către acesta.
În cazul în care, pe parcursul termenului de garanţie, o piesă sau un subansamblu
au ieşit din funcţiune, defecţiunea se va remedia de către vînzător, care va avea dreptul
de a înainta o acţiune în regres împotriva producătorului produsului finit (ex.: televizorul), dar nu împotriva producătorului piesei/subansamblului (ex.: cinescopul televizorului). De asemenea, termenul de garanţie se va raporta la produsul finit, dar nu la
partea componentă a acestuia, care ar putea să aibă un alt termen de garanţie, dacă ea nu
constituie obiect al contractului în mod separat de produsul finit.
18. Drepturile consumatorilor prevăzute în Legea nr.105/13.03.2003 (art.5) nu au
un caracter exhaustiv.
În actele normative şi contractele care nu contravin legii pot fi prevăzute şi alte
drepturi ale consumatorilor şi obligaţii ale agenţilor economici.
Condiţiile contractului care limitează drepturile consumatorilor în raport cu prevederile legislaţiei se recunosc nevalabile. Dacă, în urma executării condiţiilor unui asemenea contract, Consumatorului i s-au pricinuit pagube, ele trebuie reparate de persoana
vinovată în volum deplin.
Temeiurile răspunderii stabilite prin contract între consumator şi agentul economic, neprevăzute de legislaţie sau care prevăd o responsabilitate mai mare a agentului
economic decît prevede legislaţia, urmează a fi luate în considerare de instanţă la soluţionarea litigiului apărut între ei. Acest fapt rezultă din principiul libertăţii contractuale.
19. La soluţionarea litigiilor izvorîte din contractele de deservire prin abonament
sau din contractele de antrepriză, încheiate de consumator cu ateliere de reparaţie şi deservire a produselor electrice de uz casnic şi a altor obiecte, dacă aceste ateliere efectuează schimbul diferitor detalii şi piese în decursul termenelor de garanţie stabilite pentru
ele, se aplică dispoziţiile art.13 din Legea privind protecţia consumatorilor.
20. Judecînd pricinile privind protecţia drepturilor consumatorilor în caz de procurare a produselor de calitate necorespunzătoare, urmează să se ţină cont de următoarele:
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a) asemenea cerinţe pot fi înaintate de consumatorii care dispun de chitanţe pentru
produse, bonuri de casă sau de plată, precum şi de alte documente în scris, iar în privinţa
produselor pentru care sunt stabilite termene de garanţie - de paşapoarte tehnice sau de
documente ce le înlocuiesc.
Întrucît în sistemul comerţului cu amănuntul încheierea contractului de vînzare-cumpărare, de regulă, coincide cu executarea lui, în conformitate cu art.209 alin.(2)
CC, asupra lui nu se extind cerinţele privind forma scrisă obligatorie. De aceea, în caz
de pierdere a documentelor menţionate sau de neprimire a lor la procurarea produselor
şi de imposibilitate a restabilirii lor, consumatorul nu este lipsit de dreptul de a dovedi faptul vînzării-cumpărării prin intermediul martorilor, cu excepţia situaţiei în care
pentru încheierea contractului legea prevede obligativitatea formei scrise sau autentice;
b) produsul de calitate necorespunzătoare se consideră produsul ce nu corespunde
documentului normativ indicat de către producător sau vînzător, precum şi cel vîndut
după expirarea termenului de valabilitate sau care este falsificat. În caz de restituire a
obiectului de calitate necorespunzătoare, amortizarea în perioada termenului de garanţie nu se ia în consideraţie;
c) soluţionînd chestiunea cu privire la substituirea produsului (inclusiv a celui de
import), în cazul în care lipseşte produsul analogic în perioada judecării pricinii, în dependenţă de revendicările consumatorului, instanţa îl poate obliga pe vînzător să livreze
un asemenea produs cînd va primi sau, la dorinţa consumatorului, să-i ofere un alt produs din aceiaşi sortiment, cu recalcularea respectivă a preţului;
d) cerinţele consumatorului privind protecţia drepturilor sale nu vor putea fi satisfăcute dacă agentul economic va dovedi că defectele produsului au apărut în urma
nerespectării de către consumator a regulilor de utilizare sau păstrare a lui, adică din
vina consumatorului.
21. La judecarea litigiilor privind refuzul agentului economic de a încheia contracte
de vînzare-cumpărare sau de a presta servicii (efectua lucrări), instanţele vor avea în
vedere faptul că, conform art.699 alin.(1) CC, contractul se consideră încheiat în momentul primirii de către întreprinzător a acceptului ofertei din partea consumatorului.
De asemenea, trebuie să se ţină cont nu numai de drepturile cetăţenilor la satisfacerea necesităţilor lor în sfera comerţului, serviciului, dar şi de posibilităţile reale ale
agentului economic de a satisface cerinţele consumatorului. În special, instanţa poate să
nu recunoască temeinicia cerinţelor cu privire la încheierea contractului dacă pîrîtul va
dovedi faptul că efectuarea sau prestarea serviciului iese din limitele activităţii stabilite
sau depăşeşte posibilităţile lui.
Concomitent, nu pot fi prestate serviciile care nu intră în activitatea statutară a
agentului economic sau efectuarea cărora nu este prevăzută de regulament, după caz
(inclusiv nu sunt prevăzute de regulile deservirii sociale şi ale altor moduri de deservire,
de regulile de efectuare sau prestare a anumitor genuri de servicii), ori produsul/serviciul solicitat depăşeşte posibilităţile tehnologice ale întreprinzătorului.
Aceste litigii se vor examina prin prisma echilibrului armonios dintre principiile
nediscriminării consumatorilor, al egalităţii acestora, pe de o parte, şi principiul libertăţii contractuale, pe de alta.
22. Dacă riscul prejudicierii consumatorilor prin produsele sau serviciile defectuoase este asigurat de către o societate de asigurări, printr-un contract de asigurare întoc-
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mit conform prevederilor art.1304 CC, societatea respectivă va fi atrasă în proces, acesta
fiind un caz de coparticipare facultativă. Societăţile respective, după despăgubirea consumatorului, în limitele prevăzute de contractul de asigurare, vor dispune de dreptul de
a înainta o acţiune în regres, conform legii, împotriva agentului economic responsabil,
pentru care societatea este ţinută să răspundă (art.1329 CC).
23. La examinarea pricinilor privind protecţia drepturilor consumatorului, lezate
prin informarea eronată ori incompletă asupra produsului (serviciului) sau prin publicitatea contrară dispoziţiilor art.8 alin.(3) din Legea nr.1227/27.06.1997 cu privire la publicitate, instanţele de judecată vor porni de la prezumţia că consumatorul nu dispune
de cunoştinţe speciale privind particularităţile şi caracteristicile produselor şi serviciilor.
În conformitate cu art.20 din Legea privind protecţia consumatorilor, agenţii economici sunt obligaţi să-i acorde consumatorului, în mod obligatoriu, informaţia despre
produse, servicii, prin elemente de identificare şi prin indicarea caracteristicilor acestora, care se înscriu la vedere şi explicit pe produs, etichetă, ambalaj sau în cartea tehnică,
în instrucţiunile de exploatare ori în altă documentaţie de însoţire a produsului, serviciului, după caz, în funcţie de destinaţia acestora.
Se interzice importul şi plasarea pe piaţă a produselor, prestarea serviciilor în lipsa
informaţiei complete, veridice şi corecte în limba de stat sau în limbile de stat şi rusă.
Existenţa informaţiei în actele tehnice, pe eticheta produsului sau în altă formă într-o limbă străină, fără traducere în limba de stat sau în traducere neadecvată, care este
de natură de a deforma esenţa informaţiei, echivalează cu absenţa informaţiei respective.
24. Obligaţiile agenţilor economici privind informarea consumatorilor, stipulate în
art.20 din Legea nr.105/13.03.2003, nu pot fi înlăturate prin invocarea de către agenţii
respectivi a secretului comercial sau profesional, acest tip de informaţie neîncadrîndu-se în cerinţele calificative prevăzute de art.2 din Legea cu privire la secretul comercial
nr.171 din 06.07.1994.
25. La judecarea litigiilor privind repararea prejudiciului cauzat de produsele, serviciile necorespunzătoare, se aplică prevederile speciale din Legea privind protecţia consumatorilor sau, în cazul în care legea specială în materie nu prevede anumite situaţii, se
aplică prevederile art.602, 609, 617, 624, 630 CC al RM.
Penalitatea pentru încălcarea condiţiilor contractului se calculează şi se încasează
în valoare procentuală din suma restanţei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv pentru
zilele de sărbătoare, nelucrătoare, de odihnă.
În cazul în care vînzătorul, prestatorul a încălcat termenul de 14 zile. stabilit în
art.13 alin.(1) din Legea nr.105/13.03.2003, pentru satisfacerea reclamaţiei consumatorului, ei sunt obligaţi să achite consumatorului pentru fiecare zi (oră, dacă termenul a
fost stabilit în ore) depăşită o penalitate în mărime de 5% din preţul produsului, serviciului în vigoare la data examinării reclamaţiei, iar în cazul încălcării termenelor, stabilite conform art.16 din legea menţionată, de începere şi finalizare a prestării serviciului
(executării lucrării) sau termenelor noi fixate de consumator, prestatorul (executantul)
achită consumatorului pentru fiecare zi (oră, dacă termenul a fost stabilit în ore) depăşită o penalitate în mărime de 10% din preţul serviciului (lucrării). Prin contractul de
prestare a serviciului (executare a lucrării) nu poate fi stabilită o penalitate mai mică
decît cea legală, clauza contrară fiind lovită de nulitate. Părţile dispun însă de dreptul de
a fixa o penalitate mai mare în interesul consumatorului.
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26. Înţelegerea consumatorului, contrar regulilor stabilite, realizată nemijlocit cu
lucrătorul neîmputernicit al întreprinderii de deservire socială, privind efectuarea personală a lucrului, fără întocmirea contractului, nu dă naştere dreptului de garanţie şi,
eventual, dreptului la despăgubire în favoarea consumatorului şi, respectiv, obligaţia
corelativă pentru întreprindere nu poate servi drept temei de a pune pe seama întreprinderii răspunderea pentru neexecutarea unei asemenea înţelegeri, pentru pierderea sau
deteriorarea bunurilor. În astfel de cazuri, răspunderea o poartă lucrătorul întreprinderii care şi-a asumat obligaţiunea de a îndeplini lucrările, iar această situaţie nu cade sub
incidenţa Legii privind protecţia consumatorilor.
27. În baza prevederilor art.679 şi 680 CC, eliberarea şi primirea bonului de comandă sau a altui document, pentru confirmarea încheierii contractului de deservire socială,
atestă acceptarea de către părţi a tuturor condiţiilor lui, prin urmare, aceste condiţii sunt
obligatorii pentru părţi şi, la examinarea litigiilor, trebuie să se ţină cont de condiţiile
indicate, dacă nu se va constata că ele nu corespund datelor reale sau contravin legislaţiei în vigoare.
28. Reieşind din multitudinea relaţiilor juridice, care intră sub incidenţa Legii privind protecţia consumatorilor, dar şi din faptul că legea internă nu prevede o delimitare
în acest sens, uneori este dificil de stabilit şi de delimitat regimul juridic al răspunderii
aplicabile. Explicaţia, în acest context, se poate releva din Directiva 85/374/CEE privind
răspunderea pentru produsele defectuoase, care abstractizează natura contractuală sau
extracontractuală a raporturilor dintre părţi. Astfel, consumatorul va dispune de dreptul de a alege între regimul preferenţial conferit lui de reglementarea din domeniul protecţiei drepturilor consumatorului şi regimul răspunderii contractuale, delictuale sau al
unei răspunderi speciale. De exemplu: consumatorul s-a îmbolnăvit în urma consumării unui produs alimentar de calitate necorespunzătoare, achiziţionat de la un magazin.
Aparent, vînzătorul va răspunde conform răspunderii contractuale, cu particularităţile
prevăzute de Legea privind protecţia consumatorilor, însă şi normele răspunderii delictuale pentru dauna cauzată sănătăţii oferă un regim favorabil consumatorului (14181421 CC), deci şi aceste norme vor fi aplicabile în cauză.
29. Reieşind din coexistenţa răspunderii contractuale şi răspunderii delictuale în
cadrul regimului juridic al răspunderii pentru prejudiciile cauzate consumatorului, dar
şi din obligaţiile producătorului şi ale vînzătorului prevăzute la art.7 lit.a), respectiv,
art.8 lit.a) din Legea nr.105/13.03.2003, în calitate de pîrît în acţiunile respective va figura, cu prioritate, întreprinzătorul (vînzătorul) cu care a contractat în mod direct consumatorul, deoarece el este obligat să se asigure că produsele oferite spre comercializare corespund cerinţelor prescrise sau declarate (exemplu: standardele prescrise pentru
produsele din peşte).
Răspunderea vînzătorului faţă de consumator nu îl exonerează pe producător de
răspundere în relaţia sa cu vînzătorul. În cazul în care vînzătorul nu a respectat obligaţia
prevăzută de art.8 lit.a) din legea enunţată, dar nici producătorul nu a respectat obligaţia
prevăzută de art.7 lit.a) din aceeaşi lege, primul va răspunde faţă de consumator, dar,
după despăgubirea reală a consumatorului, va dispune de posibilitatea înaintării unei
acţiuni în regres împotriva producătorului. Răspunderea între vînzător şi producător va
fi guvernată de normele răspunderii contractuale (rezultate, de exemplu, din contractul
de furnizare), nefiind incidente normele protecţiei drepturilor consumatorului.
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În cazul în care calitatea de pîrît este deţinută de o persoană fizică ce practică activitatea de întreprinzător, aceasta nu va fi degrevată de răspundere pe motiv că activitatea
este desfăşurată fără înregistrarea de stat, deoarece ea se încadrează în categoria de întreprinzători pasibili de răspundere (art.26 alin.(2) CC).
30. În cadrul răspunderii civile delictuale, producătorul răspunde faţă de consumator
pentru prejudiciul cauzat de un produs cu viciu, chiar şi în lipsa vinovăţiei, aceasta fiind
o situaţie de răspundere obiectivă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.1425 CC aI RM:
a) nu a pus produsul în circulaţie;
b) se poate considera, în funcţie de împrejurări, că produsul nu avea viciul cauzator
de pagube în momentul în care producătorul l-a pus în circulaţie;
c) produsul nu este realizat nici pentru vînzare, nici pentru o altă formă de valorificare economică şi nu este vîndut în cadrul activităţii profesionale exercitate de producător;
d) viciul constă în faptul că produsul, în momentul în care producătorul l-a pus în
circulaţie, corespundea unor dispoziţii legale obligatorii;
e) viciul nu putea fi identificat din cauza nivelului ştiinţei şi tehnicii de la momentul
în care producătorul l-a pus în circulaţie.
Situaţiile expuse constituie cauze de excludere a răspunderii producătorului şi sunt
exhaustive, nefiind susceptibile de extindere prin analogie.
31. Se atenţionează că răspunderea pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase, reglementată de art.1425-1431 CC, constituie un aspect al răspunderii delictuale,
cu particularitatea principală ce constă în obiectivitatea intervenirii ei, adică producătorul va răspunde, indiferent de vinovăţia sa, manifestată prin doi, culpă sau intenţie,
cu excepţia cazurilor prevăzute la art.1425 alin.(1) CC, cazuri speciale de exonerare de
răspundere.
Pe lîngă temeiurile speciale de exonerare de răspundere, vor avea incidenţă şi temeiurile generale de exonerare de răspundere civilă, cum ar fi forţa majoră sau culpa
gravă a părţii prejudiciate (art.1425 alin.(3) CC). În acest context, urmează să se examineze latura subiectivă, pentru determinarea întinderii răspunderii agentului economic.
Analogic, vinovăţia acestuia se va lua în considerare la soluţionarea problemei întinderii
prejudiciului moral cauzat consumatorului, deoarece art.1423 CC prevede gradul de
vinovăţie al autorului ca unul dintre criteriile de determinare a mărimii compensaţiei
pentru prejudiciul moral.
Reieşind din caracterul obiectiv al răspunderii producătorului, în cazul în care producerea prejudiciului a fost însoţită şi de o împrejurare de forţă majoră, defectul bunului fiind însă principala cauză a prejudiciului, producătorul bunului nu va fi eliberat de
răspundere, chiar dacă defectul niciodată nu s-ar fi manifestat în lipsa circumstanţei de
forţă majoră.
32. Este necesar să se ţină cont de faptul că prejudiciul cauzat vieţii, sănătăţii şi
bunurilor consumatorului în urma defectelor constructive, de producţie, de receptură
sau altor deficienţe ale mărfurilor, precum şi în legătură cu comercializarea mărfurilor
şi efectuarea serviciilor fără respectarea cerinţelor stabilite pentru asigurarea securităţii,
vieţii, sănătăţii şi averii consumatorului sau în urma procurării de către el a mărfurilor
(serviciilor) însoţite de informaţii incomplete şi neautentice, care nu au asigurat posibilitatea unei alegeri competente, urmează să fie reparat integral, dacă norma legislativă
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nu prevede o altă răspundere mai severă, iar dacă există o astfel de lege, paguba se compensează în mărimea prevăzută de această lege.
De dreptul de a cere repararea prejudiciului beneficiază orice consumator păgubit,
indiferent de faptul dacă se află sau nu în relaţii contractuale cu agentul economic, şi
acest drept se menţine în decursul termenului de funcţionare a mărfurilor, stabilit de
către documentaţia normativ-tehnică.
Prejudiciul cauzat consumatorului prin acţiunile persoanelor terţe urmează să fie
reparat potrivit dispoziţiilor generale, dar nu conform normelor Legii privind protecţia
consumatorilor.
Producătorul răspunde inclusiv în cazul în care prejudiciul este produs concomitent de un viciu al produsului şi de acţiunea unui terţ (art.1425 alin.(4) CC).
Dacă agentul economic nu a prevenit consumatorul cu privire la expirarea termenului de valabilitate a mărfii sau a uneia din părţile ei (rezultatele lucrării), respectarea
condiţiilor obligatorii de utilizare a articolului şi urmările posibile ulterioare nerespectării acestor condiţii, cît şi efectuarea acţiunilor necesare după expirarea acestui termen,
paguba urmează să fie reparată şi în cazul în care a fost pricinuită după expirarea termenului indicat.
33. În cazul în care, prin produsul defectuos, s-a cauzat un prejudiciu vieţii şi sănătăţii consumatorului, agentul economic va răspunde conform art.1398-1424 CC, aceste texte de lege aplicîndu-se în mod subsecvent faţă de dispoziţiile art.1425-1431 CC.
Reieşind din art.1398 alin.(2) CC, prejudiciul se repară şi fără existenţa vinovăţiei în
cazurile expres prevăzute de lege. Articolul 1425 alin.(1) CC instituie un asemenea caz
expres prevăzut de lege - răspunderea pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase, deci, inclusiv pentru prejudiciul cauzat vieţii şi sănătăţii, drept caz de răspundere
obiectivă, fără vinovăţie a întreprinzătorului. Legea sau contractul părţilor pot institui şi
alte cazuri de răspundere obiectivă a întreprinzătorului (ex.: art.1117 CC - răspunderea
magazinerului).
Astfel, dispoziţiile generale, prevăzute de art.603, 1398 CC, privind absolvirea producătorului de răspundere din lipsa dovezilor vinovăţiei nu se aplică dacă legea sau contractul prevede că agentul economic poate fi scutit de răspundere numai în cazul în care
va dovedi că defectele mărfii (lucrării, serviciului) au avut loc din vina consumatorului
sau că vieţii, sănătăţii, averii consumatorului i-a fost cauzată dauna din intenţia acestuia
ori în urma unei forţe majore.
34. Se explică faptul că consumatorul este în drept să pretindă vînzătorului, prestatorului nu numai remedierea sau înlocuirea gratuită, ori restituirea contravalorii produsului, serviciului, dar şi restituirea despăgubirilor pentru pierderile suferite ca urmare a
deficienţelor constatate în cadrul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate,
cu condiţia respectării de către consumator a instrucţiunilor de instalare, utilizare şi a
regulilor de păstrare, prevăzute în documentaţia de însoţire.
Se va ţine cont că, la apărarea drepturilor unui cerc nedefinit de consumatori, pot fi
înaintate numai cereri cu caracter nepatrimonial (fără urmărirea unor sume anumite).
Cererile respective pot fi înaintate indiferent de faptul dacă s-a constatat sau nu vreo
situaţie concretă de prejudiciere a consumatorilor. Scopul acestor acţiuni este, de regulă, de a înceta activităţile agentului economic în raport cu toţi consumatorii (care au
încheiat deja contract sau doar intenţionează să încheie contract), nefiind individuali-
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zate anumite persoane. Efectele admiterii acestor acţiuni se vor răsfrînge asupra tuturor
consumatorilor care se încadrează în cercul respectiv.
În cazul în care interesele unui consumator sau ale unui cerc nedeterminat de consumatori sunt apărate de asociaţii obşteşti pentru protecţia drepturilor consumatorilor,
la cererea acestora, în cazul admiterii acţiunii, instanţa va dispune compensarea cheltuielilor provocate asociaţiilor de procesul respectiv.
35. În cazul în care agentul economic şi-a executat obligaţiunea necorespunzător
sau tardiv, consumatorul este în drept de a cere despăgubiri (art.602 CC). Agentul economic, de asemenea, este obligat să repare prejudiciul şi în cazul în care acesta a fost cauzat în urma pierderii, deteriorării obiectului primit de la consumator pentru efectuarea
lucrărilor sau prestarea serviciilor.
Repararea prejudiciului cauzat prin întîrziere sau prin o altă executare necorespunzătoare a serviciului nu-l degrevează pe prestator de executarea serviciului în natură, cu
excepţia cazurilor cînd, datorită unor circumstanţe obiective, consumatorul pierde interesul pentru executare sau cînd executarea serviciului în natură este imposibilă (art.608 CC).
Concomitent, reieşind din prevederile art.950, 951 CC coroborate cu dispoziţiile
art.18 alin.(8) din Legea privind protecţia consumatorilor, în cazul în care consumatorul, în pofida faptului că a fost informat despre imposibilitatea utilizării adecvate a materialelor sale de către antreprenor, nu le-a înlocuit sau nu a schimbat indicaţiile privind
modul de executare a lucrării, antreprenorul dispune de două posibilităţi alternative:
execută contractul fiind degrevat de răspundere pentru efectele utilizării materialului
neadecvat sau reziliază contractul şi solicită repararea prejudiciului.
În cazul în care executorul nu l-a informat pe consumator despre existenţa a cel
puţin unei situaţii din cele stipulate la art.950 alin.(1) CC, ultimul are dreptul să solicite
repararea prejudiciului cauzat.
36. Reieşind din prevederile art.624 şi 629 CC, clauza penală (penalitatea) poate fi
legală sau contractuală. Legea privind protecţia consumatorilor stabileşte penalitatea
legală prin art.27, precum şi situaţiile de incidenţă a penalităţii în mărimea corespunzătoare, însă părţile pot conveni asupra unei alte penalităţi, dar nu mai mică decît cea
legală. Clauza prin care se stabileşte o penalitate mai mică decît cea legală este nulă.
În conformitate cu art.630 CC, instanţa judecătorească, în cazuri excepţionale,
luînd în consideraţie toate împrejurările: cuantumul extrem de mare al penalităţii în
comparaţie cu prejudiciile consumatorilor, gradul de executare a obligaţiunii, starea
materială a pîrîtului, alte interese ce merită atenţie, poate dispune reducerea cuantumului penalităţii convenţionale, dar nu şi al celei legale. Mărimea penalităţii convenţionale
poate fi redusă pînă la mărimea clauzei penale legale.
Dacă, în cadrul procesului, nu a fost soluţionată problema rezoluţiunii sau rezilierii
contractului, cu toate că a fost dispusă încasarea despăgubirilor şi/sau penalităţilor, întreprinzătorul nu este degrevat de sarcina executării obligaţiei sale.
37. Pentru repararea prejudiciului cauzat consumatorului, acesta trebuie să facă
dovada existenţei prejudiciului şi întinderii acestuia.
Dacă pentru acelaşi prejudiciu sunt responsabile mai multe persoane (ex.: vînzătorul şi producătorul), ele răspund în mod solidar (art.1429 CC al RM).
38. Repararea prejudiciului cauzat se va efectua în mod integral, conform art.14 CC,
prin restabilirea dreptului încălcat. În sumele încasate în favoarea consumatorului cu titlu
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de despăgubiri se vor încadra, în special, sumele pe care consumatorul le-a suportat la restabilirea dreptului încălcat, pierderea efectivă cauzată acestuia. În principiu, nu se vor încasa
eventualele sume solicitate de către consumator cu titlu de venit ratat, deoarece bunurile
achiziţionate sau serviciile prestate nu au fost contractate de către consumator în scopul
obţinerii de venit, cu excepţia situaţiei în care consumatorul dovedeşte că, în pofida faptului că obiectul sau serviciul a fost contractat în scopul satisfacerii necesităţilor personale, în
mod incidental, utilizarea obiectului sau serviciului ar fi avut ca efect dobîndirea de venit.
39. La determinarea cuantumului prejudiciului cauzat prin nerestituirea (pierderea, deteriorarea) bunurilor, se va ţine cont de preţul de vînzare cu amănuntul al bunului în organizaţiile de comerţ din localitatea respectivă şi de gradul de uzură sau de
costul fixat de consumator ori convenit de părţi la încheierea contractului.
Dacă costul bunurilor, stabilit în această ordine, la momentul pronunţării hotărîrii nu corespunde celui real sau în genere nu a fost indicat, părţile nu sunt lipsite de
posibilitatea de a dovedi în judecată costul real al bunurilor nerestituite, pierdute sau
deteriorate.
La restituirea contravalorii, se va lua în calcul preţul produsului la data examinării
reclamaţiei - în cazul în care preţul lui s-a majorat, şi preţul la data procurării - în cazul
în care preţul lui s-a micşorat.
40. Consumatorul este în drept să pretindă repararea prejudiciului cauzat de produsele, serviciile necorespunzătoare, indiferent de faptul dacă s-a aflat sau nu în relaţii
contractuale cu vînzătorul, prestatorul.
Prejudiciul se repară de către vînzător, prestator şi în cazul în care livrarea produsului, prestarea serviciului se fac în mod gratuit sau la preţ redus ori dacă produsul a fost
comercializat ca piese de schimb sau distribuit sub altă formă.
Prejudiciul, inclusiv cel moral, se repară de către vînzător, prestator dacă a fost
cauzat pe parcursul:
a) termenului de valabilitate – la produsele pentru care se stabileşte acest termen;
b) duratei de funcţionare – la produsele de folosinţă îndelungată;
c) a 2 ani – la produsele pentru care nu este prevăzută stabilirea termenului de valabilitate sau duratei de funcţionare.
Termenele enunţate nu trebuie înţelese ca termene de prescripţie a dreptului la acţiune, dar ca limite temporale, în interiorul cărora poate apărea dreptul la acţiune, adică
momentul în care este încălcat dreptul consumatorului trebuie să se încadreze în aceste
limite temporale. De la acest moment începe să curgă termenul de prescripţie legal stabilit.
41. Prejudiciul moral cauzat consumatorului de către agentul economic (producător, prestator, vînzător, executant) prin încălcarea drepturilor lui prevăzute de Legea
privind protecţia consumatorilor, precum şi de alte acte normative, se repară în mărimea determinată de instanţa judecătorească şi nu depinde de existenţa şi mărimea
prejudiciului material.
Sarcina probei, în privinţa existenţei, caracterului, gradului şi întinderii prejudiciului moral, incumbă consumatorului.
La stabilirea mărimii compensaţiei pentru prejudiciul moral, instanţa va ţine cont
de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice şi fizice cauzate consumatorului, de gradul de vinovăţie al agentului economic (producător, prestator, vînzător, executant) şi de
măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie consumatorului.
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Totodată, la aprecierea întinderii prejudiciului, se vor lua în considerare recomandările Hotărîrii Plenului CSJ nr.9 din 9 octombrie 2006 „Cu privire la aplicarea de către
instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementează repararea prejudiciului moral”.
42. În privinţa aprecierii validităţii clauzelor contractuale (tip), dispoziţiile art.4
din Legea nr.105/ 13.03.2003 se vor corobora, respectiv completa, cu dispoziţiile
art.712-720 CC.
Contractul (tip), încheiat de către agentul economic monopolist cu consumatorul
în condiţiile art.4 alin.(6) din Legea privind protecţia consumatorilor, trebuie să fie prezentat, în prealabil, organului administraţiei publice (Departamentului Standardizare şi
Metrologie), pentru coordonare. Reieşind din prevederile art.667 alin.(1) CC, în cazul
în care pentru protecţia intereselor prioritare ale unui individ există anumite limitări şi
condiţionări prevăzute de lege, efectele acestor contracte depind de realizarea acestor
limitări sau condiţionări. Necesitatea coordonării contractului standard, prevăzută de
art.4 alin.(6) din legea menţionată mai sus, constituie o limitare/condiţionare, în sensul
art.667 alin.(1) CC, astfel că nerespectarea acestei coordonări atrage nulitatea absolută
a contractului respectiv, deoarece este încălcată o normă imperativă a legii. Declararea
nulităţii contractului respectiv poate fi solicitată de către oricine este interesat, fără a
exista vreun termen de prescripţie.
În cazul în care contractul de consumator conţine clauze contractuale abuzive, calificate de lege, aceste clauze vor fi lovite de nulitate. Deoarece anularea accesoriului nu
duce la anularea principalului, se va declara nulă numai clauza abuzivă, în rest contractul va rămîne valabil.
43. În cazul în care agentul economic este sancţionat conform art.28 alin.(2) din Legea
privind protecţia consumatorilor, răspunderea administrativă nu-l degrevează pe agentul
economic de răspunderea faţă de consumator. Fapta stabilită prin decizia de sancţionare
administrativă constituie temei de degrevare de sarcina probaţiunii, adică se consideră
dovedită, în cazul în care consumatorul se adresează în judecată cu o acţiune privind protecţia drepturilor consumatorului, iar temeiul acţiunii rezidă în fapta sancţionată, numai
după rămînerea irevocabilă a deciziei de sancţionare, reieşind din sensul art.123 alin.(5)
CPC. Termenul desfăşurării procedurii administrative nu afectează termenul de prescripţie pentru înaintarea acţiunii de protecţie a drepturilor consumatorului, deoarece aceasta
nu constituie o procedură prealabilă pentru adresarea în judecată.
44. La judecarea cererilor privind încasările patrimoniale, restituirea bunurilor,
aplicarea răspunderii patrimoniale, este necesar de a se lua în considerare termenele
de prescripţie prevăzute de art.267 CC. Acţiunile privind încasarea penalităţii, viciile
ascunse ale bunului vîndut, viciile lucrărilor executate în baza contractului de deservire
curentă a persoanelor se prescriu în termen de 6 luni (art.268 CC).
Se atenţionează asupra neconcordanţei dintre prevederea art.268 lit.d) CC, ce stabileşte termenul de prescripţie de 6 luni pentru litigiile ce izvorăsc din contractul de
transport, şi prevederile art.1021 CC, conform căruia termenul respectiv este de un an,
iar în cazul culpei grave sau intenţiei – de 3 ani. Reieşind din principiul priorităţii actului special faţă de actul normativ general, instituit de Legea privind actele legislative, în
acest caz se va aplica textul de lege special, adică art.1021 CC.
Pentru acţiunile ce rezultă din viciul construcţiei, indiferent de natura raportului
contractual existent între părţi (vînzare-cumpărare sau antrepriză), este aplicabil terme-
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nul de prescripţie de 5 ani. Acelaşi termen este aplicabil pentru acţiunile privind viciile
materiilor prime sau ale materiilor livrate, dacă sunt întrunite două condiţii:
- materiile respective au fost destinate realizării unei construcţii;
- viciile materiilor au avut drept consecinţă vicierea construcţiei (art.269 CC).
Dacă la momentul adresării cu o acţiune privind îndeplinirea obligaţiunilor au trecut mai mult de 6 luni, încasarea penalităţilor, prejudiciilor pentru timpul precedent se
limitează la ultimele 6 luni pînă la adresarea în judecată dacă cauzele întîrzierii nu vor fi
recunoscute ca motivate, adică dacă nu se va efectua repunerea în termen.
Totodată, se precizează că, reieşind din prevederile art.271 CC, acţiunea sau o parte
din ea se va declara prescrisă numai dacă întreprinzătorul a ridicat excepţia prescripţiei.
Dacă nu a fost invocată această excepţie, instanţa va soluţiona litigiul neavînd abilitarea
respingerii acţiunii ca prescrisă.
45. Pretenţiile referitoare la repararea prejudiciului cauzat de produse defectuoase
se prescriu în termen de 3 ani din momentul în care cel prejudiciat a luat cunoştinţă sau
trebuia să ia cunoştinţă de prejudiciu şi de identitatea producătorului (art.1430 CC).
46. La judecarea litigiilor referitoare la protecţia drepturilor consumatorilor, instanţele judecătoreşti trebuie să ţină cont de faptul că statul, conform art.5, 22 din Legea
nr.105/13.03.2003, le asigură consumatorilor protecţia drepturilor lor legitime şi le oferă posibilitatea liberei alegeri a produselor, serviciilor, prin elaborarea şi promovarea la
nivelul de stat a politicii în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor, elaborarea
şi aprobarea legilor şi altor acte normative în domeniu, prin organizarea şi exercitarea
controlului şi supravegherii de stat asupra respectării legislaţiei în domeniu, precum şi a
cerinţelor prescrise sau declarate referitoare la produse, servicii. Articolul 23 din aceeaşi
lege enunţă celelalte organe ale administraţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a
consumatorilor.
Instanţele de judecată dispun de posibilitatea atragerii în proces a autorităţilor publice prevăzute la art.23 din Legea privind protecţia consumatorilor, la cererea consumatorului, din oficiu sau din propria iniţiativă a acestor organe, pentru a depune concluzii în vederea apărării drepturilor şi intereselor consumatorului, reieşind din atribuţiile autorităţilor respective (art.74 alin.(1) CPC).
De asemenea, consumatorii dispun de dreptul de a-şi apăra drepturile prin intermediul asociaţiilor obşteşti, organizate de ei, care îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei (art.25 din Legea privind protecţia consumatorilor).
47. De regulă, legea nu prevede procedura de soluţionare prealabilă a acţiunilor consumatorilor pe cale extrajudiciară, însă pentru unele litigii din această categorie legislaţia
stabileşte această ordine (ex.: art.1020 CC). Dacă consumatorul nu a respectat ordinea
prealabilă, extrajudiciară, de soluţionare a acestor litigii şi această posibilitate nu a fost
pierdută, judecătorul, conform art.170 alin.(1) lit.a) CPC, restituie cererea de chemare în
judecată, iar după intentarea procesului, se aplică art.267 CPC - scoaterea cererii de pe rol.
Procedura de soluţionare pe cale extrajudiciară a litigiului, stabilită de art.13 din
Legea privind protecţia consumatorilor, nu constituie o procedură prealabilă în sensul legii, respectarea căreia ar condiţiona primirea cererii în instanţa de judecată, ea
constituind doar o posibilitate de mediere alternativă a litigiului faţă de cea a adresării
în justiţie. Astfel, consumatorii se vor putea adresa direct în instanţa de judecată, fără
respectarea acestei proceduri.
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Plîngerile împotriva hotărîrilor, acţiunilor sau inacţiunilor autorităţilor publice
abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor şi ale funcţionarilor cu funcţii de răspundere din cadrul acestora se soluţionează conform Legii contenciosului administrativ, corespunzător, cu respectarea procedurii prealabile.
Se impune deosebirea dintre termenul de înaintare a pretenţiilor, în cazul în care este
prevăzută de lege procedura prejudiciară obligatorie, şi termenul de prescripţie a acţiunii.
Este necesar să se ţină cont de faptul că expirarea termenului de prescripţie, indicat
în lege pentru înaintarea de către consumator a pretenţiilor, nu poate servi drept temei
pentru a refuza apărarea pe cale judiciară, deoarece aceasta este în contradicţie cu art.20
din Constituţia RM şi art.16 din Legea privind protecţia consumatorilor.
48. Consumatorul este în drept de a înainta o acţiune în judecată de la locul de domiciliere a reclamantului sau de la locul comiterii prejudiciului, ori de la locul executării
contractului, dacă acesta este indicat în contract. Alegerea dintre cîteva instanţe judecătoreşti, de competenţa cărora, conform art.39 alin.(10) CPC, este examinarea pricinii, îi
aparţine reclamantului. Constituie excepţie cazul prevăzut de art.40 alin.(5) CPC.
49. Cererile privind protecţia drepturilor consumatorilor trebuie să corespundă
formei şi cuprinsului cererii de chemare în judecată, conform dispoziţiilor art.166 CPC,
în special, e necesar să fie indicate următoarele date: ce drept al consumatorului a fost
încălcat, cînd şi cum s-a manifestat această încălcare; modul de protecţie pe care trebuie
să-l aplice instanţa de judecată; suma cerinţei înaintate, cu calculele şi temeiurile respective, dovezile care confirmă fiecare cerinţă. La cerere trebuie anexate documentele
necesare, care determină caracterul relaţiilor dintre părţi, drepturile şi obligaţiile lor
(contractul, chitanţa – obligaţiunea, chitanţa – comandă, foaia de însoţire, cecul, bonul
de casă, marca fabricării, marca comercială, eticheta, alte documente).
Primind cererea de chemare în judecată, este necesar de a se lua în consideraţie
faptul că, potrivit legislaţiei în vigoare (art.85 CPC), consumatorii nu sunt scutiţi de
achitarea taxei de stat pentru acţiunile privind încălcarea drepturilor lor.
50. Reieşind din prevederile art.257 CPC, instanţa de judecată, la cererea reclamantului (consumatorului), poate dispune executarea imediată a hotărîrii în cazul în
care tergiversarea executării hotărîrii ar cauza un prejudiciu grav consumatorului sau
dacă executarea hotărîrii ar putea deveni imposibilă (ex.: înlocuirea bunului ar deveni
imposibilă prin faptul că nu mai sunt produse de către întreprinzător bunuri de categoria respectivă, iar stocul de produse, care ar face posibilă înlocuirea, este limitat şi de
proximă epuizare).
51. Soluţionînd cererea privind confirmarea tranzacţiei de împăcare sau admiterea
renunţării la acţiune şi încetarea procesului civil, trebuie să se ia în considerare faptul
că asociaţiile obşteşti, conform art.25 din Legea privind protecţia consumatorilor, dispun de dreptul de a înainta acţiunea cu privire la apărarea drepturilor consumatorilor,
drept pe care îl exercită în interesul consumatorilor, asociaţiile neavînd calitatea de reclamanţi, dar, conform art.73 alin.(2) CPC, deţinînd drepturi şi obligaţii procedurale de
reclamanţi, cu excepţia dreptului de a încheia tranzacţie. Potrivit alin.(3) art.73 CPC,
asociaţia dispune de dreptul de renunţare la acţiune, însă renunţarea asociaţiei la acţiune nu privează pe consumatorul vizat de dreptul de a cere examinarea pricinii în fond.
În acelaşi context, dacă consumatorul nu doreşte să intervină în proces, cererea se va
scoate de pe rol, prin încheiere judecătorească susceptibilă de recurs.
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Dreptul de a înainta acţiuni privind protecţia drepturilor consumatorului de către
asociaţiile obşteşti trebuie interpretat extensiv, inclusiv în cazul depunerii cererilor de
atac împotriva hotărîrilor pronunţate.
52. Admiterea cererii cu privire la declararea ilegalităţii acţiunilor întreprinzătorului în privinţa unui cerc nedeterminat de consumatori suscită indicarea în cadrul dispozitivului hotărîrii a modalităţii de informare a consumatorilor (ex.: prin mijloacele de
informare în masă).
În cazuri de extremă necesitate (ex.: consumul unui anumit produs, care deja a fost
achiziţionat de un cerc nedeterminat de consumatori şi le-ar putea afecta sănătatea acestora), instanţa va putea obliga mijlocul de informare în masă, conform art.17 din Legea
presei, de a publica hotărîrea în cadrul publicaţiei respective.
Hotărîrea judecătorească intrată în vigoare, prin care a fost admisă acţiunea în interesul unui cerc nedeterminat de consumatori, va constitui autoritate de lucru judecat pentru
instanţa care examinează, ulterior, o acţiune depusă de un consumator individualizat în
privinţa următoarelor aspecte: existenţa raporturilor respective, care au incidenţă şi asupra consumatorului concret; săvîrşirea acţiunilor de către întreprinzătorii respectivi etc.
53. Succesiunea în drepturile procesuale depinde de faptul dacă raportul litigios admite succesiunea în drepturi. Reieşind din faptul că raportul litigios admite succesiunea
în drepturi, în cazul încetării din viaţă a reclamantului (consumatorului) pînă la terminarea judecării cauzei privind apărarea drepturilor consumatorului şi a pretenţiilor subsecvente, instanţa va dispune suspendarea procedurii pînă la determinarea succesorului
în drepturi, prin încheiere recurabilă, conform art.260 alin.(1) lit.a) CPC, cu excepţia
pretenţiei referitoare la repararea prejudiciului moral, în privinţa căreia se va dispune,
prin încheiere susceptibilă de recurs, încetarea procesului, conform art.265 lit.f) CPC.
Totodată, în cazul în care întreprinzătorul persoană juridică, care deţine calitatea
procesuală de pîrît, este lichidat, se va dispune, în mod similar, încetarea procesului,
conform art.265 lit.g), iar în cazul reorganizării persoanei juridice, procesul se va suspenda în baza art.260 alin.(1) lit.a) CPC.
Concomitent, pierderea calităţii de persoană fizică ce practică activitatea de întreprinzător în una din formele legal stabilite (ex.: întreprindere individuală) nu atrage
suspendarea sau încetarea procesului, deoarece aceste categorii de persoane răspund
cu tot patrimoniul său (art.27 CC), iar pierderea sau încetarea autorizaţiei/patentei nu
impietează desfăşurarea procesului împotriva persoanei fizice respective.
[Pct.54 exclus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008, celelalte renumerotate]
54. Se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica
aplicării legislaţiei despre protecţia consumatorilor la judecarea cauzelor civile” nr.24
din 10 iulie 1997, cu modificările introduse prin Hotărîrea nr.38 din 20 decembrie 1999.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 9 octombrie 2006
Nr. 7

Valeria ȘTERBEȚ
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ANEXĂ
Raporturile juridice ce ţin de protecţia drepturilor consumatorilor sunt reglementate şi de următoarele acte normative:
- Legea privind protecţia consumatorilor nr.105-XV din 13.03.2003;
- Codul civil;
- Legea nr.78/18.03.2004 privind produsele alimentare;
- Legea nr.186/24.04.2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor;
- Legea nr.755/21.12.2001 privind securitatea biologică;
- Legea nr.461/30.07.2001 privind piaţa produselor petroliere;
- Legea nr.386/19.07.2001 cu privire la tutun şi la produsele din tutun;
- Legea nr.1103/30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei;
- Legea nr.1100/30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a
producţiei alcoolice;
- Legea turismului nr.798/11.02.2000;
- Legea nr.272/10.02.1999 cu privire la apa potabilă;
- Legea nr.137/17.09.1998 cu privire la energia electrică;
- Legea nr.136/17.09.1998 cu privire la gaze;
- Legea nr.1525/19.02.1998 cu privire la energetică;
- Legea nr.1409/17.12.1997 cu privire la medicamente;
- Legea nr.1227/27.06.1997 cu privire la publicitate;
- Legea metrologiei nr.647/17.11.1995;
- Legea nr.590/22.09.1995 cu privire la standardizare;
- Legea nr.588/22.09.1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor;
- Hotărîrea Guvernului nr.582/17.08.1995 cu privire la reglementarea monopolurilor;
- Regulamentul cu privire la sistarea fabricării şi/sau comercializării (executării,
prestării) produselor (proceselor, serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioară, retragerea din circulaţie a produselor falsificate şi nimicirea produselor (proceselor, serviciilor) ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul
ambiant, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1300/ 31.12.1998;
- Regulamentul-tip de funcţionare a pieţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.955/21.08.2004;
- Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1194/22.11.2005;
- Regulile privind prestarea serviciilor poştale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului
nr.798/18.06.2002;
- Regulamentul cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.434/09.04.1998;
- alte legi şi acte normative care reglementează, direct sau tangenţial, protecţia
drepturilor consumatorilor, norme ale acordurilor sau tratatelor internaţionale la care
Republica Moldova este parte.
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica soluţionării unor litigii
ce rezultă din relaţiile de credit bancar
nr. 5 din 04.02.2005
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2005, nr.9, pag.6
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.16 din
16.10.2017
Activitatea bancara ca un element de baza al funcţionării sistemului financiar reprezintă un obiect de reglementare mai exigentă în comparaţie cu alte forme ale activităţii economice.
Necesitatea adoptării hotărîrii în cauză a fost dictată de faptul, că printre litigiile cu
participarea băncilor predomină cele izvorîte din relaţiile de credit bancar, la soluţionarea cărora în practică apar dificultăţi.
Banca Naţională a Moldovei, avînd sarcina de a supraveghea şi coordona activitatea
celorlalte bănci, emite unele hotărîri, regulamente, instrucţiuni, care, de rînd cu legislaţia, de asemenea reglementează relaţiile de credit bancar (vezi anexa).
În scopul aplicării corecte a legislaţiei şi soluţionării uniforme a litigiilor ce rezultă
din relaţiile de credit bancar Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în baza art.2 lit.e), art.16
lit.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.17 Cod de procedură civilă,
prin prezenta hotărîre oferă următoarele explicaţii:
1. Examinînd litigiile izvorîte din contractul de credit bancar instanţele de judecată
vor ţine cont, că faţă de acest contract se aplică prevederile referitoare la contractul de
împrumut în măsura în care normele Capitolului XXIV din Codul civil. nu prevăd altfel
sau din esenţa contractului de credit bancar nu reiese contrariul.
Potrivit art.1236 Cod civil RM prin contractul de credit bancar, o bancă (creditor)
se obligă să pună la dispoziţia unei persoane (debitor) o sumă de bani (credit), iar debitorul se obligă să restituie suma primită şi să plătească dobînda şi alte sume aferente
prevăzute de contract.
Se vor distinge următoarele tipuri de credit:
- credit „mare” – situaţie cînd datoria netă la credite a unei persoane sau a unui
grup de persoane acţionînd în comun alcătuieşte zece la sută. sau mai mult din capitalul
normativ total al băncii;
- credit overnight – este o formă de credit acordat de BNM peste noapte băncilor
autorizate pentru soluţionarea necesităţii curente de plată;
- credit de consorţiu – creditarea unei întreprinderi sau a unui proiect de proporţii
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mari de către cîteva bănci care şi-au asociat resursele creditare pentru a reduce riscul
pierderilor în cazul insolvabilităţii debitorului;
- credit în stare de acumulare – este creditul la care toate plăţile au fost achitate la
termen, sunt curente şi se aplică principiul sporirii. Creditul la care plata nu a fost achitată în termen de pînă la 60 zile de asemenea se consideră credit în stare de acumulare;
- credit în stare de neacumulare (fără dobîndâ) – este creditul, la care plata n-a
fost achitată mai mult de 60 zile. La creditul în stare de neacumulare sporirea dobînzii
se întrerupe;
- credit expirat – toată suma unui credit (soldul creditului) este considerată expirată cînd plata n-a fost primită în termen de maximum 30 zile. Dacă un credit a fost considerat ca expirat, toată suma creditului (soldul creditului) şi dobînda neachitată sunt
considerate expirate. Pentru perioada cînd creditul este considerat ca expirat, dobînda
se sporeşte pînă ce creditul nu va fi trecut în stare de neacumulare a dobînzii;
- credit renegociat – pentru ca un credit să fie considerat renegociat, în contractul
nou trebuie să fie stipulată o reducere a ratei dobînzii sau a sumei iniţiale a creditului,
sau a ambelor, ţinînd cont de înrăutăţirea situaţiei financiare a debitorului, ceea ce banca o face în condiţii excepţionale;
- credit prolongat – un credit prelungit sau înnoit cu aceeaşi rată a dobînzii şi sumă
iniţială ca şi la creditul iniţial. Pentru ca creditul să fie considerat prolongat, contractul
trebuie să fie semnat înainte de expirarea termenului de acţiune a contractului iniţial.
De asemenea, se va ţine cont de prevederile Legii nr.202 din 12 iulie 2013 privind
contractele de credit pentru consumatori, în partea în care acestea prevăd altfel.
[Pct.1 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
2. Relaţiile pecuniare ce apar între bancă şi persoanele fizice sau juridice vis-a-vis
de creditul bancar, fixate în contract, includ în sine atît obligaţia despre acordarea în
termenii conveniţi a creditului bancar (deschiderea unei linii de credit) cît şi obligaţia ce
rezultă din contract pentru debitor de a restitui suma primită şi de a plăti dobînda şi alte
sume aferente prevăzute în contract.
Contractul de credit bancar se consideră încheiat şi produce efecte juridice pentru ambele părţi din momentul realizării acordului de voinţă a părţilor asupra clauzelor esenţiale ale contractului (art.679 alin.(1) Cod civil) şi încheierii lui în formă scrisă
(art.1236 alin.(2) Cod civil).
3. Uneori, băncile înaintînd acţiune către debitor concomitent solicită asigurarea
acţiunii (în cazul lipsei bunului gajat) prin aplicarea sechestrului pe conturile bancare
ale debitorului.
Sechestrarea sumei în cont reprezintă o măsură asiguratorie în scopul perceperii ulterioare a disponibilului din conturile bancare ale debitorului. Din aceste considerente pentru a nu stopa complet activitatea debitorului, sechestrul se va aplica nu asupra contului
bancar, dar asupra mijloacelor băneşti aflate sau care se vor acumula pe acest cont în limita
valorii acţiunii, inclusiv şi a taxei de stat achitate la depunerea cererii în judecată.
Aplicând această măsură de asigurare, instanţele vor ţine cont de Regulamentul
BNM nr.375 din 15.12.2005 privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare.
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
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4. Legislaţia (art.1242 Cod civil) acordă atît creditorului cît şi debitorului dreptul de
a rezilia anticipat contractul de credit. Creditorul va putea solicita rezilierea anticipată a
contractului în următoarele cazuri:
1) debitorul a devenit insolvabil;
2) debitorul nu a oferit garanţiile cerute sau a redus fără acordul creditorului
garanţiile oferite. Prezenta teză se referă la situaţiile în care:
- părţile au convenit asupra constituirii unor garanţii (art.1240 alin.(1) Cod civil) şi
debitorul nu îşi execută obligaţia de a prezenta aceste garanţii. Creditorul este îndreptăţit să rezilieze contractul dacă debitorul nu va prezenta garanţiile cerute de creditor în
decursul termenului stabilit (art.1240 alin.(2) Cod civil);
- creditorul a cerut garanţii de executare a obligaţiilor debitorului în cazul în care
au apărut circumstanţe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a debitorului de
a rambursa creditul (art.1241 alin.(1) lit. a) Cod civil) şi debitorul n-a oferit asemenea
garanţii;
- debitorul a redus fără acordul creditorului garanţiile oferite. În acest caz creditorul îi va acorda debitorului un termen rezonabil pentru a oferi garanţii suplimentare.
Creditorul poate să suspende pentru această perioadă executarea obligaţiei sale de punere la dispoziţie a creditului (art.1241 alin.(1) lit.b) Cod civil);
3) debitorul nu plăteşte dobînda în termenul stabilit;
4) debitorul nu a executat obligaţia de restituire a cel puţin 2 tranşe ale creditului, atunci cînd contractul prevede restituirea creditului în rate (creditorul va beneficia de acest drept dacă a acordat debitorului un termen de 15 zile pentru plata sumei
restante şi aceasta nu a fost achitată);
5) în alte cazuri prevăzute de lege sau contract.
Legea nu stipulează restricţii vis-a-vis de dreptul debitorului de a rezilia contractul
de credit, ce prevede plata unei dobînzi fluctuante. Debitorul beneficiază de acest drept
„în orice moment” cu condiţia notificării creditorului în termen de 7 zile de la primirea
notificării despre modificarea dobînzii.
Contractul în care s-a convenit asupra unei dobînzi fixe pentru un anumit termen
poate fi reziliat de către debitor dacă obligaţia de plată a dobînzii încetează înaintea termenului stabilit pentru restituirea creditului şi nu s-a convenit asupra unei alte dobînzi.
În acest caz termenul de preaviz va fi de 15 zile.
5. Se va ţine cont de faptul, că banca are şi dreptul de a refuza executarea obligaţiei
de punere la dispoziţia debitorului a creditului. Este important de reţinut că refuzul de
executare a obligaţiei sus-numite nu echivalează cu rezilierea contractului. Conform
art.1241 alin(1) Cod civil creditorul este în drept să refuze executarea obligaţiei de a
pune la dispoziţia debitorului creditul, dacă după încheierea contractului de credit:
a) au apărut circumstanţe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a debitorului de a rambursa creditul.
Această normă constituie o concretizare a dispoziţiilor art.706 alin.(1) Cod civil,
care stipulează că partea obligată să presteze prima poate refuza executarea obligaţiei
dacă după încheierea contractului, apar indicii că dreptul său la contraprestaţie este periclitat de imposibilitatea executării obligaţiei de către cealaltă parte (în cazul creditului
bancar obligaţia creditorului de a acorda creditul se naşte înaintea obligaţiilor debitorului de a restitui creditul şi de a plăti dobînda şi alte plăţi aferente).
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Survenirea circumstanţelor sus-menţionate au ca efect suspendarea executării obligaţiei de către creditor şi nu constituie temei pentru rezilierea imediată a contractului.
Această normă protejează interesele creditorului, care are temei să creadă că debitorul
nu va putea sau nu va vrea să execute obligaţiile sale, dar nu poate rezilia contractul
deoarece există încă posibilitatea ca debitorul să poată sau să vrea să execute obligaţiile
sale. În acest caz creditorul poate stabili un termen rezonabil, în care debitorul să ofere
garanţii suficiente privind executarea obligaţiilor. Dacă debitorul în decursul acestui
termen nu prezintă garanţii, creditorul poate rezilia contractul;
b) debitorul sau terţul încalcă obligaţia de a acorda garanţii de rambursare a creditului pe care şi-a asumat-o sau alte condiţii înaintate de bancă pentru punerea la dispoziţie a creditului.
În această situaţie creditorul poate să suspende executarea obligaţiei sale de punere
la dispoziţie a creditului, acordînd debitorului un termen rezonabil pentru remedierea
situaţiei.
Creditorul are dreptul de a refuza să pună la dispoziţie următoarele tranşe ale creditului, în cazul în care contractul prevede acordarea creditului în tranşe, dacă debitorul nu
îndeplineşte condiţiile contractului referitoare la tranşa sau tranşele precedente (art.1241
alin.(2) Cod civil). Spre exemplu, dacă debitorul nu achită la timp dobînzile aferente tranşelor precedente, creditorul poate suspenda în continuare executarea obligaţiilor sale de a
pune la dispoziţia clientului următoarele tranşe, pînă cînd debitorul nu va executa în mod
corespunzător obligaţiile în cauză. Refuzul de a acorda tranşele următoare nu afectează
dreptul creditorului la penalităţi de întîrziere şi la repararea prejudiciilor.
Creditorul îşi poate exercita dreptul de refuz numai cu condiţia unei notificări
(preaviz) a debitorului. Notificarea trebuie să-i parvină debitorului într-un termen rezonabil pînă la momentul în care trebuia să fie executată obligaţia ce constituie obiectul
refuzului (art.1241 alin.(4) Cod civil), adică pînă la momentul în care creditorul trebuia
să pună la dispoziţia debitorului creditul. Dovada notificării îi revine creditorului.
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
6. În cazul neexecutării de către debitor la scadenţă a obligaţiei de restituire a creditului şi a dobînzii, banca va putea sesiza instanţa de judecată solicitînd:
1) încasarea sumei pentru creditul acordat;
2) încasarea dobînzii prevăzute în contract;
3) plata unor penalităţi de întîrziere în mărimea şi în modul prevăzute în contract;
4) o dobîndă cu 5% mai mare decît rata dobînzii prevăzute în contract dacă părţile
n-au convenit în contract asupra unor penalităţi de întîrziere. Această dobîndă va începe să curgă din:
- data depunerii cererii de chemare în judecată sau
- data la care obligaţia a devenit exigibilă (pentru cazurile cînd dobîndă curge de
drept, iar debitorul este pus în întîrziere de drept);
5) urmărirea bunului gajat (cu notificarea obligatorie a creditorului).
Dobîndă pentru folosirea creditului se include în suma totală a datoriei, calculîndu-se pentru întreaga perioadă în care debitorul efectiv a utilizat mijloacele băneşti ale
băncii, inclusiv şi perioada de neexecutare la scadenţă a obligaţiei de restituire a creditului.
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Plata unor penalităţi de întîrziere stabilite în contractul de credit constituie o sancţiune şi nu urmează a fi indexată.
Instanţele de judecată urmează să facă distincţie între plata penalităţilor de întîrziere şi dobîndă majorată pentru folosirea creditului în legătură cu prolongarea de
către bancă a termenului de acţiune a contractului de credit. Responsabilitatea pentru
neexecutarea la scadenţă a obligaţiei contractului de credit prolongat se apreciază de
judecată potrivit condiţiilor stipulate în contractul de credit, dacă legislaţia nu prevede altfel.
Instanţele de judecată vor da o apreciere corectă noţiunii de „credit fără dobîndă”,
care nu înseamnă anularea dobînzii stipulate în contract, ci doar întreruperea sporirii
dobînzii.
Termenul de prescripţie extinctivă în interiorul căruia creditorul poate să-şi apere
dreptul pe calea intentării acţiunii în instanţa de judecată este de 3 ani şi începe să curgă
de la data cînd debitorul trebuia să execute obligaţia.
Pentru încasarea penalităţilor se prevede un termen de 6 luni (art.268 Cod civil)
După expirarea termenului de prescripţie extinctivă (3 ani), debitorul poate refuza
executarea obligaţiei.
Odată cu dreptul principal, se prescrie şi dreptul la prestaţiile suplimentare legate
de dreptul principal, chiar şi atunci cînd termenul de prescripţie special pentru acest
drept nu a început să curgă (art.283 Cod civil).
7. Examinînd cerinţele referitoare la încasarea dobînzii, instanţele vor ţine cont de
tipul dobînzii convenite în contract.
Dacă în contract s-a stabilit o dobîndă fixă, creditorul nu va fi în drept să solicite încasarea unei dobînzi modificate (majorate) în mod unilateral, cu excepţia unei dobînzi
majorate în schimbul unor penalităţi de întîrziere (art.1243 alin.2 Cod civil).
În cazul convenirii asupra unei dobînzi flotante şi a dreptului băncii de a modifica
în mod unilateral dobîndă, instanţa va aprecia faptul, dacă creditorul modificînd dobîndă a ţinut cont de rata de bază a Băncii Naţionale, de rata inflaţiei, de evoluţia pieţei şi
n-a majorat-o în mod exagerat. Aceşti factori (rata de bază, rata inflaţiei, evoluţia pieţei)
vor avea importanţă pentru creditele acordate în lei. Pentru creditele acordate în valută
străină importanţă va avea doar evoluţia pieţei.
De asemenea, se va verifica dacă creditorul a respectat prevederile art.1237 alin.
(4) Cod civil, adică a anunţat în scris debitorul, despre intenţia de a modifica mărimea
dobînzii cu cel puţin 10 zile înainte de modificare.
Se va cerceta şi faptul dacă debitorul n-a anunţat rezilierea contractului notificînd
creditorul potrivit art.1242 alin.(3) Cod civil.
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
8. Se va ţine cont de faptul că în majoritatea cazurilor contractul de credit este asigurat prin gaj.
După natura raporturilor de drept, în categoria de gaj înregistrat intră:
a) ipoteca – gajarea pămîntului, construcţiilor, altor imobile legate nemijlocit de
pămînt împreună cu terenul aferent necesar asigurării funcţionale a obiectului gajat sau
cu dreptul de folosinţă a acestui teren. Constituie ipotecă şi grevarea chiriilor, prezente
şi viitoare, pe care le produce un imobil;
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b) ipoteca de întreprinzător – gajul întreprinderii, care se extinde asupra întregului ei patrimoniu, inclusiv asupra fondurilor fixe şi circulante, asupra altor bunuri şi
drepturi patrimoniale reflectate în bilanţul întreprinderii;
c) gajul mărfurilor care se află în circulaţie sau în proces de prelucrare;
d) gajarea bunurilor pe care debitorul le va dobîndi pe viitor.
De asemenea, poate constitui obiect al gajului proprietatea intelectuală şi titlurile de
valoare ( cambiile, acţiunile, obligaţiunile).
Creditorul are posibilitatea de a alege la discreţia sa calea de urmărire a bunului
gajat:
- prin procedura în ordonanţă sau
- prin recurgerea la procedura generală de intentare a acţiunii privind urmărirea
bunului gajat.
Examinînd astfel de acţiuni instanţele vor constata existenţa contractului de gaj în
formă scrisă încheiat între debitor şi creditor. Contractul de gaj poate fi încheiat aparte
sau poate fi parte componentă a contractului de credit. în ultimul caz instanţa va verifica
de asemenea respectarea tuturor condiţiilor prevăzute pentru întocmirea contractului
de gaj, inclusiv înregistrarea în Registrul gajului.
Nu vor putea constitui obiect al gajului, ce asigură obligaţia de credit, bunurile retrase din circuitul civil, bunurile inalienabile, insesizabile sau o parte a bunului
indivizibil. De asemenea, nu va putea fi gajat un bun deja gajat dacă prin contractul
de gaj precedent se interzice gajarea lui ulterioară (art.56 din Legea cu privire la gaj
şi Cartea a doua, Titlul IV, Capitolul V, Secţiunea III, art.480 alin.(1) din Codul civil.
În cazul încălcării prevederilor menţionate, la solicitarea primului creditor gajist, cel
de-al doilea contract de gaj va fi recunoscut nul şi bunul nu va putea fi urmărit pentru
restituirea creditului.
9. Examinînd litigii privind încasarea sumei în cazul neachitării la scadenţă a creditului asigurat prin fidejusiune , instanţele urmează să atragă fidejusorul în calitate de
copîrît, verificînd corectitudinea contractelor încheiate.
Urmează de reţinut că potrivit legislaţiei, în cazul neexecutării obligaţiei principale,
debitorul şi fidejusorul sunt obligaţi solidar (art.1156 alin.(1) CC) în faţa creditorului
dacă în contract nu este prevăzut altfel.
Dacă în contract s-a convenit că fidejusorul e obligat să plătească datoria numai
după urmărirea debitorului, în acest caz fidejusorul trebuie să indice bunurile debitorului şi să avanseze, cheltuielile pentru urmărirea acestor bunuri.
Fidejusorul va răspunde doar pînă la suma maximă menţionată în contractul de
fidejusiune, în absenţa unei clauze contrare, pentru:
a) totalul din momentul respectiv, al datoriei principale, în special atunci cînd datoria principală a fost modificată din vina ori întîrzierea debitorului principal, însă în situaţia unei penalităţi contractuale sau a unei despăgubiri globale prevăzute pentru cazul
încetării contractului, doar atunci cînd s-a convenit expres în acest sens;
b) cheltuielile de reziliere a contractului şi de urmărire în justiţie dacă trebuie suportate de debitorul principal în măsura în care fidejusorului i s-a dat la timp posibilitatea de a le evita prin satisfacerea cerinţelor creditorului;
c) dobînzile datorate de debitorul principal dacă s-a convenit în mod expres asupra
acestui lucru.
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În caz de deces al debitorului principal, fidejusorul nu poate invoca faptul că moştenitorii răspund limitat pentru obligaţia debitorului.
Fidejusorul poate refuza satisfacerea cerinţelor creditorului:
- atîta timp cît debitorul are dreptul de a ataca actul care stă la baza obligaţiei;
- în cazul în care creditorul poate să-şi satisfacă creanţa faţă de debitorul principal
prin compensarea datoriei sale faţă de acesta.
Fidejusorul care a executat obligaţia principală are drept de regres contra debitorului în mărimea sumelor pe care Ie-a plătit, inclusiv datoria principală, dobînda aferentă,
precum şi toate cheltuielile pe care le-a suportat în legătură cu fidejusiunea.
10. Estimarea şi achitarea obligaţiilor pecuniare în valută străină se admite doar în
cazurile şi în modul prevăzut de lege, iar valoarea acţiunii se determină de reclamant în
acea valută, în care au avut loc decontările între părţi. În acest context, la examinarea
dosarelor cu privire la restituirea creditelor în valută sau a litigiilor rezultate din contractele de cont valutar, suma datoriei şi a penalităţilor urmează a fi indicată de către
instanţă potrivit valutei convenite în contract cu specificarea obligatorie că încasarea
urmează a fi executată în lei conform cursului oficial al BNM la ziua executării hotărîrii.
Excepţie în acest sens vor face reclamanţii care nu sunt înregistraţi în calitate de antreprenori pe teritoriul RM.
În dispozitivul hotărîrii instanţa va consemna suma ce urmează a fi încasată atît cu
cifre cît şi cu litere, reieşind din prevederile art.243 CPC RM.
11. Se va ţine cont de faptul că filialele băncilor nu sunt persoane juridice şi nu pot
înainta acţiuni în judecată în nume propriu. Potrivit art.3 al Legii instituţiilor financiare
şi art.102 din Codul civil „filiala băncii reprezintă o unitate aparte, juridic dependentă
de bancă ce desfăşoară toate tipurile de activităţi financiare sau unele din ele”. Toate
activităţile filialei se desfăşoară din numele băncii – persoană juridică în limitele împuternicirilor acordate ei de către persoana juridică.
Astfel, doar avînd împuternicire de la bancă, filiala va sesiza instanţa de judecată cu
acţiune în interesul şi în numele băncii-persoană juridică pentru încasarea creditului.
Admiţînd acţiunea instanţa urmează să indice în hotărîrea judecătorească, că
suma datoriei creditare se încasează în beneficiul băncii, dar nu în al filialei sau reprezentanţei.
De asemenea, instanţele vor reţine, că nici o bancă străină nu poate desfăşura direct activitate financiară în Republica Moldova decît prin filiale şi sucursale pentru care
Banca Naţională a Moldovei a emis autorizaţie (art.12 alin.(4) al Legii instituţiilor financiare).
Filialele băncilor străine dispun de personalitate juridică, deci pot sesiza instanţa de
judecată de sine stătător cu condiţia că au fost înregistrate potrivit legislaţiei Republicii
Moldova, inclusiv dacă au primit autorizaţie de la Banca Naţională a Moldovei.
12. Rambursarea creditului de către debitor cu întîrziere şi în rate determină creditorul la continuarea procedurii de recuperare a debitului restant, astfel că, în această
situaţie, debitorul datorează nu numai sumele prevăzute în dispozitivul hotărîrii rămasă
definitivă, dar şi dobînzile pentru sumele stabilite definitiv şi pînă la achitarea totală,
ceea ce determină intentarea unei acţiuni separate avînd acest obiect, neputîndu-se invoca autoritatea de lucru judecat, chiar dacă ambele acţiuni au la bază acelaşi contract
de credit.
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Astfel, în cazul cînd contractul nu este reziliat banca are dreptul să solicite încasarea
dobînzilor în limitele creditului acordat pînă la data achitării creditului.
În cazul rezilierii contractului creditorul va putea solicita încasarea dobînzilor pentru credit pînă la data rezilierii contractului.
13. Dacă instanţa judecătorească s-a pronunţat deja printr-o ordonanţă referitor
la transmiterea bunului gajat şi la executare s-a constatat lipsa bunului, banca va sesiza
instanţa în ordinea procedurii contencioase, solicitînd încasarea sumei prin alte mijloace. În acest caz nu se va admite cererea privind schimbarea modului de executare a
hotărîrii întrucît procedura în ordonanţă nu prevede schimbarea modului de executare,
ci ordonanţa se eliberează pentru săvîrşirea unor acţiuni concrete. Emiţînd hotărîrea,
instanţa va menţiona în dispozitiv în mod obligatoriu despre imposibilitatea executării
ordonanţei emise anterior.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			

Valeria ȘTERBEȚ

ANEXĂ
la Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica
soluţionării unor litigii ce rezultă din relaţiile de credit bancar
Soluţionînd litigiile ce rezultă din relaţiile de credit bancar, instanţele de judecată
vor lua în consideraţie următoarele acte normative:
1) Legea Republicii Moldova cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII
din 21.07.95, MO nr.56-57/624 din 12.10.95;
2) Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.95, MO nr.1/2 din 01.01.96;
3) Legea privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii nr.1530-XV din 12.12.02, MO nr.174-176/1337 din 20.12.02;
4) Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar
nr.575-XV din 26.12.03, MO nr.30-34/169 din 20.02.04;
5) Codul civil,capitolul XXIV nr.1107-XV din 06.06.02, MO nr.82-86, art.661, 2003;
6) Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, MO nr.193-197/663 din 14.09.2012;
[Pct.6) în redacţia prin Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
7) Legea cu privire la gaj nr.449-XV din 30.07.01, MO nr.120 din 02.10.01;
8) Legea cambiei nr.1527-XII din 22.06.93, MO nr.10/285 din 30.10.93;
9) Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din
02.04.1997, MO nr.38-39/332 din 12.06.1997;
10) Codul de procedură civilă intrat în vigoare la 12.06.03 şi a.
Instanţele de judecată vor lua act, că relaţiile dintre bănci şi clienţi de rînd cu legislaţia sunt reglementate şi de actele emise de către Banca Naţională a Moldovei (hotărîri,
regulamente, instrucţiuni). Reglementări ce au atingere cu procedura judiciară de soluţionare a litigiilor ce rezultă din relaţiile de credit bancar se conţin în următoarele acte
emise de Banca Naţională a Moldovei:
[Pct.11) abrogat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
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12) Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la introducerea/ scoaterea numerarului în/din RM de către bănci nr.340 din 18.11.98, MO nr.109-110/219din
10.12.98;
13) Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile de acordare,
rezidenţilor, a creditelor în valută străină de către băncile licenţiate nr.16 din 22.01.2009,
MO nr.47-48/180 din 03.03.2009;
[Pct.13) în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
14) Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale nr.231 din 27.10.2011, nr.216-221/2007 din
09.12.2011;
[Pct.14) în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
15) Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare
a băncilor care operează în RM nr.153 din 25.12.1997, MO nr.8/24 din 30.01.98;
[Pct.15) modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
16) Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de
efectuare a operaţiunilor valutare nr.8 din 28.01.2010, MO nr.41-43/177 din 26.03.2010;
[Pct.16) în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
[Pct.17) abrogat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
18) Regulament cu privire la modul de garantare a creditelor acordate băncilor de
către BNM bănci lor nr.38/08-01 din 15.11.96, MO nr.83/110 din 26.12.96;
19) Regulament cu privire la deschiderea filialelor de către bănci nr.37/09-01 din
15.11.96, MO nr.75-76/91 din 21.11.96;
20) Regulament cu privire la expunerile „mari”, aprobat prin Hotărârea cu privire
la aprobarea, modificarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei nr.240 din 09.12.2013, MO nr.17-23/97 din 24.01.2014;
[Pct.20) în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
[Pct.21) şi 22) abrogate prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
23) Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la fuziunea sau asocierea
băncilor din RM nr.143 din 02.06.00, MO nr.65-67/230 din 08.06.00;
[Pct.24) abrogat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
25) Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor
de plată, prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanţă şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale ale Moldovei nr.62 din 09.03.2017, MO
nr.119-126/818 din 14.04.2017;
[Pct.25) în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
[Pct.26) şi 27) abrogate prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
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28) Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare nr.375 din 15.12.2005, MO nr.1-4/6 din 06.01.2006;
[Pct.28) în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
29) Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat
de plăţi interbancare nr.53 din 02.03.2006, MO nr.39-42/144 din 10.03.2006;
[Pct.28) în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
30) Regulament cu privire la acordarea de către băncile comerciale a creditelor de
consorţiu din 03.02.95 MO nr.38-39/11 din 14.07.95;
31) Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind facilităţile permanente de creditare, acordate băncilor de către Banca Naţională a Moldovei nr.70 din
23.03.2006, MO nr.51-54/188 din 31.03.2006;
[Pct.31) în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
[Pct.32) abrogat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.16 din 16.10.2017]
33) Regulamentul cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcţionarilor săi
nr.33/09-01 din 18.09.96, MO nr.64/81 din 03.10.96.
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei
materiale despre încasarea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii
corporale sau altă vătămare a sănătăţii ori prin deces
Nr. 6 din 04.07.2005
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2005, nr.12, pag.6
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din
26.02.2018
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din
22.12.2008
Integritatea fizică a persoanei este un atribut esenţial şi un drept fundamental al persoanei, care în caz de orice vătămare corporală poate pretinde o compensaţie bănească sau
de altă natură atît prin sistemul asigurărilor sociale cit şi prin repararea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces.
În scopul asigurării aplicării corecte şi uniforme de către instanţele judecătoreşti a
legislaţiei materiale privind încasarea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii
corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces, Plenul Curţii Supreme de
Justiţie, în temeiul art.2 lit.e) şi art.16 lit.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de
Justiţie, prin prezenta hotărîre dă următoarele explicaţii:
1. La judecarea cauzelor ce ţin de repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea
sănătăţii se va avea în vedere că raporturile juridice în acest domeniu sunt reglementate,
în particular, de următoarele acte normative:
- Constituţia Republicii Moldova – art.47 alin.2;
- Codul civil adoptat prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002 – art.1398-1424 (MO,
nr.82-86/661 din 22.06.2002);
- Codul muncii adoptat prin Legea nr.154-XV din 28.03.2003 – art.196, 222-225,
248, 255, 327-328 (MO, nr.159-162 din 29.07,2003);
- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10.07.2008;
- Legea privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate
angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu nr.278-XIV din 11.02.1999 (MO, nr.24-25/107 din 11.03.1999);
- Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr.414-XVI din 22.12.2006;
- Regulamentul cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii
a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului
în urma accidentului de muncă sau unei afecţiuni profesionale, aprobat prin hotărîrea
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Guvernului Republicii Moldova nr.513 din 11.08.1993 cu modificările şi completările
ulterioare (MO, nr.8/24 din 30.08.1993);
- Acordul privind recunoaşterea reciprocă a drepturilor la repararea prejudiciului
cauzat lucrătorilor în urma unei boli profesionale sau a altei vătămări a sănătăţii legate
de executarea de către ei a obligaţiilor de serviciu, ratificat prin hotărîrea Parlamentului
Republicii Moldova la 16 martie 1995, nr.403 (în vigoare de la 07 octombrie 1995) –
MO, nr.23/238 din 27.04.1995);
- Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din
27.02.1998 (MO, nr.38-39/280 din 30.04.1998);
- Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995, art.19 (MO, nr.34/373 din
22.06.1995);
- Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii nr.140-XV din 10.05.2001 (MO,
nr.68-71/505 din 29.06.2001);
- Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756-XIV din
24.12.1999 (MO, nr.31-33/197 din 23.03.2000);
- Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă nr.1361 din 22.12.2005 (MO, nr.9-12/51 din 20.01.2006);
- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu nr.426 din 26.04.2004 (MO, nr.73-76/570 din 07.05.2004);
- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Contractului-tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr.1636 din 18.12.2002 (MO, nr.178-181/1792
din 27.12.2002);
- Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Inspectoratului de Stat al Muncii, a structurii şi efectivului-limită nr.788
din 07.10.2013 (MO, nr.222-227/892 din 11.10.2013);
- Norme pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii, aprobate
de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale la 16.08.2001, nr.40 (MO, nr.33-35/70 din
07.03.2002);
- Norme pentru elaborarea Instrucţiunilor de protecţie a muncii, aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale la 08.11.2001, nr.54 (MO, nr.33-35/71 din 07.03.2002);
- Norme pentru organizarea instruirii în materie de protecţie a muncii a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii, aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei
Sociale la 01.10.2001, nr.49 (MO, nr.131-132 din 31.10.2001).
Odată cu adoptarea noului Cod civil toate raporturile juridice privind repararea
prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces se reglementează de prevederile acestuia.
În acelaşi timp, se va ţine cont că repararea daunei cauzate prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii salariatului, ori prin deces al salariatului ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se efectuează
şi în conformitate cu Legea asigurării pentru accidentele de muncă şi boli profesionale
nr.756-XIV din 24 decembrie 1999, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din
10.07.2008, Legea privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării
obligaţiunilor de serviciu nr.278-XIV din 11.02.99, Regulamentul cu privire la plata de
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către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma accidentului de muncă sau unei
afecţiuni profesionale, aderat prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.513 din
11.08.93 şi alte acte normative. La producerea prejudiciului ca rezultat al unui accident
de muncă sau al unei boli profesionale prevederile Codului civil sunt aplicabile în măsura în care actele normative nominalizate nu contravin prevederilor Codului civil.
Alte legi şi acte normative în vigoare ale Republicii Moldova adoptate pînă la intrarea în vigoare a Codului civil se vor aplica de asemenea în măsura în care nu contravin
Codului civil al Republicii Moldova.
În acelaşi timp acţiunea noului Cod civil se extinde numai asupra raporturilor juridice apărute după intrarea în vigoare a acestuia, cu excepţiile stabilite de lege.
Raporturile juridice privind repararea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces se consideră că au apărut
la data la care sunt întrunite toate condiţiile răspunderii delictuale.
La recalcularea plăţilor lunare sau la repararea altor despăgubiri noi apărute, dreptul la acţiune apare la situaţia respectivă, fiind aplicate prevederile actelor normative în
vigoare.
De la 12 iunie 2003 nu mai sunt aplicabile Regulile de compensare de către întreprinderi, instituţii, organizaţii a daunei pricinuite muncitorilor şi slujbaşilor prin schilodire sau altă vătămare a sănătăţii legate de îndeplinirea îndatoririlor de muncă din 03
iulie 1984, aprobate prin hotărîrea Consiliului de Miniştri a fostei URSS şi Instrucţiunea
cu privire la ordinea de aplicare a Regulilor din 13 februarie 1985, aprobate prin hotărîrea Goscomtrudului şi Prezidiul VŢSPS al fostei URSS.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2 din 26.02.2018]
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
2. Instanţele judecătoreşti, în special, examinează cauzele ce vizează litigiile despre:
a) repararea daunei cauzate prin vătămarea sănătăţii salariaţilor întreprinderilor,
instituţiilor şi organizaţiilor, membrilor gospodăriilor agricole, cetăţenilor încadraţi în
muncă în baza contractelor de antrepriză şi de mandat de drept civil;
b) repararea daunei cauzate cetăţeanului de către o organizaţie, indiferent de forma
de proprietate cu care el nu se află în raporturi de muncă, precum şi repararea daunei
pricinuite victimei de către un cetăţean, inclusiv de un cetăţean-antreprenor;
c) compensarea cheltuielilor suplimentare cauzate prin vătămarea sănătăţii (cheltuielile pentru alimentaţie suplimentară, îngrijire străină, de protejare, procurarea medicamentelor, reciclarea profesională, tratamentul la sanatoriu, inclusiv costul drumului
pînă la locul de tratament tur-retur pentru victimă, iar în cazurile necesare şi pentru
persoana care o însoţeşte, procurarea mijloacelor de transport special, reparaţia lor, procurarea benzinei ş.a.), dacă aceste feluri de ajutor nu au fost oferite victimei gratuit; plata
achitată victimei de către patron sub formă de indemnizaţie unică;
d) achitarea indemnizaţiei unice de către angajator victimei (salariatului) în legătură cu pierderea capacităţii de muncă sau decesul salariatului în urma unui accident de
muncă sau unei afecţiuni profesionale;
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e) repararea daunei în legătură cu decesul întreţinătorului;
f) majorarea sau diminuarea cuantumului plăţilor calculate la repararea daunei în
caz de schimbare a gradului de pierdere a capacităţii de muncă, de schimbare a numărului de persoane care dispun de dreptul la despăgubire a daunei în caz de pierdere a
întreţinătorului;
g) recalcularea despăgubirii daunei cauzate prin vătămarea sănătăţii în dependenţă
de creşterea reală a salariului mediu pe ţară în modul stabilit de lege;
h) acordarea plăţilor pentru repararea daunei cauzate prin vătămarea sănătăţii pe
un termen nou după examenul medical;
i) repararea prejudiciului cauzat sănătăţii de către animale, prin surparea construcţiei sau prin scurgere din construcţie şi alte cazuri.
3. Instanţele de judecată vor avea în vedere faptul că răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii este
o răspundere delictuală, care trebuie să,conţină în sine următoarele condiţii generale,
inclusiv şi în cazurile vătămării sănătăţii în timpul executării obligaţiunilor de serviciu:
- existenţa unei fapte ilicite, adică 6 acţiune sau inacţiune care are ca rezultat încălcarea drepturilor subiective sau interesele legitime ale unei persoane;
- existenţa unui prejudiciu care constă în rezultatul sau efectul negativ suferit de
o persoană prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori
prin deces datorită faptei ilicite săvîrşite de o altă persoană sau ca urmare a „daunei
cauzate” de un animal sau prin surparea construcţiei, pentru care persoana este ţinută
să răspundă;
- legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, adică prejudiciul cauzat sănătăţii să fie o consecinţă a faptei ilicite. Raportul cauzal între fapta ilicită a autorului
prejudiciului şi vătămarea sănătăţii are ca urmare pierderea posibilităţii persoanei prejudiciate de a obţine venit;
- existenţa vinovăţiei persoanei care a săvîrşit fapta ilicită.
4. Se specifică că pentru survenirea răspunderii civile a angajatorului pentru dauna
cauzată sănătăţii salariaţilor sunt necesare, în afara condiţiilor generale, şi unele condiţii
speciale şi anume:
a) la momentul cauzării prejudiciului să existe raporturi de muncă între angajator
şi salariat;
b) prejudiciul să fi fost cauzat salariatului în timpul şi în legătură cu executarea
obligaţiunilor de serviciu.
Caracterul ilicit al faptei angajatorului constă în crearea unor condiţii dăunătoare
de muncă, în nerespectarea normelor de protecţie a muncii şi a cerinţelor securităţii, în
neasigurarea securităţii şi igienei muncii.
Se va ţine cont de faptul că, angajatorul nu va purta răspundere pentru dauna cauzată sănătăţii salariaţilor în afara timpului de lucru şi în lipsa executării de către salariaţi a
obligaţiilor de muncă. Răspunderea angajatorului nu va avea loc în perioada suspendării
contractului individual de muncă în circumstanţele prevăzute de art.76 Codul muncii.
Prejudiciul cauzat salariatului aflat în deplasare de serviciu se va repara de angajator
la modul general prevăzut de legislaţie.
5. Potrivit art.1398 alin.(4) şi art.1401 alin.(1) Cod civil, caracterul ilicit al faptei se
înlătură în cazul în care prejudiciul a fost cauzat:
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a) la rugămintea sau cu consimţămîntul persoanei vătămate şi dacă fapta autorului
nu vine în contradicţie cu normele de etică şi morală;
b) de persoana care s-a aflat în stare de legitimă apărare dacă nu a depăşit limitele ei.
În cazul în care prejudiciul a fost cauzat la rugămintea sau cu consimţămîntul
persoanei vătămate exonerarea de răspundere poate avea loc numai cu condiţia ca,
înainte de producerea faptei, victima a fost de acord cu un anumit mod de a acţiona
al autorului şi dacă fapta prejudiciabilă a fost săvîrşită cu o culpă uşoară şi nu în cazul
cînd fapta a fost săvîrşită cu intenţie ori cu o culpă gravă. Astfel, clauza de iresponsabilitate în cazul consimţămîntului persoanei vătămate la cauzarea de prejudiciu sănătăţii poate fi valabilă la producerea vătămărilor lipsite de gravitate sau în măgura în
care asemenea acţiuni ar fi îndreptăţite prin scopul lor şi nu ar veni în contradicţie cu
normele de etică şi morală.
În sensul prezentei hotărîri, prin legitimă apărare se va înţelege fapta săvîrşită în
scop de apărare a vieţii, integrităţii corporale, sănătăţii, libertăţii sau bunurilor celui care
se apără sau altei persoane, sau unui interes public împotriva atacului ilicit al unei alte
persoane, fapta prin care se cauzează agresorului un prejudiciu.
În cazul în care persoana aflată în legitimă apărare a depăşit limitele ei, prejudiciul
cauzat atacatorului urmează să fie reparat în mod proporţional cu culpa apărătorului.
Gravitatea culpei persoanei care se afla în legitimă apărare şi care a depăşit limitele legitimei apărări se apreciază de instanţă ţinîndu-se cont de circumstanţele cauzei, de
comportamentul părţilor şi de alte împrejurări concrete ale incidentului, în rezultatul
cărui s-a cauzat prejudiciu sănătăţii părţii vătămate.
Dacă în timpul apărării împotriva unui atac injust s-a cauzat prejudiciu unui terţ,
prejudiciul urmează să fie reparat de atacator.
6. Se va ţine cont de faptul că potrivit art.1402 CC prejudiciul cauzat de o persoană
în stare de extremă necesitate urmează a fi reparat de ea.
Prin stare de extremă necesitate se va înţelege fapta săvîrşită pentru a salva de
la un pericol iminent viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau un bun important
al autorului sau altei persoane, ori un interes public care, potrivit împrejurărilor, nu
putea fi înlăturat altfel, fapta prin care s-a pricinuit astfel un prejudiciu. Starea de
extremă necesitate nu înlătură caracterul ilicit al faptei, însă luînd în consideraţie
împrejurările în care a fost cauzat prejudiciul, instanţa judecătorească poate obliga
la repararea lui terţul în al cărui interes a acţionat autorul prejudiciului sau poate
exonera de obligaţia de reparare, integral sau parţial, atît autorul prejudiciului, cît şi
terţa persoană.
Prejudiciul produs în urma stingerii sau localizării unui incendiu va fi reparat de
autorul incendiului. În asemenea situaţie fapta celui care stinge incendiul şi prin care s-a
cauzat un prejudiciu sănătăţii altei persoane trebuie să conţină trăsăturile caracteristice
unei fapte majore, să fie inevitabilă şi imprevizibilă, iar acţiunile de stingere a incendiului nu trebuie să fie disproporţionate cu acţiunile de cauzare a prejudiciului.
În caz contrar, se angajează răspunderea solidară a autorului incendiului şi a celui
care a stins incendiul.
7. Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că, în conformitate cu art.1409 Cod
civil, deşi persoana cu capacitate de exerciţiu, care a cauzat un prejudiciu, aflîndu-se în
imposibilitatea de a conştientiza sau dirija acţiunile sale, nu răspunde pentru acţiunile
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sale, dacă prejudiciul este cauzat vieţii sau sănătăţii, instanţa de judecată este în drept,
ţinînd cont de starea materială a persoanei vătămate şi a autorului prejudiciului, precum
şi de alte circumstanţe, să-l oblige pe acesta la reparaţia integrală sau parţială a prejudiciului, în cuantumul şi condiţiile prevăzute de art.1418, 1419 Cod civil.
Prin incapacitate de a conştientiza sau dirija acţiunile sale nu se are în vedere persoana declarată incapabilă sau limitată în capacitate de exerciţiu ci starea psihică a persoanei în momentul săvîrşirii faptei ilicite, determinată de circumstanţele concrete ale
situaţiei.
8. Potrivit prevederilor art.1411 Cod civil proprietarul unui animal sau persoana
care se serveşte de animal în timpul serviciului răspunde de prejudiciul cauzat de acesta
sănătăţii altei persoane prin comportamentul animalului, fie că animalul se află în paza
sa, fie că a scăpat de sub pază. Persoana care, în baza contractului încheiat cu posesorul
(proprietarul) animalului în conformitate cu legea, şi-a asumat obligaţia de a supraveghea animalul răspunde pentru prejudiciul cauzat de acesta dacă nu demonstrează
nevinovăţia sa.
Paza juridică a unui animal poate fi transmisă de proprietar altei persoane în temeiul unui drept de uzufruct, printr-un contract de locaţiune, de comodat etc., răspunderea juridică pentru prejudiciul cauzat revenind astfel uzufructuarului, chiriaşului,
comodatarului etc.
Se va ţine cont de faptul că prin excepţia prevăzută la art.1411 alin.(1) Cod civil
obligaţia de reparare a prejudiciului nu apare dacă prejudiciul a fost cauzat de o categorie strictă de animale şi anume de animalele domestice predestinate pentru folosirea
lor în activitatea de întreprinzător sau în altă activitate a proprietarului sau posesorului
pentru obţinerea de mijloace pentru întreţinere şi dacă proprietarul sau posesorul animalelor respective au asigurat grija cuvenită pentru supravegherea animalelor, iar prejudiciul a fost cauzat din însăşi vina sau neatenţia (neglijenţa) părţii vătămate. În sensul
declarat posesorul sau proprietarul animalelor poartă răspundere pentru prejudiciul
cauzat doar în cazul existenţei condiţiilor generale pentru răspunderea delictuală.
Astfel, se va avea în vedere, că răspunderea reglementată de art.1411 CC se aplică numai în cazul prejudiciilor cauzate de animale care se află în paza juridică a unei persoane,
asupra lor putînd fi exercitată, în mod independent, o putere de dirijare, control şi supraveghere. Fac parte din această categorie toate animalele domestice, inclusiv şi păsările,
indiferent de specie, şi animalele sălbatice care trăiesc în captivitate în grădini zoologice,
circuri, menagerii, complexe de creştere a vînatului sau crescătorii de vînat autorizate.
9. Prin prevederile art.1412, 1413 Cod civil se determină răspunderea pentru prejudiciul cauzat, inclusiv şi sănătăţii, în cazul surpării unei construcţii în întregime sau
parţiale şi în cazul căderii sau scurgerii din construcţie.
Prin surpare se va avea în vedere dărîmarea, dezagregarea sau desprinderea şi căderea din construcţie (edificiu, imobil) a unor elemente componente ale acesteia sub
influenţa propriei greutăţi, a greutăţii oamenilor sau lucrurilor aflate în construcţie sau
sub acţiunea forţelor naturii (ploi torenţiale, zăpadă, îngheţ etc.).
Se va ţine cont de faptul că în cazul surpării în întregime sau parţiale a unei construcţii cînd în rezultatul lipsei de întreţinere corespunzătoare sau al unui viciu de construcţie, repararea prejudiciului cauzat sănătăţii unor altor persoane o va face proprietarul construcţiei.
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Dacă construcţia este transmisă în folosinţă de către proprietar unei alte persoane,
care prin contract s-a obligat să o întreţină în stare corespunzătoare, posesorul va răspunde în mod solidar cu proprietarul pentru prejudiciul cauzat prin surparea parţială
sau în întregime a construcţiei.
Se va avea în vedere că în cazul producerii prejudiciului sănătăţii persoanelor prin
faptul căderii sau scurgerii din construcţie, răspunderea o poartă posesorul construcţiei.
Ultimul va avea drept de regres dacă vinovatul nemijlocit de cauzare de prejudiciu este
un terţ.
Prejudiciul nu se va repara dacă căderea sau scurgerea din construcţie s-a produs
prin forţa majoră sau din culpa celui prejudiciat.
10. La judecarea cauzelor ce ţin de recuperarea prejudiciului cauzat sănătăţii instanţele vor ţine cont că, potrivit art.1410 Cod civil persoanele a căror activitate este
legată de un izvor de pericol sporit pentru lumea înconjurătoare (exploatarea vehiculelor, a instalaţiilor, mecanismelor, folosirea energiei electrice, a substanţelor explozibile, efectuarea lucrărilor de construcţie etc.) au obligaţia să repare prejudiciul cauzat de
izvorul de pericol sporit dacă nu demonstrează că prejudiciul se datorează unei forţe
majore sau s-a produs din intenţia persoanei vătămate.
În principiu, toate izvoarele de pericol sporit pot fi împărţite în următoarele grupe:
- fizico-mecanice (automobile, transportul feroviar, navele maritime şi cele fluviale,
Utilajul întreprinderilor industriale, echipamentul şi agregatele de tensiune înaltă, instalaţiile de termoficare, instalaţiile de la şantierele de construcţie etc.);
- fizico-chimice (toate obiectele cu efect radioactiv);
- chimice (substanţe otrăvitoare, explozibile, inflamabile, inclusiv buteliile cu gaz
etc.);
- biologice (microorganisme, animale sălbatice în captivitate).
Se va ţine cont de faptul că pericolul sporit al unor obiecte pentru lumea înconjurătoare poate avea loc în majoritatea cazurilor în procesul lor de exploatare (vehicule,
mecanisme, instalaţii etc.) sau în cazul cînd unele din ele prin sine prezintă un pericol
sporit pentru societate (obiectele radioactive, explozive, inflamative etc.) în timpul păstrării, transportării sau utilizării lor.
În sensul menţionat nu poate fi considerat izvor de pericol sporit automobilul în
stare de staţionare cu motorul funcţionînd în cazul otrăvirii cu gaze de eşapament a
persoanelor aflate în el.
De asemenea, nu pot fi clasificate ca izvor de pericol sporit produsele farmaceutice în cazul otrăvirii prin folosirea lor în cantităţi mari, armele aflate în dotare în mod
legal, etc.
11. Se specifică că răspunderea întreprinderii, organizaţiei, instituţiei pentru cauzarea daunei sănătăţii, la modul general, survine doar atunci cînd s-a făcut vinovată de
daună. În situaţia cauzării prejudiciului de un izvor de pericol sporit întreprinderea,
instituţia, organizaţia se exonerează de răspundere numai dacă prejudiciul se datorează
unei forţe majore sau s-a produs din intenţia persoanei vătămate de a-şi cauza daune
sănătăţii.
Intenţia ca formă a vinovăţiei părţii vătămate poate fi exprimată sub formă directă
(atunci cînd persoana vătămată îşi dădea seama că acţiunile sale pot produce daune
sănătăţii şi ea în mod intenţionat a dorit aceasta) şi sub formă indirectă (atunci cînd
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persoana vătămată îşi dădea seama de primejdie şi era în stare să prevadă că acţiunile
sale pot produce daune şi ea în mod conştient a admis aceasta).
Astfel, instanţele de judecată pot exonera de răspundere posesorul izvorului de pericol sporit sau pot micşora cuantumul pagubei chiar şi în cazul în care nu există intenţia directă a persoanei vătămate de a-şi cauza daune sănătăţii, dar există o vină gravă
a acesteia sub formă de intenţie indirectă (a sări din automobilul în plină viteză fără a
preîntîmpina şoferul să oprească, a trece intersecţia la culoarea roşie a semaforului sau
în alte locuri neregulamentar, a admite o neglijenţă simplă prin neasigurarea cu lanţul
de asigurare la lucrări de montaj şi alte acţiuni similare).
12. În baza prevederilor legale enunţate posesor al izvorului pericolului sporit poate
fi persoana fizică sau persoana juridică care administrează izvorul:
- cu drept de proprietate;
- cu drept de gestiune;
- cu drept de administrare operativă;
- cu drept de administrare fiduciară;
- prin contractul de arendă sau locaţiune;
- prin procură;
- printr-o hotărîre a organului competent privind transmiterea izvorului în folosinţă temporară şi a altor temeiuri.
Astfel, posedarea şi exploatarea izvorului de pericol sporit în baza unor contracte
civile sau a altor titluri legale, care presupun trecerea posesiei, generează răspunderea
pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit de către noul posesor.
Se va ţine cont de faptul că posesor al izvorului de pericol sporit este persoana fizică
sau juridică care exploatează izvorul de pericol sporit în baza dreptului de proprietate
sau în baza unui act juridic perfectat în conformitate cu legea. Actul juridic legal poate
fi sub formă verbală (de exemplu, transmiterea unui automobil cu toate documentele
respective unei persoane care deţine permisul de conducere respectiv) şi în scris în cazurile prevăzute de lege. Nu se consideră posesiune legală transmiterea unui izvor de pericol sporit minorilor, care nu au dreptul de a conduce mijlocul de transport respectiv,
precum şi persoanelor în stare de ebrietate.
Prin urmare, în cazul în care s-a constatat că posesorul administrează izvorul pericolului sporit în baza uneia din circumstanţele menţionate, în baza unui act juridic legal,
la apariţia litigiului răspunzător pentru cauzarea prejudiciului este posesorul izvorului
de pericol sporit şi nu va fi obligatoriu ca proprietarul să fie atras în calitate de pîrît,
întrucît subiectul răspunderii este posesorul.
Se va lua în vedere că dreptul de a da procură pentru conducerea unui mijloc de
transport nu este condiţionat de faptul dacă cel căruia i se încredinţează automobilul
dispune de permis de conducere, de aceea în cazul cauzării de daune sănătăţii răspunzător va fi posesorul legal al mijlocului de transport în baza procurii chiar în lipsa permisului de conducere.
În cazurile transmiterii neregulamentare a izvorului de pericol sporit altor persoane, răspunzător pentru prejudiciul cauzat va fi proprietarul bunului sau cel care îl avea
în posesiune legală.
13. Nu este recunoscută posesor al sursei de pericol sporit persoana care deserveşte mijlocul de transport sau îl conduce în virtutea raporturilor de muncă cu
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posesorul sursei. De aceea, în cazul în care mijlocul de transport este transmis în
baza procurii de către o întreprindere sau o persoană privată unui şofer profesionist,
răspunderea pentru daună o poartă arendatorul (persoana care a eliberat procura),
dacă şoferul a exercitat de fapt obligaţiunile de muncă şi a acţionat în interesul proprietarului.
Dacă obiect al contractului de locaţiune sunt mijloacele de transport cu echipaj,
prejudiciul cauzat unei persoane în urma accidentului rutier este reparat de persoana
care dă în arendă ca posesor al izvorului de pericol sporit, care, la rîndul său, în ordine
de regres, poate cere restituirea de la arendaş.
Pentru prejudiciul cauzat de izvorul de pericol sporit care se află în exploatarea
salariatului în virtutea raporturilor de muncă cu posesorul, salariatul răspunde faţă de
angajatorul său potrivit reglementărilor dreptului muncii, care prevăd răspunderea materială în prezenţa vinovăţiei salariatului (art.337-339 Codul muncii).
14. Este de menţionat faptul că, noul Cod civil prevede modalitatea de răspundere
pentru prejudiciul cauzat în cazul ieşirii izvorului de pericol sporit din posesia posesorului legal în rezultatul acţiunilor ilicite ale terţelor persoane.
Astfel, potrivit art.1410 alin.(3) Cod civil posesorul izvorului de pericol sporit nu
răspunde pentru prejudiciul cauzat dacă demonstrează că izvorul a ieşit din posesia lui
ca urmare a acţiunilor ilicite ale unor terţi. în acest caz, răspunderea revine persoanei
care a dobîndit în mod ilicit izvorul de pericol sporit.
În acelaşi timp, dacă izvorul de pericol sporit a ieşit din posesia posesorului legal
nu numai în rezultatul acţiunilor ilicite ale terţelor persoane, ci şi ca urmare a faptei
vinovate a posesorului legal, va fi angajată atît răspunderea posesorului legal cît şi răspunderea posesorului ilegal, legislaţia prevăzînd în acest sens recuperarea daunei de
către ambele persoane în mod solidar, ca o răspundere cauzată de mai multe persoane
în comun.
15. Dacă vătămarea sănătăţii a fost cauzată în urma coliziunii dintre surse de pericol sporit, în cadrul soluţionării chestiunii privind repararea daunei pricinuite trebuie
să se ţină cont de următoarele criterii:
a) dauna cauzată unui posesor din vina altuia este reparată de cel vinovat;
b) în caz că este vinovat numai posesorul, căruia i s-a cauzat o daună, dauna nu-i
este despăgubită;
c) în cazul în care vinovaţi sunt ambii posesori, cuantumul despăgubirilor se stabileşte proporţional cu gradul de vinovăţie al fiecăruia;
d) în cazul în care ambii posesori de surse de pericol sporit nu s-au făcut vinovaţi de
cauzarea reciprocă a daunei (indiferent de mărimea ei) nici unul dintre ei nu are dreptul
la despăgubire.
În cazurile în care posesorii de surse de pericol sporit au cauzat în comun daune
altor persoane, ei poartă răspundere solidară în faţa victimei.
16. La soluţionarea litigiilor ce ţin de recuperarea daunei cauzate sănătăţii în cazul
în care izvorul de pericol sporit se află în proprietatea comună pe cote părţi a cîtorva
persoane, instanţele de judecată vor avea în vedere că în asemenea cazuri debitor va fi
coproprietarul care va întruni criteriile generale juridic şi material) ale răspunderii delictuale, adică cel care poseda şi exploata izvorul de pericol sporit în momentul cauzării
prejudiciului. Coproprietarii care nu efectuau exploatarea izvorului de pericol sporit
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în momentul cauzării prejudiciului nu pot fi traşi la răspundere civilă, deoarece nu au
săvîrşit fapta ilicită.
Se va ţine cont de faptul că potrivit art.366 Cod civil proprietatea care aparţine concomitent mai multor persoane fără ca vreuna dintre ele să fie titularul unei cote-părţi
ideale din bunul comun, proprietatea este comună în de vălmăşie.
În situaţia în care prejudiciul adus sănătăţii este cauzat de un izvor de pericol sporit proprietate în devălmăşie, răspunderea pentru dauna cauzată o poartă posesorul de
fapt al izvorului de pericol sporit la momentul cauzării daunei, reieşind din prevederile
legii că fapta ilicită este o condiţie necesară pentru producerea răspunderii pentru prejudiciul cauzat şi răspunde-ea se angajează nu pentru posedarea unei părţi din bunul
indivizibil dar pentru cauzarea de prejudicii în procesul exploatării lui.
17. Se va avea în vedere că, condiţiile necesare pentru survenirea răspunderii
civile a angajatorului pentru prejudiciul cauzat în timpul obligaţiunilor de serviciu
dispun de trăsături esenţiale condiţionate de existenţa raporturilor de muncă, şi că
prejudiciul să fi fost cauzat salariatului în timpul şi în legătură cu executarea obligaţiunilor de serviciu.
În acelaşi timp, se specifică că vătămarea sănătăţii salariatului se consideră că a avut
loc în legătură cu executarea obligaţiunilor de serviciu, dacă ea este rezultatul activităţii
de producţie a angajatorului şi a apărut în locul unde angajatorul era obligat să asigure
condiţii de muncă inofensive, în special:
- pe teritoriul întreprinderii, instituţiei, organizaţiei, indiferent de faptul dacă prejudiciul a fost cauzat salariatului la locul de muncă, în timpul executării obligaţiilor de
serviciu sau în alte împrejurări;
- în afara teritoriului, dar în timpul executării obligaţiilor de serviciu, dacă angajatorul era obligat sa asigure condiţii inofensive de muncă;
- în timpul deplasării de la domiciliu la locul de muncă şi invers cu mijlocul de
transport al angajatorului.
Conform Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1361 din 22.12.2005 prin accident de muncă se
înţelege evenimentul care a produs vătămarea violentă a organismului salariatului (leziune, stres psihologic, electrocutare, arsură, degerare, asfixiere, intoxicaţie acută profesională, leziuni corporale, provocate de insecte şi animale, de calamităţi naturale etc.) ca
urmare a acţiunii unui factor de risc propriu (însuşire, stare, proces, fenomen, comportament) unui element al sistemului de muncă (executant, sarcini de muncă, mijloace de
producţie, mediu de muncă), provocînd pierderea temporară sau permanentă a capacităţii de muncă ori decesul salariatului, survenit în timpul:
a) îndeplinirii sarcinii de muncă sau obligaţiilor de serviciu;
b) înainte de începerea sau după încetarea lucrului, cînd salariatul se deplasează, în
timp util pentru aceasta, de la intrarea în incinta întreprinderii, instituţiei, organizaţiei
pînă, la locul de muncă şi invers, îşi schimbă îmbrăcă mintea personală, echipamentul
individual de protecţie şi de lucru şi invers, preia sau predă locul de muncă şi mijloacele
de producţie;
c) pauzelor stabilite, cînd salariatul se află pe teritoriul întreprinderii, instituţiei,
organizaţiei sau la locul său de muncă, precum şi în timpul frecventării încăperilor sanitaro-igienice sau auxiliare;
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d) deplasării de la domiciliu la lucru şi invers cu transportul oferit de întreprindere,
instituţie, organizaţie, precum şi în timpul îmbarcării sau debarcării din acest mijloc de
transport;
e) deplasării de la întreprinderea, instituţia, organizaţia, la care este încadrat salariatul, pînă la locul de muncă organizat în afara teritoriului întreprinderii, instituţiei,
organizaţiei sau pînă la o altă întreprindere, instituţie, organizaţie, sau pînă în altă localitate şi invers, pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă sau a obligaţiilor de serviciu,
în timpul util pentru aceasta şi pe traseul obişnuit al deplasării, indiferent de modul de
deplasare sau mijlocul de transport utilizat;
f) în cadrul participării la acţiuni culturale, sportive sau la alte activităţi organizate
de unitate, în baza ordinului sau dispoziţiei, emise de angajator;
g) în cadrul acţiunii întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea sau înlăturarea unui pericol ori pentru salvarea altui salariat de la un pericol, în circumstanţele
specificate la literele a), b), c), d) şi f) ale prezentului punct;
h) în timpul instruirii de producţie sau practicii profesionale, în bază de contract,
încheiat între angajator şi instituţia de învăţământ, între angajator, elevi şi studenţi.
[Pct.17 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.2 din 26.02.2018]
18. În cazul în care dauna a fost cauzată lucrătorului la executarea unor munci în
altă organizaţie cu care el nu se află în raporturi de muncă, răspunderea pentru despăgubirea daunei se pune pe seama organizaţiei, din cauza căreia nu au fost asigurate condiţii
de muncă nepericuloase.
În cazul în care dauna a fost pricinuită lucrătorului din vina unor terţe persoane
care nu sunt angajate ale întreprinderii, sau în timpul de lucru în condiţii obişnuite, în
urma unui conflict din motivul unor relaţii personale ostile, şi totodată s-a dovedit că
administraţia a asigurat respectarea regulilor de pază a întreprinderii, accesul special nu
era prevăzut şi culpa administraţiei pentru cele întâmplate nu a fost stabilită, acţiunea
despre despăgubirea daunei urmează a fi respinsă.
În aceste cazuri răspunderea o poartă nemijlocit persoanele vinovate de cauzarea
daunei.
Prin accident, în afara muncii, se înţelege un eveniment care a provocat vătămarea violentă a organismului salariatului, chiar dacă s-a produs în timpul de muncă al
acestuia, la locul de muncă sau pe teritoriul unităţii, în condiţii neprevăzute la punctul
3 din Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.1361 din 22.12.2005, cauza directă a căruia este determinată
de fapte ce nu au legătură cu îndeplinirea sarcinii de muncă sau obligaţiilor de serviciu
(joacă, încăierare, automutilare intenţionată, sinucidere, cazuri de boală latentă şi moarte naturală, folosire a mijloacelor de producţie, în scopuri personale, fără permisiunea
angajatorului sau conducătorului, comitere a unui furt din avutul unităţii, angajatorului, persoană fizică, şi altele de acest gen). Activităţile, actele sau faptele menţionate
trebuie să fie confirmate prin documente corespunzătoare.
[Pct.18 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.2 din 26.02.2018]
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19. În conformitate cu art.1418 Cod civil în caz de vătămare a integrităţii corporale sau de altă vătămare a sănătăţii, autorul prejudiciului are obligaţia să compenseze
persoanei vătămate salariul sau venitul ratat din cauza pierderii sau reducerii capacităţii
de muncă, precum şi cheltuielile suportate în legătură cu vătămarea sănătăţii – de tratament, de alimentaţie suplimentară, de protezare, de îngrijire străină, de cumpărare a
unui vehicul special, de reciclare profesională, de tratament sanatorial, incluzînd costul
foii sanatoriale, costul biletelor de călătorie tur-retur, inclusiv şi pentru însoţitor în caz
de necesitate etc.
Se va ţine cont de faptul că prin legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli
profesionale dreptul de asigurare pentru accidente de muncă şi boii profesionale este
garantat de stat, iar în calitate de asigurător pentru accidentele de muncă şi bolile profesionale este Casa Naţională de Asigurări Sociale şi structurile teritoriale ale acesteia.
În conformitate cu Legea menţionată asiguraţii au dreptul la prestaţii şi indemnizaţii de asigurare:
- prestaţii pentru reabilitare medicală, pentru recuperarea capacităţii de muncă,
pentru reabilitare profesională, pentru incapacitate temporară de muncă;
- indemnizaţii pentru transferarea temporară la altă muncă, de dizabilitate, de deces, care se acordă şi se achită în conformitate cu legea enunţată.
[Pct.19 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.2 din 26.02.2018]
20. În conformitate cu art.1418 alin.(3) Cod civil la de terminarea salariului nerealizat (venitului ratat) nu se iau în consideraţie pensia de invaliditate şi alte indemnizaţii,
plătite persoanei vătămate pe linia asigurărilor sociale de stat, acestea din urmă neavînd
la recuperarea prejudiciului cauzat sănătăţii o destinaţie compensatorie.
La recuperarea altor cheltuieli (tratament, alimentaţie suplimentară etc.) de asemenea nu se iau în vedere pensia de invaliditate şi alte indemnizaţii din fondul de asigurări
sociale, percepute fiind integral sumele confirmate ca despăgubiri pentru prejudiciul
cauzat sănătăţii.
În cazul unui accident de muncă sau unei boli profesionale salariaţii, ca persoane
asigurate prin sistemul public de asigurări sociale, beneficiază de indemnizaţie lunară
pentru incapacitate temporară de muncă echivalată cu 100% din salariul mediu lunar
asigurat al asiguratului pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau s-a constatat îmbolnăvirea profesională.
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se plăteşte pentru primele
20 zile calendaristice calculate de la data pierderii temporare a capacităţii de muncă, de
către angajator, din mijloace proprii, iar din a 21-a zi – de către structurile teritoriale
ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale din mijloacele Fondului de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale.
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe un termen de
pînă la 180 zile într-un an calendaristic, fiind posibilă de a fi prelungită pe un termen de
pînă la 30 zile după care medicul expert al asigurătorului (CNAS) poate propune încadrarea salariatului într-un grad de invaliditate.
Salariaţii care şi-au pierdut total sau cu cel puţin 25% din capacitatea de muncă ca
urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, au dreptul la o indemni-
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zaţie de invaliditate lunară ce; se acordă pe toată perioada în care beneficiază de pensie
de invaliditate din sistemul public de asigurări sociale.
Cuantumul indemnizaţiei de invaliditate în dependenţă de gradul de invaliditate
acordat se calculează în conformitate cu art.16 al Legii asigurării pentru accidente de
muncă şi boli profesionale.
[Pct.20 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.2 din 26.02.2018]
21. În contextul prevăzut de legislaţie, la soluţionarea litigiilor privind recuperarea daunelor legate de vătămarea sănătăţii ori a integrităţii corporale se va avea în
vedere că prejudiciul recuperabil în legătură cu pierderea sau diminuarea capacităţii
de muncă cu caracter permanent ori pe o durată de timp ce nu poate fi determinată, se
calculează în mod diferit în dependenţă de faptul dacă victima este o persoană majoră
sau un minor.
Atunci cînd victima este o persoană majoră încadrată, în muncă, ea va fi îndreptăţită să primească, sub formă de prestaţii periodice veniturile lunare de care a fost lipsită
ca urmare a vătămării suferite. În cazul cînd victima, deşi majoră, nu este încadrată în
muncă, stabilirea pagubei şi a despăgubirilor se va face ţinîndu-se cont de veniturile pe
care le obţinea ea, dacă ar fi desfăşurat o activitate în interes propriu, inclusiv valoarea
prestaţiilor în gospodăria personală, activitatea sa ca muncitor zilier sau în raport de altă
ocupaţie, asigurîndu-se astfel repararea integrală a prejudiciului.
În cazul în care victima este un minor, stabilirea despăgubirilor se face ţinîndu-se
cont de toate împrejurările de fapt, de situaţia lui concretă, de îngrijirile pe care trebuie
să le primească, de cheltuielile care sunt necesare şi efortul suplimentar – fizic şi psihic
– pe care victima urma să-l depună în realizarea activităţilor sale de copil, elev şi pentru
dobîndirea unei calificări adecvate stării sale de sănătate.
În cuantumul despăgubirilor urmează a fi incluse şi cheltuielile făcute de părinţii
minorului vătămat în timpul deplasărilor la spital şi la externare, precum şi contravaloarea retribuţiei neîncasate de către părinţi pentru timpul afectat deplasărilor la unităţile
sanitare, procuratură şi instanţa judecătorească.
Dacă prejudiciul cauzat minorului are întindere şi după atingerea de către acesta a
majoratului, cuantumul despăgubirilor poate fi mărit, cu încasarea în favoarea victimei,
deopotrivă cu alte cheltuieli, a salariului nerealizat în mărimea salariului unui muncitor
necalificat din localitatea respectivă.
22. La stabilirea despăgubirilor în cazul în care prin fapta ilicită s-a cauzat moartea
unei persoane, în primul rînd se vor lua în calcul toate cheltuielile de îngrijire a victimei
înainte de deces şi cheltuielile de înmormîntare, inclusiv legate de serviciile rituale şi
bisericeşti, procurarea îmbrăcămintei, în limitele ce nu depăşesc costul acestora în localitatea respectivă confirmate prin probele respective.
Este de menţionat că prin prisma art.1419 alin.(4) Cod civil persoanele obligate să
repare prejudiciul cauzat prin deces vor recupera persoanei care a suportat cheltuielile
necesare legate de înmormîntare ţinînd cont de statutul social al defunctului cît şi de
obiceiurile locale rituale şi bisericeşti.
În afară de cheltuielile menţionate, în cazul decesului salariatului asigurat ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, au dreptul la indemnizaţie
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de deces care se acordă într-o plată fixă, de o singură dată corespunzător numărului şi
categoriei persoanelor aflate în întreţinerea asiguratului:
- copiii asiguratului care au vîrsta de pînă la 18 ani sau peste această vârstă sau care
fără a depăşi vîrsta de 23 ani, îşi continuă studiile la instituţiile de învăţămînt secundar,
mediu de specialitate şi superior (cursuri de zi);
- copiii cu dizabilităţi, indiferent de vârstă;
- soţul (soţia) salariatului, încadrat într-un grad de dizabilitate sau care a atins vîrsta
de pensionare;
- soţul sau unul dintre părinţii salariatului decedat sau o altă persoană care la momentul decesului asiguratului nu lucrează şi are în îngrijire copii ai asiguratului sub
vîrsta de 3 ani.
Astfel, pentru un copil se stabileşte o indemnizaţie egală cu echivalentul a 5 salarii
medii lunare ale asiguratului, calculat pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a
produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională dar nu mai
puţin de 5 salarii medii lunare pe economie pentru anul premergător în care s-a produs
cazul asigurat:
- echivalentul a 8 salarii lunare, calculate în acelaşi mod – pentru doi copii;
- echivalentul a 12 salarii lunare, calculate în acelaşi mod – pentru trei sau mai mulţi
copii;
- echivalentul a 3 salarii lunare, calculate în acelaşi mod – pentru soţul supraveţuitor care la momentul decesului salariatului – asigurat era încadrat într-un grad de
invaliditate sau a atins vîrsta de pensionare;
- echivalentul a 3 salarii lunare, calculate în acelaşi mod – pentru soţul sau unul
dintre părinţii asiguratului care la momentul decesului nu lucrează şi îngrijeşte de copiii
asiguratului sub vîrsta de 3 ani.
[Pct.22 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.2 din 26.02.2018]
23. În conformitate cu art.1419 Cod civil în cazul decesului persoanei ca urmare a
vătămării grave a integrităţii corporale sau a altei vătămări a sănătăţii, dreptul la despăgubirile prevăzute în alin.1 p.19 al prezentei hotărîri îl au:
a) persoanele inapte de muncă, care erau întreţinute de defunct sau care, la data
decesului acestuia, aveau dreptul la întreţinere;
b) copilul persoanei născut după decesul ei;
c) unul dintre părinţii, soţul sau un alt membru al familiei defunctului, indiferent
dacă este apt pentru muncă sau nu, care nu lucrează şi îngrijeşte de copiii, fraţii şi surorile care erau întreţinuţi de defunct şi care nu au împlinit vîrsta de 14 ani sau care, deşi
au împlinit o astfel de vîrsta, au nevoie de îngrijire din cauza sănătăţii, conform avizului
organelor medicale abilitate;
d) persoanele care erau întreţinute de defunct şi care au devenit inapte pentru muncă pe parcursul a 5 ani de la decesul lui.
La persoanele întreţinute pot fi raportaţi membrii inapţi pentru muncă ai familiei
decedatului întreţinător care au sau nu au un cîştig de sine stătător sau care nu primesc
pensie de urmaş, dacă se constată că o parte din cîştigul defunctului, ce revenea fiecăruia
dintre ei (persoane întreţinute) constituia sursa principală şi permanentă a mijloacelor
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de existenţă. Caracterul permanent al întreţinerii presupune că ea nu era întîmplătoare,
ci era acordată sistematic, urmînd a fi constatat cu desăvîrşire faptul că defunctul luase
asupra sa grija de întreţinere a membrului familiei.
Dreptul la recuperarea daunei îl au şi persoanele care nu se aflau în relaţii de rudenie cu defunctul, dacă ele erau întreţinute de către decedat şi erau inapte de muncă
în legătură cu faptul că unor asemenea persoane nu li se stabileşte pensie de urmaş.
În acest caz cuantumul despăgubirii constituie partea lor din cîştigul mediu lunar al
decedatului.
Astfel, persoana răspunzătoare va fi obligată să despăgubească, sub formă de prestaţii periodice, pe acei care aveau dreptul la întreţinere din partea victimei sau erau în
întreţinerea de fapt a acesteia. Aceste despăgubiri trebuie acordate de la data decesului
victimei. Dacă persoanele respective au dreptul la pensie de urmaş, ele vor putea pretinde despăgubiri pentru diferenţa dintre pensia pe care o primesc şi valoarea întreţinerii
ce era prestată de victimă.
24. Se va ţine cont de faptul că dreptul la despăgubire, conform art.1419 alin.(2)
Cod civil se recunoaşte:
- minorilor, pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani;
- elevilor şi studenţilor care au împlinit 18 ani, pînă la finalizarea studiilor, (cu excepţia studiilor efectuate la secţia fără frecvenţă), în instituţii de învăţămînt, dar cel mult
pînă la împlinirea vîrstei de 23 ani;
- femeilor care au împlinit vârsta de 55 de ani şi bărbaţilor care au împlinit vârsta
de 60 de ani – pe viaţă;
- persoanelor cu dizabilităţi;
- unuia dintre părinţi, soţului sau unui alt membru al familiei defunctului, ce îngrijeşte de copiii, fraţii şi surorile care erau întreţinuţi de defunct, pînă la împlinirea vîrstei
de 14 ani sau pînă la îmbunătăţirea stării sănătăţii, confirmate prin aviz de organele
abilitate.
[Pct.24 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.2 din 26.02.2018]
25. Se explică că, potrivit art.1420 Cod civil, plata despăgubirilor pentru prejudiciul, cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori
prin deces, se efectuează în rate lunare, iar în caz dacă există motive întemeiate, la cererea persoanei îndreptăţite de a primi prejudiciul cauzat, ţinîndu-se cont de posibilităţile
persoanei responsabila, instanţa judecătorească poate stabili achitarea despăgubirilor în
formă de plată unică pentru o perioadă în viitor de cel mult 3 ani.
Plata unică care poate fi încasată ca despăgubire pentru prejudiciul cauzat sănătăţii pe o perioadă în viitor de cel mult 3 ani, se constituie cin compensarea persoanei
vătămate a salariului sau a venitului ratat din cauza pierderii sau reducerii capacităţii
de muncă, a cheltuielilor de transport, pentru alimentaţie suplimentară, protezare şi
îngrijire străină.
Perceperea anticipată a despăgubirilor pe o perioadă de cel mult 3 ani poate avea
loc în temeiul unui aviz medical despre posibila prelungire a incapacităţii de muncă şi
necesitatea de cheltuieli pentru alimentaţie suplimentară, îngrijire etc. pentru perioada
respectivă în viitor.
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În acelaşi timp, unele cheltuieli, care vor fi suportate de persoana vătămată din cauza vătămării integrităţii corporale sau altei vătămări a sănătăţii, pot fi compensate prin
hotărîre judecătorească cu anticipaţie în baza avizului organului medical abilitat. Compensaţiile anticipate pot fi percepute pentru tratamentul sanatorial în staţiunile balneare din Republica Moldova, inclusiv cele aflate peste hotare sub jurisdicţia Republicii
Moldova (costul foii de sanatoriu), pentru bilete de călătorie, inclusiv pentru persoanele
însoţitoare în caz de necesitate, pentru procurarea unui mijloc de transport, pentru reciclare profesională etc.
26. În cazul în care, din cauza vătămării integrităţii corporale sau a altei vătămări a
sănătăţii, capacitatea de muncă a persoanei vătămate a scăzut faţă de momentul în care
i s-a acordat despăgubirea, aceasta are dreptul să solicite un spor al cuantumului despăgubirilor astfel ca despăgubirea acordată suplimentar să asigure repararea integrală a
prejudiciilor suferite.
Dimpotrivă, dacă capacitatea de muncă a persoanei vătămate a crescut, persoana
obligată să plătească despăgubiri are dreptul să ceară reducerea ei corespunzătoare.
În situaţia micşorării cuantumului despăgubirilor, sumele percepute cu anticipaţie,
potrivit prevederilor art.1420 Cod civil, vor fi luate în consideraţie pentru plăţile ulterioare.
Astfel, instanţele de judecată vor avea în vedere că este posibilă majorarea, micşorarea sau sistarea plăţii despăgubirilor stabilite iniţial sub formă de prestaţii periodice,
dacă prejudiciul suferit de victimă, ulterior pronunţării hotărîrii judecătoreşti, se măreşte, se micşorează ori nu se mai produce.
Se va ţine cont de faptul că în litigiile examinate pînă la intrarea în vigoare a noului
Cod civil, în care, în legătură cu vătămarea integrităţii corporale, sau o altă vătămare a
sănătăţii, partea pierdută din salariu a fost compensată deplin sau parţial de pensia stabilită sau alte alocaţii sociale, fiind adoptate respectiv hotărîri de respingere sau admitere parţială a cerinţelor de despăgubire. Cerinţele ulterioare întrării în vigoare a Codului
civil de despăgubire a salariului nerealizat vor fi admise doar în cazul stării de vătămare
a sănătăţii în conformitate cu art.1418 alin.(3) Codul civil.
În cazul unei acţiuni în revendicarea unui prejudiciu nou, neinvocat care nu a fost
reparat şi care nici nu a fost solicitat anterior, acţiunea se soluţionează în modul general
în baza probelor prezentate în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul apariţiei prejudiciului şi prelungirii acestuia.
27. În cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral (suferinţe psihice
sau fizice) prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi
în alte cazuri prevăzute de legislaţie, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana
responsabilă la reparaţia prejudiciului prin echivalent bănesc (art.1422 CC).
Instanţele de judecată vor avea în vedere că în cazul vătămării integrităţii corporale sau al altei vătămări a sănătăţii, precum şi în cazurile de deces a victimei,
persoanele vătămate au dreptul în conformitate cu art.1422 şi 616 alin.2 Cod civil la
repararea prejudiciului nepatrimonial (moral) sub formă de despăgubire în bani în
suma stabilită de instanţele judecătoreşti în baza unei aprecieri conforme principiilor
echităţii.
Prejudiciul moral se repară doar pentru raporturile juridice (cauzarea vătămării
integrităţii corporale sau altei vătămări a sănătăţii ori deces), apărute după intrarea în
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vigoare a Codului civil (12 iunie 2003), şi se repară pentru fiecare caz o singură dată în
mărimea stabilită de instanţă.
Prejudiciul moral se repară indiferent de existenţa şi întinderea prejudiciului patrimonial.
Conform art.1423 CC, mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral se determină de către instanţa judecătorească reieşind din caracterul şi gravitatea suferinţelor
psihice şi fizice cauzate persoanei vătămate, de gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului, (dacă vinovăţia este condiţie a răspunderii), şi de măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei vătămate.
Caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice le apreciază instanţa judecătorească, luînd în consideraţie circumstanţele în care a fost cauzat prejudiciul (locul,
timpul, vîrsta etc.), precum şi statutul social al persoanei vătămate.
Mărimea prejudiciului moral nu depinde de mărimea prejudiciului material.
28. Instanţele de judecată sunt atenţionate asupra faptului că întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile, indiferent de formele lor de proprietate şi de activitate economică,
avînd în vedere răspunderea materială a acestora pentru prejudiciile cauzate angajaţilor
de accidentele de muncă sau afecţiunile profesionale, în afară de despăgubirile care se
efectuează în modul stabilit de lege, au obligaţia, conform art.18 din Legea securităţii şi
sănătăţii în muncă, să plătească şi o indemnizaţie unică.
Mărimea indemnizaţiei unice se determină din calculul unui salariu mediu lunar
valabil în Republica Moldova pe luna lunii pierderii capacităţii de muncă pentru fiecare
procent de pierdere a capacităţii profesionale de muncă, dar nu mai puţin de un salariu
mediu anual al persoanei vătămate.
În cazul decesului angajatului, survenit în urma unui accident de muncă sau a unei
afecţiuni profesionale, cuantumul indemnizaţiei unice pentru persoanele care beneficiază de acest drept se stabileşte în suma rezultată din înmulţirea salariului mediu anual al
celui decedat cu numărul de ani compleţi pe care acesta nu i-a supraveţuit până la vârsta
de 62 de ani, dar nu mai puţin decît zece salarii medii anuale.
În cadrul examinării cauzelor privind recuperarea daunei, cauzate de apariţia la
lucrător a unei afecţiuni profesionale, este necesar să se ţină cont de faptul că afecţiunea
profesională se consideră intervenită din vina angajatorului, dacă acesta nu va dovedi că
dauna nu a fost cauzată din vina lui. Determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă,
la persoanele adulte şi la copii de până la 18 ani, se efectuează de către Consiliul Naţional
pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, cu structurile sale teritoriale,
subordonat Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.
În unele cazuri aparte, suplimentar la actul de examinare, poate fi solicitată concluzia inspectorului tehnic al sindicatului cu privire la factorii tehnici ce au contribuit la
apariţia afecţiunii profesionale.
[Pct.28 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.2 din 26.02.2018]
29. Prejudiciul cauzat din intenţia persoanei vătămate nu se repară.
La stabilirea cuantumului prejudiciului cauzat potrivit art.1417 Cod civil cit şi la
determinarea sumei indemnizaţiei unice, prevăzută pentru plată salariaţilor în cazul
unui accident de muncă în conformitate cu art.18 din Legea securităţii şi sănătăţii în
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muncă şi Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.513 din 11.08.1993, instanţele de judecată vor ţine cont că culpa gravă a persoanei vătămate care a contribuit
la producerea prejudiciului sau la agravarea lui, influenţează asupra mărimii despăgubirilor şi indemnizaţiei unice şi acestea pot fi reduse potrivit gradului de vinovăţie a
părţii vătămate. Gradul de vinovăţie al persoanei vătămate este determinat de instanţele
judecătoreşti reieşind din circumstanţele concrete ale cauzei.
În cazul producerii prejudiciului de un izvor de pericol sporit se va ţine cont de
explicaţiile date în p.10 al prezentei hotărîri şi se va lua în vedere că culpa gravă a părţii
vătămate manifestată prin intenţie directă sau indirectă de cauzare a daunei sănătăţii va
influenţa asupra mărimii despăgubirilor şi acestea pot fi reduse proporţional gradului
de vinovăţie a părţii vătămate.
La stabilirea gradului de vinovăţie a părţii vătămate se vor lua în vedere circumstanţele concrete la producerea prejudiciului, personalitatea părţii vătămate, starea lui fizică
şi psihică, vîrsta, studiile, profesia, calificarea etc. Dacă partea vătămată nu a respectat
cerinţele elementare de precauţiune recunoscute de toată lumea, n-a respectat regulile
de securitate cunoscute şi care presupuneau posibilitatea cauzării de daune, dar era uşor
încredinţată, că acestea nu vor surveni, instanţele de judecată sunt în drept să califice
acţiunile ei ca pe o neglijenţă gravă ce poate influenţa asupra cuantumului prejudiciului
care urmează a fi despăgubit.
Culpa gravă a părţii vătămate nu constituie temei de reducere a despăgubirilor în
cazul în care prejudiciul a fost cauzat unui minor în vîrsta de pînâ la 14 ani, unei persoane lipsite de capacitate de exerciţiu sau în cazul acţiunii unei forţe majore.
Se va avea în vedere că, potrivit art.1421 alin.(3) Cod civil sumele datorate pentru
repararea prejudiciului cauzat sănătăţii sau prin deces pot fi indexate conform legii,
iar potrivit Legii nr.278 din 11.02.1999, în cazurile respective se efectuează recalcularea
despăgubirilor prin stabilirea unui coeficient individual.
[Pct.29 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.2 din 26.02.2018]
30. Se va ţine cont de faptul că, potrivit art.1416 Cod civil, nu este prevăzută calea
prealabilă de percepere a despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a
integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces, de aceea persoanele vătămate au dreptul de a se adresa cu acţiuni privind despăgubirile direct în
instanţa de judecată.
Dimpotrivă, conform Regulamentului aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.513
din 11.08.1993, cererea de plată a indemnizaţiei unice se depune la unitatea care poartă
vina pentru accidentul de muncă sau pentru declanşarea afecţiunii profesionale.
Unitatea este obligată să examineze cererea de plată a indemnizaţiei unice şi să ia
decizia respectivă în termen de cel mult o lună din ziua depunerii cererii şi a tuturor
documentelor aferente.
În cazul cînd accidentatul sau o altă persoană interesată nu este de acord cu decizia
unităţii privind plata indemnizaţiei unice, sau cînd nu au primit răspuns în termenul
stabilit, aceştia sunt în drept să intenteze o acţiune în oricare din sediile instanţei în a
cărei rază teritorială îşi are sediul unitatea în cauză, sau de la domiciliul lor.
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Prin urmare, pentru solicitarea încasării indemnizaţiei unice, care se achită doar
în cadrul raporturilor de muncă, este obligatorie calea extrajudiciară de soluţionare a
litigiului, nerespectarea căreia constituie temei de restituire a cererii de chemare în judecată sau de scoatere a cererii de pe rol.
Acordarea indemnizaţiei dizabilitate, indemnizaţiei de deces, indemnizaţiei pentru
transferarea temporară la altă muncă, se efectuează de către structurile teritoriale ale
CNAS, cu respectarea prealabilă a procedurii preliminare de soluţionare a litigiilor, adică prin adresarea persoanei îndreptăţite asigurătorului (CNAS), decizia căruia poate fi
contestată în instanţa de judecată.
[Pct.30 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.2 din 26.02.2018]
31. Obligaţia de reparare a prejudiciului cauzat se naşte în momentul în care
sunt întrunite toate condiţiile de răspundere civilă delictuală şi se prescrie în termen
de 3 ani.
În cazul în care persoana obligată să repare prejudiciul şi persoana prejudiciată negociază asupra prejudiciului care urmează să fie reparat, cursul prescripţiei se suspendă
pînă cînd una din părţi nu va renunţa la negociere (art.1424 CC).
La declararea de către persoana vătămată a unor pretenţii privind despăgubirile
pentru prejudiciul cauzat sănătăţii după expirarea a trei ani din ziua cînd ea, conform
deciziei expertizei medicale a vitalităţii sau a expertizei medico-legale, a fost recunoscută că are nevoie de ajutor în legătură cu deteriorarea sănătăţii, calcularea despăgubirilor
se efectuează în termenul general de prescripţie.
Reclamat în cauzele privind recuperarea daunei cauzate salariatului prin mutilare
sau prin alte vătămări ale sănătăţii este unitatea cu care victima se află în raporturi de
muncă.
Răspunderea pentru repararea daunelor cauzate victimei nu poate fi pusă pe seama
statului în persoana organului financiar, dacă cauzatoare de daună este o organizaţie
finanţată de la bugetul public. Răspunderea nemijlocită în asemenea cazuri o va purta
unitatea respectivă.
În acelaşi timp, se va ţine cont de faptul că, prin prevederile dispoziţiilor finale şi
tranzitorii din Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale despăgubirile pentru accidente de muncă şi boli profesionale, stabilite pînă la intrarea în vigoare
a legii menţionate (23 septembrie 2000, legea a intrat în vigoare după 6 luni de la data
publicării, publicată în MO, nr.31-33/142 din 23.03.2000), se păstrează în cuantumurile
stabilite şi se plătesc de către întreprinderile şi organizaţiile vinovate de producerea accidentului de muncă ori de survenirea bolii profesionale, sau de succesorii acestora, iar
în lipsa lor – de către organele teritoriale ale CNAS din mijloacele bugetului de stat, cu
drept de indexare în conformitate cu legea.
Astfel, în cazul lichidării angajatorilor, inclusiv şi prin procesul de privatizare, în
lipsa succesorilor de drept, despăgubirile persoanelor îndreptăţite se acordă din sistemul public de asigurări sociale prin intermediul CNAS.
32. Pentru confirmarea pretenţiilor acţiunii reclamantul trebuie să prezinte:
- dovezile despre vinovăţia cetăţeanului, întreprinderii sau organizaţiei (actul des-
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pre accidentul de muncă; raportul organelor abilitate cu funcţii de control şi supraveghere asupra stării protecţiei muncii şi respectării legislaţiei muncii referitor la cauzele
ce au provocat vătămarea sănătăţii; sentinţa, hotărîrea instanţei judecătoreşti, decizia
procurorului, hotărîrea despre sancţiunea administrativă sau disciplinară aplicată persoanelor vinovate ş.a.);
- datele necesare pentru stabilirea cuantumului de compensare a daunei şi perioada
de percepere (adeverinţa despre salariul mediu anual sau lunar al victimei, calculat în
modul stabilit de lege, sau despre salariul mediu pe ţară în luna respectivă – în dependenţă de temeiurile acţiunii; adeverinţa despre mărimea indemnizaţiei plătite pentru
incapacitatea temporară de muncă, adeverinţa despre mărimea pensiei pe care o primeşte sau despre dreptul la aceasta dacă pensia nu se stabileşte; raportul organelor de
expertiză medicală a vitalităţii referitor la stabilirea gradului de pierdere a capacităţii de
muncă, necesitatea îngrijirii generale sau speciale din partea altcuiva şi necesitatea altor
cheltuieli suplimentare pentru tratament; adeverinţa despre faptul că minorii care au
împlinit vîrsta de 16 ani învaţă);
- documentele ce confirmă dreptul de a primi indemnizaţia unică în caz de deces al
lucrătorului (buletinul de identitate, copiile certificatelor de deces, de căsătorie, de moştenire a copiilor, adeverinţa despre salariul mediu anual al decedatului şi componenţa
familiei lui, copia hotărîrii respective a instanţei judecătoreşti ş.a.).
La cererea părţilor instanţei judecătorească poate solicita şi alte dovezi.
Dovezile prezentate urmează a fi verificate şi apreciate în ansamblul lor.
33. Se va ţine cont de faptul că repararea pagubei cetăţenilor Republicii Moldova,
pricinuite sănătăţii lor în urma catastrofei de la Cernobîl, se reglementează şi se asigură
prin Legea privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl din 30 ianuarie 1992, precum şi prin alte acte normative adoptate conform acestei legi.
Repararea daunei cauzate sănătăţii în legătură cu executarea obligaţiilor de serviciu
unor categorii de persoane (militari, poliţişti, procurori, judecători ş.a.) sunt reglementate de legile speciale respective şi concomitent de prevederile Codului civil.
34. Se va avea în vedere că în caz de asigurare facultativă a vieţii şi sănătăţii persoanelor vătămate, recuperarea despăgubirilor de către companiile de asigurare a sumelor,
conform contractelor ce asigurare facultativă, nu influenţează asupra cuantumului despăgubirilor atribuite conform normelor prevăzute de Codul civil.
35. Dacă prejudiciul s-a cauzat prin vătămare corporală sau deces, în contextul
existenţei unui contract de răspundere civilă obligatorie pentru pagube produse de
autovehicule, în cadrul căruia persoana responsabilă de producerea accidentului cauzator de prejudiciu are calitatea de asigurat, dauna cauzată terţelor persoane se va
repara în condiţiile, modul şi cuantumurile stabilite de Legea cu privire la asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr.414-XVI
din 22.12.2006.
[Pct.35 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
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36. În conformitate cu art.1415 Cod civil persoana care a reparat prejudiciul cauzat do o altă persoană prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a
sănătăţii ori prin deces, are dreptul la acţiune de regres împotriva acesteia în mărimea
despăgubirii plătite persoanei vătămate, dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
37. Odată cu adoptarea prezentei hotărîri se abrogă hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica aplicării legislaţiei ce
reglementează repararea daunei cauzate sănătăţii”, nr.9 din 1998, modificată prin hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr.38 din 20.12.1999.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 4 iulie 2005
Nr. 6

Valeria ȘTERBEȚ

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

827

HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei
ce reglementează obligaţia uneia dintre părţile contractului individual
de muncă de a repara prejudiciul cauzat celeilalte părţi
nr. 11 din 03.10.2005
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2006, nr.2, pag.9
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.33 din
04.12.2017
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din
22.12.2008
În legătură cu intrarea în vigoare de la 1 octombrie 2003 a Codului Muncii al Republicii Moldova (adoptat prin legea nr.154-XV din 28.03.2003), ţinînd cont de problemele apărute în procesul aplicării legislaţiei ce reglementează obligaţia uneia dintre părţile
contractului individual de muncă de a repara prejudiciul cauzat celeilalte părţi, în scopul aplicării corecte şi unitare a legislaţiei respective, Plenul Curţii Supreme de Justiţie
în temeiul art.2 lit.d), în temeiul art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de
Justiţie adoptă prezenta hotărîre şi dă următoarele explicaţii:
[Partea introductivă modificată prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.33 din
04.12.2017]
1. Instanţele de judecată vor avea în vedere, că litigiile privind repararea prejudiciului material şi/sau moral, cauzat uneia dintre părţi în cadrul executării contractului
individual de muncă, se vor soluţiona conform Titlului XI şi Titlului XII (capitolele I-II)
din Codul muncii, ţinîndu-se cont de specificul răspunderii materiale a părţilor într-un
contract individual de muncă prin prisma răspunderi patrimoniale civile. Răspunderea
materială pentru prejudiciul cauzat uneia dintre părţi în timpul executării contractului
individual de muncă, potrivit legislaţiei muncii, are natura juridică a unei varietăţi a
răspunderii civile contractuale cu particularităţile determinate de specificul raporturilor
juridice de muncă.
2. Potrivit art.327 alin.(1) CM, răspunderea materială a uneia dintre părţile contractului individual de muncă faţă de cealaltă parte intervine numai în cazul în care a
fost cauzat un prejudiciu material sau moral, ori în mod cumulativ: material şi moral,
în dependenţă de calitatea procesuală a părţilor şi circumstanţele cauzei, în legătură cu
exercitarea obligaţiilor asumate prin contractul individual de muncă.
Obligaţia de reparare a prejudiciului poate să survină în cazurile neexecutării
obligaţiei de muncă, a executării defectuoase sau întîrzierii executării acesteia, dacă
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în rezultatul acestora uneia dintre părţile contractante i-au fost cauzate prejudiciile respective.
În situaţia în care răspunderea materială a părţilor contractante este stabilită în
cadrul clauzelor contractului individual de muncă, se va ţine cont de regula, potrivit
căreia răspunderea materială a angajatorului nu poate fi mai mică, iar a salariatului mai
mare decît cea stabilită în Codul muncii şi în alte acte normative, ce conţin norme ale
dreptului muncii (art.327 alin.(2) CM). Respectiv, în conţinutul contractului colectiv de
muncă cît şi în cel individual, nu pot fi stabilite limite diminuate ale răspunderii angajatorului faţă de salariat sau limite majorate ale răspunderii salariatului faţă de angajator.
În caz de discordanţă între clauzele contractului individual şi ale celui colectiv de muncă, instanţele de judecată vor aplica în mod direct standardele minime stabilite de Codul
muncii sau de actul normativ incident în cauză.
A atenţiona instanţele de judecată că dispoziţia art.327 din Codul muncii, în partea
ce se referă la obligaţia privind repararea prejudiciului moral, se va aplica în coroborare
cu art.1422 al Codului civil al RM, care survine doar pentru angajator, nu şi pentru salariat. Or, prejudiciul moral este rezultatul faptei ilicite ce a cauzat suferinţe psihice sau
fizice, semne caracteristice unei persoane fizice.
[Pct.2 completat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.33 din 04.12.2017]
3. Dacă prejudiciul a fost cauzat în momentul în care raporturile juridice de muncă
au încetat în modul stabilit de lege, dispoziţiile privind răspunderea materială, potrivit
Codului muncii, devin inaplicabile, în aceste cazuri intervenind răspunderea civilă delictuală, iar în cazul în care între părţi este încheiat un contract civil, se vor aplica normele privind răspunderea civilă contractuală, cu excepţia cazurilor în care instanţa de
judecată va stabili că prin contractul civil respectiv se reglementau de fapt raporturi de
muncă dintre salariat şi angajator (art.2 alin.(3) din CM).
În situaţia în care prejudiciul a fost cauzat în timpul derulării contractului individual de muncă, iar după cauzarea prejudiciului raportul de muncă a încetat, partea
vinovată de producerea prejudiciului nu va fi absolvită de răspundere materială (art.327
alin.3 CM).
În situaţia cînd prejudiciul a fost cauzat salariatului de către angajator în timpul
suspendării contractului individual de muncă, acesta va putea fi tras la răspundere materială, inclusiv deplină, conform prevederilor art.338 alin.(1) pct.g) din CM.
4. Se va ţine cont de faptul că la mod general, obligaţia de reparare atît a prejudiciului material, cît şi a celui moral, cauzat salariatului de către angajator apare în cazurile:
a) neîndeplinirii de către angajator a obligaţiilor asumate prin contractul individual
de muncă;
b) privarea ilegală a salariatului de posibilitatea de a munci;
c) refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei.
Pentru tragerea la răspundere a angajatorului este necesară constatarea existenţei
cumulative a următoarelor elemente:
- să existe fapta ilicită a angajatorului, atunci cînd acesta este persoană fizică autorizată în modul prevăzut de lege, iar dacă angajatorul este persoană juridică, fapta ilicită
poate să fie săvîrşită de către organele de conducere sau de ori care dintre salariaţi în
calitate de persoane prepuse;
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- salariatul să fi suferit un prejudiciu material şi/sau moral în legătură cu prestarea
muncii;
- să existe o legătură de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul cauzat;
- să existe culpa angajatorului. Aceasta este în mod relativ prezumată, angajatorul
avînd posibilitatea să demonstreze existenţa unei împrejurări cu caracter de forţă majoră, care nu i se impută, conform normelor legale.
5. De menţionat că la încheierea contractelor individuale de muncă angajatorul îşi
asumă anumite obligaţii privind asigurarea protecţiei muncii, acestea referindu-se la:
- organizarea serviciului pentru protecţia muncii şi a serviciului medical;
- asigurarea evaluării factorilor de risc la locurile de muncă;
- asigurarea informării fiecărui salariat asupra riscurilor la care acesta este supus în
timpul desfăşurării activităţii sale la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor preventive necesare;
- asigurarea instruirii salariaţilor în materie de protecţie a muncii;
- asigurarea dotării salariaţilor cu echipament individual de protecţie şi de lucru,
precum şi păstrarea, întreţinerea, repararea, curăţarea şi dezintoxicarea acestuia;
- acordarea de materiale igienico-sanitare salariaţilor, care lucrează la locuri de
muncă cu condiţii de murdărire excesivă a pielii sau unde este posibilă acţiunea substanţelor nocive asupra corpului;
- acordarea alimentaţiei de protecţie salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă
vătămătoare etc.
În toate cazurile enunţate, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, angajatorul, în
rezultatul îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor stipulate în contractul individual
de muncă, recuperează integral salariatului prejudiciul cauzat. Mărimea prejudiciului
material se calculează conform preţurilor de piaţă existente în localitatea respectivă la
data reparării prejudiciului, conform datelor statistice. Mărimea prejudiciului se stabileşte în echivalent bănesc, cu excepţia cazurilor cînd între părţi intervine un acord prin
care se convine asupra reparaţiei în natură. În acest caz este necesară individualizarea
produsului, a preţului, a calităţii şi a cantităţii acestuia.
6. Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că potrivit prevederilor Codului
muncii şi ale altor acte normative angajatorul este obligat să asigure salariaţii contra
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
În caz de producere a accidentelor de muncă examinarea litigiilor privind repararea
prejudiciului material şi/ sau moral ca rezultat al vătămării sănătăţii, a survenirii unei
boli profesionale sau a decesului, legate de îndeplinirea obligaţiilor de muncă, instanţele
de judecată vor aplica Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10.07.2008; Legea
asigurării pentru accidentele de muncă şi boli profesionale nr.756-XIV din 24.12.1999;
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor
profesionale nr.95 din 05.02.2009; Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă nr.1361 din 22.12.2005; Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu nr.426
din 26.04.2004; prevederile Codului civil privind obligaţiile care nasc din cauzarea de
daune (Capitolul XXXIV); art.196, 222-224 din Codul muncii privind garanţiile şi compensaţiile în cazul unor accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi explicaţiile
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cu caracter de recomandare din Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.6 din
4 iulie 2005, „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei
materiale despre încasarea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale
sau altă vătămare a sănătăţii ori prin deces”.
[Pct.6 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.33 din 04.12.2017]
7. În cazul neîndeplinirii corespunzătoare de către angajator a obligaţiilor asumate
prin contractul individual de muncă, care a avut drept rezultate producerea unui accident de muncă cu survenirea vătămării sănătăţii sau a unei boli profesionale, salariatului
i se va compensa prejudiciul cauzat sănătăţii, indiferent de faptul dacă a fost recunoscut
în calitate de invalid şi în măsura în care i-a fost diminuată capacitatea de muncă.
Prejudiciul se poate datora oricărei traume (mecanice, electrice etc.) cauzate salariatului în procesul de muncă sau survenirea unei afecţiuni profesionale.
Se va ţine cont de faptul că concluzia despre apariţia la salariat a unei afecţiuni
profesionale este în drept să o dea doar Consiliul Republican de Maladii Profesionale,
iar gradul de invaliditate în rezultatul unui accident de muncă sau a unei afecţiuni profesionale şi procentul de pierdere a capacităţii de muncă profesională sunt stabilite de
organele expertizei medicale a vitalităţii.
Se va considera prejudiciu, în aceste cazuri, venitul salarial neîncasat ca urmare a
pierderii sau diminuării capacităţii de muncă, rezultată din acţiunea sau inacţiunea ilicită
a unităţii (exemplu: neasigurarea condiţiilor adecvate, încălcarea normelor de protecţie a
muncii, nerespectarea normelor securităţii antiincendiare, neoferirea vestimentaţiei speciale aferentă condiţiilor de muncă etc.. Dacă capacitatea de muncă este pierdută în totalitate, se va compensa prejudiciul total, constînd în salariul de care a fost lipsit salariatul, iar
dacă pierderea capacităţii este parţială, se va compensa procentul necesar pînă la atingerea
cuantumului salarial total, calculat conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
Pentru ca afecţiunea să fie considerată boală profesională, aceasta trebuie să fi survenit în urma factorilor negativi, cauzaţi de obicei de nerespectarea normelor tehnicii
securităţii de către angajator.
Afecţiunea generală trebuie examinată ca o situaţie de asigurare socială, pentru care
unitatea nu este pasibilă de tragere la răspundere materială.
8. Dreptul de reparare a prejudiciului în cazul neexecutării de către angajator a
obligaţiilor este recunoscut tuturor salariaţilor, indiferent dacă sunt angajaţi pe o durată
determinată sau nedeterminată, importantă fiind existenţa raportului juridic de muncă
la momentul producerii faptei cauzatoare de prejudiciu.
În acelaşi timp, dacă fapta care a cauzat prejudiciu s-a produs ca urmare a executării
de către persoana angajată a unei lucrări în baza altui tip de contract decît cel de muncă
(ex: contractul de antrepriză), în asemenea cazuri sunt aplicabile normele civile ale răspunderii contractuale sau delictuale, cu excepţiile care decurg din conţinutul art.2 alin.
(3) din Codul muncii.
9. În conformitate cu art.330 alin.(1) din Codul muncii angajatorul este obligat să
compenseze persoanei salariul pe care aceasta nu l-a primit, fiind lipsită de posibilitatea
de a munci.
În particular, legiuitorul a atribuit la cazurile de privare ilegală de a munci, cu compensarea obligatorie a salariului ratat, situaţiile de:
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a) refuz neîntemeiat de angajare. Se explică că prin prisma art.8 şi 47 din Codul
muncii refuzul neîntemeiat la angajare este interzis. Nu se admite limitarea directă sau
indirectă în drepturi ori stabilirea unor avantaje la încheierea contractului individual
de muncă. Orice refuz neîntemeiat de angajare în muncă poate fi contestat în instanţa de judecată. în toate cazurile de refuz neîntemeiat de angajare în muncă, persoanei
neangajate şi cărei i s-a cauzat un prejudiciu, i se compensează paguba cauzată egală cu
mărimea salariului la funcţia care i s-a refuzat angajarea, în cazul refuzului neîntemeiat de angajare a persoanei, care continuă să activeze la locul precedent de muncă (de
exemplu: a fost anunţat un concurs), repararea prejudiciului va avea loc doar în situaţia
existenţei diferenţei de salarii de la locul precedent şi la locul unde i-a fost refuzată angajarea neîntemeiat. Nu se va considera refuz neîntemeiat de angajare în căzui lipsei la
unitatea solicitată a locurilor vacante respective;
b) eliberare ilegală din serviciu sau transfer ilegal la o altă muncă. În asemenea cazuri persoanelor eliberate ilegal li se compensează salariul pentru toată perioada lipsei
forţate de la serviciu pînă la data restabilirii în funcţie. Salariaţilor transferaţi ilegal la
o altă muncă li se compensează diferenţa de salariu de la funcţia transferată (în caz de
transfer real la o altă funcţie ) sau salariul deplin (în situaţia neacceptării transferului)
pentru toată perioada transferului ilegal.
În conformitate cu art.90 din Codul muncii, de rînd cu repararea despăgubirilor
sub forma perceperii salariului ratat pentru întreaga perioadă de absenţă forţată de la
muncă, angajatorul compensează şi cheltuielile suplimentare legate de contestarea transferului sau a eliberării din serviciu (servicii de asistenţă juridică, cheltuieli de judecată etc). De asemenea se compensează şi prejudiciul moral cauzat salariatului, legat
de eliberarea sau transferul ilegal la o altă munca, mărimea căruia este determinată de
instanţa de judecată, ţinîndu-se cont de aprecierea dată acţiunilor angajatorului, cît şi de
suferinţele morale şi psihice ale salariatului.
Mărimea prejudiciului moral, însă, în toate cazurile nu poate fi mai mică decît un
salariu mediu lunar al salariatului. Ca o formă de compensare a prejudiciului material
pentru privarea de dreptul de a munci poate fi încasarea unei compensaţii suplimentare
la sumele indicate la alin.(2) art.90 Codul muncii în mărime de cel puţin 3 salarii medii
lunare ale salariatului eliberat nelegitim, ca alternativă a restabilirii lui la locul de muncă
(art.90 alin.(4) Codul muncii), însă doar cu acordul salariatului;
Mărimea minimă a prejudiciului moral, stabilită de legislaţia muncii, prin prisma
art.90 Codul muncii, se referă doar la cazurile de eliberare din serviciu sau transfer, recunoscute ilegale. În rest, mărimea prejudiciului va fi apreciată, în baza probelor administrate la materialele cauzei şi se va ţine cont de gradul de vinovăţie a angajatorului,
temeiurile de fapt sau doar de procedură care au servit drept motiv pentru recunoaşterea
ilegalităţilor acţiunii angajatorului, impactul acţiunilor angajatorului pentru salariat etc.;
c) staţionare a unităţii din vina angajatorului, cu excepţia perioadei şomajului tehnic. Potrivit art.80 din Codul muncii imposibilitatea temporară a continuării activităţii
de producţie de către unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia din motive
economice obiective constituie şomaj tehnic. Durata şomajului tehnic nu poate depăşi 4
luni în decursul unui an calendaristic.
În perioada şomajului tehnic, salariaţii vor beneficia de o indemnizaţie ce nu poate
fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, cu excepţia cazurilor, cînd contractul
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individual de muncă a fost suspendat prin acordul părţilor pe durata şomajului tehnic
(art.77 pct.c) Codul muncii). În cazul depăşirii duratei şomajului tehnic pe o perioadă
mai mare decît 3 luni într-un an calendaristic, indemnizaţia pentru perioada ce depăşeşte 4 luni de şomaj tehnic va fi achitată în mărimea salariului deplin ca pentru perioada
lipsei forţate de la serviciu;
d) reţinere a eliberării carnetului de muncă. Conform art.66 alin.5 din Codul muncii la încetarea contractului individual de muncă, carnetul de muncă se restituie salariatului în ziua eliberării din serviciu. Reţinerea eliberării carnetului de muncă peste
termenul prevăzut de lege constituie o privare ilegală de posibilitatea de a munci din
partea angajatorului, de aceea acesta este obligat să compenseze persoanei respective
salariul mediu ratat pentru toată perioada reţinerii carnetului de muncă.
În cazul angajării persoanei, căreia i s-a reţinut carnetul de muncă, la un alt serviciu
fără carnetul de muncă, compensaţia pentru reţinerea carnetului de muncă se efectuează doar în mărimea diferenţei de salarii de la locul precedent (dacă era mai mare) şi cel
actual.
Potrivit pct.44 al Regulamentului provizoriu cu privire la completarea, păstrarea
şi evidenţa carnetelor de muncă aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei la 16.10.1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.97-98 din 1998)
angajatorul este obligat de a remite salariatului eliberat carnetul de muncă contra
semnătură în fişa personală, precum şi în registrul evidenţei carnetelor de muncă.
Angajatorul va purta răspundere pentru reţinerea carnetului de muncă, cu excepţia
situaţiei în care face dovadă că carnetul a fost reţinut din cauza refuzului salariatului
de a primi carnetul.
Reieşind din textul Regulamentului, nu este admisibilă dovada primirii carnetului
prin proba cu martori, fiind necesară semnătura salariatului.
În cazul refuzului salariatului de a semna, angajatorul nu va elibera carnetul de
muncă, dar va întocmi un act în formă scrisă, semnat de cel puţin doi martori, prin care
se va constata refuz de semnare şi, implicit, de primire a carnetului. După aceasta angajatorul va expedia imediat salariatului eliberat o scrisoare recomandată cu propunerea
de a-şi ridica carnetul, acţiuni care vor putea fi considerate de instanţa de judecată ca
o dovadă a degrevării de răspunderea materială pentru reţinerea carnetului de muncă;
e) reţinere a plăţii salariului.
Se va ţine cont de faptul că pierderile cauzate de neachitarea la momentul stabilit
a salariului se compensează prin indexarea obligatorie a salariului neachitat şi se referă
la sumele datorate, fie pentru munca efectiv prestată în favoarea unităţii în cazul cînd
salariatul continuă să muncească, fie pentru privarea ilegală de dreptul de a munci în
cazul constatării acestei încălcări prin legătură cauzală cu situaţia cînd întreprinderea
nu a achitat salariul persoanei eliberate.
Prin prisma prevederilor art.146 alin.1 CM se asigură achitarea plăţilor pentru salarii unităţilor de către bănci care, în cazurile de neasigurare a plăţii în numerar, achită
o penalitate în mărime de 0.2 la sută din suma datorată pentru fiecare zi de întîrziere. Se
va proceda astfel în cazurile dacă există mijloace de plată în contul curent al unităţii şi
documentele necesare pentru primirea banilor, destinaţi pentru salarii, au fost prezentate în termen;
f) reţinere a tuturor plăţilor sau a unora din ele în caz de eliberare din serviciu.
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Concomitent cu eventuala indexare în condiţiile enunţate mai sus a salariului neachitat de către angajator persoanei eliberate, în caz de reţinere, din vina angajatorului,
a salariului (art.142), a indemnizaţiei de concediu (art.117), a plăţilor, în caz de eliberare (art.143) sau a altor plăţi (art.123, 124, 127, 139, 186, art.225 alin.(8) etc.) cuvenite
salariatului, acestuia i se plătesc suplimentar, pentru fiecare zi de întârziere, 0,3 la sută
din suma neplătită în termen. Compensaţia de 0,3 la sută se va calcula din mărimea salariului, indemnizaţiei, altor plăţi neachitate şi nu din suma indexată, care se efectuează
separat din aceleaşi sume (salariu) în condiţiile legii.
Compensaţia de întîrziere în mărime de 0,3 la sută se va calcula pentru fiecare sumă
neachitată, începînd cu termenul de la care suma dată a devenit certă, exigibilă şi scadentă. Acest tip de dobîndă se aplică independent de încasarea salariului pentru perioada lipsei forţate de la serviciu şi indiferent de existenţa dificultăţilor la angajare;
Se va ţine cont că potrivit art.330 alin.(2) CM salariatului i se plăteşte suplimentar
pentru fiecare zi de întîrziere 0,3 la sută din suma neplătită în termen doar în cazul existenţei vinei angajatorului ca o condiţie obligatorie prevăzută de lege pentru angajarea
răspunderii patrimoniale indicate. Angajatorul care nu şi-a executat obligaţiile prevăzute de lege şi de contractul individual de muncă este prezumat în culpă, fiind apărat (eliberat) de răspundere numai dacă dovedeşte că a fost împiedicat să execute prevederile
contractului printr-o cauză care nu-i poate fi imputată. Circumstanţele respective se vor
constata în fiecare caz aparte, reieşind din probele prezentate;
g) răspîndirea, prin orice mijloace (de informare în masă, referinţe scrise etc.), a
informaţiilor calomnioase despre salariat.
În temeiul art.53 din Codul muncii, la încheierea contractului individual de muncă,
părţile pot conveni, prin clauza de confidenţialitate, ca pe toată durata contractului individual de muncă şi timp de cel mult 2 ani după încetarea acestuia, să nu divulge date
sau informaţii de care au luat cunoştinţă în perioada executării contractului de muncă,
în condiţiile stabilite de regulamentul intern al unităţii, de contractul colectiv sau de cel
individual de muncă. Nerespectarea clauzei de confidenţialitate atrage obligarea părţii
vinovate la repararea prejudiciului cauzat (material şi moral).
Răspîndirea de informaţii calomnioase despre salariat atît în timpul activităţii, cît
şi după eliberarea lui poate genera repararea prejudiciului material şi moral de către angajator, mărimea cărui este determinată de instanţă, reieşind din circumstanţele cauzei,
din cheltuielile suportate şi suferinţele aduse salariatului;
h) neîndeplinirea în termen a hotărîrii organului competent de jurisdicţie a muncii
care a soluţionat un litigiu avînd ca obiect privarea de posibilitatea de a munci. Conform
art.351 din Codul muncii, organe de jurisdicţie a muncii sunt, în exclusivitate, instanţele
de judecată în cazul soluţionării litigiilor individuale de muncă.
Potrivit art.356 alin.(1) CM raportat la art.256 alin.(2) CPC, angajatorul este obligat
să execute imediat hotărîrea judecătorească de restabilire în funcţie a salariatului. Neexecutarea imediată a hotărîrii instanţei de judecată, prin care salariatul a fost restabilit în
funcţie, atrage efectele prevăzute de Codul de executare al R.M., anume cele stabilite de
art.153 alin.(2) din codul enunţat, adică plata salariului mediu sau a diferenţei de salariu
pentru tot intervalul de timp de la pronunţarea hotărîrii pînă la data executării ei.
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.33 din 04.12.2017]
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.10 din 22.12.2008]
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10. Se specifică, că prejudiciul cauzat prin privarea ilegală de a munci în cazurile
prevăzute de art.330 alin.1 Codul muncii constă din compensarea salariului de care a
fost privat salariatul de către angajator prin imposibilitatea de a munci, cu condiţia constatării circumstanţelor prevăzute de legea citată.
[Pct.10 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.10 din 22.12.2008]
11. Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că înainte de depunerea cererii
de chemare în judecată pentru soluţionarea litigiului individual de muncă cu privire la
recuperarea prejudiciului cauzat de angajator, salariatul va trebui să respecte procedura de soluţionare prealabilă a litigiului, procedură prevăzută de art.332 Codul muncii.
Dacă cererea a fost depusă fără soluţionarea prealabilă, pe cale extrajudiciară, instanţa,
printr-o încheiere susceptibilă de recurs, o va restitui, în temeiul art.170 alin.(1) lit.a)
CPC sau dacă este acceptată în procedură, o va scoate de pe rol, în temeiul art.267 lit.a)
CPC, în care se va indica necesitatea soluţionării prealabile a litigiului.
Potrivit art.332 Codul muncii cererea salariatului despre repararea prejudiciului
material şi/sau moral se prezintă angajatorului, care este obligat s-o examineze în termen de 10 zile cu emiterea respectivă a ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii).
Dacă salariatul nu este de acord cu rezultatul examinării cererii de recuperare a
prejudiciului sau dacă ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) nu a fost emis în termenul
prevăzut de 10 zile, salariatul este în drept să se adreseze în instanţa de judecată pentru
soluţionarea litigiului.
Dacă, însă obiectul acţiunii este complex, adică constituit din mai multe capete
de cerere, printre ele fiind şi repararea prejudiciului ca un capăt de cerere subsecvent
(exemplu: cerinţele de restabilire în funcţie şi repararea prejudiciului moral), acţiunea
se va soluţiona direct în instanţă, nefiind necesară respectarea procedurii prealabile de
soluţionare a litigiului.
Pretenţia cu privire la repararea prejudiciului material şi/sau moral, suferit de salariat sau de angajator, se circumscrie litigiilor de muncă şi se încadrează în categoria de
cauze, expusă la art.1821 CPC alin.(1) CPC, pentru care se aplică obligatoriu procedura
medierii judiciare.
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.33 din 04.12.2017]
12. După constatarea îndeplinirii procedurii prealabile potrivit prevederilor art.332
CM, instanţa de judecată va convoca părţile litigante în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii.
În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbaterile judiciare, judecătorul va efectua următoarele acte care sunt specifice şi relevante pentru astfel de litigii:
- va soluţiona problema intervenţiei în proces a copîrîţilor şi a altor eventuali participanţi la proces;
- la cererea salariatului, va solicita angajatorului prezentarea registrelor contabile
sau a altor acte importante pentru soluţionarea corectă a litigiului;
- în cazurile necesare va fi atrasă în proces Casa Naţională de Asigurări Sociale;
- dacă este important pentru stabilirea condiţiilor în care s-a produs prejudiciul,
se va soluţiona problema introducerii în proces a unui specialist, precum şi alte acte
necesare;
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- va îndeplini şi alte acte necesare.
Instanţa judecătorească va soluţiona cererea de reparare a prejudiciului cauzat salariatului în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii la cancelaria
instanţei, în regim de urgenţă şi în mod prioritar (art.192 CPC şi art.355 pct.4 CM )
În situaţia în care dauna a fost cauzată salariatului din culpa unui alt salariat al
aceluiaşi angajator, după repararea prejudiciului cauzat, angajatorul va avea dreptul de
regres împotriva salariatului direct culpabil de producerea prejudiciului.
În mod similar va fi recuperată paguba produsă din culpa persoanei cu funcţie de
răspundere, care a comis una din acţiunile (inacţiunile) prevăzute la art.330 alin.1 CM.
În cazul cînd persoana care este proprietarul întreprinderii individuale este în mod
cumulativ şi şeful întreprinderii, acţiunea de regres este inadmisibilă, deoarece paguba
materială nu poate fi recuperată de la sine însuşi.
[Pct.12 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.10 din 22.12.2008]
13. Se va avea în vedere că răspunderea materială a salariatului constă în repararea
prejudiciului material cauzat angajatorului în timpul executării contractului individual
de muncă. Acesta este un tip de răspundere individuală şi intervine indiferent de faptul
dacă salariatul a fost tras la răspundere disciplinară, administrativă sau penală, iar în
cazul producerii prejudiciului prin infracţiune, răspunderea patrimonială va interveni
conform normelor juridice civile.
Se specifică că prin prisma art.1 şi 3 din Codul muncii angajatorul este persoana
juridică sau fizică care angajează salariaţi în bază de contract individual de muncă şi că
dispoziţiile Codului muncii se aplică atît salariaţilor, cetăţeni ai Republicii Moldova, cît
şi salariaţilor cetăţeni străini sau apatrizi încadraţi în muncă în baza unui contract individual de muncă, de aceea prevederile Codului muncii privind recuperarea prejudiciului, inclusiv şi cel cauzat angajatorului, se aplică în toate litigiile apărute la întreprinderi,
instituţii, organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare,
inclusiv la întreprinderile individuale ţărăneşti (de fermier) etc.
14. La examinarea litigiilor privind recuperarea prejudiciului cauzat de salariaţi se
va ţine cont că elementele răspunderii materiale ale salariatului faţă de angajator sunt
următoarele:
a) cel care a produs prejudiciul trebuie să aibă calitatea de salariat al unităţii păgubite;
b) fapta ilicită şi personală a salariatului trebuie să fie săvîrşită în legătură cu munca
sa. Dacă fapta este săvîrşită în timpul programului de muncă dar nu este în legătură cu
munca, salariatul va răspunde conform normelor de drept civil (răspundere delictuală);
c) prejudiciul reprezintă o modificare a patrimoniului angajatorului şi constă în
diminuarea activului sau în creşterea pasivului patrimonial;
d) prejudiciul trebuie să fie un rezultat al faptei ilicite săvîrşite de salariat;
e) existenţa vinovăţiei salariatului în cauzarea prejudiciului;
Pentru angajarea răspunderii materiale a salariatului, prejudiciul trebuie să fie:
efectiv, adică să existe o diminuare a patrimoniului, dar să nu fie evaluat şi prin venitul
ratat; real, ceea ce înseamnă că valorile trebuie să fie obiectiv pierdute, dar nu numai nominal; cert, adică trebuie să fie evaluat într-o sumă de bani determinată, nefiind posibilă
emiterea ordinului de imputare în baza unor elemente de determinare pe viitor; actual,
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nefiind posibilă imputarea unor plăţi care vor surveni, în mod anticipativ; direct, fiind
necesar a fi fost cauzat nemijlocit unităţii.
Conform art.71 Codul muncii salariatul, cu acordul în scris al acestuia, poate fi
detaşat, pentru executarea obligaţiilor de serviciu, la o altă unitate pe o perioadă de cel
mult un an cu posibilitatea prelungirii perioadei de detaşare, prin acordul părţilor, cu
încă cel mult un an.
În condiţia cauzării de prejudiciu unităţii, salariatul va purta răspundere materială
faţă de unitatea de unde a fost detaşat, nefiind răspunzător faţă de unitatea la care este
angajat.
15. În conformitate cu art.334 din Codul muncii salariatul este absolvit de răspundere materială dacă prejudiciul a fost cauzat în cazuri de:
- forţă majoră, care reprezintă o împrejurare de intervenţie a anumitor cauze neprevăzute datorită cărora s-a produs prejudiciul, cauze imposibil de înlăturat (cutremur, inundaţii, ploi torenţiale, grindină, alunecări de teren, vînturi puternice etc.);
- extremă necesitate, adică atunci cînd fapta a fost să vîrşită pentru a salva de la
un pericol iminent care nu putea fi înlăturat altfel - viaţa, integritatea corporală sau
sănătatea sa, a altuia, a unui bun important al său sau al altuia, ori un interes public. În
situaţia în care salariatul, care a săvîrşit fapta, şi-a dat seama că el cauzează un prejudiciu
mult mai mare decît cel care s-ar fi produs dacă pericolul era înlăturat, exonerarea de
răspundere nu intervine;
- legitimă apărare, în cazul în care nu au fost depăşite limitele ei. Dacă în timpul
apărării legitime s-a cauzat prejudiciu angajatorului, paguba se repară de atacator potrivit normelor de drept civil ce reglementează obligaţiile care nasc din cauzarea de daune.
Dacă salariatul a produs un prejudiciu în urma executării unei obligaţii legale sau contractuale, acesta este absolvit de răspundere, în mod similar.
În situaţia în care salariatul execută un ordin de serviciu, executare care produce
prejudiciul, acesta va răspunde material, cu excepţia cazului în care ordinul a fost vădit
ilegal. În mod analogic se va proceda şi în cazul dacă salariatul execută o obligaţie ce
rezultă dintr-o clauză contractuală stabilită cu acordul unităţii, iar acest acord este vădit
ilegal, atunci salariatul nu va răspunde material conform normelor Codului muncii.
Printre cauzele de excludere a răspunderii materiale a salariatului, art.334 alin.1)
CM prevede riscul normal al producţiei. Trebuie să se facă distincţie între riscul normal, care cuprinde pierderi inerente procesului de producţie şi se încadrează în limitele
legale, şi riscul nenormal, care intervine cînd pierderile sunt minime, acceptabile pentru
genul respectiv de activitate.
16. Conform art.336 din Codul muncii salariatul poartă răspundere materială în
limitele salariului mediu lunar, cu excepţia cazurilor expres şi limitativ prevăzute de
art.338 CM sau de alte texte de lege speciale.
Calcularea salariului mediu se va efectua în conformitate cu Modul de calculare
a salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.426 din
26.04.2004.
Dacă paguba efectivă depăşeşte salariul mediu lunar, cuantumul prejudiciului încasat de la salariat va constitui salariul mediu calculat în modul menţionat.
17. Potrivit art.338 din Codul muncii, salariatul poartă răspundere materială în mărimea deplină a prejudiciului material cauzat din vina lui angajatorului în cazurile cînd:
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- între salariat şi angajator a fost încheiat un contract de răspundere materială deplină pentru neasigurarea integrităţii bunurilor şi altor valori care i-au fost transmise
pentru păstrare sau în alte scopuri (art.339 CM). Se va avea în vedere că prin hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr.449 din 29.04.2004 a fost aprobat Nomenclatorul
funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea individuală deplină pentru neasigurarea
integrităţii valorilor transmise. Răspunderea materială deplină a altor categorii de funcţii sau lucrări executate, neincluse în Nomenclator, poate avea loc în baza altor temeiuri
şi nu în baza contractului scris despre răspunderea materială deplină;
- salariatul a primit bunurile şi alte valori spre decontare în baza unei procuri unice
sau în baza altor documente unice;
- prejudiciul a fost cauzat în urma acţiunilor sale culpabile intenţionate, stabilite
prin hotărîre judecătorească. Se va ţine cont că acţiunile salariatului pentru recuperarea
deplină a prejudiciului pot fi recunoscute culpabile chiar şi în cazul săvîrşirii unei fapte
penale din imprudenţă (de exemplu - cauzarea de prejudiciu prin încălcarea regulilor
de circulaţie);
- prejudiciul a fost cauzat de un salariat aflat în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit.k CM);
- prejudiciul a fost cauzat prin lipsă, distrugere sau deteriorare intenţionată a materialelor, semifabricatelor, produselor (producţiei), inclusiv în timpul fabricării lor, precum şi a instrumentelor, aparatelor de măsurat, tehnicii de calcul, echipamentului de
protecţie şi a altor obiecte pe care unitatea le-a eliberat salariatului în folosinţă;
- în conformitate cu legislaţia în vigoare, salariatului îi revine răspunderea materială deplină pentru prejudiciul cauzat angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de
muncă. În asemenea situaţii răspunderea materială deplină a salariatului poate interveni
doar în cazurile prevăzute de alte acte normative;
- prejudiciul a fost cauzat în afară exerciţiului funcţiunii, adică în afara orelor de
muncă sau în cazul neexecutării obligaţiilor de serviciu.
Se atrage atenţia că temeiurile răspunderii materiale depline sunt exhaustive şi nu
pot fi extinse prin analogie.
18. Se va ţine cont că însăşi conducătorul unităţii, de rînd cu temeiurile răspunderii
materiale depline prevăzute la art.338 din Codul muncii, poartă răspundere materială
deplină şi în temeiurile prevăzute de art.262, 345 din Codul muncii, situaţii în care intervine obligaţia de reparare integrală a prejudiciului.
Conducătorii unităţilor şi adjuncţii lor, şefii serviciilor contabile, contabilii-şefi, şefii de subdiviziuni şi adjuncţii lor poartă răspundere materială în mărimea prejudiciului
cauzat din vina lor dacă acesta este rezultatul:
a) consumului ilicit de valori materiale şi mijloace băneşti;
b) irosirii (folosirii nejustificate) a investiţiilor, creditelor, granturilor, împrumuturilor acordate unităţii;
c) ţinerii incorecte a evidenţei contabile sau al păstrării incorecte a valorilor materiale şi mijloacelor băneşti;
d) altor circumstanţe, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Este relevant că în cazurile în care este instituită răspunderea deplină, orice convenţie de limitare a răspunderii este nulă de drept.
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19. Contractul cu privire la răspunderea materială de plină va fi încheiat între salariat şi angajator atunci cînd salariatul corespunde următoarelor două condiţii:
a) a împlinit vîrsta de 18 ani;
b) exercită o funcţie sau execută lucrări legate nemijlocit de păstrarea, prelucrarea,
vînzarea (livrarea), transportarea sau folosirea în procesul muncii a valorilor ce i-au fost
transmise (art.339 CM).
Forma scrisă a contractului este o condiţie de validitate, contractul verbal fiind considerat nul, iar dovada existenţei acestuia prin martori nu se admite.
20. Salariaţii în vîrstă de pînă la 18 ani poartă răspundere materială limitată la cuantumul prevăzut de art.336 CM, cu excepţia situaţiilor în care aceştia au cauzat prejudiciul intenţionat, în stare alcoolică, narcotică sau toxică, sau în urma săvîrşirii unei
infracţiuni.
Starea alcoolică, narcotică sau toxică se constată prin certificatul eliberat de instituţia medicală competentă sau prin actul comisiei formate dintr-un număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi ai salariaţilor.
Săvîrşirea unei infracţiuni se constată prin sentinţa instanţei de judecată irevocabile sau prin ordonanţa (decizia) organului competent de încetare a procesului penal
pe motive de nereabilitare prin care se dovedeşte cauzarea de daune materiale angajatorului.
În cazul răspunderii materiale a minorilor pentru prejudiciul cauzat angajatorului
este exclusă atragerea părinţilor minorilor pentru repararea prejudiciului ce depăşeşte
salariul mediu al minorului, deoarece legislaţia muncii nu conţine norme referitoare
la răspunderea materială a părinţilor pentru prejudiciul cauzat de copiii lor în timpul
executării de către aceştia a obligaţiilor de muncă.
21. În situaţiile alternative prevăzute de art.340 din Codul muncii (executarea
în comun a anumitor genuri de activităţi legate de păstrarea, prelucrarea, vînzarea,
transportarea sau folosirea în procesul muncii a valorilor transmise, fiind imposibilă
delimitarea răspunderii materiale a fiecărui salariat) angajatorul, cu acordul reprezentanţilor salariaţilor, poate încheia un contract de răspundere materială de plină
(de brigadă) cu membrii colectivului, care va fi semnat de către toţi membrii colectivului.
Dacă pe parcursul valabilităţii contractului intervin remanieri în cadrul componenţei colectivului, prin angajarea de noi salariaţi, contractul va trebui să fie semnat şi de
către noii salariaţi, pentru a fi considerat valabil.
În cazul în care a fost schimbat şeful colectivului sau cel puţin 50 la sută din componenţa semnatarilor iniţiali ai contractului, se va proceda la revizuirea contractului.
22. Dacă membrii colectivului au căzut de acord asupra gradului de vinovăţie şi
respectiv al cuantumului sumei prejudiciului aferent fiecărui salariat pentru reparaţie,
se va încheia un acord între colectiv şi angajator; în caz contrar gradul de vinovăţie al
fiecărui salariat se va stabili de către instanţa de judecată (art.340 alin.(4) CM prin administrarea minuţioasă a probelor şi cu atragerea în proces a tuturor membrilor colectivului care au semnat contractul respectiv.
Membrii colectivului sunt exoneraţi de răspundere materială, dacă se va constata că
dauna a fost cauzată fără vinovăţia lor sau au fost depistate persoanele care sunt vinovate de cauzarea prejudiciului.
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23. Legislaţia muncii nu prevede răspunderea materială solidară. În legătură cu
aceasta salariaţii, în caz de cauzare a prejudiciilor materiale în timpul cînd îşi îndeplinesc îndatoririle de muncă, poartă răspundere materială în cote părţi, ţinîndu-se cont
de gradul vinovăţiei lor, de forma şi limitele răspunderii materiale.
Aplicarea răspunderii materiale solidare, în cazuri excepţionale, este posibilă
doar atunci cînd există sentinţa instanţei judecătoreşti, prin care s-a constatat că
prejudiciul a fost cauzat prin acţiunile premeditate ale mai multor persoane, care
aveau o intenţie comună de a-l pricinui. Astfel, fiecare dintre ele este obligată să repare complet paguba cu drept de a înainta ulterior o acţiune de regres faţă de ceilalţi
participanţi.
24. Se va ţine cont de faptul că reţinerea de la salariatul vinovat a sumei prejudiciului material, care nu depăşeşte salariul mediu lunar, se efectuează prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, care trebuie să fie emis în decurs de o lună din ziua
stabilirii prejudiciului. Dacă termenul a fost omis, reţinerea va putea fi efectuată doar
prin intermediul instanţei de judecată.
Ordinul despre repararea prejudiciului va fi emis de către angajator, numai după
efectuarea unei anchete de serviciu, existînd posibilitatea creării unei comisii de evaluare, alcătuită din specialişti în domeniul în care s-a produs paguba.
Salariatul are dreptul de a lua cunoştinţă de materialele anchetei de serviciu. Ordinul de imputare a sumei se transmite salariatului în mod obligatoriu, iar în cazul în care
acesta nu este de acord cu indicaţiile din ordin, poate să-l conteste în termen de un an
după ce a luat cunoştinţă de el, în instanţa de judecată, conform prevederilor privind
jurisdicţia muncii (Titlul XII din Codul muncii).
25. Salariatul poate achita din propria iniţiativă suma prejudiciului pe care o datorează conform legii.
Angajamentul de plată reprezintă un act unilateral al salariatului, încheiat în formă
scrisă, în baza căruia acesta se obligă să achite suma pe care o datorează angajatorului.
Angajamentul este o recunoaştere extrajudiciară a prejudiciului şi are valoare
executorie din momentul în care a fost semnat, în mod analogic cu valoarea ordinului de imputare a sumei. Acest act poate fi contestat în instanţa de judecată, dacă
a fost exprimat cu vicierea consimţămîntului prin: eroare, dol sau violenţă, circumstanţe care vor fi dovedite în ordine generală, pe temeiurile prevăzute de legislaţia
civilă în vigoare.
În cazul în care salariatul a achitat o sumă mai mare decît suma pe care era obligat
s-o achite conform legii, acesta are dreptul să se adreseze în instanţa de judecată, iar
instanţa va admite acţiunea de restituire a sumei achitate neîntemeiat.
Prejudiciul se repară în mod pecuniar, cu excepţia situaţiilor în care s-a realizat un
acord între părţi de a repara prejudiciul prin echivalent sau prin reparaţia obiectivului
distrus sau deteriorat.
Instanţele de judecată sunt atenţionate asupra faptului că atît în cazul reparării prejudiciului ce nu depăşeşte salariul mediu lunar, efectuat prin ordinul angajatorului, cît
şi în cazul reparării benevole de către salariat a prejudiciului cu achitarea în rate în baza
unui acord în scris, reţinerile din salariu nu pot depăşi limitele prevăzute la art.149 din
Codul muncii.
[Pct.25 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.10 din 22.12.2008]
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26. Procedura judiciară de încasare a prejudiciului material cauzat de către salariat poate fi declanşată de către angajator numai în prezenţa uneia din următoarele
condiţii:
- a fost omis termenul de o lună din ziua stabilirii mărimii prejudiciului pentru
emiterea deciziei de imputare a sumei, iar salariatul răspunde în mod limitat în mărimea
unui salariu mediu;
- salariatul răspunde material deplin conform legii sau contractului.
Data de stabilire a mărimii prejudiciului se va considera cea indicată în procesul-verbal de finalizare a anchetei de serviciu, iar în cazul în care prejudiciul a fost descoperit ca urmare a unei revizii sau inventarieri, data stabilirii mărimii prejudiciului va
fi considerată ziua indicată în actul de inventariere sau revizie.
De regulă, mărimea prejudiciului se stabileşte în baza datelor existente în registrele
de evidenţă contabilă ale unităţii, iar în cazul în care prejudiciul se referă la mijloace fixe,
mărimea acestuia se calculează conform preţului care figurează ca preţ de înregistrare în
registrul obiectelor de inventar, din care se scade valoarea uzurii, potrivit normelor de
amortizare referitoare la obiectul respectiv.
Prin excepţie, dacă nu sunt prezentate datele indicate mai sus, prejudiciul va fi determinat conform preţurilor valorice materiale de referinţă din localitatea în care s-a
produs paguba, iar sub aspect temporal, va avea relevanţa ziua producerii ei (art.341
CM).
27. Se va ţine cont de faptul că în conformitate cu art.346 din Codul muncii instanţa
de judecată poate micşora cuantumul prejudiciului ce urmează a fi reparat de către salariat, în baza unor criterii obiective: condiţiile în care s-a produs prejudiciul, mărimea
acestuia, dar şi a unor circumstanţe legate de persoana salariatului – starea materială,
forma şi gradul vinovăţiei acestuia etc.
În acest scop, criteriile indicate de micşorare a prejudiciului urmează să fie confirmate prin probe verificate minuţios în şedinţa de judecată, expunînd în mod obligatoriu
în hotărîre motivele micşorării despăgubirii.
Pentru a micşora despăgubirea este necesar de a fi prezentate probe despre situaţia
materială a salariatului, componenţa familiei, venitul ce revine persoanelor întreţinute,
date despre reţineri din salariu în baza altor documente executorii etc.
În situaţia concretă în care a fost cauzat prejudiciul urmează să fie determinate
circumstanţele care au împiedicat salariatul să-şi îndeplinească în modul respectiv obligaţiunile ce îi reveneau. Se are în vedere în special lipsa condiţiilor adecvate de păstrare
a bunurilor materiale, lipsa bunei organizări a muncii. Concomitent, este necesar să
se ţină cont şi de faptul dacă salariatul a întreprins măsurile ce depindeau de el pentru
prevenirea pagubei.
În afară de aceasta, instanţa de judecată este în drept să aprobe tranzacţia dintre
salariat şi angajator privind micşorarea prejudiciului ce urmează a fi reparat, ţinîndu-se
cont de criteriile cînd mărimea prejudiciului nu poate fi micşorată.
Nu poate fi micşorat cuantumul prejudiciului ce urmează a fi reparat dacă paguba
a fost cauzată intenţionat, s-a produs ca urmare a săvîrşirii unei infracţiuni sau a unei
fapte ilicite.
28. Instanţele de judecată vor avea în vedere că dacă prejudiciul a fost cauzat
nu numai din vina salariatului răspunzător de bunurile materiale, dar şi din vina
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persoanelor cu funcţii de răspundere de la unitate, care nu au creat condiţii adecvate
de muncă şi de păstrare a bunurilor materiale şi financiare, tolerînd lipsa de spirit
gospodăresc, de organizare, fără a asigura supravegherea şi respectiv controlului, instanţele judecătoreşti urmează să atragă în proces în calitate de coreclamaţi aceste
persoane cu funcţii de răspundere, să le oblige să repare paguba în limitele stabilite
de lege. Atragerea în proces a persoanelor menţionate se efectuează în baza art.185
alin.(1) lit.a) CPC.
[Pct.28 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.33 din 04.12.2017]
29. Acţiunea de reparare a prejudiciului material şi/sau moral, suferit de salariat,
fiind o revendicare legată de raporturile juridice de muncă, se încadrează în categoria
de cauze, stipulate la art.85 alin.(1) lit.a) CPC şi art.4 alin.(1) pct.1 al Legii taxei de stat
nr.1216 din 03.12.1992, de aceea reclamanţii sunt scutiţi de plata taxei de stat. În caz de
admitere a acţiunii, taxa de stat şi cheltuielile aferente judecării pricinii, suportate de
instanţă, vor fi încasate la buget, conform art.98 CPC, de la persoanele care au calitatea
procesuală de pârâţi, în aceste acţiuni.
În situaţia de respingere a acţiunii, intentată de reclamantul-salariat, taxa de stat şi
cheltuielile legate de judecarea pricinii, suportate de instanţă, la buget nu se vor încasa,
deoarece acesta este scutit de plată, în virtutea legii.
Angajatorul, la rândul său, având calitatea procesuală de reclamant, nu este scutit
de plata taxei de stat pentru intentarea acţiunii privind apărarea unui drept, legat de
raporturile de muncă, deoarece art.4 alin.(1) pct.1 din Legea taxei de stat nr.1216 din
03.12.1992, fiind o lege specială ce reglementează condiţiile de achitare şi înlesnirile la
plata taxei de stat, expres prevede că, în acţiunile legate de activitatea de muncă, sunt
scutiţi de plata taxei de stat, în instanţele judecătoreşti, numai reclamanţii-persoane
fizice.
În caz de admitere a acţiunii angajatorului, instanţa de judecată, la soluţionarea
chestiunii de compensare din contul pârâtului, persoană fizică, a cheltuielilor aferente
judecării pricinii, se va călăuzi de dispoziţia art.353, în coroborare cu art.348 al Codului
muncii.
Potrivit art.355 alin.(1) şi art.344 alin.(4) CM, cererea despre plata despăgubirilor
în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de către una din
părţile contractului individual de muncă se depune în instanţa de judecată în următoarele termene:
- un an de la data la care angajatorul a cunoscut mărimea prejudiciului;
- un an de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său, în cazul în care au apărut divergenţe între acesta şi angajatorul său privind
modul de reparare a prejudiciului material cauzat de către salariat angajatorului;
- trei ani de la data apariţiei dreptului salariatului, în cazul în care obiectul cererii
constă în plata unor drepturi salariale sau a altor drepturi similare, datorate salariatului
potrivit legii sau contractului.
Termenele menţionate sunt termene de prescripţie, deoarece se referă la un drept
de acţiune, şi sunt susceptibile de repunere în cazul existenţei unor motive justificate,
constatate de instanţa de judecată (ex: prelungirea în timp a anchetei de serviciu în legătură cu mărimea prejudiciului).
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Pretenţiile care se referă la încasarea cuantumului prejudiciului cauzat vieţii sau
sănătăţii este imprescriptibilă extinctiv şi în acest caz se repară prejudiciul pentru o
perioadă anterioară înaintării acţiunii, dar nu mai mare de 3 (trei) ani (art.280 lit.c)
CC).
[Pct.29 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.33 din 04.12.2017]
30. Se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.8 din 23.02.1998
„Cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei ce reglementează
răspunderea materială a salariaţilor pentru paguba cauzată întreprinderii, instituţiei sau
organizaţiei”.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 3 octombrie 2005
Nr. 11

Valeria ȘTERBEȚ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti
a legislaţiei la examinarea cauzelor despre succesiune
nr. 13 din 03.10.2005
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2006, nr.5, pag.4
***
Succesiunea constituie una din modalităţile de dobîndire a dreptului de proprietate prevăzute de alin.(2) art.320 Cod Civil, care include transmiterea patrimoniului
unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane fizice, juridice sau stat
şi reprezintă una dintre cele mai importante instituţii ale legislaţiei civile. Prin prisma
acestui fapt, materia moştenirii necesită a fi analizată în legătură indispensabilă cu dreptul de proprietate. Acest drept este garantat de art.46 din Constituţie, protejat de art.1
al Protocolului nr.1 adiţional al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fenomen
reiterat de alin.(2) art.316 Cod Civil.
Generalizarea practicii aplicării de către instanţele judecătoreşti a dispoziţiilor legale, care au ca obiect reglementarea relaţiilor privind succesiunea, a demonstrat că instanţele aplică în majoritatea cazurilor corect legislaţia la soluţionarea acestor categorii
de cauze. Concomitent, unele instanţe comit erori esenţiale la prelungirea termenului
de acceptare a moştenirii, la partajul bunurilor succesorale, la declararea nulităţii testamentului etc.
În scopul eliminării deficienţelor din practica examinării cauzelor privind succesiunea, în baza lit.e) art.2, lit.c) art.16 din Legea nr.789-XIII din 28.03.1996 cu privire la
Curtea Supremă de Justiţie şi a art.17 C.P.C., Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
EXPLICĂ:
1. Se atenţionează că raporturile succesorale sunt guvernate de legea în vigoare la
data deschiderii moştenirii.
Astfel, dacă cel ce a lăsat moştenirea a decedat pînă la punerea în aplicare a noului
Cod civil, atunci se vor aplica deplin prevederile Codului civil în redacţia din 1964, iar
începînd cu 12 iunie 2003 (data punerii în aplicare a noului Cod) se vor aplica prevederile noului Cod civil.
În cazul în care, de exemplu, moştenirea s-a deschis la 20.03.2003, iar moştenitorul,
nereuşind să accepte moştenirea, a decedat după intrarea în vigoare a noului cod, transmisia succesorală se va determina conform normelor noului Cod civil.
În privinţa testamentelor întocmite pînă la intrarea în vigoare a noului Cod civil,
se aplică regulile cu privire la valabilitatea testamentului şi a actelor juridice în vigoare
la data întocmirii testamentului. Astfel, în cazul unui litigiu cu privire la valabilitatea
testamentului, întocmit pînâ la 12.06.2003, se vor aplica prevederile cu privire la va-
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labilitatea testamentelor şi a actelor juridice, care au fost stabilite prin Codul civil din
1964.
Dat fiind faptul că legea anterioară recunoştea doar testamentul autentic şi testamentul asimilat celui autentic, testamentele întocmite pînă la 12.06.2003, în altă formă
decît autentică sau asimilată celei autentice, adică olograf sau mistic, nu au valoare juridică.
Atunci cînd în raporturile juridice cu element de extraneitate privind succesiunea
obiectul material îl formează bunurile mobile, ele sunt determinate de legea pe al cărui
teritoriu cel ce a lăsat moştenirea a avut ultimul domiciliu permanent, iar în privinţa
bunurilor imobile este aplicabilă legislaţia ţării pe al cărei teritoriul se află bunul.
Concomitent se atenţionează că, prin tratate încheiate între Republica Moldova şi
alte ţări privind asistenţa juridică şi relaţiile în materie civilă, legea aplicabilă raporturilor succesorale poate fi determinată şi de alte criterii. Spre exemplu, potrivit art.37 pct.1)
din Tratatului încheiat între Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi
relaţiile juridice în materie civilă şi penală, „raporturile juridice în domeniul succesiunii
asupra bunurilor mobiliare se reglementează de legislaţia acelei Părţi Contractante, al
cărei cetăţean a fost reclamatul în momentul decesului”.
În cazul testamentului cu element de extraneitate sunt aplicabile oricare dintre următoarele legi:
a) legea naţională a testatorului;
b) legea domiciliului acestuia;
c) legea locului unde a fost întocmit, modificat sau revocat testamentul;
d) legea locului unde se află imobilul ce constituie obiectul succesiunii testamentare;
c) legea instanţei de judecată sau a organului care îndeplineşte procedura de transmitere a patrimoniului succesoral (art.1623 din Codul civil).
2. Potrivit art.1432 din Codul civil, prin moştenire se înţelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate (cel care a lăsat moştenirea) către una sau mai
multe persoane în viaţă (persoane fizice, persoane juridice sau stat).
Alineatul (2) al art.1432 din Codul civil stabileşte caracterele juridice ale transmisiunii succesorale, şi anume: este o transmisiune pentru cauză de moarte, universală,
unitară şi indivizibilă, caractere care deosebesc moştenirea de celelalte moduri de transmitere a drepturilor şi a obligaţiilor civile.
Transmiterea moştenirii este o transmisiune pentru cauză de moarte, deoarece se
produce numai în urma şi prin efectul morţii fizice constatate sau prin hotărîre judecătorească de declarare a morţii persoanei fizice.
Transmiterea moştenirii este o transmisiune universală dat fiind faptul că obiectul
transmisiunii succesorale, cu excepţia legatului, îl formează patrimoniul persoanei fizice decedate, adică totalitatea drepturilor (activul succesoral) şi obligaţiilor (pasivul
succesoral), care au valoare economică şi au aparţinut celui ce lasă moştenirea la momentul decesului. Nu se transmit prin moştenire drepturile şi obligaţiile nepatrimoniale care poartă caracter personal şi care pot aparţine doar celui ce a lăsat moştenirea,
precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute de contract sau de lege, care sunt valabile
numai în timpul vieţii celui ce a lăsat moştenirea şi care se sting la decesul lui (art.1446
din Codul civil).
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Transmiterea moştenirii este o transmisiune unitară, deoarece toate drepturile şi
obligaţiile celui ce a lăsat moştenirea se transmit în temeiul aceloraşi norme juridice,
fără a se face deosebire între bunurile succesorale după natura, provenienţa şi originea
lor sau după modalităţile de care este afectat dreptul de proprietate asupra lor.
Transmisiunea succesorală este indivizibilă în sensul că acceptarea sau renunţarea
la moştenire are un caracter indivizibil, neputînd avea ca obiect numai o parte din moştenire. Prin urmare, un moştenitor nu poate să accepte numai parţial sau să renunţe
doar la o parte din moştenire (art.1527 Cod civil). Însă, în cazul cînd succesorul este
chemat la moştenirea mai multor cote succesorale în diferite temeiuri, el poate accepta
o cotă şi renunţa la altă cotă (art.1528 din Codul civil).
3. Moştenirea poate fi de două feluri: testamentară şi legală.
Moştenirea este testamentară în cazul în care transmisiunea moştenirii are loc în
virtutea voinţei celui ce a lăsat moştenirea, manifestată prin testament.
Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral sau a
unei fracţiuni din patrimoniu are loc în temeiul legii.
Se atenţionează că o persoană poate avea vocaţie succesorală atît testamentară, cît
şi legală.
4. Potrivit art.1440 din Codul civil, moştenirea se deschide în urma decesului persoanei fizice sau declarării morţii ei de către instanţa de judecată.
Reieşind din sensul alin.(2) al art.1440 din Codul civil, deschiderea moştenirii coincide cu momentul morţii celui care lasă moştenirea, iar momentul morţii se stabileşte
după ziua calendaristică şi chiar ora sau minutul survenirii ei.
Dovada decesului se face, după caz, prin certificatul de deces sau prin hotărîrea
judecătorească declarativă de moarte rămasă definitivă, care cuprinde şi data stabilită de
judecată ca fiind aceea a morţii.
În cazul în care persoana interesată consideră că în registrele de stare civilă au fost
admise inexactităţi cu privire la data decesului, ea va putea înainta o acţiune privind
constatarea inexactităţii înscrisurilor în registrele de stare civilă în ordinea procedurii
speciale, stabilite în cap.XXXIII din Codul de procedură civilă.
Cererea de declarare a decesului la o anumită dată şi în anumite împrejurări, de
asemenea, se examinează în ordinea procedurii speciale, potrivit capitolului XXVII din
Codul de procedură civilă.
Dovada morţii, inclusiv ora şi minutul, adică momentul morţii, poate fi făcută prin
orice mijloace de probă.
Dacă cel declarat mort este în viaţă, la cererea persoanei interesate, instanţa de judecată va anula hotărîrea de declarare a morţii în baza art.53 alin.(1) Cod civil. Cererea
se examinează în ordinea procedurii speciale stabilite de capitolul XXVII din Codul de
procedură civilă, în cadrul aceluiaşi dosar dacă acesta se păstrează în arhiva instanţei
(art.301 CPC).
5. În situaţia în care două sau mai multe persoane cu vocaţie succesorală reciprocă
sau unilaterală au decedat în circumstanţe datorită cărora nu se poate stabili dacă una a
supravieţuit alteia, se prezumă că ele au murit concomitent, moştenirea fiind culeasă de
moştenitorii proprii ai fiecărui (art.1441 din Codul civil).
Trebuie făcută distincţie între comorienţi şi codecedaţi. Astfel, comorienţi sunt persoanele care, avînd vocaţie succesorală una faţă de cealaltă, decedează în aceeaşi împreju-
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rare (catastrofă rutieră, aeriană, feroviară, cutremur etc.) fără a se putea constata dacă una
a supravieţuit celeilalte, considerîndu-se că ele au decedat simultan, iar codecedaţii sunt
persoanele fizice care au decedat în acelaşi timp, fără a se putea stabili ordinea deceselor, şi
care nu sunt comorienţi (de exemplu, unul din soţi a decedat din cauza bolii în spital, iar
celălalt într-un accident rutier). Consecinţa prevăzută de art.1441 din Codul civil survine
şi în cazul declarării de către instanţa de judecată a decesului cîtorva persoane în urma
dispariţiei fără veste în aceleaşi circumstanţe. În acest caz, nu are importanţă momentul
intrării în vigoare a hotărîrilor declarative de moarte (art.1422 din Codul civil).
6. Potrivit art.1443 din Codul civil, locul deschiderii succesiunii, de regulă, este
ultimul domiciliu al celui care a lăsat moştenirea.
Domiciliu este considerat locul unde persoana fizică îşi are locuinţa principală sau
statornică.
Persoana al cărei domiciliu nu va putea fi stabilit cu certitudine se va considera domiciliată la locul reşedinţei sale, care cuprinde locul unde îşi are locuinţa temporară sau
secundară (art.30 din Codul civil).
Domiciliul persoanei minore sau al persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu se va
determina conform art.31 din Codul civil.
Dovada ultimului domiciliu se va face prin orice mijloc legal de probă, iar instanţa
competentă va fi cea din raza ultimului domiciliu.
Dacă domiciliul defunctului nu poate fi stabilit, atunci locul deschiderii succesiunii
va fi considerat locul aflării bunurilor succesorale, iar dacă bunurile se află în diferite
locuri, cel al deschiderii succesiunii va fi considerat locul unde se află partea cea mai
valoroasă a bunurilor imobile. Dacă nu există bunuri imobile, se consideră locul unde
se află partea principală ca valoare a bunurilor mobile (art.1443 Cod civil).
7. Decăderea din dreptul la succesiune constituie o sancţiune care constă în impedimentul realizării vocaţiei succesorale a anumitor persoane, care au săvîrşit infracţiuni
intenţionate împotriva celui ce a lăsat moştenirea sau o faptă amorală împotriva ultimei
voinţe a celui ce a lăsat moştenirea, exprimate în testament.
Sancţiunea nedemnităţii poate fi aplicată moştenitorilor legali, inclusiv moştenitorilor rezervatari şi moştenitorilor testamentari.
Constituie circumstanţe care justifică decăderea din dreptul de a succede:
- comiterea intenţionată a unei infracţiuni sau a unei fapte amorale împotriva ultimei voinţe a celui ce a lăsat moştenirea, exprimate în testament;
- punerea intenţionată de piedici în calea realizării ultimei voinţe a celui care a
lăsat moştenirea, fapt prin care s-a contribuit la chemarea la succesiune a persoanei
executante a impedimentelor, a persoanelor apropiate acesteia, sau la majorarea cotei
succesorale a acestora (art.1434 alin.(1) lit.a), b) din Codul civil).
Prin urmare, pot fi excluşi de la moştenire, ca nedemni, moştenitorii care prin sentinţă definitivă sunt condamnaţi pentru săvîrşirea intenţionată a unei infracţiuni împotriva celui ce a lăsat moştenirea în scopul de a veni la succesiune, iar fapta amorală
împotriva ultimei voinţe, exprimate în testament, trebuie constatată prin hotărîre judecătorească definitivă.
Persoanele, care au săvîrşit infracţiuni premeditate împotriva celui ca a lăsat moştenirea sau a succesorilor acestuia din alte motive (de exemplu: răzbunare, gelozie etc.)
sau infracţiuni din imprudenţă, nu pot fi recunoscute nedemne.
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Acţiunile persoanelor care nu au atins vîrsta de 14 ani, precum şi a persoanelor
declarate incapabile prin hotărîre judecătorească definitivă, nu pot fi considerate intenţionate şi, prin urmare, acestea nu pot fi decăzute din dreptul de a succede.
Părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti care nu sunt restabiliţi în aceste drepturi la momentul deschiderii succesiunii, precum şi părinţii sau copiii maturi care s-au
eschivat cu rea-credinţă de la executarea obligaţiei de întreţinere a celui ce a lăsat moştenirea nu pot fi succesori legali (alin.(2) art.1434 din Codul civil).
Acţiunea privind declararea nedemnităţii succesorului poate fi înaintată de orice
persoană pentru care declararea nedemnităţii va produce efecte patrimoniale, inclusiv
de creditorii celui ce a lăsat moştenirea, şi se prescrie în termen de un an de la data deschiderii moştenirii (art.1438 din Codul civil).
În cazul constatării săvîrşirii unei infracţiuni, termenul de prescripţie va curge de
la data rămînerii definitive a sentinţei de condamnare (art.272 alin.(1) din Codul civil).
Descendenţii nedemnului nu pot veni la moştenire prin reprezentarea părintelui, ci
numai în virtutea drepturilor lor proprii, în temeiul succesiunii testamentare.
Persoana culpabilă de săvîrşirea faptelor, enumerate în art.1434 din Codul civil,
poate fi absolvită de către cel care lasă moştenirea prin voinţa acestuia exprimată în
testament (art.1436 din Codul civil). Astfel, în cazul în care testatorul, cunoscînd despre
comiterea infracţiunii sau a faptei amorale împotriva ultimei sale voinţe, va testa, totuşi,
bunurile sale acestei persoane, se va considera că l-a iertat, testamentul fiind valabil.
8. Persoana declarată decăzută din dreptul la succesiune va trebui să restituie tot
ceea ce a primit în calitate de succesor, inclusiv fructele produse de bunurile primite, din
momentul deschiderii succesiunii, (art.1437 Cod civil) celorlalţi moştenitori proporţional cotelor ce le revin (art.1439 din Codul civil).
Actele juridice încheiate de către nedemn în privinţa bunurilor succesorale pînă
la decăderea din dreptul de moştenire sunt valabile, cu excepţia actului de dispoziţie
încheiat cu un terţ de rea-credinţă, inclusiv a contractului de donaţie. Prin urmare, moştenitorul nedemn va fi obligat să restituie moştenitorilor mijloacele băneşti obţinute din
vînzarea bunurilor succesorale.
9. Prin reglementarea moştenirii testamentare se recunoaşte dreptul fiecărei persoane de a dispune liber pentru cauză de moarte, prin manifestarea ultimei voinţe, de
totalitatea bunurilor sale sau de o parte din ele (art.1449 Cod civil).
Moştenirea testamentară are prioritate faţă de moştenirea legală, ultima avînd doar
o funcţie de suplinire, normele ei fiind aplicabile în cazul în care persoana nu a dispus
prin testament cu privire la bunurile sale sau o parte din ele au rămas netestate.
Libertatea persoanei de a dispune prin testament este limitată doar în partea în care
se încalcă interesele categoriei de moştenitori, prevăzute la art.1505 Cod civil, materializată în rezerva succesorală, parte indispensabilă a succesiunii.
10. Testamentul este un act juridic solemn, unilateral, personal şi revocabil, de aceea,
sub sancţiunea nulităţii, nu poate fi întocmit prin reprezentare sau de către terţ. Testatorul
poate pune în seama terţelor persoane doar desemnarea executorului testamentar.
Reieşind din caracterul personal şi unilateral al testamentului, se va declara nulă
dispoziţia testamentară întocmită de două sau mai multe persoane.
11. Pentru a avea calitatea de testator, persoana trebuie să dispună de capacitatea de
exerciţiu deplină (art.1449 alin.(2) CC, art.52 din Legea 1453/2002).
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Minorul care a atins vîrsta de 16 ani, poate avea calitatea de testator, doar dacă a dobîndit capacitatea deplină de exerciţiu prin căsătorie sau i-a fost atribuită prin hotărîrea
autorităţii tutelare sau hotărîrea judecătorească (alin.(2) şi (3) art.20 CC).
Persoana declarată incapabilă prin hotărîre judecătorească rămasă definitivă, în
condiţiile art.24 din Cod, nu poate dispune prin testament. De asemenea, persoana fizică limitată sau restrînsă în capacitate de exerciţiu nu poate dispune prin testament
personal şi nici prin reprezentantul său legal, tutore sau curator.
Testamentul întocmit de o persoană incapabilă, de un minor sau de către o persoană limitată în capacitate de exerciţiu va fi declarat nul.
12. Pentru validitatea testamentului, nu este suficient ca testatorul să aibă „de jure”
capacitate deplină de exerciţiu, fiind necesar a avea şi responsabilitate în fapt, adică să
poată să conştientizeze acţiunile sale, să le dirijeze, fiind în stare să aprecieze efectele
juridice ale acţiunilor sale.
Persoana care nu poate aprecia efectele juridice ale manifestării sale de voinţă din
cauza dereglărilor psihice, alienaţiei sau debilităţii mintale, stării vremelnice de inconştienţă, hipnozei, beţiei alcoolice, folosirii de stupefiante etc. nu poate dispune prin testament.
Împrejurarea că testatorul nu avea discernămînt în momentul întocmirii testamentului se poate dovedi prin orice mijloc de probă, chiar dacă declaraţia de voinţă a fost
cuprinsă într-un testament autentic. La examinarea unor astfel de pricini este necesar de
a soluţiona chestiunea cu privire la utilitatea dispunerii efectuării expertizei medico-legale sau psihiatrice post-mortem.
13. Persoana în favoarea căreia este întocmit un testament trebuie să fie determinată sau determinabilă la momentul deschiderii succesiunii.
Concomitent, din sensul art.1454 din Codul civil, rezultă că dacă testatorul prin
testament nu a determinat concret persoana moştenitorului, dar a utilizat un diminutiv
sau un supranume, care reflectă o anumită trăsătură a acestuia, a aspectului său exterior,
psihic, a unei profesii sub care este cunoscut, testamentul este valabil. Însă, în cazul în
care aceste caracteristici sunt proprii mai multor persoane şi este imposibil de a stabili
cui concret testatorul a avut intenţia să transmită bunurile sale, potrivit prevederii legale
menţionate, moştenitori în cote-părţi egale vor fi recunoscute toate aceste persoane.
14. Testatorul este în drept prin testament să substituie moştenitorul desemnat
printr-un al doilea moştenitor, denumit substituit în baza temeiurilor prevăzute la
art.1451 alin.(1) Cod civil, care admit substituirea primului succesor dacă acesta:
a) a decedat pînă la deschiderea moştenirii;
b) nu acceptă sau renunţă la moştenire;
c) este privat de dreptul la moştenire ca succesor nedemn în temeiul art.1434 din
Codul civil.
În cazul în care în testament nu este indicat în baza cărui din aceste temeiuri se
admite substituirea, substitutul va avea vocaţie succesorală dacă se va afla în prezenţa
vreunui temei prevăzut de art.1451 alin.(1) CC.
15. Dreptul testatorului de dezmoştenire este limitat doar în privinţa moştenitorilor de clasa I inapţi de muncă, care dispun de dreptul la rezerva succesorală. Astfel,
testatorul poate dezmoşteni aceşti moştenitori doar în limitele cotităţii disponibile, fără
a atinge cota rezervei succesorale, stabilită prin art.1505 Cod Civil.
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Spre deosebire de reglementările anterioare, testatorul în timpul vieţii poate priva
moştenitorii legali de cota din rezerva succesorală, dacă există temeiuri prevăzute în
art.1434 din Codul civil de a-i declara nedemni. În aceste cazuri, el poate înainta în
instanţa de judecată o acţiune de decădere a moştenitorului legal din dreptul la cotă din
rezerva succesorală (art.1513 CC). Dacă testatorul decedează după depunerea cererii de
chemare în judecată, potrivit art.70 din Codul de procedură civilă, se admite succesiunea în drepturi.
Se atenţionează că moştenitorul legal dezmoştenit, prin dispoziţie testamentară expresă sau prin hotărîre judecătorească definitivă, nu poate moşteni partea de bunuri
rămasă netestată şi nici cota-parte la care a renunţat moştenitorul testamentar (alin.(2)
art.1455 Cod Civil). Însă, dacă moştenitorul legal a fost dezmoştenit numai de un anumit bun sau de o parte de bunuri, atunci partea de bunuri de care nu a fost dezmoştenit
şi care a rămas netestată poate fi moştenită de către acest moştenitor.
Moştenitorii legali dezmoşteniţi pot avea calitatea de reclamanţi în acţiunea de declarare a nulităţii testamentului prin care au fost dezmoşteniţi, care se va examina potrivit regulilor generale.
16. În funcţie de dorinţă sau de împrejurările în care se află testatorul, testamentul
poate fi întocmit în una din următoarele forme: a) olograf; b) autentic şi c) mistic. Prin
lege sunt permise şi alte forme de testamente, asimilate celor autentice (art.1459 CC).
Indiferent de forma juridică, testamentul necesită a fi întocmit cu respectarea condiţiilor de valabilitate a actelor juridice, a regulilor comune tuturor formelor de testament, precum şi a dispoziţiilor legale specifice fiecărei forme testamentare.
Testamentele întocmite în una din formele legale au valoare juridică egală. Prin
urmare, revocarea sau modificarea unui testament poate fi făcută prin orice forme testamentare stabilite de lege.
17. Potrivit art.1458 lit.a) din Codul civil, testamentul olograf este un testament
scris în întregime personal, datat şi semnat de mîna testatorului.
Scrierea trebuie realizată în întregime de către testator. Limba utilizată va fi una
din limbile pe care le posedă testatorul, indiferent de felul caracterelor folosite: de mînă
sau de tipar, indiferent de alfabet: latin, chirilic, sau alfabetul pentru orbi etc. Suportul
material poate fi: hîrtie, pînzâ, lemn, piatră, sticlă etc. şi cu orice instrument utilizat: creion, cerneală, pastă, vopsea, cărbune, cretă etc. Testamentul poate fi scris pe mai multe
foi separate cu condiţia ca filele, ce urmează să alcătuiască un singur testament, să nu
suscite îndoieli în privinţa integrităţii acestuia. Nu este admisibilă dactilografierea sau
tipărirea testamentului.
Dat fiind faptul că testamentul olograf nu este valabil decît dacă este scris în întregime, datat şi semnat de mîna testatorului, orice menţiune (ştersătură, adăugire sau altă
rectificare) făcută pe un asemenea testament, pentru a fi valabilă, trebuie să îndeplinească integral cerinţele impuse de textul menţionat. Modificările ulterioare, de asemenea,
trebuie să fie scrise, semnate şi datate de către testator.
Menţiunile sau modificările operate în conţinutul testamentului de către terţe persoane sunt lovite de nulitate.
Datarea testamentului olograf cuprinde: anul, luna şi ziua întocmirii lui. Lipsa datei
va atrage nulitatea testamentului. Însă, dacă datarea este incompletă şi poate fi stabilită,
în condiţiile legii, ziua cînd a fost întocmit şi starea de capacitate a testatorului, tes-
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tamentul este valabil. Sunt aplicabile testamentului olograf şi prevederile art.1464 din
Codul civil.
În lipsa semnăturii de pe testament, care certifică conţinutul lui, acesta se va considera un simplu proiect de testament, care nu este producător de efecte juridice.
Din punct de vedere al calităţii semnăturii, aceasta poate fi executată în diferite
modalităţi, important fiind ca aceasta să permită identificarea autorului.
Testamentul olograf poate fi păstrat de către testator sau transmis spre păstrare
notarului, potrivit art.77 din Legea 1453/2002.
18. Testatorul poate întocmi un testament mistic (secret), fără a permite altor persoane, inclusiv notarului, de a face cunoştinţă cu conţinutul acestuia.
Testamentul mistic, ca şi cel olograf, trebuie să fie scris, semnat şi datat cu mîna testatorului, iar încălcarea acestor reguli atrage nulitatea testamentului. Testamentul strîns
într-un plic şi sigilat se transmite notarului pentru aplicarea inscripţiei de autentificare.
Dacă declaraţia că în plic este sigilat testamentul este falsă, testamentul se va considera
nul.
Strîngerea şi sigilarea testamentului are drept scop asigurarea secretului testamentar şi face imposibilă deschiderea plicului şi substituirea testamentului cu alte testamente sau hîrtii.
Prin sigilare se înţelege lipirea plicului astfel încît să nu poată fi deschis, decît prin
distrugerea lui.
Testamentul mistic, la fel ca şi testamentul olograf, scris de către o altă persoană sau
dactilografiat este lovit de nulitate absolută.
Testatorul va prezenta notarului plicul sigilat, declarînd că acesta conţine testamentul său datat şi sigilat. Dacă declaraţia sa este falsă, testamentul se va considera nul.
Notarul este obligat să respecte condiţiile necesare pentru autentificarea actelor notariale, să verifice identitatea şi capacitatea de exerciţiu a persoanei (art.42-43 din Legea
1453/2002) şi să aplice pe plic inscripţia de autentificare, care va conţine numele, prenumele, domiciliul, declaraţia, data şi semnăturile testatorului şi a notarului respectiv.
Prezenţa martorilor la aplicarea inscripţiei de autentificare nu este necesară.
După aplicarea inscripţiei de autentificare, testamentul se restituie testatorului, iar
ultimul poate să transmită testamentul spre păstrare notarului, conform art.77 din Legea 1453/2002.
19. Testamentul autentic este acel testament care este autentificat, în condiţiile legii, de către organele competente. Conform art.3 din Legea nr.1453/2002, pe teritoriul
ţării testamentul poate fi autentificat de către notarii de stat, privaţi şi alte persoane
abilitate prin lege. Astfel, potrivit art.37 din legea menţionată şi lit.p) art.44 din Legea
nr.123/2003, pot întocmi acte notariale, inclusiv autentifica testamente, secretarii consiliilor locale de nivelul întîi. Sunt competente să autentifice testamente şi persoanele
enumerate la art.1459 din Codul civil.
Testamentele cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate pot fi autentificate
de către consulii misiunilor diplomatice (alin.(1) art.3 din Legea 1453/2002).
20. Testamentele asimilate celor autentificate notarial pot fi autentificate de persoanele prevăzute de alin.(1) art.1459 din Codul civil, dacă testatorul se află în instituţia respectivă. Lista persoanelor şi a instituţiilor indicate este exhaustivă, nefiind susceptibilă
de interpretare „in extenso”.
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Testamentul asimilat celui notarial autentificat se întocmeşte în formă scrisă, dar
poate fi redactat de către testator sau de către o terţă persoană, fără vicierea ultimei
voinţe a persoanei care testează. Sub sancţiunea nulităţii, testamentul trebuie semnat şi
datat de testator.
Deoarece acest testament este asimilat celui autentic, persoana ce-l autentifică este
obligată să verifice identitatea, capacitatea de exerciţiu şi discernămîntul testatorului la
momentul întocmirii. Testamentul trebuie să fie înregistrat în registrul de înregistrare
a acţiunilor notariale al instanţei respective, iar un exemplar al testamentului trebuie
expediat cel tîrziu a doua zi după autentificare unuia dintre notarii din circumscripţia
locului întocmirii (alin.(2) art.1459 din Cod).
21. După cum s-a menţionat, testamentul întocmit în orice formă stabilită de lege,
pentru a fi valabil, trebuie să fie semnat de către testator. În cazul testamentului autentic
sau testamentului asimilat celui autentic, se admite semnarea testamentului de către o
terţă persoană, dacă testatorul din cauza unei deficienţe fizice, bolii sau din alte motive
întemeiate nu poate semna testamentul. În asemenea cazuri, testamentul poate fi semnat de terţ în prezenţa notarului, testatorului şi a cel puţin doi martori care, de asemenea, semnează testamentul, iar în testament se vor indica motivele în virtutea cărora
testatorul nu a putut semna testamentul.
Dacă testatorul este nevăzător sau analfabet, lui i se va citi testamentul în prezenţa
a doi martori, care, prin semnătură, vor confirma manifestarea de voinţă a testatorului,
iar în cazul în care testatorul este surd, mut sau surdomut şi analfabet, la întocmirea
testamentului va participa un interpret special, care îi va explica testatorului conţinutul
testamentului, făcîndu-se în testament menţiunea respectivă.
Articolul 1462 din Codul civil stabileşte cercul persoanelor care nu pot fi martori
testamentari. Aceste persoane nu pot fi martori, cînd prezenţa martorilor este obligatorie, şi nici nu pot semna testamentul în locul testatorului.
Faptul că testatorul a admis prezenţa persoanei în favoarea căreia se testează, la
întocmirea testamentului, nu poate constitui temei de anulare a testamentului, dacă ea
nu a semnat testamentul în locul testatorului sau în calitate de martor.
În cazul în care la întocmirea testamentului este obligatorie prezenţa martorilor,
lipsa lor atrage nulitatea absolută a testamentului, iar dacă martorul nu corespunde cerinţelor legii, această circumstanţă poate servi ca temei pentru anularea testamentului.
Nu poate constitui motiv de anulare nici faptul că s-a aflat de existenţa şi conţinutul
testamentului înainte de deschiderea succesiunii.
22. Principiul libertăţii testamentare şi caracterul unilateral şi personal al testamentului permit testatorului în orice moment să modifice sau să revoce testamentul
fără a invoca temeiurile modificării sau revocării testamentului (art.1465 din Codul
civil).
Revocarea sau modificarea testamentului se admite prin întocmirea unui nou testament, prin care testatorul stabileşte şi desemnează alţi moştenitori sau dispune în alt
mod de bunurile sale.
Testamentul întocmit posterior lipseşte de efecte juridice testamentul întocmit anterior. Această regulă se referă la toate dispoziţiile testamentare care contravin ultimei
manifestări de voinţă, în ordine cronologică, iar dispoziţiile testamentare care nu intră
în contradicţie cu noile dispoziţii se vor menţine în vigoare.
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Testamentul primar revocat printr-un testament posterior nu poate fi restabilit,
chiar dacă testamentul posterior a fost revocat prin depunerea unei cereri la notar
(art.1466 CC).
În cazul în care testamentul întocmit ulterior va fi declarat nul, transmiterea moştenirii va avea loc în baza testamentului anterior.
Testamentul poate fi revocat sau modificat, de asemenea, prin depunerea unei cereri la notar (art.52 alin.(5) din Legea nr.1453/2003).
23. Se consideră revocare a testamentului olograf distrugerea testamentului prin
nimicirea materială sau rupere.
Dacă este întocmit în mai multe exemplare, testamentul olograf se va considera
revocat atunci cînd se vor distruge toate exemplarele.
Distrugerea testamentului olograf poate fi executată, de regulă, numai de către testator. Dacă testamentul a fost distrus de către o altă persoană cu ştirea testatorului, acesta se va considera revocat.
În cazul în care testamentul olograf a fost distrus ori dosit fără ştiinţa testatorului
sau după moartea acestuia, fie printr-un caz de forţă majoră, moştenitorul testamentar
sau legatarul va putea să dovedească prin orice mijloc de probă, inclusiv prin proba cu
martori, existenţa şi cuprinsul testamentului, faptul distrugerii, pierderii sau ascunderii
şi că acest act de ultimă voinţă întruneşte cerinţele de fond şi de formă prevăzute de lege.
24. Testamentul întocmit cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi de formă
şi nerevocat poate să-şi piardă puterea legală, fiind lipsit de efecte juridice, din cauze
obiective intervenite ulterior întocmirii valabile a testamentului, străine voinţei testatorului sau culpei sale şi care fac imposibilă executarea testamentului în cazurile prevăzute
la art.1468 lit.a), b) şi d) din Codul civil.
Potrivit prevederilor lit.c) a art.1468 din Codul civil, testamentul poate să-şi piardă
puterea legală şi prin voinţa testatorului în cazul înstrăinării de către testator a bunului
testat.
Testamentul, potrivit prevederilor art.1468 lit.a) din Codul civil, devine caduc în
cazul în care unica persoană în a cărei favoare a fost întocmit decedează înaintea testatorului, însă în cazul în care testamentul este întocmit sub condiţie sau cu sarcină, el
poate deveni caduc dacă moştenitorul a decedat după deschiderea moştenirii, nereuşind
să realizeze condiţia sau sarcina sau nu a survenit evenimentul de care depindea transmiterea moştenirii.
Testamentul întocmit în favoarea unei persoane juridice va fi caduc dacă la data
deschiderii moştenirii persoana juridică va fi desfiinţată şi radiată din Registrul de Stat.
Pentru ca testamentul să devină caduc, în temeiul lit.c) al art.1468 din Codul civil,
bunul testat trebuie să dispară în întregime (modalitatea de dispariţie nu are importanţă). Dacă a dispărut sau a fost distrus numai o parte a bunului, testamentul rămîne valabil, deoarece în acest caz se micşorează doar valoarea bunului, moştenitorul dispunînd
de dreptul la rămăşiţele şi accesoriile bunului.
Testamentul devine caduc în partea în care încalcă rezerva succesorală. Caducitatea
testamentului nu survine dacă moştenitorii rezervatari au decedat pînă la deschiderea
moştenirii, nu au acceptat sau au renunţat la ea sau au fost recunoscuţi nedemni.
Dat fiind faptul că caducitatea testamentului operează de drept, ea nu urmează a fi
contestată prin hotărîre judecătorească decît în caz de litigiu.
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25. Testamentul fiind un act juridic, pentru validitatea sa trebuie să întrunească
condiţiile de fond cerute de lege pentru actul juridic, şi anume: testatorul să aibă capacitate de a dispune de bunurile sale, manifestarea de voinţă să nu fi fost viciată de vreun
viciu de consimţămînt şi să fie fundamentată pe o cauză valabilă, morală şi licită.
Testamentul întocmit cu încălcarea prevederilor legale privind condiţiile de fond
atrage nulitatea relativă, fiind aplicabile în acest sens prevederile Capitolului III, Cartea
I din Codul civil.
Pentru validitate, testamentul trebuie să îndeplinească şi condiţiile de formă generale comune tuturor testamentelor, precum şi condiţiile speciale de formă, pentru
fiecare tip de testament, în caz contrar testamentul poate fi declarat nul (alin.(3) art.1469
din Codul civil).
Dacă testamentul nu întruneşte condiţiile speciale de validitate a unei anumite forme legale, testamentul se va putea considera valid dacă va întruni condiţiile unei alte
forme de testament. Astfel, în cazul în care testamentul autentic sau mistic este întocmit
cu vicierea formei necesare, acest fapt poate să nu atragă nulitatea, dacă ele vor îndeplini
condiţiile de formă ale testamentului olograf, fiind scris în întregime, datat şi semnat de
către testator.
26. Acţiunea privind declararea nulităţii testamentului poate fi înaintată în instanţa
de drept comun de către moştenitorii legali, inclusiv rezervatarii, moştenitorii testamentari, legatari, persoanele a căror bunuri au fost testate, alte persoane cărora li s-au
lezat drepturile patrimoniale prin întocmirea testamentului.
Calitatea de pîrîţi în aceste litigii o au persoanele în favoarea cărora a fost întocmit
testamentul.
27. Declararea nulităţii testamentului poate fi invocată, potrivit art.1474 alin.(1) din
Codul civil, în termen de un an de la data deschiderii moştenirii.
Testamentul poate fi declarat nul în baza temeiurilor generale de nulitate aplicabile
actelor juridice, precum şi în cazul încălcării condiţiilor speciale de validitate a unei
anumite forme de testament.
Acţiunea privind declararea nulităţii testamentului pe motiv că a fost testat bunul
altuia, fiind de fapt o acţiune de revendicare, poate fi înaintată în termenul general de
prescripţie (art.1474 alin.(2) CC).
Succesorii, creditorii şi alte persoane interesate pot invoca declararea nulităţii altor
acte juridice încheiate pînă la deces între cel ce a lăsat moştenirea şi terţe persoane pe
calea acţiunii oblice (art.218 CC). Dacă nulitatea actului juridic este prescriptibilă, se
aplică regulile generale de prescripţie sau, după caz, termenele speciale de prescripţie
stabilite de art.233 din Codul civil.
28. În cazul în care se solicită declararea nulităţii testamentului pe temei că testamentul nu a fost semnat de către autor, nefiind incidente situaţiile prevăzute de art.1460
şi 1461 din Codul civil, se va dispune efectuarea unei expertize grafologice, avînd ca
material de comparaţie actele existente la dosar, în privinţa cărora se cunoaşte cu certitudine că au fost semnate de către persoana decedată.
29. Lipsa de discernămînt al testatorului poate fi dovedită prin orice mijloc de probă. Totuşi, în cadrul judecării cauzei de declarare a nulităţii testamentului pe motivul
lipsei discernămîntului, instanţa judecătorească, la cererea părţii interesate, va dispune
efectuarea unei expertize psihiatrice post-mortem, în baza actelor existente.
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Concluziile expertizei vor fi apreciate în mod coroborat, expertiza neavînd o valoare probantă prestabilită.
30. Dacă instanţa de judecată admite acţiunea în anulare a testamentului, prin hotărîre va dispune şi asupra nulităţii certificatului de moştenitor testamentar, acesta fiind
un act subsecvent testamentului, existenţa căruia este condiţionată de existenţa testamentului. Această problemă se soluţionează chiar şi în lipsa solicitării de către reclamant în cadrul cererii de chemare în judecată al acestui capăt de cerere.
31. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra faptului că normele de drept
substanţial privind cazurile de constatare şi declarare a nulităţii testamentului au caracter imperativ. Instanţele nu vor putea constata prin tranzacţia de împăcare intervenită
între părţi considerarea testamentului sau a actului de renunţare ca fiind nul prin voinţa
părţilor.
Dacă testamentul este întocmit sub condiţie, iar moştenitorul sau legatarul nu poate executa condiţia din motive de sănătate sau din alte motive mai presus de voinţa lui,
atunci testamentul sau dispoziţia pot fi declarate nule.
32. Pentru executarea dispoziţiilor testamentare testatorul poate desemna prin testament unul sau mai mulţi executori testamentari atît dintre moştenitori testamentari,
cît şi terţe persoane. Însă, în cazul desemnării unui terţ în calitate de executor testamentar, va fi necesar acordul scris al acestuia, care se anexează la testament (art.1476 CC).
În cazul în care testatorul, prin dispoziţie testamentară, nu a desemnat un executor
testamentar, testamentul se execută de către moştenitorii testamentari (art.1475 Cod civil).
33. Dreptul executorului testamentar de a executa testamentul apare în momentul
deschiderii succesiunii. Dacă executarea testamentului este pusă exclusiv în seama executorilor testamentari, atunci moştenitorii sunt înlăturaţi de la administrarea patrimoniului succesoral pînă la eliberarea certificatului de moştenitor (art.1480 din Cod), dacă
din testament nu rezultă altfel. Înlăturarea executorului testamentar poate avea loc la
cererea persoanei interesate, prin hotărîre judecătorească.
Executorul testamentar care acceptă executarea testamentului este obligat:
- să facă inventarierea bunurilor succesorale şi să asigure paza lor;
- să administreze patrimoniul succesoral;
- să execute dispoziţiile testamentare în conformitate cu ultima voinţă a testatorului;
- să prezinte dări de seamă, la cererea moştenitorilor etc.
În scopul executării dispoziţiilor testamentare, executorul testamentar poate urmări debitorii moştenirii şi încasa creanţele sau revendica bunurile.
Executorul testamentar nu poate achita datoriile succesorale dacă aceasta nu rezultă din testament sau nu este împuternicit de către moştenitori.
34. Executorul testamentar este responsabil pentru prejudiciul cauzat moştenitorilor în legătură cu executarea testamentului în cazul încălcării cu vinovăţie a obligaţiilor
sale, precum şi în cazul neîndeplinirii sau încălcării acestora din imprudenţă. El nu va
răspunde pentru pieirea fortuită a bunurilor administrate.
Atunci cînd sunt desemnaţi mai mulţi executori testamentari, aceştia vor răspunde
solidar, cu excepţia cazului în care au fost repartizate atribuţiile fiecăruia dintre executori.
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Dispoziţia testamentară de eliberare de răspundere a executorilor testamentari
pentru prejudiciile cauzate este nulă, dat fiind faptul că art.1485 Cod civil, în mod imperativ, stabileşte că executorul testamentar poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate
moştenitorilor, dacă se abat intenţionat sau din imprudenţă de la îndeplinirea obligaţiunilor încredinţate prin testament.
35. Legatul este dispoziţia testamentară prin care autorul însărcinează unul sau mai
mulţi moştenitori testamentari să transmită uneia sau mai multor persoane, care nu au
calitatea de succesori, anumite avantaje patrimoniale (art.1486 Cod civil).
Pot fi obligaţi la executarea legatului doar moştenitorii testamentari şi nicidecum
persoanele terţe sau moştenitorii legali.
Dacă moştenitorul testamentar are în acelaşi timp şi vocaţie succesorală legală, dar
renunţă la moştenirea testamentară, acesta va fi degrevat de obligaţia de a executa dispoziţia conţinută în legat.
Legatul se execută în limitele valorii bunurilor testate care au rămas după achitarea
datoriilor defunctului şi după excluderea din patrimoniu a cotei părţi rezervatare.
36. Reieşind din sensul art.1487 şi 1488 din Codul civil, obiect al legatului pot constitui:
- unul sau mai multe bunuri determinate sau determinabile, cu condiţia să constituie o masă succesorală, care poate fi transmisă moştenitorilor testamentari;
- unul sau mai multe obiecte, care nu fac parte din masa succesorală, pe care moştenitorul testamentar este obligat să le dobîndească şi să le transmită legatarului în proprietate, în cazul în care testatorul a legat un bun de gen nedeterminat, moştenitorul
va cumpăra şi transmite un bun de calitate mijlocie, dacă testatorul nu a determinat
persoana în drept să aleagă;
- o creanţă pe care testatorul o are împotriva unui terţ şi alte drepturi patrimoniale,
cum ar fi dreptul de proprietate intelectuală, dreptul asupra unor dividende, recolte
viitoare, alte beneficii etc.;
- iertarea unor datorii ale legatarului;
- efectuarea în beneficiul legatarului a unor plăţi periodice;
- drepturile reale, cum ar fi; uzufructul, uzul, abitaţia etc.;
- îndeplinirea unei munci, prestarea unor servicii etc. Spre exemplu, obligarea moştenitorului testamentar să prelucreze terenul legatarului, să repare un automobil, să plătească datoria acestuia faţă de un terţ etc.
37. În cazul în care persoanei i-a fost testat un anumit bun determinat sau determinabil, această persoană va fi recunoscută legatar, dacă din sensul dispoziţiei testamentare nu rezultă că persoana a fost numită ca moştenitor. La judecarea litigiului cu
privire la stabilirea modului de transmitere a bunului, atunci cînd autorul nu a indicat în
testament dacă bunul se transmite ca moştenire sau sub formă de legat, instanţa va ţine
cont de intenţia testatorului şi de valoarea bunului, luîndu-se în consideraţie faptul că
valoarea legatului nu poate depăşi valoarea masei succesorale ce revine moştenitorilor
testamentari.
38. Testatorul poate dispune de dreptul de a obliga pe moştenitorul căruia i-a testat
o casă de locuit sau un oarecare alt imobil cu destinaţie de locuinţă să acorde altei persoane dreptul de abitaţie viageră sau pe o anumită perioadă de timp în acest imobil sau
în una din porţiunile sale (art.1488 Cod civil).
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Astfel, prin dispoziţia testamentară respectivă, moştenitorului i se va transmite
proprietatea nudă, iar legatarului - dreptul de abitaţie sau de uz temporar sau viager. La
expirarea termenului sau la decesul legatarului, dreptul de proprietate a moştenitorului
se va degreva de această sarcină.
Acestor raporturi li se vor aplica normele de drept comun în materia uzufructului
şi a dreptului de uz şi abitaţie (Titlul VI, cap.I şi II, Cartea a II-a a Codului Civil), cu
excepţiile prevăzute de art.1489 din Codul civil.
Astfel, legatarul nu poate înstrăina, transmite prin succesiune, închiria, arenda bunul care face obiectul dreptului de abitaţie. El suportă toate cheltuielile de cultură sau
întreţinere proporţional părţii de care se foloseşte, dacă din testament nu rezultă altfel
(art.424-427 din Codul civil).
Spre deosebire de prevederile alin.(2) art.422 din Codul civil care permit titularului dreptului de abitaţie să locuiască în locuinţă împreună cu membrii familiei sale,
în cazul instituirii dreptului de abitaţie prin legat, membrii familiei legatarului nu pot
locui împreună cu el, cu excepţia cazurilor cînd prin testament va fi instituit acest drept
(art.1489 alin.(2) din Codul civil).
Moştenitorul dispune de dreptul de a înstrăina imobilul, cu menţinerea dreptului
de abitaţie a legatarului.
39. Legatarul nu are calitatea de moştenitor şi de aceea nu va răspunde în faţa creditorilor pentru datoriile defunctului (art.1495 Cod civil).
În situaţia în care persoana este desemnată atît în calitate de moştenitor, cît şi în
calitate de legatar, ea devine responsabilă pentru datoriile celui ce a lăsat moştenirea, cu
excepţia situaţiei în care persoana renunţă la moştenire, în condiţiile art.1496 din Codul
civil.
40. Legatarul nu este obligat să accepte legatul în termen de 6 luni de la deschiderea
moştenirii. Aceasta însă nu înseamnă că dreptul de a pretinde legatul de la cei obligaţi
la plata sau transmiterea legatului nu este supus prescripţiei. Astfel, legatarul trebuie să
ceară de la executorul testamentar sau moştenitorii testamentari transmiterea legatului
în termen de 6 luni de la data deschiderii moştenirii, dacă din testament nu rezultă altfel
(art.1492 Cod civil).
În cazul în care testamentul instituie un termen sau o condiţie suspensivă, dreptul de a cere transmiterea legatului se va naşte reieşind din regulile dreptului comun,
privind actele juridice afectate de modalităţi (Cap.IV, Titlul III, Cartea I din Codul
civil).
Dacă moştenitorul refuză să transmită legatul, dreptul de a cere legatul se realizează
prin acţiune în revendicare, care se prescrie în termen de trei ani.
Prin urmare, în caz de litigiu, legatarul, prin orice mijloc de probă, trebuie să dovedească că a cerut predarea legatului în termen de 6 luni de la data deschiderii moştenirii
(art.1414, 1481 CC).
41. Moştenirea legală intervine în cazul în care cel ce a lăsat moştenirea:
- nu a lăsat nici un testament;
- a fost declarată nulitatea testamentului;
- succesorul testamentar este codecedat sau comorient cu testatorul;
- succesorul testamentar este nedemn (art.1499 Cod civil).
Potrivit art.1500 din Codul civil, sunt consideraţi moştenitori cu vocaţie succeso-
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rală legală rudele în limitele graduale legale şi soţul supravieţuitor. Nu se încadrează în
această categorie rudele prin afinitate (alianţă).
Constatarea vocaţiei succesorale legale şi a cotelor aferente se va face în baza principiului priorităţii clasei superioare de moştenitori şi a principiului egalităţii cotelor în
cadrul aceleiaşi clase. Calitatea de rudă sau soţ se examinează în raport cu data decesului
persoanei succedate.
Potrivit principiului priorităţii clasei de moştenitori, moştenitorii din clasele inferioare vor veni la moştenire numai în cazul inexistenţei, renunţării, declarării nedemnităţii sau dezmoştenirii succesorilor din clasele superioare, în ordinea stabilită de art.1500
Cod civil.
Conform principiului proximităţii gradului de rudenie între succesorii din cadrul
aceleiaşi clase, rudele mai apropiate în grad înlătură de la moştenire pe rudele mai îndepărtate în grad. Acest principiu este incident numai în privinţa ascendenţilor ordinari
(ex. bunicul înlătură străbunicul etc.). Astfel, vocaţia succesorală concretizată intervine
în dependenţă de aproprierea gradului de rudenie faţă de cel ce lasă moştenirea.
Din raţiunea alin.(1) al art.1500 din Codul civil, se poate desprinde principiul egalităţii cotelor aferente moştenitorilor din cadrul aceluiaşi grad de rudenie. Astfel, dacă la
moştenire sunt chemate două sau mai multe rude din cadrul aceleiaşi clase şi al aceluiaşi
grad, moştenirea se va împărţi în cote-părţi egale.
42. Se explică faptul că, la calificarea calităţii de moştenitor legal, e necesar a se ţine
seama de următoarele aspecte:
- persoana concepută la momentul deschiderii succesiunii se va considera moştenitor cu condiţia că se va naşte viu, indiferent de faptul că ulterior a decedat şi indiferent
de termenul în care s-a aflat în viaţă (art.18 alin.(3) CC). Se va considera concepută, în
sensul acestei explicaţii, persoana născută în cel mult 300 de zile de la data deschiderii
succesiunii, probabilitate legală de concepţiune stabilită de art.47 alin.(3) Codul familiei;
- copiii defunctului care au fost înfiaţi după decesul părintelui lor de către o altă
persoană nu pierd dreptul la cota succesorală, iar minorii care au fost înfiaţi în timpul
vieţii autorului succesiunii pierd dreptul la moştenirea averii părintelui şi a celorlalte
rude ale lui, deoarece prin înfiere s-au întrerupt relaţiile patrimoniale între părintele
natural şi copil;
- declararea nulităţii căsătoriei nu produce consecinţe juridice asupra copiilor rezultaţi din căsătoria respectivă, iar aceştia vor fi consideraţi copii de căsătorie cu toate
drepturile aferente acestora, chiar dacă căsătoria a fost fictivă, iar ambii soţi au fost de
rea-credinţă la încheierea ei;
- descendenţii din afara căsătoriei au aceeaşi situaţie juridică cu cei rezultaţi din
căsătorie, cu condiţia ca paternitatea lor în persoana celui succedat să fie stabilită în
mod legal;
- în mod analogic cu explicaţia de la subpunctul anterior, vor succeda şi ascendenţii
privilegiaţi pe descendenţii lor în cazul declarării nulităţii căsătoriei;
- calitatea de colateral privilegiat este asimilată atît de fraţii şi surorile din aceeaşi
căsătorie a părinţilor, din căsătorii diferite, cît şi din afara căsătoriei sau deveniţi prin
înfiere.
43. Dacă calitatea de moştenitor legal nu poate fi dedusă cu claritate din actele de
stare civilă, atunci ea poate fi recunoscută de ceilalţi moştenitori.
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Dovada calităţii de moştenitori, dacă nu se contestă filiaţia, se poate face cu alte
mijloace de probă legală, decît actele de stare civilă.
În cazul în care moştenitorii legali nu recunosc calitatea de moştenitor a unei persoane, atunci ea poate fi constatată printr-o hotărîre judecătorească în ordinea procedurii speciale (cap.XXIV din Codul de procedură civilă).
44. Soţul supravieţuitor poate avea vocaţie succesorală dacă la data deschiderii
moştenirii avea această calitate, adică căsătoria este încheiată la organele de stat de stare
civilă.
Dacă soţii cu cel puţin trei ani înainte de deschiderea moştenirii s-au despărţit în
fapt, indiferent dacă au partajat sau nu bunurile proprietate comună în devălmăşie, soţul supravieţuitor este privat de dreptul la succesiune (art.1502 Cod civil).
În caz de litigiu, acest fapt poate fi constatat prin orice mijloace de probă prin hotărîre judecătorească.
Soţul supravieţuitor poate pierde calitatea de succesor dacă există motive pentru
declararea nulităţii căsătoriei şi cel ce a lăsat moştenirea pînă la deces a înaintat în acest
sens o acţiune în instanţa de judecată (art.1503 Cod civil).
Privarea nu acţionează atunci cînd căsătoria a încetat de drept, fostul soţ neavînd
vocaţia succesorală.
Se atenţionează că, potrivit art.39 alin.(1) din Codul familiei, în cazul desfacerii
căsătoriei la oficiul de stare civilă, aceasta încetează din ziua înregistrării divorţului, iar
în cazul desfacerii căsătoriei pe cale judecătorească - din ziua cînd hotărîrea instanţei
judecătoreşti a rămas definitivă, iar potrivit art.166 alin.(6) din Codul familiei, căsătoria
desfăcută pe cale judecătorească pînă la intrarea în vigoare (24.04.2001) a acestui cod se
consideră desfăcută de la data înregistrării divorţului la oficiul de stare civilă.
45. Instituţia reprezentării se admite dacă cel reprezentat a decedat pînă la deschiderea moştenirii în privinţa următorilor moştenitori:
- descendenţilor copiilor defunctului nelimitat;
- în linie colaterală pentru descendenţii fraţilor şi surorilor defunctului pînă la al
IV-lea grad inclusiv (nepoţi şi strănepoţi de la frate şi soră);
- în linie colaterală pentru descendenţii mătuşilor şi unchilor defunctului pînă la al
IV-lea grad inclusiv (veri primari).
Dat fiind faptul că persoanele susceptibile de a reprezenta sunt reglementate în mod
expres şi limitativ de art.1500 alin.(3) din Codul civil, iar normele juridice care reglementează această instituţie sunt imperative, nu este posibilă modificarea regulilor reprezentării prin voinţa defunctului sau a reprezentanţilor.
Unul din efectele reprezentării este că reprezentantul va culege partea din moştenire care s-ar fi cuvenit persoanei reprezentate, dacă ar fi fost în viaţă. Copiii nedemnului
nu pot veni la moştenire prin reprezentare.
46. Spre deosebire de reprezentare, care poate avea loc în cazul în care moştenitorul
a decedat pînă la deschiderea moştenirii, transmisiunea succesorală se admite în cazul
în care moştenitorul legal a decedat după deschiderea moştenirii şi pînă la acceptarea
moştenirii (art.1523 Cod civil). În ultimul caz succesorii moştenitorului decedat trebuie
să accepte moştenirea în termenul rămas pînă la expirarea termenului de acceptare, iar
dacă acest termen este mai mic de 3 luni - se prelungeşte pînă la trei luni.
47. Rezerva succesorală este acea parte din patrimoniul celui ce lasă moştenirea
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ce i se cuvine unei categorii de succesori prevăzuţi de art.1505 din Codul civil şi care
au dreptul la ea în virtutea legii, în mod imperativ şi independent de voinţa liberală a
testatorului, exprimată în timpul vieţii prin dispoziţiile testamentare pentru cauză de
moarte. Prin existenţa moştenitorilor rezervatari, se vor supune reducţiunii, în măsura
în care se încalcă partea rezervatară, numai actele de dispoziţie testamentare, nu şi cele
de dispoziţie între vii, indiferent de felul acestora cu titlu gratuit sau oneros.
Fiind un drept, şi nu o obligaţie, al persoanelor stabilite prin efectul legii, această
posibilitate legală se supune termenului de acceptare prevăzut de art.1517 din Codul
civil, astfel că imperativitatea se referă la limitarea voinţei testatorului, dar nu la obligativitatea transmiterii cotei rezervatare către persoana îndreptăţită cu abstractizarea
voinţei acestuia de a moşteni.
48. Pentru recunoaşterea calităţii de moştenitor rezervatar persoana trebuie să aibă
calitatea de moştenitor de clasa întîi şi să fie inaptă de muncă la data deschiderii succesiunii.
Sunt inapte de muncă persoanele care au atins vîrsta de pensionare pentru limita
de vîrstă, invalizii de gradul 1, 2 şi 3, inclusiv invalizii din copilărie, indiferent de faptul
dacă le este stabilită pensia pentru limită de vîrstă sau invaliditate, precum şi copiii pînâ
la împlinirea vîrstei de 18 ani.
Incapacitatea de muncă se va dovedi prin carnetul de invaliditate, carnetul de pensionar şi certificatul de naştere pentru dovedirea minorităţii sau atingerii vîrstei de pensionare pentru limită de vîrstă. Faptul că persoana inaptă de muncă nu a fost întreţinută
de către defunct, se afla în altă localitate sau ţară nu are importanţă pentru a recunoaşte
persoana respectivă ca moştenitor rezervatar.
Cota din rezerva succesorală constituie o doime din cota ce s-ar fi cuvenit fiecărui
succesor legal în caz de succesiune legală (art.1505 Cod civil).
49. Moştenitorul rezervatar poate fi decăzut din dreptul la rezerva succesorală, în
condiţiile prevăzute de art.1434 din Codul civil.
Testatorul în timpul vieţii sale dispune de dreptul de a priva moştenitorul legal
de cota din rezerva succesorală, prin înaintarea unei acţiuni în acest sens, în temeiul
art.1513 Cod civil.
50. Moştenitorul rezervatar poate accepta sau renunţa la cota din rezerva succesorală în termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii (art.1517, 1526 CC).
Dacă moştenitorul rezervatar a decedat după deschiderea moştenirii şi pînă la expirarea termenului de acceptare a moştenirii şi dacă nu a renunţat la cota din rezerva
succesorală şi nici nu a fost recunoscut moştenitor nedemn, atunci acest drept, potrivit
art.1506 CC, este transmisibil succesorilor săi în condiţiile art.1523 Cod civil.
51. La judecarea litigiului apărut în legătură cu determinarea cotei rezervei succesorale, se vor lua în consideraţie următoarele aspecte:
- dreptul la cota din rezerva succesorală nu depinde de consimţămîntul altor moştenitori;
- cota se va determina în funcţie de întregul patrimoniu succesoral, inclusiv de bunurile dispuse pentru îndeplinirea legatului;
- dacă există mai mulţi moştenitori, se vor lua în consideraţie toţi moştenitorii legali
chemaţi la moştenire, dacă nu ar fi existat testamentul, iar moştenitorii testamentari nu
se vor lua în consideraţie dacă nu sunt în acelaşi timp şi moştenitori legali;
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- cotitatea disponibilă se ajustează în măsura în care încalcă rezerva succesorală şi
în mod proporţional pentru toţi destinatarii;
- dreptul la cotă din rezerva succesorală nu este condiţionat de traiul în comun anterior cu defunctul şi de administrarea gospodăriei comune cu a lui.
52. În cazul în care succesorului rezervatar i-au fost testate bunuri în mărime
mai mică decît jumătate din averea pe care ar fi primit-o în caz de moştenire legală,
iar acesta se adresează cu cerere despre ajustarea averii moştenite la mărimea acestei
cote, instanţa va stabili diferenţa de valoare dintre bunurile testate şi o jumătate din
bunurile care ar fi fost succedate în caz de moştenire legală şi va atribui acest cuantum
moştenitorului rezervatar sub forma unei sulte valorice naturale sau băneşti (art.1511
Cod civil).
Se atenţionează că moştenitorul rezervatar nu poate fi concomitent şi legatar. Astfel, în temeiul art.1509 din Codul civil, el va putea pretinde la rezerva succesorală dacă
va renunţa la legat. În cazul în care el nu va renunţa la legat, valoarea legatului se va
include în cota din rezerva succesorală.
53. Persoanele care au vocaţie la moştenire (moştenitorii legali şi testamentari) dobîndesc calitate de moştenitori prin acceptarea moştenirii (art.1516 Cod civil).
Acceptarea moştenirii se face prin depunerea unei declaraţii la notarul de la locul
deschiderii moştenirii sau prin intrarea în posesiunea patrimoniului succesoral.
Dacă succesorul a intrat în posesiunea unei părţi din patrimoniu se consideră că a
acceptat întregul patrimoniu, oriunde s-ar afla şi din ce ar consta.
Prin intrarea în posesiune de fapt se înţelege: administrarea, asigurarea, exercitarea folosinţei asupra bunurilor succesorale, perceperea chiriei de la locatarii care locuiesc în casa defunctului, achitarea cheltuielilor comunale aferente imobilului din masa
succesorală, plata impozitelor şi alte acte ce demonstrează intenţia moştenitorului de a
accepta moştenirea.
Nu se consideră că succesiunea a fost acceptată, dacă moştenitorul a primit depunerea de la instituţia financiară în baza dispoziţiei date de către defunct acestei instituţii,
iar dispoziţia nu a fost făcută pentru cauză de moarte.
De asemenea, nu constituie acte de intrare în posesia de fapt a moştenirii: luarea din
patrimoniu a unor obiecte ca amintiri de familie, preluarea de către succesor a hîrtiilor
de valoare pentru a le proteja de pierdere sau furt, declararea unei căi de atac împotriva
hotărîrii judecătoreşti în care defunctul a fost parte şi a fost înlocuit cu succesorii săi în
drepturi şi alte acte prin care nu se manifestă voinţa de acceptare a succesiunii.
54. Dacă moştenitorul legal sau testamentar a depus cerere de acceptare a moştenirii în baza art.1516 Cod civil, prezentînd la biroul notarial actele necesare, iar notarul refuză nejustificat eliberarea certificatului de moştenitor, atunci cererea depusă împotriva
acţiunilor notarului va fi examinată în ordinea contenciosului administrativ.
În cazul în care succesorul a acceptat în mod tacit moştenirea, intrînd în posesiunea
patrimoniului succesoral sau a unei părţi al lui, iar biroul notarial refuză să elibereze certificatul de moştenitor din motivul incertitudinii dovezilor prezentate, cererea cu privire
la constatarea faptului acceptării moştenirii va fi judecată de către instanţă în ordinea
procedurii speciale, conform dispoziţiilor din Capitolul XXIV al CPC.
În situaţiile în care, la examinarea cererilor în ordinea procedurii speciale, apare un
litigiu de drept, care ţine de competenţa instanţelor de drept comun, instanţa va dispu-
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ne printr-o încheiere scoaterea cererii de pe rol şi va explica părţilor dreptul lor de a se
adresa cu o cerere de chemare în judecată în ordinea procedurii generale.
55. Termenul de 6 luni, prevăzut de art.1517 Cod civil, în care persoana cu vocaţie
succesorală urmează a se pronunţa dacă acceptă moştenirea, este un termen de decădere
care nu poate fi suspendat, întrerupt sau restabilit. Totodată, termenul de acceptare a
moştenirii, potrivit art.1519 Cod civil, poate fi prelungit cu acordul celorlalţi succesori
care au acceptat moştenirea, iar în cazul în care aceştia refuză să includă moştenitorul în
cercul persoanelor ce au acceptat moştenirea, el poate înainta în instanţa de judecată o
acţiune de prelungire a termenului de acceptare a moştenirii.
Reieşind din sensul art.1519 alin.(1) din Codul civil, termenul de acceptare a succesiunii poate fi prelungit de către instanţa de judecată cu cel mult 6 luni de la data cînd au
decăzut circumstanţele de imposibilitate de acceptare a succesiunii.
În cazul în care instanţa refuză prelungirea termenului de acceptare, moştenirea se
transmite succesorilor care au acceptat moştenirea în termen, iar dacă ceilalţi moştenitori au renunţat la moştenire, sunt decăzuţi din dreptul de a moşteni sau nu sunt alţi
moştenitori, moştenirea devine vacantă şi se transmite statului.
Dacă dreptul de a accepta apare în cazul în care ceilalţi moştenitori renunţă la moştenire, atunci moştenirea trebuie acceptată în partea rămasă din termenul stabilit pentru
acceptare. Dacă această parte este mai mică de 3 luni, ea se prelungeşte pînă la trei luni
(art.1518 Cod civil).
56. Datorită caracterului contradictoriu, acţiunea despre prelungirea termenului de
acceptare a moştenirii se examinează în ordinea procedurii de drept comun. Instanţa va
examina temeinicia circumstanţelor invocate în motivarea acţiunii. Vor putea constitui
circumstanţe temeinice de prelungire a termenului de acceptare a succesiunii: starea de
invaliditate a succesorului, îngrijirea unui membru bolnav al familiei, aflarea în străinătate sau în rîndul forţelor armate, tăinuirea faptului deschiderii succesiunii de către
ceilalţi moştenitori etc.
Nu constituie motive temeinice de admitere a acţiunii: necunoaşterea dispoziţiilor
legale incidente, lipsa de timp pentru depunerea cererii, necunoaşterea componenţei
patrimoniului succesoral şi alte motive similare.
Instanţa de judecată va stabili, dacă moştenirea pentru care se solicită prelungirea termenului nu a fost acceptată de către alţi moştenitori sau dacă nu a fost transmisă în patrimoniul statului. În dispozitivul hotărîrii se va indica termenul cu care
se prelungeşte posibilitatea de acceptare a succesiunii, ce nu poate depăşi 6 luni. În
acest interval, persoana îndreptăţită va dispune de dreptul de a se adresa la biroul
notarial pentru a accepta moştenirea şi a primi certificatul de moştenitor legal sau
testamentar.
Dacă moştenirea a fost acceptată de cel puţin încă un moştenitor, instanţa va soluţiona şi litigiul cu privire la recunoaşterea dreptului de proprietate şi stabilirea cotei-părţi
ideale, iar la cerere, patrimoniul succesoral se va partaja.
57. În cazul în care moştenirea a fost transmisă altor moştenitori, acţiunea de prelungire a termenului de acceptare a moştenirii se înaintează împotriva primilor.
În situaţia în care reclamantul este unicul moştenitor şi bunurile urmează a fi transmise în proprietatea statului, litigiul se va soluţiona prin atragerea statului în calitate de
intervenient principal.
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Dacă bunurile au fost transmise prin eliberarea certificatului de succesiune vacantă, acţiunea se va îndrepta împotriva statului în calitate de pîrît, reprezentat de organul
financiar teritorial.
Dacă bunurile au fost transmise de către notar, conform art.1555 Cod civil, în paza
unui custode, acesta va fi citat în calitate de pîrît.
58. Renunţarea la moştenire se admite în termen de 6 luni de la data deschiderii
moştenirii.
Dreptul de a renunţa la moştenire aparţine tuturor moştenitorilor, indiferent că
sunt moştenitori legali, inclusiv rezervatari, sau testamentari.
Moştenitorul legal poate renunţa în folosul moştenitorilor legali din clasa respectivă sau a moştenitorilor testamentari (art.1526 alin.(2), 1531 Cod civil), pe cînd moştenitorii testamentari şi rezervatari pot renunţa fără a indica în a cui beneficiu renunţă
(art.1451 alin.(2), 1512 alin.(1) Cod civil).
În cazul în care moştenitorii testamentari şi rezervatari au renunţat la moştenire
prin indicarea persoanei în favoarea căreia se renunţă, actul de renunţare va fi lovit de
nulitate absolută.
Nu se admite renunţarea la moştenire în beneficiul unei persoane private de dreptul la moştenire sau declarată moştenitor nedemn, inclusiv dezmoştenit prin dispoziţie
testamentară (art.1526 alin.(3) Cod civil).
Moştenitorul care a acceptat moştenirea prin intrarea în posesiunea bunurilor succesorale, potrivit art.1526 alin.(1) Cod civil, poate renunţa la moştenire, iar cel ce a acceptat moştenirea prin depunerea unei cereri la notar nu poate renunţa la moştenire
(art.1535 Cod civil).
Dacă moştenitorul este declarat incapabil, cu capacitate de exerciţiu restrînsă sau
limitată în capacitate de exerciţiu, renunţarea la moştenire a reprezentantului legal, tutorelui, curatorului se confirmă prin hotărîre judecătorească definitivă (art.1536 alin.(2)
Cod civil). În această situaţie acţiunea poate fi înaintată de către reprezentantul legal,
tutore sau curator sau autoritatea tutelară.
Reieşind din caracterul indivizibil al moştenirii, moştenitorul nu poate accepta sau
renunţa numai la o parte de moştenire sub condiţie sau pe un termen anumit. Dacă
moştenitorul renunţă la o parte din moştenire se consideră că a renunţat la toată moştenirea (art.1527 Cod civil).
Însă, în cazul în care moştenitorul este chemat la moştenire în virtutea mai multor
drepturi, atunci el poate, spre exemplu, renunţa la moştenirea testamentară şi accepta
moştenirea legală (art.1528, 1529 Cod civil).
59. Renunţarea la moştenire se face printr-o declaraţie scrisă care se depune la notar (art.52 din Legea cu privire la notariat). Moştenitorul care a renunţat la moştenire
se consideră că nu a fost niciodată moştenitor, vocaţia sa succesorală fiind retroactiv
desfiinţată.
Declaraţia de renunţare la moştenire este ireversibilă (art.1536 alin.(1) Cod civil).
Prin urmare, moştenitorul care a renunţat la moştenire nu poate reveni asupra renunţării.
60. Acceptarea şi renunţarea la moştenire pot fi contestate de către ceilalţi moştenitori legali sau testamentari, precum şi de persoane interesate, cum ar fi creditorii celui
ce a lăsat moştenirea, în termen de 3 luni de la data cînd au aflat despre faptul că pentru
aceasta există motive întemeiate (art.1538 Cod civil).
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61. În cazul cînd procedura succesorală s-a deschis în termenul de acceptare a moştenirii, iar unii dintre moştenitori se adresează notarului după expirarea acestui termen,
invocînd că au acceptat moştenirea în termen prin intrare în posesiune, notarul nu va
elibera certificatul de moştenitor nici unuia dintre moştenitori, dacă primii contestă
acceptarea moştenirii de către ultimul. În asemenea situaţie, moştenitorii pot solicita, în
ordinea procedurii contencioase, stabilirea faptului acceptării moştenirii prin intrare în
posesie, recunoaşterea cotei în patrimoniul succesoral şi partajarea patrimoniului succesoral în natură.
62. La judecarea cauzei civile privind anularea renunţării la succesiune, se va lua în
consideraţie că actul de renunţare, la fel ca şi cel de acceptare a succesiunii, este un act
juridic, fiind aplicabile dispoziţiile generale privind nulitatea actelor juridice. Instanţa
de judecată va putea reţine ca circumstanţe de anulare a actului de opţiune succesorală:
lipsa discernămîntului, dolul, violenţa, ameninţarea etc.
Odată cu declararea nulităţii actului de opţiune, se va soluţiona şi problema declarării nulităţii totale sau parţiale a certificatului de moştenitor al succesorului în favoarea
căruia s-a renunţat prin actul declarat nul.
63. În cazul în care sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.1515 Cod civil şi a
expirat termenul de 6 luni de la momentul deschiderii succesiunii, apare dreptul statului de a solicita, prin organul financiar teritorial, eliberarea certificatului de succesiune
vacantă. Prin eliberarea certificatului de succesiune vacantă, statul devine proprietar al
bunurilor succesorale, cărora li se va aplica regimul proprietăţii publice, cu efect retroactiv din momentul deschiderii succesiunii.
După eliberarea certificatului de vacanţă succesorală, notarul nu va mai avea dreptul de a elibera un alt certificat, iar persoanele prejudiciate prin emiterea certificatului
vor putea să adreseze instanţei de judecată o acţiune în anulare totală sau parţială a certificatului de succesiune vacantă.
64. Potrivit art.1543 Cod civil, moştenitorii sunt obligaţi să înştiinţeze creditorii defunctului despre deschiderea moştenirii dacă au cunoştinţă despre datoriile defunctului.
Moştenitorii acceptaţi ai moştenirii vor satisface pretenţiile creditorilor celui ce a
lăsat moştenirea proporţional cotei fiecăruia din activul succesoral, cu excepţia situaţiei
cînd defunctul a dispus prin testament achitarea parţială sau totală a datoriilor de către unul dintre moştenitori (art.1542 Cod civil). Atunci cînd s-a dispus prin testament
achitarea parţială a datoriilor de către unul din succesori, restul pasivului succesoral se
va repartiza proporţional cotei fiecărui succesor.
Dacă defunctul a avut calitatea de debitor solidar, moştenitorii vor răspunde pentru
întreaga datorie, avînd, posterior, dreptul de regres împotriva codebitorului defunctului
(art.1540 alin.(2) Cod civil). Moştenitorii satisfac creanţele creditorilor printr-o plată
unică, dacă acordul dintre moştenitori şi creditori nu prevede altfel.
65. Se atenţionează că termenul de 6 luni de înaintare a pretenţiilor către moştenitori începe să curgă din ziua cînd creditorii au aflat despre deschiderea moştenirii,
indiferent de scadenţa acestor pretenţii şi nu din data deschiderii moştenirii (art.1544
alin.(1) Cod civil).
În cazul în care creditorul nu ştia despre deschiderea moştenirii, pretenţiile se înaintează în termen de un an din data începerii curgerii termenului general de înaintare a
pretenţiilor (art.1544 alin.(2) Cod civil).
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Din sensul alin.(3) al art.1544 Cod civil, rezultă că termenul de înaintare a pretenţiilor este un termen de decădere, avînd drept consecinţă, în cazul neexercitării lui,
încetarea dreptului, fără posibilitatea de repunere sau de prelungire a acestuia.
În cazul în care pretenţia a fost înaintată pînă la scadenţă, moştenitorul este în drept
să amîne executarea pînă atunci, iar dacă la data survenirii scadenţei moştenitorul nu
execută obligaţia, atunci creditorul este în drept să ceară executarea în termenul general
de prescripţie (art.1546 Cod civil).
Reieşind din sensul art.40 Cod de procedură civilă, art.55 (1) lit.c) din Legea cu
privire la notariat şi art.1544 din Codul civil, creditorul poate înainta pretenţia către
moştenitorii celui ce a lăsat moştenirea chiar şi în cazul în care ei încă n-au acceptat
moştenirea.
Pretenţia poate fi înaintată nemijlocit moştenitorilor sau prin intermediul notariatului, precum şi prin înaintarea unei acţiuni în instanţa de judecată de la locul deschiderii moştenirii.
66. Pretenţiile privind cheltuielile de întreţinere şi tratament din timpul ultimei
boli a celui decedat, de achitare a salariului, a cheltuielilor de înmormîntare, de pază şi
administrare a patrimoniului succesoral, precum şi cererile terţilor privind recunoaşterea dreptului de proprietate sau de revendicare a bunurilor sunt prescriptibile extinctiv,
fiind aplicabil termenul general de prescripţie.
Totodată, se atenţionează că creanţele privind compensarea cheltuielilor utile efectuate în legătură cu ultima boală a defunctului, a cheltuielilor de înmormîntare, de revendicare a bunurilor succesorale, de păstrare şi gestionare a patrimoniului succesoral,
precum şi a cheltuielilor de remunerare a executorului testamentar sau a custodelui
patrimoniului succesoral se satisfac din contul patrimoniului succesoral în mod prioritar faţă de celelalte creanţe, inclusiv faţă de cele garantate prin gaj, pînă la partajarea
patrimoniului succesoral (art.1551 Cod civil).
67. În scopul dobîndirii actelor ce confirmă dreptul de proprietate al defunctului
asupra unor bunuri sau al revendicării unor bunuri succesorale, precum şi în alte cazuri
necesare pentru determinarea patrimoniului succesoral, notarul, la cererea moştenitorului care a acceptat moştenirea, poate emite un certificat de calitate moştenitorului care
nu are valoarea unui certificat de moştenitor (art.1558 Cod civil).
Certificatul de calitate de moştenitor poate fi eliberat la data acceptării moştenirii şi
este valabil pînă la eliberarea certificatului de moştenitor.
Refuzul de a elibera certificatul de calitate de moştenitor poate fi contestat în ordinea contenciosului administrativ.
68. Certificatul de moştenitor se eliberează după finalizarea procedurii succesorale
şi expirării termenului de 6 luni de la data deschiderii moştenirii (art.1557 alin.(1) Cod
civil).
Certificatul de moştenitor poate fi eliberat pînă la expirarea acestui termen, dacă
notarul dispune de probe suficiente că, în afară de persoanele care solicită eliberarea
certificatului de moştenitor, nu există alţi moştenitori. Notarul, potrivit art.64 alin.(5)
din Legea cu privire la notariat, pînâ la eliberarea certificatului de moştenitor legal sau
testamentar, urmează să stabilească cercul de persoane, care au dreptul la succesiune şi
la rezerva succesorală, prevenind moştenitorul despre răspunderea ce îi revine pentru
tăinuirea faptului existenţei altor moştenitori.
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Prin certificatul de moştenitor se concretizează calitatea de moştenitor legal sau
testamentar, componenţa patrimoniului succesoral, cu indicarea cotelor succesorale ale
fiecărui moştenitor.
69. Compunerea şi valoarea patrimoniului succesoral se stabilesc în funcţie de situaţia din momentul deschiderii moştenirii.
Patrimoniul succesoral include atît drepturile patrimoniale, activul succesoral, cît
şi obligaţiile patrimoniale (pasivul succesoral), pe care cel ce a lăsat moştenirea le avea
la momentul decesului.
În cazul declarării nulităţii actelor juridice de vînzare-cumpărare, schimb, donaţie
etc., după decesul celui ce a lăsat moştenirea, bunurile restituite se includ în patrimoniul
succesoral.
Din patrimoniul succesoral activ fac parte: casele de locuit, apartamentele în cooperativele de locuit şi cele privatizate, garajele din cooperativele de garaje, terenurile, mijloacele de transport, obiectele de uz casnic şi uz personal ale defunctului şi alte bunuri
care constituie obiect al proprietăţii private.
În componenţa patrimoniului succesoral se include: participaţiunea comanditarului în societatea în comandită (art.142 Cod civil), partea socială în societatea cu răspundere limitată (art.152 Cod civil), acţiunile acţionarului în societatea pe acţiuni, participaţiunea membrului cooperativei (art.177 Cod civil), participaţiunea decedatului în
capitalul social al societăţii în nume colectiv (art.133 Cod civil).
Succesorii membrului societăţii în nume colectiv pot deveni asociaţi în condiţiile
legii, dacă actul de constituire nu prevede altfel.
Dacă membrii societăţii în nume colectiv nu acceptă succesorii în calitate de asociaţi, societatea este obligată să le plătească partea din activele nete determinate la data
decesului, proporţional părţii din capitalul social deţinute de asociatul decedat (art.133
Cod civil).
În cazul în care succesorii membrului cooperativei nu pot deveni membri ai cooperativei, lor li se achită valoarea participaţiunii (art.177 Cod civil).
Concomitent cu patrimoniul succesoral, se moştenesc:
- dreptul la depunerea cererii şi primirea brevetului;
- dreptul la posesie pe viaţă a terenului;
- alte drepturi patrimoniale prevăzute de lege şi rezultate din proprietatea intelectuală.
În componenţa patrimoniului succesoral nu pot fi incluse bunurile dobîndite şi
deţinute cu titlu de proprietate ilicit sau asupra cărora nu a fost stabilit dreptul de proprietate (exemplu: construcţia neautorizată).
70. În patrimoniul succesoral nu vor intra cota-parte din bunurile proprietate comună în devălmăşie ale soţului supravieţuitor, bunurile proprietate personală ale soţului supravieţuitor, inclusiv bunurile de uz personal (îmbrăcămintea, încălţămintea),
cu excepţia obiectelor de lux şi a bijuteriilor de preţ (art.22 Codul familiei). Instanţa va
aprecia calitatea de bijuterie sau obiect de lux, conform valorii, destinaţiei lor şi a obiceiurilor locului.
Sumele depuse în baza unui contract de depozit bancar pe numele deponentului
se vor moşteni de către succesorii acestuia în ordine generală, fiind incluse în activul
succesoral, dacă nu au fost testate cu titlu de legat.
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Nu se includ în patrimoniul succesoral drepturile şi obligaţiile patrimoniale care
poartă caracter personal şi care pot aparţine doar celui ce a lăsat moştenirea şi care încetează la decesul lui (art.1446 Cod civil).
Neincluderea unor bunuri în patrimoniul succesoral şi, respectiv, în certificatul de
moştenitor poate fi remediată prin solicitarea şi emiterea unui certificat suplimentar.
71. Dreptul moştenitorului la moştenire este un drept limitat asupra patrimoniului
succesoral, exprimat printr-o cotă-parte care nu este determinată în materialitatea sa, ci
doar ideal. Astfel, moştenitorul care a acceptat moştenirea nu poate înstrăina altui moştenitor cu titlu oneros un bun determinat, ci doar drepturile sale succesorale (art.675
alin.(2) Cod civil).
În această situaţie certificatul de moştenitor se va elibera doar cesionarului care,
desigur, are calitatea de moştenitor.
72. În cazul în care testatorul a instituit prin legat un drept de abitaţie sau uz asupra
bunurilor imobile testate altui moştenitor, dispoziţia testamentară menţionată trebuie
să fie inclusă în certificatul de moştenitor, iar dreptul de uz sau abitaţie asupra imobilului urmează a fi înregistrat în registrul bunurilor imobile (art.424 alin.(3) Cod civil).
73. Dacă concubina defunctului sau altă persoană care pretinde că şi-a adus contribuţia la dobîndirea bunurilor ce constituie patrimoniul succesoral a înaintat o acţiune
de ieşire din indiviziune împotriva moştenitorilor, notarul nu este în drept să elibereze
certificatul de moştenitor.
74. Dat fiind faptul că, după expirarea termenului de 6 luni de la data deschiderii
moştenirii, certificatul de moştenitor poate fi eliberat moştenitorului oricînd la cererea
sa, fără acordul celorlalţi moştenitori, termenul de prescripţie al acţiunii în anulare a
certificatului de moştenitor este de 3 ani de la data cînd persoana a aflat despre existenţa
acestui certificat.
75. Potrivit art.1560 Cod civil, moştenitorii, prin acord comun, după primirea certificatului de moştenitor, pot partaja patrimoniul succesoral, cu excepţia cazurilor cînd
testatorul a stabilit modul de partajare sau a încredinţat partajarea patrimoniului succesoral unui executor testamentar.
Acordul privind partajarea moştenirii se întocmeşte în formă scrisă cu respectarea
dispoziţiilor generale cu privire la actul juridic (titlul III, cartea I Cod civil).
Împărţirea făcută fără participarea tuturor comoştenitorilor este lovită de nulitate
absolută (art.365 Cod civil).
Acordul privind partajarea bunurilor poate fi declarat nul pentru aceleaşi temeiuri
ca şi actele juridice.
Dacă partajarea are ca obiect bunuri imobile, atunci înregistrarea în cadastru se
efectuează în temeiul acordului întocmit între moştenitorii ce au primit certificate de
moştenitor.
Necorespunderea cotelor-părţi ideale, indicate în certificatul de moştenitor, cu cotele naturale indicate în acordul de partajare, nu poate constitui temei de refuz în înregistrare a drepturilor asupra imobilului obţinut în urma partajării moştenirii.
Refuzul organelor cadastrale poate fi contestat la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, iar decizia acesteia - în instanţa de contencios administrativ (art.31 din Legea
cadastrului bunurilor imobile).
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Împărţirea terenului agricol şi a tehnicii agricole care se află în gospodăria ţărănească se efectuează în conformitate cu prevederile art.1565-1567 din Codul civil.
76. Dacă moştenitorul este conceput dar încă nu s-a născut, partajul patrimoniului succesoral se va face doar după naşterea lui şi primirea certificatului de moştenitor,
ţinîndu-se cont de interesele acestuia.
Partajul efectuat între moştenitori fără a se ţine cont de interesele acestuia, pînă sau
după naşterea copilului, poate fi contestat în instanţa de drept comun de către autoritatea tutelară, părinţi, înfietori sau tutore.
Dacă copilul s-a născut mort, partajul se efectuează în conformitate cu dispoziţiile
generale privind partajarea moştenirii.
77. Moştenitorii pot conveni, prin acord scris, asupra suspendării partajului bunurilor succesorale pe un termen nedeterminat. În cazul imobilelor, acordul trebuie
încheiat în formă autentică şi înscris în registrul bunurilor imobile.
Pentru motive temeinice, instanţa de judecată poate dispune, la cererea oricărui
moştenitor, partajarea succesiunii înainte de data indicată în acord.
78. Dacă moştenitorii nu au reuşit să ajungă la o înţelegere privind partajul moştenirii, atunci ei pot înainta o acţiune privind partajarea moştenirii în instanţa de judecată
de la locul deschiderii succesiunii.
79. La partajarea bunurilor succesorale, va prevala principiul împărţirii în natură
atît a bunurilor mobile, cît şi a celor imobile.
Instanţa de judecată dispune de dreptul de a partaja bunurile ţinînd cont de caracterul bunurilor, de activitatea fiecărui moştenitor şi de alte circumstanţe concrete
(art.1571 Cod civil).
Prin urmare, dacă comoştenitorul este coproprietar al bunului comun pe cote-părţi
sau în devălmăşie sau s-a folosit exclusiv de acest bun, atunci el dispune de dreptul preferenţial de a-i adjudeca bunul în natură.
Instanţa la soluţionarea litigiului, după cum s-a menţionat, poate lua în consideraţie activitatea fiecărui comoştenitor şi alte circumstanţe concrete. Spre exemplu, doi
moştenitori au moştenit un autocar. Unul dintre ei este şofer profesionist, iar celălalt nu
dispune de permis de conducere. În acest caz, instanţa poate adjudeca autocarul primului moştenitor, care este şofer profesionist şi deţine licenţă de transportare a pasagerilor.
La cererea moştenitorului care exercită dreptul de preemţiune de a-i transmite bunul în natură, instanţa de judecată poate eşalona plata compensaţiei băneşti, ţinînd cont
de cuantumul acesteia, pe un termen maxim de 10 ani.
Dacă bunul poate fi partajat în natură, însă moştenitorii nu sunt de acord cu variantele de partajare propuse de specialişti sau în actul de expertiză, atunci partajul poate
fi efectuat prin tragere la sorţi (art.361 alin.(5) Cod civil).
80. În cazul în care bunul este indivizibil ori nu poate fi partajat în natură şi nici
unul dintre moştenitori nu are dreptul preferenţial de a-l adjudeca, instanţa poate dispune:
a) atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unui sau a mai multor comoştenitori, la cererea lor;
b) vînzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînţelegere, la
licitaţie şi distribuirea preţului către comoştenitori proporţional cotei-părţi a fiecăruia
dintre ei (art.361 alin.(1) Cod civil).
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81. În acţiunile de partaj, instanţele judecătoreşti vor calcula taxa de stat ţinînd
cont de valoarea totală a masei succesorale şi va dispune încasarea acesteia de la fiecare
moştenitor proporţional cu cota-parte ce-i revine.
Acţiunea privind declararea nulităţii testamentului este o acţiune cu caracter patrimonial, de aceea taxa de stat se va achita în cuantumurile procentuale prevăzute de art.3 alin.1) din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 03.12.1992, republicată la
02.04.2004.
82. Se abrogă Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.21 din 10.06.1998
„Cu privire la examinarea litigiilor în cauzele despre succesiune”, cu modificările introduse prin Hotârîrile Plenului nr.38 din 20.12.1999 şi nr.29 din 16.09.2002.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 3 octombrie 2005
Nr. 13

Valeria ȘTERBEȚ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Privind aplicarea normelor Codului de procedură civilă
la judecarea pricinilor în primă instanţă
nr. 24 din 12.12.2005
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2006, nr.8, pag.9
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din
22.12.2008
În scopul asigurării aplicării corecte şi unitare a normelor Codului de procedură
civilă la judecarea pricinilor în prima instanţă de către instanţele de judecată, Plenul
Curţii Supreme de Justiţie, în temeiul art.2 lit.e) şi art.16 lit.c) din Legea cu privire la
Curtea Supremă de Justiţie,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se explică instanţelor de judecată că art.6 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale garantează dreptul oricărei persoane la judecarea în mod echitabil a cauzei, în mod public, într-un termen rezonabil,
de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî asupra
încălcării drepturilor şi obligaţii lor sale cu caracter civil.
2. Se atrage atenţia că normele procedurale ce vizează modalitatea desfăşurării dezbaterilor judiciare în primă instanţă sunt aplicabile atît instanţelor de judecată de drept
comun, cît şi instanţelor de judecată specializate, cu excepţiile prevăzute de lege.
Instanţele de judecată urmează a lua în consideraţie faptul că dispoziţiile privitoare
la dezbaterile judiciare nu sunt aplicabile litigiilor care se examinează în ordinea procedurii în ordonanţă (simplificată) reglementată în capitolul XXXV din Codul de procedură civilă.
Pricinile în procedură specială se examinează potrivit regulilor generale, cu excepţiile şi completările stabilite în capitolele XXII-XXXIV din Cod şi alte legi.
Acţiunile civile, inclusiv cele date în competenţa instanţelor economice se judecă
în primă instanţă conform procedurii generale (contencioase), stabilite prin Codul de
procedură civilă.
3. Pricinile civile se judecă în primă instanţă în termen rezonabil. Criteriile de determinare a termenului rezonabil sunt prevăzute în art.192 din Cod.
Instanţele judiciare vor avea în vedere că în mod prioritar şi de urgenţă se judecă
categoriile de pricini indicate în art.192 alin.(2) din Cod şi alte legi.
4. Avînd în vedere faptul că comportamentul părţilor influenţează asupra termenului de soluţionare a litigiului, instanţa de judecată va întreprinde toate măsurile ca
părţile să îndeplinească cu exactitate actele de procedură, să nu facă uz de manevre dila-
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torii şi să folosească posibilităţile oferite de dreptul procesual pentru a reduce procedura
de soluţionare a cauzei. Dacă părţile tergiversează cu rea-credinţă procesul, instanţa de
judecată este în drept să împiedice un asemenea comportament şi să aplice sancţiunile
prevăzute de lege faţă de vinovaţi, iar la cererea părţii interesate să soluţioneze problema
reparaţiei prejudiciului cauzat prin tergiversare.
Acţiunile cu rea-credinţă ale părţilor la examinarea procesului urmează a fi determinate conform prevederilor art.61 CPC.
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
5. Examinarea pricinii în lipsa participanţilor, care nu au fost înştiinţaţi despre
data, locul şi ora şedinţei de judecată, reprezintă o încălcare a normelor procedurale şi
constituie temei pentru casarea hotărîrii judiciare (art.386, 400 din Cod).
De aceea, la începerea dezbaterilor judiciare, instanţele de judecată trebuie să stabilească dacă participanţii care nu s-au prezentat în şedinţă, au fost înştiinţaţi legal potrivit
dispoziţiilor art.102-106 din Cod şi dacă acest termen a fost suficient pentru ca ei să se
prezinte în instanţă. În caz contrar judecarea pricinii urmează a fi amînată.
Potrivit art.105 alin.(5) din Cod, participanţii la proces se vor considera legal citaţi
doar atunci cînd citaţia Ie-a fost înmînată personal contra semnătură pe cotor sau avizul
poştal cu privire la primirea citaţiei.
Prin telegramă sau prin alte mijloace vor fi citaţi participanţii la proces, martorii,
experţii, specialiştii, interpreţii în pricinile de urgenţă stipulate în art.192 alin.(2) din
Cod.
Se explică instanţelor de judecată că citarea publică a pîrîtului se admite doar în
condiţiile art.108 din Cod.
Participantul la proces se va considera legal citat şi în cazul cînd personal sau prin
reprezentant a fost înştiinţat în şedinţă judiciară, contra semnătură, referitor la data
şedinţei judiciare viitoare.
Termenul de care au luat cunoştinţă părţile sau pentru care au primit citaţii nu
poate fi schimbat decît din motive temeinice şi cu citarea părţilor, problema dată fiind
soluţionată de completul de judecată.
Drept temei pentru amînarea examinării pricinii va servi şi cazul cînd termenul
pentru care au fost înştiinţaţi participanţii la proces nu a fost de ajuns pentru ca ultimii
să se pregătească pentru dezbaterile judiciare sau să se prezinte în şedinţa de judecată.
6. Potrivit art.6 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi
a libertăţilor fundamentale şi art.23 din Cod se garantează fiecărei persoane dreptul la
examinarea cauzei sale în mod public, precizîndu-se faptul că publicitatea dezbaterilor
judiciare este regula, iar confidenţialitatea - excepţia. În consecinţă, în şedinţă închisă
trebuie examinate pricinile specificate în art.23 alin.(2) din Cod şi în alte legi. În orice
caz, hotărîrea se pronunţă public.
Examinarea pricinii în şedinţă închisă se va dispune prin încheiere motivată, care
separat nu poate fi supusă nici unei căi de atac, însă poate fi atacată odată cu fondul
cauzei.
7. La soluţionarea problemei privind admiterea reprezentanţilor mijloacelor de
informare în masă în şedinţa de judecată, preşedintele şedinţei va ţine cont de preve-
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derile art.18 alin.(2) din Cod şi va putea admite înregistrarea audio-video, fotografierea, utilizarea altor mijloace tehnice numai la deschiderea şedinţei şi la pronunţarea
hotărîrii. Concomitent, instanţa de judecată va ţine cont de opinia participanţilor la
proces şi de prevederile art.14 din Legea nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea
judecătorească.
Se explică că admiterea organelor de informare în masă la şedinţa de judecată se
examinează de către preşedintele şedinţei la prezentarea documentelor ce confirmă
dreptul reprezentantului presei de a efectua înregistrarea sau filmarea procesului.
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
8. La deschiderea şedinţei, preşedintele anunţă în ce limbă se va desfăşura procesul.
La stabilirea limbii de procedură, se va ţine cont de prevederile art.118 din Constituţia
Republicii Moldova, art.24 din CPC şi de explicaţiile Hotărîrii Plenului Curţii Supreme
de Justiţie nr.12 din 09 aprilie 1999.
9. După deschiderea şedinţei judiciare, grefierul raportează preşedintelui şedinţei
prezenţa persoanelor citate, motivul neprezentării celor absenţi.
La stabilirea identităţii persoanelor prezente preşedintele şedinţei urmează să verifice numele, prenumele şi patronimicul; anul, luna, ziua şi locul naşterii, cetăţenia; domiciliul. Categoriile actelor de identitate sunt reglementate în art.1 din Legea nr.273-XIII
din 09 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.
La fel, urmează a fi stabilite şi ocupaţia, situaţia familială, datele despre existenţa
la întreţinere a altor persoane; studiile; datele despre invaliditate, dacă posedă limba în
care se desfăşoară procesul.
Preşedintele şedinţei, pe lîngă datele privitoare la identitate, poate stabili şi alte circumstanţe, care au legătură cu soluţionarea justă a litigiului (de exemplu, starea materială, salariul în pricinile privind repararea prejudiciului ş.a.); în cazul persoanei juridice
se vor stabili împuternicirile conducătorului acesteia, sau, după caz, ale reprezentantului (art.75 din Cod), precum şi dacă nu există circumstanţe care exclud dreptul acestora
de a participa la proces (art.76 din Cod); în cazul participării expertului – date cu privire
la studii, funcţia deţinută, vechimea în muncă, volumul investigaţiilor, legătura dintre
acesta şi părţi; martorului – gradul de rudenie.
Consemnarea datelor enunţate, cu excepţia numelui, prenumelui, patronimicului,
nu este necesară după amînarea şedinţelor şi în cazul cînd nu este schimbată componenţa instanţei de judecată şi a participanţilor la proces.
În cazul în care în şedinţa de judecată partea îşi apără interesele prin reprezentant,
instanţa de judecată urmează a verifica dacă împuternicirile reprezentantului sunt formulate în conformitate cu art.252 Cod Civil şi art.80 CPC.
Instanţele de judecată vor avea în vedere că împuternicirile pentru exercitarea actelor procedurale prevăzute în art.81 CPC trebuie menţionate expres, sub sancţiunea
nulităţii, în procura eliberată şi legalizată în modul stabilit de lege.
Totodată, instanţele de judecată trebuie să verifice dacă nu sunt cazuri vizînd încetarea valabilităţii procurii conţinute în art.255, 1052 Cod Civil.
10. În conformitate cu art.18 din Legea privind organizarea judecătorească completul de judecată se constituie de către preşedintele (vicepreşedintele) instanţei.
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La anunţarea completului de judecată sau explicarea dreptului de a face propuneri
de recuzare şi de abţinere de la judecată, urmează a fi verificată chestiunea inadmisibilităţii participării judecătorului la judecarea litigiului prin prisma incompatibilităţii,
recuzării şi a abţinerii, aspecte învederate la art.49-50 din Codul de procedură civilă.
Se atenţionează instanţele de judecată că este inadmisibil să judece pricina repetat
judecătorul care s-a pronunţat în fond în primă instanţă, în apel sau recurs. În cazul
în care judecătorul nu s-a pronunţat, dar a soluţionat unele chestiuni de procedură, el
poate participa la judecarea cauzei.
11. Propunerea de recuzare şi de abţinere de la judecată urmează a fi prezentată oral
sau în scris, pentru fiecare judecător în parte, cu indicarea motivelor concrete şi, în caz
dacă ele există, cu anexarea probelor ce confirmă temeiul recuzării.
Propunerea de recuzare şi de abţinere de la judecată urmează a fi depusă pînă la
începerea dezbaterilor judiciare în fond, însă dacă autorul în proces a aflat de existenţa
temeiului recuzării sau abţinerii după ce a început judecarea pricinii în fond, el nu este
lipsit de posibilitatea să facă propunere de recuzare sau de abţinere de la judecată.
Nu pot fi recuzaţi judecătorii cărora li s-a încredinţat soluţionarea cererii de recuzare.
Instanţa de judecată decide asupra recuzării şi abţinerii în camera de deliberare
printr-o încheiere motivată care nu se supune nici unei căi de atac decît odată cu fondul
hotărîrii sau deciziei. O astfel de menţiune se face şi în procesul-verbal al şedinţei de
judecată.
Pentru recuzarea expertului, specialistului, interpretului, grefierului şi executorului
judecătoresc în art.51 din CPC sunt prevăzute temeiuri suplimentare.
12. Preşedintele şedinţei este obligat să le explice participanţilor la proces atît drepturile lor generale, cît şi cele speciale prevăzute de lege (art.56, 60 din Cod). Instanţa de
judecată mai explică părţilor consecinţele unui eventual abuz în exerciţiul drepturilor
procedurale, adică folosirea cu rea-credinţă a acestora, care va condiţiona, la cererea
părţii interesate, obligarea părţii vătămate la plata unei despăgubiri. La fel, instanţa de
judecată urmează a atenţiona părţile şi asupra sancţiunilor procedurale ce vor surveni
pentru subiectul obligat în raport procedural în caz de neexecutare sau de îndeplinire
defectuoasă a unui act de procedură sau de exercitare abuzivă a unui drept (decăderea
din dreptul de a cere dovada cu martori, din dreptul de a administra o probă, din dreptul
de a depune înscrisuri, pentru nedepunerea referinţei, decăderea pentru neexercitarea
căii de atac şi neîndeplinirea unui act de procedură).
13. Expertului şi specialistului le sunt explicate drepturile şi obligaţiile lor procedurale prevăzute de art.154 din Cod, inclusiv dreptul de abţinere de la judecată, indiferent de faptul dacă acestuia îi sunt cunoscute sau nu drepturile înainte de efectuarea
expertizei. Astfel, dacă expertiza se va efectua în cadrul dezbaterilor judiciare, în cazul
în care el este ferm convins că în baza cunoştinţelor lui speciale nu poate rezolva sarcinile puse în faţa sa sau că materialele prezentate îi sunt insuficiente pentru cercetări
şi deducţii, expertul este obligat să facă în scris o cerere de abţinere, menţionînd motivele. Explicarea drepturilor şi obligaţiilor procedurale, somarea expertului asupra
răspunderii penale în temeiul art.312 Cod Penal pentru darea cu bună-ştiinţă a unui
raport de expertiză fals sau a unor mărturii mincinoase se face printr-o declaraţie
scrisă ce se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată. Specialistului îi
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sunt explicate drepturile şi obligaţiile procedurale prevăzute de art.52, 92, 230, 360, 398
din Codul de procedură civilă.
14. Formularea cererilor şi a demersurilor se încadrează în categoria drepturilor reale de care beneficiază participanţii la proces şi care contribuie la soluţionarea litigiului,
eficacitatea realizării actului de justiţie şi implementarea principiului disponibilităţii.
Totodată, instanţa de judecată urmează să facă distincţie între cereri şi demersuri. Demersul este solicitarea participantului la proces adresată instanţei de judecată pentru a
se încuviinţa efectuarea anumitor acţiuni procedurale, care, după părerea acestuia, sunt
indispensabile soluţionării juste a litigiului, garantează folosinţa, respectarea drepturilor
şi executarea de către ceilalţi participanţi la proces a obligaţiilor care le incumbă (de ex:
solicitarea adresată instanţei de judecată de audiere a părţii adverse în privinţa anumitor
fapte, de a administra anumite probe, de atragere în proces a coparticipanţilor, intervenienţilor, de subrogare a unei anumite părţi, de audiere suplimentară a martorilor, de
numire a expertizei, de cercetare la faţa locului, de efectuare a delegaţiei judiciare, de
asigurare a acţiunii, de încetare a cauzei, de scoatere a cererii de pe rol ş. a.).
Spre deosebire de demersuri, cererile au un caracter informaţional şi conţin date,
care pot influenţa asupra cursului dezbaterilor judiciare şi emiterii hotărîrii (de ex: informaţia despre un participant că se află într-o instituţie curativ-profilactică va determina suspendarea procesului; cererea de amînare; cererea prin care este informată instanţa
de judecată despre imposibilitatea efectuării expertizei ş. a.).
15. Cererile şi demersurile pot fi formulate în scris şi verbal. Indiferent de formă,
demersul trebuie motivat. Soluţionarea demersului sau a cererii se face imediat prin
încheiere judecătorească.
Respingerea de către instanţa de judecată a cererii sau a demersului nu decade persoana interesată din dreptul de a le înainta din nou pe parcursul desfăşurării dezbaterilor judiciare, dar cu condiţia ca prezentarea repetată a demersului să fie determinată de
circumstanţe noi şi să aibă loc pînă la anunţarea finisării judecării pricinii în fond.
Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că soluţionarea unor demersuri şi
cereri ce comportă un caracter simplu se face prin încheierea de şedinţă consemnată
în procesul-verbal al şedinţei judiciare, iar în cazurile, precum soluţionarea demersului
de numire a expertizei, de soluţionare a cererii de suspendare sau încetare a procesului,
de soluţionare a cererii de recuzare, de reluare a procesului ş. a., se emite o încheiere
motivată.
16. La soluţionarea chestiunii privind examinarea pricinii în absenţa unui participant la proces instanţele de judecată vor ţine cont de prevederile art.205 din Cod.
Astfel, instanţa de judecată va dispune amînarea pricinii în cazurile în care recunoaşte imposibilitatea soluţionării pricinii în şedinţa respectivă din cauza neprezentării participantului la proces sau a martorului, expertului, specialistului, interpretului,
a necesităţii de a prezenta sau reclama probe suplimentare, de a atrage în proces alte
persoane sau de a efectua alte acte procedurale (art.208 CPC).
La solicitarea întemeiată a participantului la proces, din cauza neprezentării motivate a avocatului (reprezentantului) acestuia, instanţa de judecată poate amîna o singură
dată judecarea pricinii (art.206 alin.(5) din Cod).
17. Instanţele de judecată vor face distincţie între amînarea şi întreruperea examinării pricinii, deoarece după amînare dezbaterile judiciare se reiau de la început, inclu-
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siv cu partea pregătitoare a şedinţei, iar după întrerupere dezbaterile judiciare continuă
din momentul în care s-a dispus întreruperea.
18. Sarcina de înştiinţare a instanţei de judecată despre motivele neprezentării şi
probele care dovedesc motivul este pusă pe seama părţilor. Datele despre temeinicia
neprezentării unui participant la proces pot proveni şi de la alţi participanţi la proces
sau în alt mod (de exemplu: de la instituţia medicală, unde a fost internat reclamantul
sau pîrîtul etc.). Doar instanţa de judecată poate aprecia circumstanţele oferite întru
invocarea temeiniciei sau netemeiniciei motivelor de neprezentare.
19. Instanţele de judecată vor soluţiona pricina în absenţa participanţilor în cazurile în care:
- reclamantul şi pîrîtul au solicitat instanţei de judecată examinarea pricinii în lipsa
lor;
- instanţa consideră neîntemeiat motivul neprezentării în şedinţă de judecată a participantului la proces citat legal;
- a avut loc părăsirea neîntemeiată a şedinţei de judecată de către o parte sau un alt
participant la proces înainte de închiderea dezbaterilor, precum şi prezenţa în sala de
şedinţă fără a lua parte la dezbateri;
- pîrîtul, înştiinţat legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată, nu s-a prezentat în judecată şi nu a comunicat instanţei de judecată motivul neprezentării sau dacă
motivele sunt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau dacă pîrîtul nu a solicitat examinarea pricinii în lipsa sa.
Examinarea cauzelor cu participarea obligatorie a părţilor se va desfăşura în pricinile privind încuviinţarea adopţiei (art.291 din Cod), declararea capacităţii depline de
exerciţiu (art.295 din Cod), limitarea în capacitate de exerciţiu sau declararea incapacităţii (art.306 din Cod), încuviinţarea spitalizării forţate şi a tratamentului forţat (art.310
din Cod), încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatrie
(art.315 din Cod) şi în alte cazuri prevăzute de lege.
20. Se explică că instanţa de judecată este obligată, din oficiu sau la cerere, de a dispune căutarea pîrîtului în acţiunile intentate în interesul statului, în pricinile de plată a
pensiilor de întreţinere, în pricinile de reparaţie a prejudiciului cauzat prin vătămare a
integrităţii corporale, prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces, iar în cazurile prevăzute în art.109 alin.(2) CPC - la cererea persoanei interesate după achitarea cheltuielilor
de căutare.
21. Judecarea pricinii în fond este acea parte a dezbaterilor judiciare în care sunt
constatate şi elucidate circumstanţele de fapt şi de drept ale pricinii şi care începe cu prezentarea raportului judecătorului asupra pricinii prin care se reaminteşte părţilor obiectul litigiului, inclusiv esenţa acţiunii reconvenţionale, obiecţiile prezentate în referinţă
asupra acesteia. Dacă pricina se rejudecă după casare, raportul asupra pricinii trebuie să
cuprindă şi indicaţiile instanţei care a dispus rejudecarea. La fel, în acest moment, preşedintele clarifică dacă reclamantul îşi susţine pretenţiile, dacă pîrîtul recunoaşte pretenţiile reclamantului şi dacă părţile doresc să încheie procesul cu o tranzacţie.
22. Tranzacţia poate fi încheiată doar de subiecţii raportului material litigios (reclamant, pîrît, intervenientul principal, reprezentanţii acestora care dispun de aceste
împuterniciri potrivit art.81 din Cod).
Manifestarea volitivă a părţilor privind încheierea tranzacţiei se va face în formă
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scrisă, care se anexează la materialele dosarului, sau în formă verbală, dar care obligatoriu se consemnează contra semnătură în procesul-verbal al şedinţei judiciare de ambele
părţi. Concomitent, părţilor le sunt explicate urmările unei astfel de acţiuni procedurale
prevăzute de art.265 lit.b), d) din Cod, lămurindu-li-se că după confirmarea tranzacţiei
nu se admite o nouă adresare în judecată între aceleaşi părţi cu privire la acelaşi obiect şi
pe aceleaşi temeiuri şi se concretizează dacă părţilor cele lămurite le sunt clare.
Soluţionarea cererii de încheiere a tranzacţiei se face de instanţa de judecată în camera de deliberare, în legătură cu care fapt se emite o încheiere motivată de încetare a
procesului în condiţiile art.266 din Cod, care poate fi atacată cu recurs.
23. Renunţarea la acţiune, ca şi tranzacţia, este un drept de dispoziţie al părţilor.
Astfel, reglementările procedurale în această materie sunt analogice celor explicate la încheierea unei tranzacţii. Cu toate acestea, instanţele de judecată vor ţine cont şi de faptul
că în cazul în care reclamantul înaintează mai multe pretenţii şi renunţă doar la o parte
din ele, instanţa de judecată va continua examinarea cauzei în privinţa celora la care nu
s-a renunţat şi va înceta procesul în privinţa celorlalte. În cazul renunţării reclamantului
la acţiune, în procesul verbal este suficientă doar semnătura reclamantului.
În cazul admiterii renunţării reclamantului la acţiune, cît şi confirmării tranzacţiei,
instanţele de judecată vor emite o încheiere în condiţiile art.265 lit.c), d) şi art.266 CPC.
24. Consecinţele renunţării reclamantului la acţiune diferă de cele privitoare la recunoaşterea acţiunii de pîrît, deoarece dacă în primul caz procesul este încetat, atunci
recunoaşterea acţiunii de către pîrît semnifică că ultimul recunoaşte pretenţiile material-juridice ale reclamantului şi acest fapt se consemnează în procesul-verbal al şedinţei
judiciare sub semnătură, după care procesul continuă şi se finalizează cu emiterea şi
pronunţarea unei hotărîri. În acest caz, partea motivată a hotărîrii poate conţine doar
menţiunea că pîrîtul a recunoscut acţiunea.
25. Părţile şi participanţii la proces, la propunerea preşedintelui şedinţei, au dreptul
să-şi pună reciproc întrebări. Corectitudinea formulării întrebării, logica şi legătura cu
obiectul litigiului urmează a fi verificate de către preşedintele şedinţei. Întrebările ofensatoare sau care tind să dovedească fapte străine de obiectul litigiului, care conţin răspunsul nu pot fi încuviinţate de instanţa de judecată. În acest sens, instanţa de judecată
emite o încheiere asupra întrebării, precum şi asupra motivului respingerii ei.
26. Explicaţiile scrise ale părţilor obţinute prin intermediul delegaţiei de judecată,
prin asigurarea probelor sau referinţă, se dau citire de judecător în şedinţă. Participanţii
la proces pot da explicaţii pe marginea acestora. Dispoziţii analogice sunt aplicabile şi
depoziţiilor martorilor obţinute în acelaşi mod (art.221 din Cod) care se apreciază în
cumul cu celelalte probe.
27. Ordinea cercetării probelor se determină, după ascultarea opiniei părţilor, printr-o încheiere care se consemnează în procesul-verbal. Schimbarea ulterioară a acestei
ordini se poate face printr-o încheiere motivată, în acelaşi mod. Cererea de modificare
a ordinii de cercetare a probelor poate fi înaintată atît de părţile în proces, cît şi de alţi
participanţi la proces.
28. În cazul în care mijloacele de probă în susţinerea pretenţiilor reclamantului se
află sub controlul pîrîtului, instanţa de judecată, la cererea reclamantului, va putea să
ordone ca probele să fie înfăţişate de către pîrît, cu condiţia garantării confidenţialităţii
informaţiilor, potrivit legii.

876

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

Instanţele de judecată vor respinge cererea de prezentare a înscrisului, în întregime
sau în parte, în cazurile în care cuprinsul înscrisului priveşte chestiuni cu totul personale, cînd prezentarea înscrisurilor ar încălca îndatorirea de a păstra secretul, cînd prezentarea ar atrage urmărirea penală împotriva părţii sau unei alte persoane.
29. Înainte de audierea martorului, se va stabili identitatea acestuia conform prevederilor pct.11 al prezentei Hotărîri, inclusiv se va verifica dacă acesta nu se încadrează
în categoria persoanelor specificate în art.133,134 din Cod. Dacă martorului îi lipsesc
documentele care îi atestă identitatea, el poate fi audiat dacă părţile confirmă identitatea
acestuia.
Instanţele de judecată, întru exercitarea obligaţiei principale care îi incumbă martorului de a nu depune declaraţii mincinoase sau de a refuza de la depunerea acestora,
îl somează asupra răspunderii penale potrivit art.312, 313 Cod penal care se face contra
semnătură printr-o declaraţie care se anexează la procesul-verbal al şedinţei de judecată.
Refuzul martorului de a da explicaţii trebuie să fie motivat şi urmează să fie exteriorizat sau în forma declaraţiei scrise, sau în forma menţiunii contra semnătură în procesul-verbal al şedinţei judiciare.
Depoziţiile martorului nu pot fi considerate probă dacă el nu poate indica sursa
informaţiei sale.
Consemnarea depoziţiilor martorului în procesul-verbal se efectuează conform
art.220 alin.(1) din Cod.
Se explică instanţelor de judecată că orice ştersătură, completare, schimbare în depoziţiile martorilor care nu au fost acceptate şi semnate de preşedintele şedinţei, de
grefier şi de martor vor fi considerate nule.
Locurile nescrise din depoziţie trebuie împlinite cu linie astfel încît să nu se poată
adăuga nimic.
Dacă procesul-verbal de consemnare a depoziţiilor martorului nu este semnat de
acesta şi nici nu cuprinde vreo menţiune privitoare la motivul nesemnării, instanţa de
judecată nu poate să ţină cont de această declaraţie. Privitor la necesitatea audierii repetate sau efectuarea unei confruntări instanţa de judecată decide printr-o încheiere
consemnată în procesul-verbal.
Participarea pedagogului este obligatorie la audierea martorilor în vîrstă de pînă la
14 ani şi, la latitudinea instanţei de judecată, în cazul audierii martorilor în vîrstă de la
14 pînă la 16 ani.
Nu poate fi admisă în calitate de pedagog o persoană, fie chiar şi cu studii pedagogice, dacă este parte la proces sau este oarecum interesată în examinarea cauzei.
Nu pot fi audiaţi în calitate de martori minorii în privinţa cărora s-a ivit litigiul,
precum se întîmplă în cazurile de determinare a domiciliului copilului minor, după
desfacerea căsătoriei sau decăderea din drepturile părinteşti. În aceste cazuri instanţa de
judecată doar ascultă opinia copilului.
Potrivit art.218 alin.(2) CPC, doar în cazuri excepţionale, cînd trebuie constatate
unele circumstanţe ale pricinii, şi printr-o încheiere de şedinţă care nu poate fi atacată
separat se admite audierea martorului minor în lipsa părţilor, în camera de deliberare.
Depoziţiile martorului minor vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor la proces după
revenirea completului în sala de şedinţă.
30. Cercetarea înscrisurilor se va efectua în conformitate cu art.222 CPC. Tot-
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odată, instanţele de judecată trebuie să facă distincţie netă între înscrisuri şi probe
materiale.
Astfel, noţiunea de înscris cuprinde orice document, convenţie, contract, certificat,
scrisoare de afacere ori scrisoare personală, alt material expus în scris cu litere, cifre,
semne grafice, precum şi primit prin fax, poştă electronică ori prin alt mijloc de comunicare sau în alt mod ce permite citirea informaţiei şi care se referă la circumstanţe importante pentru soluţionarea pricinii, care confirmă veridicitatea lor, inclusiv sentinţele,
hotărîrile şi actele judiciare, anexele (scheme, proiecte, desene etc.) la procesele verbale ale actelor procedurale (art.137 CPC), pe cînd probele materiale constituie diferite
obiecte (art.142 alin.(2) CPC).
31. Instanţele de judecată urmează să acorde atenţie deosebită cercetării unor astfel
de înscrisuri precum sunt corespondenţa şi comunicările telegrafice personale, pentru
care şi legislatorul a prevăzut printr-o normă separată specificată la art.223 din Cod
folosirea acestora în justiţie şi mai ales din considerentul că este legată de conţinutul
confidenţial al acestora, luîndu-se în consideraţie şi protecţia legală a secretului corespondenţei oferită de art.8 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, care garantează că orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale.
Astfel, în cazul în care şedinţa judiciară a fost declarată publică, atunci cînd este
necesar de a fi cercetate astfel de înscrisuri şi nu există consimţămîntul corespondenţilor, instanţele de judecată trebuie să emită o încheiere motivată de anunţare pe această
durată de timp a cercetărilor în şedinţă judiciară închisă. Acordul sau refuzul corespondenţilor referitor la forma cercetării acestora trebuie exprimat verbal sau în scris şi se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei judiciare. După ce şedinţa a fost declarată
închisă, în şedinţă pot participa, afară de părţi, reprezentanţii acestora, interpretul şi
acei participanţi între care s-a purtat corespondenţa, specialişti, experţi, martorii care
urmează a fi audiaţi asupra unor momente din cercetarea acestor înscrisuri.
După studierea acestor înscrisuri, preşedintele şedinţei de judecată trebuie să someze participanţii care au asistat în şedinţă închisă să se abţină de la răspîndirea celor
auzite altor persoane. Dispoziţiile art.223 CPC nu se aplică în cazul în care nu este cercetat conţinutul corespondenţei, ci doar se face referire la data expedierii şi primirii
corespondenţei sau determinarea domiciliului adresantului.
32. Cercetarea înregistrărilor video şi audio este reglementată de art.226 din Cod,
normă de care urmează să se conducă instanţele de judecată. Determinarea admisibilităţii ca probă a înregistrărilor audio-video se va face prin prisma prevederilor art.146
din Cod.
Instanţelor de judecată li se explică că, după finisarea reproducerii înregistrării video sau audio, participanţii la proces urmează să dea explicaţii referitor la cele vizionate
sau audiate, care sunt consemnate în procesul verbal al şedinţei judiciare.
În cazul în care va apărea necesitatea de a stabili dacă înregistrarea este primară sau
derivată, instanţele de judecată pot solicita ajutorul unui specialist. Dacă specialistul se
va abţine de la darea unei explicaţii pe motiv că sunt necesare cunoştinţe speciale privitor la determinarea acestor circumstanţe urmează a fi dispusă efectuarea unei expertize.
33. În conformitate cu art.148 CPC, instanţa de judecată va ordona efectuarea expertizei judiciare la cererea părţilor sau a participanţilor la proces, iar în cazurile prevă-
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zute de lege - din oficiu (de exemplu: ordonarea expertizei de constatare a stării psihice
(art.305 CPC)).
Instanţele de judecată sunt în drept să dispună ordonarea expertizei în statele cu
care Republica Moldova a semnat tratate cu privire la asistenţa juridică şi raporturile
juridice în materie civilă, familială şi penală.
Se explică instanţelor de judecată că efectuarea expertizei se va încredinţa instituţiilor specificate la art.12 din Legea nr.1086-XIV din 23.06.2000 cu privire la expertiza
judiciară.
34. Instanţele de judecată vor face distincţie între categoriile de rapoarte de expertiză. Astfel, expertiza suplimentară sau repetată va fi dispusă numai dacă este precedată
de existenţa unui raport de expertiză pe acelaşi obiect. Totodată, este necesar de a se face
deosebire între expertiza suplimentară şi expertiza repetată, care sunt numite în virtutea
unor temeiuri diferite şi procedura de efectuare a acestora este distinctă.
Astfel, expertiza suplimentară se va dispune în cazul în care raportul de expertiză
nu este suficient de clar sau este incomplet, ori au apărut noi probleme referitor la circumstanţele examinate ulterior (de ex.: expertul nu a oferit răspuns la cîteva întrebări
sau nu a examinat toate obiectele sau materialele prezentate). Expertiza suplimentară
se va efectua de către acelaşi expert sau de altul, menţiune care urmează a fi notificată
în încheierea judecătorească. Necesitatea unei expertize suplimentare va decădea în cazul în care interogarea expertului în şedinţă judiciară va fi suficientă pentru înlăturarea
acestor neclarităţi.
Expertiza repetată, spre deosebire de cea suplimentară, va fi dispusă de instanţele de
judecată dacă există dubii în privinţa veridicităţii sau temeiniciei raportului de expertiză
care se pot datora fie concluziilor contradictorii ale experţilor, fie că au fost încălcate normele de drept procedural. Expertiza repetată întotdeauna va fi încredinţată unei comisii
de experţi. Experţii care au participat la efectuarea expertizei anterioare nu au dreptul de
a participa din nou la investigaţii. Ordonarea expertizei şi cuprinsul încheierii de judecată
urmează a fi făcute conform dispoziţiilor art.148, 149, 153 din Cod. În încheiere instanţa
de judecată îşi va motiva îndoielile asupra raportului anterior, ale cărui concluzii le consideră dubioase, de ce anume şi-a făcut această părere. Încheierea prin care s-a dispus
efectuarea expertizei poate fi atacată doar odată cu fondul cauzei. Concomitent, instanţa
de judecată este în drept, pînă la prezentarea raportului de expertiză, să suspende procesul
printr-o încheiere care se supune recursului potrivit art.261 lit.d) din Cod.
35. Raportul de expertiză este examinat în şedinţă de judecată şi evaluat în ansamblu cu celelalte probe, neavînd forţă probantă prestabilită, dar respingerea acestuia va
trebui să fie motivată în hotărîrea judecătorească.
Cercetarea raportului de expertiză presupune din partea instanţelor de judecată
aducerea la cunoştinţa tuturor participanţilor în proces a conţinutului acestuia şi concomitent verificarea conformităţii răspunsurilor oferite întrebărilor adresate şi a temeiniciei concluziilor depuse.
Partea la proces nu este lipsită de dreptul de a anexa la cererea de chemare în judecată concluzii (expertize), însă dacă procesul este pornit, ordonarea expertizei se va
efectua numai în baza încheierii de judecată.
36. Instanţele de judecată vor face deosebire între necesitatea dispunerii unei expertize şi consultarea unui specialist. Implicarea în proces a specialistului se va efectua
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de instanţele de judecată doar în cazul în care sunt reclamate cunoştinţe speciale într-un anumit domeniu al ştiinţei, tehnicii, la cercetarea înscrisurilor, probelor materiale,
audierea şi vizionarea înregistrărilor video-audio, dispunerea unei expertize, audierea
martorilor, la adoptarea unor măsuri de asigurare a probelor, în alte probleme ce ţin de
dreptul litigios.
Atragerea specialistului în proces se face în virtutea cererii unui participant sau din
oficiu, printr-o încheiere de şedinţă consemnată în procesul verbal.
Consultaţia dată de specialist se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată. Se atenţionează instanţele de judecată că specialistul nu este somat de răspundere penală.
37. Cererea pentru declararea probelor ca fiind false se va soluţiona potrivit art.227
din Cod.
Procedura falsului se referă la administrarea dovezii cu înscrisuri, şi nu la rapoartele de expertiză. Partea care a recunoscut în instanţă de judecată un înscris sub semnătură privată nu poate declara ulterior că înscrisul este fals, întrucît mărturisirea făcută este
irevocabilă. Numai în cazul în care se va dovedi că recunoaşterea a fost făcută datorită
unui viciu de consimţămînt, se va admite declararea înscrisului ca fiind fals şi poate fi
dispusă efectuarea unei expertize sau părţilor să le fie propusă prezentarea altor probe.
Starea materială a înscrisului, care se solicită de a fi declarat ca fiind fals, se consemnează în procesul-verbal al şedinţei judiciare pentru ca înscrisul să nu poată fi ulterior
modificat.
38. Instanţele de judecată înainte de a anunţa finalizarea examinării pricinii în fond
clarifică dacă participanţii la proces nu mai au şi alte completări.
În cazul în care nu sunt completări, preşedintele declară finalizarea examinării pricinii, iar instanţa de judecată trece la susţineri orale.
39. La acordarea luărilor de cuvînt în cadrul susţinerilor orale instanţele de judecată
vor respecta ordinea prevăzută de art.233 din Cod.
Participanţii la proces nu au dreptul să apeleze în luările lor de cuvînt la circumstanţe neexaminate de instanţa de judecată şi nici la probe neelucidate în şedinţă judiciară, mai ales dacă astfel de circumstanţe şi probe nu au fost cunoscute pînă la finalizarea
examinării pricinii în fond.
Părţile pot să depună concluzii scrise sau note scrise semnate de ele, ale susţinerilor
lor orale. Notele scrise sunt anexate la dosar.
40. Dreptul la replică, în virtutea principiului contradictorialităţii şi al dreptului la
apărare, oferă ultima posibilitate de a obiecta asupra celor afirmate în cadrul susţinerilor
orale şi asupra circumstanţelor în ansamblu ale cauzei. Participanţii pot lua cuvînt în
consecutivitatea stabilită de art.233 din Cod, dar cu unica excepţie - dreptul la ultima
replică aparţine pîrîtului şi reprezentantului acestuia.
41. Reieşind din sensul art.236 CPC, instanţa de judecată după încheierea susţinerilor orale, din motive întemeiate, fără a se retrage în camera de deliberare, poate dispune
amînarea deliberării şi pronunţării hotărîrii pe un termen de cel mult 10 zile, informînd
părţile despre locul, data şi ora pronunţării hotărîrii, fapt consemnat în procesul-verbal.
La data şi ora fixată, instanţa de judecată se retrage în camera de deliberare, indiferent de faptul dacă s-au prezentat sau nu părţile sau participanţii la proces, deoarece la
această fază nu se mai admit cereri, probe sau explicaţii suplimentare.
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În camera de deliberare, instanţa de judecată adoptă, de regulă, hotărîrea integrală.
În cazul în care va fi adoptat doar dispozitivul hotărîrii, redactarea hotărîrii motivate se
va amîna pe un termen de cel mult 10 zile.
Concomitent, se atenţionează că în cazul în care instanţa de judecată imediat după
susţinerile orale se retrage în camera de deliberare şi adoptă doar dispozitivul hotărîrii,
în conformitate cu prevederile art.242 CPC, redactarea hotărîrii poate fi amînată pe un
termen de cel mult 15 zile.
42. Procesul-verbal se întocmeşte în scris (de mînă sau dactilografiat) pentru fiecare
şedinţă de judecată şi act de procedură îndeplinit şi trebuie să corespundă cerinţelor
prevăzute de art.274 CPC. În orice caz, procesul-verbal trebuie să fie perfectat în termen
de 5 zile de la data încheierii şedinţei.
Neîntocmirea procesului-verbal sau lipsa acestuia constituie temei incontestabil de
casare a hotărîrii, deoarece acest fapt face imposibilă exercitarea controlului judiciar
privind împrejurările şi modul în care s-au desfăşurat dezbaterile judiciare. Acelaşi efect
îl produce şi procesul-verbal în care există doar menţiunea că procedura este completă
fără ca să cuprindă ordinea dezbaterilor, explicaţiile părţilor, conţinutul concluziilor sau
a cererilor formulate de părţi (art.388 alin.(1) lit.g) şi h), art.400 alin.(3) lit.f) din Cod).
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 12 decembrie 2005
Nr. 24

Valeria ȘTERBEȚ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la unele chestiuni ce vizează procedura
de eliberare a ordonanţelor judecătoreşti
nr. 18 din 31.05.2004
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2004, nr.6, pag.24
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 26.02.2018
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 09.06.2014
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008
Codul de procedură civilă în vigoare din 12.06.2003 a atribuit în competenţa instanţelor de judecată, examinarea cererilor de eliberare a ordonanţei judecătoreşti.
[Alineat modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 09.06.2014]
Întrucît studierea practicii judiciare a depistat existenţa unor divergenţe la aplicarea
procedurii în ordonanţă (procedurii simplificate), Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în
baza art.2 lit.c), art.16 lit.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.17
Cod de procedură civilă, în scopul aplicării corecte şi unitare a legislaţiei, prin prezenta
hotărîre oferă următoarele explicaţii:
[Alineat modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.11 din 26.02.2018]
1. Codul de procedură civilă, concomitent cu procedura contencioasă, procedura
contenciosului administrativ şi procedura specială, a instituit o procedură suplimentară
de examinare a cererilor privind încasarea de sume băneşti sau revendicarea bunurilor
de la debitor - procedura în ordonanţă - ce se finalizează cu emiterea ordonanţei judecătoreşti, dată unipersonal de judecător.
Aplicarea procedurii în ordonanţă se va efectua în strictă conformitate cu prevederile Capitolului XXXV Cod de procedură civilă.
2. Lista pretenţiilor care pot fi examinate în procedura în ordonanţă este expusă
exhaustiv în art.345 CPC.
Competente de examinarea cererilor de eliberare a ordonanţei judecătoreşti sunt
instanţele de judecată potrivit regulilor de competenţă jurisdicţională.
Se emite ordonanţă în cazul în care pretenţia:
a) derivă dintr-un act juridic autentificat notarial;
b) rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu, iar legea nu dispune altfel;
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c) este întemeiată pe protestul cambiei în neachitarea, neacceptarea sau nedatarea
acceptului, autentificat notarial;
d) ţine de încasarea pensiei de întreţinere a copilului minor care nu necesită stabilirea paternităţii, contestarea paternităţii (maternităţii) sau atragerea în proces a unor
alte persoane interesate;
e) urmăreşte perceperea salariului sau unor alte drepturi calculate, dar neplătite
salariatului;
f) este înaintată de organul de poliţie, de Serviciul Fiscal de Stat sau de executorul
judecătoresc privind încasarea cheltuielilor aferente căutării pîrîtului sau debitorului
ori bunurilor lui sau copilului luat de la debitor în temeiul unei hotărîri judecătoreşti,
precum şi a cheltuielilor de păstrare a bunurilor sechestrate de la debitor şi a bunurilor
debitorului evacuat din locuinţă;
g) rezultă din procurarea în credit sau acordarea în leasing a unor bunuri;
h) rezultă din nerestituirea cărţilor împrumutate de la bibliotecă;
i) rezultă din neonorarea de către agentul economic a datoriei faţă de Fondul Social;
j) rezultă din restanţele de impozit sau din asigurarea socială de stat;
k) urmăreşte exercitarea dreptului de gaj;
l) rezultă din neachitarea de către persoanele fizice şi juridice a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
m) rezultă din prevederile art.99 alin.(4) din Codul de executare;
n) rezultă din facturi care au scadenţa la data depunerii lor;
o) se referă la întoarcerea executării, conform art.158 alin.(2) din Codul de executare;
p) este înaintată de instituţia penitenciară, privind încasarea cheltuielilor de escortă
a deţinuţilor, în şedinţe de judecată, în cauze civile.
Concomitent se atenţionează că nu pot fi examinate în procedura în ordonanţă
cererile de încasare a pensiei alimentare la întreţinerea copiilor minori în care se solicită
încasarea sumelor fixe.
Asemenea acţiuni se vor examina în procedură contencioasă.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 26.02.2018]
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 09.06.2014]
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
2.1. Potrivit lit.b) art.345 CPC, ordonanţa judecătorească poate fi emisă în temeiul
pretenţiei ce rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un înscris simplu. Drept înscrisuri simple pot servi:
- contracte-tip încheiate în mod direct între furnizor şi consumator privind furnizarea energiei electrice, termice, a apei, gazului;
- contracte de prestare a serviciilor de telefonie, Internet, televiziune prin cablu.
La înaintarea cererii privind eliberarea ordonanţei, în baza contractelor menţionate, urmează a fi anexate următoarele acte:
1) contractul încheiat în mod direct între prestator şi consumator;
2) probe ce confirmă că debitorului i-au fost acordate serviciile în cauză.
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[Pct.2.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 09.06.2014]
[Pct.2.1 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 22.12.2008]
3. Reieşind din principiul disponibilităţii, creditorul este în drept de a alege adresarea cu cerere de eliberare a ordonanţei judecătoreşti sau înaintarea acţiunii în procedura
contencioasă.
Procedura în ordonanţă nu este o cale prealabilă obligatorie şi nefolosirea procedurii în ordonanţă de către creditor nu are efecte juridice care ar îngrădi accesul la
înaintarea acţiunii în instanţa de judecată. Instanţa nu este în drept să refuze primirea
cererii în procedura contencioasă, dacă creditorul nu s-a adresat în procedura în ordonanţă.
Dat fiind că procedura în ordonanţă e simplificată, presupune achitarea redusă a
taxei de stat, se bazează pe înscrisuri autentice care asigură celeritatea şi eficacitatea soluţionării cauzei, ar fi mai raţional ca creditorul să recurgă mai întâi la această procedură
şi nu la cea generală.
4. Dreptul de a depune cerere privind eliberarea ordonanţei judecătoreşti îl au, în
particular:
1. Persoana care a încheiat un act juridic autentificat notarial, în cazul în care legea
nu prevede altfel de soluţionare.
2. Creditorul (persoana fizică sau juridică) în baza unui act juridic încheiat printr-un înscris simplu (de ex. contract de împrumut).
3. Beneficiarul cambiei, în cazul în care pretenţia este întemeiată pe protestul cambiei în neachitarea, neacceptarea sau nedatarea acceptului, autentificat notarial.
4. Soţia sau soţul la întreţinerea căruia se află copilul minor, precum şi tutorele, curatorul, autoritatea tutelară teritorială şi care acţionează în interesul minorului în cazul
în care se solicită încasarea pensiei alimentare în mărimea prevăzută de lege (1/4, 1/3,
1/2).
5. Salariatul sau reprezentantul acestuia în cazurile urmăririi perceperii salariului
sau unor alte drepturi calculate, dar neachitate.
6. Organul de poliţie, organul fiscal şi executorul judecătoresc în cazurile indicate
în art.345 lit.f) CPC.
7. Vînzătorul care, conform contractului de vânzare-cumpărare, a predat cumpărătorului mărfuri în credit.
8. Biblioteca care are statut de persoană juridică, iar în caz contrar instituţia în cadrul căreia funcţionează, în cazul nerestituirii cărţilor împrumutate.
9. Serviciile Fiscale de Stat şi primăriile în pretenţiile ce rezultă din restanţele la
impozite, în cazurile prevăzute de lege.
Instanţele de judecată nu au dreptul de executare silită a obligaţiei fiscale prin adoptarea de hotărîri de încasare a sumelor datorate la buget de către persoanele juridice
şi/sau fizice, a penalităţilor, amenzilor şi a altor plăţi, decît doar într-un singur caz, de
executare silită a obligaţiei fiscale conform art.199 alin.(4) Cod fiscal.
Potrivit art.199 alin.(4) Cod fiscal, dacă persoana fizică nu permite accesul în domiciliul sau în reşedinţa sa pentru a i se sechestra bunurile, funcţionarul fiscal consem-
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nează faptul într-un act. În astfel de cazuri, organul fiscal va intenta o acţiune în justiţie. După ce instanţa de judecată emite o hotărîre de executare silită a obligaţiei fiscale,
aceasta este îndeplinită în conformitate cu legislaţia de procedură civilă.
Sensul normei de drept citate constă în faptul că, în cazul interdicţiei de către persoana fizică a accesului în domiciliu (reşedinţă) pentru efectuarea sechestrării bunurilor, organul fiscal porneşte în instanţa de judecată o acţiune de a percepe suma obligaţiilor fiscale, în mod forţat, printr-o hotărîre judecătorească, dar nu o acţiune de a permite
accesul. În acest sens, procedura prealabilă se consideră a fi respectată dacă de către
autoritatea fiscală va fi prezentat actul întocmit de către funcţionarul fiscal, prin care se
confirmă că contribuabilul nu permite accesul în domiciliul sau reşedinţa sa pentru a i
se sechestra bunurile.
Instanţa de judecată competentă va examina acţiunea după regulile generale de
procedură, va aprecia probele părţilor care confirmă sau infirmă datoria fiscală şi va
pronunţa o hotărîre de admitere a cerinţelor privind perceperea sumelor datorate sau
va respinge acţiunea organului fiscal.
În cazul unei hotărîri de admitere a cerinţelor formulate de către organul fiscal,
aceasta va fi executată conform prevederilor Codului de executare, inclusiv prin sechestrarea, comercializarea şi ridicarea bunurilor persoanei fizice.
10. Agenţii economici în cazurile de urmărire, deposedare şi vînzarea forţată a
obiectului gajului.
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 26.02.2018]
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 09.06.2014]
5. Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti trebuie să fie întocmită în scris şi
să corespundă cerinţelor art.347 Cod de procedură civilă şi se va depune în instanţa de
judecată, după respectarea procedurii prealabile.
Dacă cererea 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.
Dacă neajunsurile nu au fost lichidate în termenul stabilit, judecătorul va emite o
încheiere de restituire a cererii, care este susceptibilă de a fi atacată cu recurs.
În cazul depunerii cererii de către reprezentantul creditorului, la cerere se anexează
documentul care atestă împuternicirile reprezentantului, autentificat în modul stabilit
de lege.
[Pct.5 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 26.02.2018]
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
6. Se explică judecătorilor că în cazul în care pretenţia rezultă din prevederile pct.a),
b), c), d), e), g), h) ale art.345 CPC la cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti vor
fi anexate copiile actelor juridice şi înscrisurile care confirmă faptul că debitorul nu-şi
onorează obligaţiunile contractuale sau prevăzute de lege.
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Dacă pretenţia va fi înaintată de organul de poliţie, de organul fiscal sau de executorul judecătoresc privind încasarea cheltuielilor aferente căutării pîrîtului sau debitorului
ori bunurilor lui sau copilului luat de la debitor în temeiul unei hotărîri judecătoreşti,
precum şi cheltuielilor de păstrare a bunurilor sechestrate de la debitor şi a bunurilor
debitorului evacuat din locuinţă, la cererea de eliberare a ordonanţei vor fi anexate înscrisuri care confirmă cheltuielile suportate.
În cazul în care legea prevede depunerea cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti după respectarea procedurii prealabile, creditorul va prezenta probe care vor
confirma respectarea procedurii prealabile.
Drept dovadă de respectare a procedurii prealabile de către autoritatea fiscală va fi
prezentarea următoarelor înscrisuri:
- avizul despre necesitatea stingerii obligaţiei fiscale, expediat contribuabilului pe
un formular tipizat pînă la expirarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale;
- hotărîrea autorităţii de executare silită a obligaţiei fiscale în cazul neonorării benevole;
- dispoziţia incaso trezorerială remisă de instituţia financiară organului fiscal cu
menţiunea despre lipsa totală sau parţială a mijloacelor pe contul bancar al contribuabilului (în cazul existenţei contului);
- actul întocmit de către funcţionarul fiscal, prin care se confirmă că contribuabilul
nu permite accesul în domiciliul sau reşedinţa sa pentru a i se sechestra bunurile.
La urmărirea forţată a obiectului gajat/ipotecat prin procedura în ordonanţă respectarea procedurii prealabile se va considera notificarea exercitării dreptului de gaj/
ipotecă şi înregistrarea preavizului în registrul bunurilor imobile în corespundere cu
art.67 din Legea cu privire la gaj / art.31 din Legea cu privire la ipotecă şi art.488 Cod
civil.
În cazul în care pretenţia se referă la întoarcerea executării, conform art.158 alin.
(2) din Codul de executare, cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti se va depune,
fără respectarea procedurii prealabile.
[Pct.6 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 26.02.2018]
[Pct.6 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 09.06.2014]
7. Se atenţionează instanţele judecătoreşti că ordonanţa judecătorească se emite
doar în cazul admiterii pretenţiilor creditorului.
Astfel, din esenţa art.art.346, 350, 351 CPC rezultă că judecătorul nu este în drept
să refuze eliberarea ordonanţei.
În cazul în care judecătorul consideră că pretenţia nu rezultă din art.345 CPC, debitorul se află în afara jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova, nu
sunt prezentate documente care confirmă pretenţia creditorului, se constată existenţa
unui litigiu de drept care nu poate fi soluţionat în temeiul documentelor depuse, nu s-a
respectat procedura prealabilă cerută de lege, se adoptă o încheiere de refuz în primirea
cererii care nu este susceptibilă de atac. În acest caz creditorului, potrivit prevederilor
art.346 pct.3 CPC, i se restituie taxa de stat.
În situaţia în care instanţa, care a emis ordonanţa, a dispus admiterea obiecţiilor
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debitorului şi anularea ordonanţei, conform art.346 alin.(4) Codul de procedură civilă,
taxa de stat plătită de către creditor nu se restituie.
Se atenţionează instanţele judecătoreşti că, din conţinutul art.347 alin.(1) lit.d) coroborat cu art.348 alin.(2) lit.a) şi lit.d) Codul de procedură civilă, în procedura în ordonanţă poate fi înaintată o singură pretenţie.
Cuprinsul ordonanţei judecătoreşti trebuie să corespundă prevederilor art.351 Codul de procedură civilă.
La emiterea ordonanţei necesită a fi soluţionată şi chestiunea cu privire la încasarea
taxei de stat achitată de creditor altor cheltuieli aferente (ex: trimiteri poştale, înregistrarea în Registrul bunurilor imobile, evaluări) cu excepţia pretenţiilor de încasare a
cheltuielilor de asistenţă juridică, pentru încasarea cărora va fi necesară intentarea unei
proceduri contencioase.
[Pct.7 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 09.06.2014]
8. Dacă judecătorul refuză să primească cererea de eliberare a ordonanţei din
motivele consemnate la art.348 lit.lit.c) şi e) CPC şi ulterior solicitantul a lichidat
aceste neajunsuri, ultimul îşi va înainta pretenţiile din nou prin procedura în ordonanţă.
Dacă cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti corespunde cerinţelor legii,
judecătorul, fără emiterea încheierii de intentare a procesului, examinează pretenţia în
termen de 5 zile de la depunerea cererii.
În acest caz, părţile nu vor fi citate pentru explicaţii, nu vor avea loc dezbateri judiciare şi nu se va încheia proces-verbal.
9. Ordonanţa judecătorească urmează să corespundă condiţiilor prevăzute de
art.351 CPC.
La urmărirea exercitării dreptului de gaj, în ordonanţă se va indica locul amplasării
bunului, valoarea lui. De asemenea, instanţa, în mod obligatoriu, se va pronunţa asupra
evacuării silite a persoanelor şi bunurilor din imobil.
În cazul gajării bunurilor determinate generic, fungibile şi consumptibile, la urmărirea lor prin ordonanţă se va indica genul bunului, cantitatea şi calitatea lui.
În ambele cazuri se va face referire atît la contractul de gaj (cu indicarea numărului şi
datei întocmirii), cît şi la contractul ce reglementează obligaţia principală asigurată prin gaj.
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 09.06.2014]
10. Instanţele judiciare urmează a ţine cont de faptul că uneori valoarea bunului
gajat poate să nu acopere suma debitoare.
În acest caz, creditorii sunt în drept să înainteze în ordinea procedurii generale
acţiune privind încasarea pagubei, cu respectarea termenelor generale de prescripţie.
11. Copia ordonanţei se trimite debitorului, cel tîrziu a doua zi, printr-o scrisoare
recomandată cu recipisă, indicînd dreptul lui de a înainta obiecţii motivate în decurs de
10 zile de la primirea copiei de pe ordonanţă.
Drept temeiuri pentru anularea ordonanţei judecătoreşti pot fi invocate următoarele:
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- necorespunderea actelor întocmite de către creditor cerinţelor legii;
- contestarea sumelor datorate, a penalităţilor care sunt solicitate de creditor şi care
urmează a fi încasate în temeiul legii sau al contractului;
- omiterea de către creditor a termenelor de prescripţie;
- existenţa în procedură a unui litigiu, fondul căruia este nemijlocit legat de obiectul
ordonanţei judecătoreşti;
- executarea benevolă a obligaţiei de către debitor pînă la înaintarea cererii şi altele.
12. Dacă în termenul stabilit la art.352 CPC, debitorul înaintează obiecţii motivate
împotriva ordonanţei judecătoreşti, judecătorul o anulează printr-o încheiere care nu se
supune nici unei căi de atac.
Reieşind din prevederile art.353 alin.(2) CPC în această încheiere judecătorul doar
lămureşte creditorului că pretenţia lui poate fi înaintată debitorului în procedura de
examinare a acţiunii civile contencioasă.
În cel mult 3 zile de la data pronunţării încheierii de anulare a ordonanţei, copia
acesteia se expediază părţilor, creditorului fiindu-i remise şi toate materialele depuse.
13. Dacă temeiurile expuse în cadrul obiecţiilor nu se referă la fondul cauzei,
judecătorul va emite o încheiere cu privire la refuzul anulării ordonanţei. Încheierea
respectivă poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile (art.352 alin.(2), 353 alin.(4)
CPC).
[Pct.13 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
14. Dacă debitorul este de acord cu pretenţiile creditorului sau obiecţiile lui au fost
respinse de judecător, se eliberează creditorului o copie a ordonanţei care este cu executare imediată, certificându-l cu sigiliul instanţei.
Ordonanţa judecătorească reprezintă un act executoriu care se îndeplineşte în modul stabilit pentru executarea actelor judecătoreşti, fără eliberarea ulterioară a titlului
executoriu.
Titlul executoriu se va elibera doar în cazul încasării la buget de la debitor a taxei de
stat (art.354 alin.3 CPC).
[Pct.14 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.11 din 26.02.2018]
15. În cazul depunerii obiecţiilor peste termenul stabilit de lege, judecătorul este în
drept, la cererea debitorului, să suspende, cu excepţia cazurilor de executare imediată,
executarea ordonanţei pînă la examinarea obiecţiilor, în acelaşi timp soluţionînd chestiunea de restabilire a termenului pentru depunerea lor.
16. Conform art.256 CPC ordonanţa judecătorească prin care pîrîtul este obligat la
plata pensiei de întreţinere a copilului minor, salariului şi a altor drepturi ce decurg din
raporturi de muncă urmează a fi executată imediat.
17. Dacă va fi anulată ordonanţa judecătorească neexecutată sau executată parţial,
instanţa va dispune încetarea executării.
În cazul anulării ordonanţei deja executate deplin sau parţial şi neadresării creditorului cu acţiune în procedura generală, debitorul nu este lipsit de dreptul de a se adresa
cu cerere potrivit art.157 din Codul de executare al RM, adoptat prin Legea nr.443-XV
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din 24.12.2004 referitor la întoarcerea executării, cu excepţia cazurilor cînd întoarcerea
executării este limitată.
La această cerere va fi anexat documentul care confirmă executarea ordonanţei.
Asupra chestiunii întoarcerii executării instanţa se va pronunţa printr-o încheiere
susceptibilă de atac.
[Pct.17 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.4 din 09.06.2014]
[Pct.17 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 22.12.2008]
18. Se atenţionează instanţele judecătoreşti că în cazul în care pretenţia derivă dintr-un act juridic autentificat notarial sau rezultă dintr-un act juridic încheiat printr-un
înscris simplu şi legea nu prevede altfel, ordonanţa judecătorească poate fi eliberată repetat, pretenţia fiind aceeaşi, dar pentru diferite perioade de timp.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 31 mai 2004
Nr. 18

Valeria ȘTERBEȚ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei
despre încasarea cheltuielilor de judecată în cauzele civile
nr. 25 din 28.06.2004
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2004, nr.10, pag.4
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din
24.12.2012
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din
22.12.2008
Generalizarea practicii aplicării de către instanţele judecătoreşti a dispoziţiilor legale, care au ca obiect reglementarea cheltuielilor de judecată în materie civilă, a demonstrat că instanţele nu întotdeauna respectă prevederile legale privind cheltuielile
de judecată. În unele cazuri se comit erori de esenţă în privinţa încasării taxei de stat,
cuantificării acesteia, încasării cheltuielilor suportate de instanţele de judecată, repartizării cheltuielilor între părţi, precum şi în legătură cu problemele legate de scutirea de la
plata taxei de stat şi restituirea taxei de stat.
În scopul eliminării deficienţelor din practica de încasare a cheltuielilor de judecată
în cauzele civile, în baza art.2 lit.e), art.16 lit.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă
de Justiţie şi a art.17 din Codul de procedură civilă, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a
Republicii Moldova
HOTĂRĂŞTE:
1. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra necesităţii aplicării conforme şi
stricte a dispoziţiilor Legii taxei de stat nr.1216-XII din 30.12.1992 cu modificările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial, nr.3-55 din 02.04.2004), ale Codului de procedură civilă intrat în vigoare la 12.06.2003 (Monitorul Oficial, nr.111-115 din 12.06.2003)
şi a altor reglementări tangenţiale cu domeniul cheltuielilor de judecată.
2. În cauzele civile cheltuielile de judecată sunt alcătuite din taxa de stat şi cheltuielile de judecare a pricinii.
Taxa de stat reprezintă o sumă, care se determină în funcţie de caracterul şi valoarea
acţiunii - în acţiunile patrimoniale, iar în acţiunile nepatrimoniale şi în alte cazuri stabilite de Legea taxei de stat, se determină prin proporţiile fixe stabilite.
Cheltuielile de judecare a pricinii sunt prevăzute la art.90 CPC, divizîndu-se în:
cheltuieli de judecare a pricinii suportate de participanţi şi cheltuieli de judecare a pricinii suportate de către instanţă.
Cheltuielile de judecare a pricinii suportate de instanţa judecătorească se vor compensa conform art.98 CPC. La acestea se referă:
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- cheltuieli de efectuare a cercetărilor la faţa locului;
- cheltuieli de înştiinţare şi chemare a părţilor în judecată;
- cheltuieli de căutare a pîrîtului;
- cheltuieli pentru utilizarea mijloacelor tehnice de documentare a lucrărilor şedinţei şi conservarea probelor (de exemplu, pentru înregistrarea video, fotografiere).
La cheltuieli de judecare a pricinii suportate de participanţi se atribuie:
- sumele plătite martorilor, experţilor şi specialiştilor;
- cheltuieli de transport şi de cazare suportate de părţi şi de alţi participanţi la proces în legătură cu prezentarea lor în instanţă;
- compensaţii pentru timpul de muncă pierdut;
- cheltuieli suportate de cetăţenii străini şi de apatrizi în legătură cu plata interpretului dacă tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte, nu prevăd altfel;
- cheltuieli de efectuare a expertizei;
- cheltuieli de executare a actelor judiciare;
- cheltuieli de asistenţă juridică;
- cheltuieli de declarare a insolvabilităţii.
Cheltuielile menţionate (suportate de participanţi) vor fi distribuite de către instanţă conform legii în dispozitivul hotărîrii dacă partea interesată a solicitat acest lucru cel
tîrziu înaintea susţinerilor verbale (art.94 CPC).
Nu se încadrează în noţiunea de cheltuieli de judecare a pricinii: sumele băneşti
achitate experţilor sau interpreţilor pentru prestarea muncii care intră în atribuţiile lor
de serviciu; despăgubirea pentru timpul de muncă pierdut în cazul în care se dovedeşte
reaua credinţă cu care a acţionat cealaltă parte intentînd acţiunea în judecată şi alte sume
care rezultă din anumite cauze, care nu se încadrează în criteriile stabilite de art.90 CPC.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 24.12.2012
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
3. În conformitate cu dispoziţiile art.84 CPC, constituie obiect de încasare a taxei
de stat următoarele cereri adresate instanţei: cererea iniţială de chemare în judecată,
cererea care vizează pricinile examinate în procedură specială, cererea intervenientului
principal, cererea reconvenţională, cererea creditorului de eliberare a ordonanţei judecătoreşti, cererea de declarare a insolvabilităţii, cererea de eliberare a titlului executoriu
privind executarea hotărîrilor arbitrale, cererile de apel, recurs şi cererea de eliberare
repetată a copiilor de pe actele judecătoreşti.
Se va reţine că Legea taxei de stat nr.1216-XII din 03.12.92, în urma modificărilor
operate prin Legea nr.90 din 20.05.2010, plafonează cuantumul taxei de stat astfel: pentru persoanele juridice, aceasta nu va putea depăşi suma de 50000 lei, iar pentru cele
fizice – 25000 lei.
Legislaţia civilă prevede facilităţi la plata taxei sub formă de scutire de taxa de stat
şi amînare sau eşalonare a plăţii taxei de stat, acordate în situaţiile şi în ordinea stabilită.
Nu sunt supuse taxei de stat: cererile adresate instanţei în cursul desfăşurării procesului şi care nu modifică caracterul sau valoarea taxabilă a cererii iniţiale, cererea de
strămutare a pricinii, cererea de recuzare, cererea de adoptare a hotărîrii suplimentare
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(art.250 pct.3 CPC), precum şi cererile prin care se exercită căile de atac împotriva hotărîrilor suplimentare privind perceperea taxei de stat, care nu a fost percepută prin hotărîrea iniţială; cererea iniţială de eliberare a copiilor de pe actele judecătoreşti; cererile
de recurs împotriva încheierilor judecătoreşti etc.
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 24.12.2012
4. Sunt exceptate de la plata taxei de stat unele categorii de acţiuni şi organe, enumerate în mod exhaustiv de art.4 pct.1 al Legii taxei de stat şi de art.85 alin.(1) al CPC,
aplicate în mod coroborat, dar şi în alte texte de lege speciale (ex.: art.353 din Codul
Muncii; art.19 din Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice etc.).
Se atenţionează instanţele că, cererile de revizuire nu urmează a fi impuse cu taxă
de stat, or, potrivit principiilor acţiunii legii procedurale în timp, de la data intrării în
vigoare a noii legi procedurale, efectele vechii legi încetează dacă noua lege nu prevede
altfel. Astfel, deşi art.3 alin.(1) lit.l) din Legea taxei de stat nr.1216/03.12.92 prevede
încasarea taxei de stat pentru depunerea cererilor de revizuire, iar art.4 din aceeaşi lege
nu prevede scutiri pentru deponenţii acesteia, urmează a fi aplicate modificările operate
la art.85 alin.(1) CPC prin Legea 244/21.07.06, în vigoare din 17.11.06, potrivit căreia
părţile, în pricinile privind revizuirea, sunt scutite de taxa de stat.
Instanţa de judecată, în vederea neîngrădirii dreptului părţilor privind accesul liber
la justiţie, la cerere, poate scuti persoana fizică sau juridică de plata taxei de stat, în urma
justificării situaţiei materiale a acesteia. Scutirea poate fi totală sau parţială, apreciindu-se în dependenţă de cerere şi de dovezile prezentate.
Prin prisma art.26 Cod Civil, se va lua în considerare statutul special al persoanei
fizice, care practică activitatea de întreprinzător sub forma întreprinderii individuale
sau a gospodăriei agricole, iar în cazuri temeinic justificate, aceste persoane pot fi scutite
de la plata taxei de stat, conform art.85 alin.(4) CPC.
În cererea de scutire a persoanei fizice se vor expune circumstanţele care justifică
solicitarea şi vor fi anexate actele confirmative ale acestor circumstanţe (avizul Comisiei
pentru protecţie socială, certificat despre mărimea salariului, pensiei sau a altor venituri;
existenţa la întreţinere a copiilor minori sau a altor persoane, dovada lipsei conturilor
bancare etc.).
Persoana juridică, solicitînd scutirea de plata taxei de stat, urmează să probeze lipsa
mijloacelor financiare, prezentînd probe pertinente în acest sens. În calitate de probă
pot servi: informaţia de la Inspectoratul fiscal privind existenţa şi situaţia conturilor
bancare, dările de seamă fiscale pentru ultimii ani, informaţia de la Oficiul Cadastral
privind imobilele deţinute, informaţia de la SA „Registru” privind mijloacele de transport, pe care le are în proprietate etc.
În cadrul aprecierii situaţiei materiale se va lua în considerare: valoarea patrimoniului disponibil al persoanei, valoarea acţiunii, obligaţiile care ar rezulta din anumite
acte, făcîndu-se o concluzie din ansamblul probelor prezentate.
Pornind de la principiul respectării dreptului de acces liber la justiţie, consfinţit
de jurisprudenţa CEDO, în cadrul soluţionării cererilor privind acordarea facilităţilor
la plata taxei de stat, instanţele judecătoreşti urmează să examineze cu minuţiozitate
fiecare caz concret pentru a nu admite îngrădirea dreptului persoanei la “un tribunal”,
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conducîndu-se la soluţionarea acestor cereri atît de normele dreptului naţional, cît şi de
prevederile Convenţiei şi jurisprudenţei CEDO.
Totodată, dreptul de acces la un tribunal urmează a fi înţeles ca un drept de acces
concret şi efectiv, ceea ce determină instanţa de judecată de a supune adresarea oricărei
persoane în justiţie cu o restricţie pecuniară clară şi concretă, evidenţiind-o în conţinutul încheierii de contestare a neajunsurilor la adresarea cu un instrument de atac, urmărind scopul de respectare a echilibrului între necesitatea asigurării bunei administrări în
justiţie şi proporţionalitatea unei astfel de restricţii.
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 24.12.2012
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
5. La cererea uneia sau a ambelor părţi şi ţinînd cont de situaţia materială, apreciată
în conformitate cu pct.4 din prezenta hotărîre, instanţa poate amîna sau eşalona plata
taxei de stat (art.86 CPC). Subiect al amînării sau eşalonării poate fi atît persoana fizică
cît şi cea juridică.
Amînarea constă în suspendarea momentului plăţii, de la depunerea cererii pînă la
data stabilită de instanţă.
Este necesar de a specifica mecanismul încasării taxei de stat, amînarea căreia se
impune conform art.86 alin.(2) CPC. Astfel, dacă persoana juridică în stare de insolvabilitate, în cazurile specificate în norma menţionată, va pierde procesul, instanţa
care a examinat cauza va dispune încasarea taxei de stat peste 6 luni de la pronunţarea
hotărîrii, printr-o hotărîre suplimentară, în baza art.250, alin.(1) lit.c) CPC. Dacă prin
hotărîre judecătorească, pretenţiile persoanei juridice în stare de insolvabilitate au
fost admise, taxa de stat se încasează din oficiu de la partea adversă, întrucît acesta a
pierdut procesul.
Eşalonarea constă în achitarea sumei taxei de stat în cel puţin două tranşe, mărimea
cărora poate fi diferită sau egală, la aprecierea instanţei.
Termenul de amînare sau eşalonare a achitării taxei de stat nu poate depăşi momentul retragerii instanţei pentru deliberarea hotărîrii.
Dacă reclamantul nu a achitat taxa de stat în termenul stabilit de instanţă, cererea
va fi scoasă de pe rol şi restituită acestuia.
Este necesar de a se distinge situaţia de stabilire a unui termen pentru plată în condiţiile stabilite de art.86 CPC, situaţie indicată mai sus, de cea prevăzută de art.168 alin.
(2) CPC, cînd termenul acordat nu poate depăşi momentul de începere a examinării
cauzei.
Dacă instanţa a dispus amînarea sau eşalonarea taxei de stat, stabilind un termen
pentru achitare şi ulterior a scos cererea de pe rol pentru nerespectarea acestuia, precum
şi în cazul dacă cererea a fost scoasă de pe rol în temeiurile prevăzute de art.267 lit.a) şi
b) CPC, reclamantul achitînd parţial taxa şi aceasta nefiindu-i restituită, la depunerea
repetată a acestor cereri, se va achita numai diferenţa rămasă neplătită.
La cererile depuse de persoanele juridice privind amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat, pentru stabilirea situaţiei lor materiale se va aprecia: situaţia contului bancar
la momentul depunerii cererii, preţul şi mărimea bunurilor disponibile, beneficiile rea-
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lizate sau pierderile suportate de persoana juridică în ultima perioadă, valoarea acţiunii
şi alte indicii.
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 24.12.2012
6. Dispoziţiile privind scutirea, amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat sunt
aplicabile atît de instanţele de fond, cît şi de instanţele de apel şi recurs.
[Pct.6 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 24.12.2012
7. Taxa de stat pentru cererile adresate instanţei se plăteşte pînă la depunerea lor,
iar la verificarea condiţiilor prevăzute de art.167 CPC se va constata existenţa dovezii
de plată (chitanţă fiscală sau extras din transferul de la plătitor către instituţia bancară).
Actele ce constituie dovadă de plată se prezintă în original şi ştampilate de instituţia
emitentă .
În cazul în care la cerere nu este anexată dovada de plată a taxei de stat, instanţa
emite o încheiere pentru a nu se da curs cererii, nesusceptibilă de recurs, fixează un termen pentru lichidarea neajunsurilor şi comunică despre aceasta reclamantului (art.171
alin.(1) CPC).
Instanţa urmează să specifice expres în cuprinsul încheierii menţionate mărimea
taxei de stat, ce urmează a fi plătită, or, omiterea menţiunii privind cuantumul taxei de
stat, impusă solicitantului la depunerea cererii în conţinutul încheierii, prin care nu s-a
dat curs cererii, poate avea incidenţă directă asupra accesului liber al persoanelor la o
justiţie echitabilă.
În cazul în care reclamantul solicită scutirea parţială sau totală, amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat, se va emite o încheiere motivată pentru soluţionarea acestei
probleme, care este susceptibilă de recurs (art.99 CPC). În partea motivată a încheierii
de soluţionare a problemelor legate de taxa de stat se vor indica motivele de fapt şi de
drept care au condus la respectiva soluţie.
Nu se va considera îngrădire a accesului liber la justiţie, prin prisma art.6 din convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului, restituirea fără examinare a cererii pe motiv de neînlăturare, în termenul acordat, a neajunsului constatat (neachitarea
taxei de stat), în situaţia în care solicitantul nu a probat lipsa mijloacelor financiare (a se
vedea Romany Gaz Grup v. Moldova, cererea nr.11662, 10.06.2010).
Este de menţionat faptul că în cazul scutirii reclamantului de la plata taxei de stat, în
situaţiile prevăzute de lege, taxa de stat se va încasa de la pîrît, prin hotărîrea pronunţată
(art.98 alin.(1) CPC), dacă pîrîtul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată.
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 24.12.2012
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
71. Drept îngrădire a dreptului privind accesul liber la justiţie poate fi tratată situaţia în care instanţa restituie fără examinare cererea de apel pe motiv de neachitare
a taxei de stat, dacă se constată că partea nu a fost informată în modul stabilit de lege
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despre emiterea unei încheieri privind acordarea termenului pentru achitarea taxei
de stat.
Astfel, la restituirea cererii de apel în temeiul art.369 alin.(1) lit.a) CPC, instanţa
de judecată urmează să ţină cont de faptul că aplicarea acestor prevederi este posibilă
numai odată cu expirarea termenului rezonabil acordat, precum şi respectarea condiţiei
de comunicare a actului procedural în ordinea legală.
[Pct.71 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 24.12.2012
8. La depunerea cererii de recurs împotriva deciziilor instanţelor de apel se va anexa
dovada plăţii taxei de stat, cu excepţia cazurilor de la art.85 CPC.
În cadrul judecării recursului şi apelului, instanţa superioară trebuie să verifice din
oficiu corectitudinea încasării de către instanţele ierarhic inferioare a taxei de stat. În
cazul constatării încasării incorecte a acesteia, instanţele superioare vor restitui pricinile
în instanţele a căror hotărîri se contestă pentru emiterea unei hotărîri suplimentare.
[Pct.8 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 24.12.2012
9. Dacă reclamantul iniţial este substituit de succesorul său în drepturi, în acţiuni
cu caracter nepersonal, taxa de stat va fi achitată de către succesor, dacă nu a fost achitată de către persoana succedată iar succesorul nu beneficiază de înlesniri.
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 24.12.2012
10. În situaţia în care judecătorul va separa una sau mai multe din capetele de cerere
conexe, iar taxa de stat a fost achitată în modul stabilit inclusiv pentru capetele de cerere
disjunse, taxa de stat nu se va recalcula şi nu se va restitui.
Pentru procedura disjunsă, taxa de stat nu se va achita din nou, dar se va face o notă
de constatare a achitării taxei de stat aferente, menţionîndu-se procedura în care se află
actul ce confirmă achitarea taxei de stat.
11. Dacă o acţiune este înaintată în mod repetat, după scoaterea acesteia de pe rolul
instanţei taxa de stat va fi achitată conform dispoziţiilor generale, cu excepţia cazurilor
prevăzute de lege (art.267 lit.a) şi b) CPC). În acelaşi sens se va proceda în situaţia anulării încheierii privind scoaterea cererii de pe rol, pronunţată în temeiul art.267 lit.f)
şi g) CPC. Totodată, în legătură cu faptul că acţiunilor nu li s-a dat curs – taxa de stat
urmează a fi restituită, iar dacă acţiunea este înaintată în mod repetat şi taxa de stat nu a
fost restituită - se va anexa dovada achitării iniţiale a taxei, nefiind expirat termenul de
trei ani de la data transferului ei la buget.
12. În cazul înaintării unei cereri de chemare în judecată ce conţine pretenţii cu
caracter patrimonial şi nepatrimonial, taxa de stat se va percepe în cuantumul prevăzut
de lege, atît pentru pretenţiile patrimoniale cît şi pentru cele nepatrimoniale, calculate
separat.
Cînd cererea de chemare în judecată conţine mai multe pretenţii de sine stătătoare
cu caracter patrimonial, taxa de stat se va calcula conform valorii fiecărei pretenţii aparte (art.87, alin.(1) lit.k) CPC). În acelaşi mod se procedează şi la conexarea mai multor
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cereri cu caracter patrimonial, dacă anterior nu a fost achitată taxa de stat pentru fiecare
din ele.
În situaţia în care se conexează mai multe acţiuni, iar taxele de stat aferente acestora au fost achitate şi nu a intervenit vre-o majorare a valorii pretenţiilor, taxa de stat se
consideră achitată.
13. Cererile examinate în procedură specială sunt impuse cu taxă de stat în cuantum
de 500% din salariul minim stabilit în republică (art.3 pct.1 din lit.g) Legea taxei de stat). În
cazul în care cererea este scoasă de pe rol pe motivul constatării unui litigiu de drept, care
necesită judecarea în procedură de acţiune civilă, iar reclamantul înaintează acţiunea civilă,
taxa de stat achitată în procedură specială se va lua în calcul la încasarea taxei şi la repartizarea cheltuielilor de judecare a litigiului în procedură de acţiune civilă (art.280 alin.(4) CPC).
14. Cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti se impune cu taxă de stat în
cuantum de 50% din taxa de stat stabilită pentru cererea de chemare în judecată în regim general (art.346 alin.(2) CPC). Proporţia respectivă nu trebuie privită ca o scutire
parţială la depunerea cererii, ci ca o valoare totală a cuantumului taxei de stat, iar în cazul încasării taxei la buget de la debitor, în temeiul ordonanţei judecătoreşti se va încasa
taxa datorată de creditor la depunerea cererii, adică 50 la sută din taxa stabilită pentru
cererea soluţionată în acţiuni le civile.
În situaţia în care cererea creditorului nu a fost acceptată, valoarea taxei de stat se
va restitui acestuia, iar dacă înainte de restituire acesta înaintează acţiune civilă, se va
proceda conform pct.13.
Dacă ordonanţa judecătorească a fost anulată, taxa de stat achitată de creditor nu va
forma obiect al restituirii (art.346 alin.(4) CPC).
În cazul depunerii cererii de eliberare a ordonanţei judecătoreşti fără achitarea taxei
de stat, judecătorul va emite o încheiere, nesupusă recursului, prin care va dispune de
a nu se da curs cererii şi va stabili un termen de achitare a taxei de stat (art.349 CPC).
Dacă în termenul stabilit taxa de stat va fi achitată, cererea va fi considerată depusă la
data înregistrării ei iniţiale, iar în caz de neînlăturare a acestui neajuns, se va dispune
restituirea cererii prin încheiere susceptibilă de recurs.
Dacă creditorul a fost scutit de la plata taxei de stat, iar în termenul stabilit de art.352
CPC debitorul nu a înaintat obiecţii, taxa de stat se va încasa de la debitor, prin emiterea
unui titlu executoriu în baza ordonanţei (art.354 alin.(3) CPC).
15. Instanţele de judecată vor lua în considerare că atît în cazul scutirilor expres
prevăzute de lege cît şi în situaţia de scutire facultativă, acestea se referă la reclamanţi,
nu şi la pîrîţii din aceste acţiuni, iar în cazul scutirii de către instanţă, aceasta se referă
numai la depunerea cererii.
Scutirea reclamantului de taxa de stat în instanţa de fond nu-l scuteşte de plata taxei pentru depunerea cererii de apel, dacă nu a înaintat un demers în acest sens şi nu a
prezentat probe pertinente.
În cazul satisfacerii acestor acţiuni, taxa de stat va fi încasată de la pîrît în folosul statului, conform art.98 CPC, dacă ultimul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată.
[Pct.15 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 24.12.2012
[Pct.15 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 22.12.2008]
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16. În situaţia modificării modului de percepere a taxei de stat, după depunerea
acţiunii şi achitarea taxei de stat, precum şi a modificării cotei procentuale sau a salariului minim din care ea se calculează, se va păstra situaţia existentă la depunerea cererii,
neefectuîndu-se recalcularea taxei.
Dacă cererea a fost depusă înainte de modificările menţionate fără a se achita taxa
de stat, după intervenţia schimbărilor taxa se va achita în conformitate cu acestea,
respectîndu-se principiul ne-retroactivităţii legii procesuale civile.
17. Dacă în interiorul termenului stabilit de către judecător, conform explicaţiilor de
la pct.6 al prezentei hotărîri, reclamantul nu a prezentat dovada achitării taxei de stat, instanţa îi va restitui cererea şi actele anexate printr-o încheiere recurabilă, conform art.171
alin.(1) CPC, iar dacă reclamantul a înlăturat acest neajuns în termenul fixat de instanţă,
cererea se va considera depusă la data prezentării iniţiale (art.171 alin.(2) CPC).
18. Dacă reclamantul este scutit de plata taxei de stat şi i-a fost admisă parţial cererea de satisfacere a pretenţiilor cu caracter nepatrimonial, taxa de stat se va încasa de
la pîrît în mărimea cuantumului total, aferent acestui tip de pretenţii, nefiind admisă
fracţionarea acesteia.
19. În caz de respingere completă a acţiunii examinate de instanţa de judecată, fără
încasarea taxei de stat, aceasta se va încasa în mărime deplină de la reclamant în folosul
statului. Dacă acţiunea a fost parţial admisă, iar reclamantul a fost scutit de plata taxei
de stat, aceasta se încasează la buget de la pîrît în raport cu partea admisă a acţiunii, iar
partea rămasă din taxa de stat urmează a fi în casată de la reclamant.
20. Indicaţiile de la punctele 18 şi 19 ale prezentei hotărîri sunt aplicabile şi în privinţa celorlalte cheltuieli de judecată suportate de către instanţa judecătorească.
21. Dacă reclamantul nu şi-a susţinut pretenţiile din cauza faptului că au fost satisfăcute benevol de către pîrît după intentarea acţiunii, la cererea reclamantului, instanţa
va obliga pe pîrît să compenseze acestuia toate cheltuielile de judecată, inclusiv cheltuielile de asistenţă juridică în măsura în care acestea au fost reale, necesare şi rezonabile
(art.97 CPC). Dacă reclamantul îşi retrage cererea de chemare în judecată sau renunţă
la acţiune pînă la comunicarea către pîrît a cererii, acesta nu beneficiază de compensarea
cheltuielilor suportate.
Dacă s-a renunţat la acţiune după comunicarea cererii, instanţa poate obliga pe
reclamant, la cererea pîrîtului, să-i compenseze cheltuielile suportate.
În cazul încheierii unei tranzacţii de împăcare şi dacă nu s-a prevăzut ordinea repartizării cheltuielilor de judecată, instanţa va soluţiona această problemă în încheierea
de aprobare a tranzacţiei în conformitate cu art.art.94, 95 şi 98 CPC, adică conform
concesiilor reciproce efectuate de părţi, dar cu obligativitatea încasării cheltuielilor suportate de către instanţă.
Potrivit prevederilor art.94 alin.(3) CPC, obligaţia de a se pronunţa în privinţa repartizării cheltuielilor de judecată revine nu numai instanţei de fond, dar şi celei de apel,
recurs şi revizuire.
În acest sens, partea interesată ar putea solicita, spre exemplu, plata pentru asistenţa juridică şi în cererea de recurs, precum şi în referinţele la acestea, cu justificările de
rigoare.
Cheltuielile pentru asistenţă juridică suportate de intervenientul accesoriu, de asemenea, urmează a fi restituite, la solicitarea acestuia, or, potrivit art.68 CPC, interveni-
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entul accesoriu are drepturile şi obligaţiile procedurale ale părţii căreia i se alătură, cu
excepţia unor drepturi prevăzute expres.
[Pct.21 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 24.12.2012
[Pct.21 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 22.12.2008]
211. Conform art.96 CPC, instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să compenseze părţii, care a avut cîştig de cauză, cheltuielile de asistenţă juridică
acordată de avocaţi, în măsura în care acestea au fost reale, necesare şi rezonabile.
Soluţionînd cererile de restituire a cheltuielilor pentru asistenţă juridică acordată,
instanţele vor reţine următoarele:
Pornind de la practica CEDO, cheltuielile pentru asistenţa juridică trebuie să fie
necesare, realmente angajate şi rezonabile ca mărime.
Pentru dovada cheltuielilor suportate, prin prisma practicii CEDO, se evidenţiază
necesitatea prezentării, de către partea care pretinde compensarea cheltuielilor, a următoarelor documente:
a) dovada achitării onorariilor avocaţilor (copii de pe dispoziţiile de plată prin virament sau bonurile de plată);
b) copia de pe facturile de strictă evidenţă, emisă pentru clienţi-persoane juridice şi
în alte cazuri stabilite de legislaţie;
c) listă detaliată a actelor/acţiunilor efectuate de avocat şi a timpului aferent acestora ( cu tariful şi orarul).
Pentru determinarea cuantumului compensaţiei acordate, instanţa de judecată,
pentru a face o apreciere corectă, va mai ţine cont de:
a) complexitatea cauzei; noutatea şi dificultatea întrebărilor juridice ridicate de speţă;
b) aportul avocatului la soluţionarea cauzei;
c) timpul şi munca depusă de avocat;
d) aptitudinile speciale necesare pentru a acorda asistenţa (cunoştinţe tehnice speciale, cunoaşterea profundă a unor reglementări de profil, cunoaşterea limbilor străine,
a altor procedee de comunicare cu clienţi specifici etc.);
e) faptul în ce măsură munca avocatului în cauza respectivă îi limitează capacitatea
de a lucra în alte dosare;
f) rezultatul obţinut;
g) restricţiile de timp impuse de client şi de circumstanţele cauzei;
h) natura şi durata relaţiei dintre avocat şi client;
i) experienţa, reputaţia şi abilitatea avocatului;
j) justificarea şi ponderea mijloacelor de apărare utilizate în cauză;
k) suma despăgubirilor pretinse/obţinute în cauză;
l) alţi factori, la discreţia instanţei.
[Pct.211 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 24.12.2012
22. Atunci cînd, în cadrul examinării cauzei, reclamantul îşi majorează pretenţiile
formulate anterior prin acţiune, acesta va achita o taxă suplimentară pentru partea cu
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care acţiunea se majorează, iar în caz de neachitare (art.88 alin.(2) CPC), cererea de
majorare a pretenţiilor se va scoate de pe rol.
În cazul în care reclamantul îşi micşorează valoarea pretenţiilor din acţiune, partea
din taxa de stat, proporţională cu partea valorii pretenţiilor cu care s-a micşorat acţiunea, nu se va restitui reclamantului.
[Pct.22 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 24.12.2012
23. Conform art.88 alin.(1) CPC, dacă la momentul depunerii cererii este dificilă
determinarea valorii acţiunii, taxa de stat se va achita cu aproximaţie, urmînd să se încaseze o taxă suplimentară în corespundere cu partea din valoarea acţiunii pentru care nu
s-a achitat taxa de stat. Aceasta se va stabili la soluţionarea în fond a pricinii.
Dacă lipsesc informaţii privind valoarea reală a obiectului în litigiu, acesta va fi
evaluat la preţul minim, atunci cînd există asemenea informaţii.
Pentru stabilirea valorii bunului, instanţa va lua în considerare: preţul de circulaţie
a bunului, zona respectivă, dacă preţul se determină în funcţie de greutatea bunului –
greutatea netă este cea care în caz de îndoială determină valoarea lui, alte criterii care ar
duce la o evaluare reală.
24. La stabilirea valorii acţiunii, instanţa de judecată va lua în considerare dispoziţiile art.87 alin.(1) CPC, în dependenţă de care urmează să fie stabilit cuantumul taxei:
a) pentru acţiunile de încasare a pensiei de întreţinere - reieşind din suma totală
a obligaţiilor de plată pe un an. Dacă pîrîtul nu lucrează sau locul lui de aflare nu este
cunoscut, cumulul acestor plăţi se determină din suma care constituie nu mai puţin de
25% din salariul minim pe republică, încasată pentru fiecare copil.
Pentru acţiunile privind scutirea, majorarea sau micşorarea cuantumului pensiei de
întreţinere - reieşind din suma acestor diferenţe, dar nu mai mult decît pe un an;
b) pentru acţiunile cu privire la încasarea unei sume de bani – reieşind din suma solicitată, cu excepţia situaţiei cînd suma de bani reprezintă mărimea compensaţiei pentru
prejudiciul moral, cînd acţiunea se va califica ca nepatrimonială şi se va încasa cuantumul de 500% din salariul minim;
c) pentru acţiunile privitoare la plăţile fără termen şi la plata întreţinerii viagere,
precum şi pentru plăţile pe un termen nu mai mic de trei ani reieşind din suma totală a
plăţilor, dacă legea nu prevede altfel;
d) pentru acţiunile de majorare sau micşorare a sumelor pe o perioadă anumită a
mărimii despăgubirilor pentru cauzarea de daune – reieşind din suma cu care se micşorează sau se majorează, dar nu mai mult decît suma totală a plăţilor pe un an;
e) pentru acţiunile cu privire la recunoaşterea nulităţii contractelor cu obiect patrimonial şi a testamentelor - reieşind din costul real al bunurilor contestate;
f) pentru acţiunile despre partajarea bunurilor – reieşind din costul bunurilor supuse partajului.
Instanţele vor reţine că, potrivit art.19 alin.(2) din Legea cu privire la libertatea de
exprimare nr.64 din 23.04.2010, pentru pretenţiile cu privire la repararea prejudiciului
moral şi material cauzat prin defăimare, se achită o taxă de stat în mărimea prevăzută la
art.3 pct.1) din Legea taxei de stat.
Astfel, la încasarea prejudiciului moral pe această categorie de pricini, taxa de stat se
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va percepe în cuantum de 3% din valoarea totală a acestei revendicări, prejudiciul moral
fiind asimilat pretenţiilor cu caracter patrimonial şi nu celor cu caracter nepatrimonial.
[Pct.24 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 24.12.2012
25. În cauzele cu privire la încasarea sumei pentru întreţinerea soţiei în stare de
graviditate şi după naştere, dacă aceasta nu are venit propriu suficient, taxa de stat se
determină reieşind din suma totală a plăţilor pentru întreaga perioadă, pentru care urmează a se plăti, dar nu mai mult decît pe un an, indiferent dacă ulterior va fi pronunţată
o hotărîre despre încasarea de la pîrît în folosul reclamantului a pensiei pentru întreţinerea copilului născut.
26. În cazurile în care instanţele judecătoreşti, judecînd litigiile cu privire ia cheltuielile suplimentare, generate de diferite circumstanţe excepţionale (art.79 din Codul
familiei), va obliga pe pîrît şi la cheltuielile suplimentare viitoare, taxa de stat se va stabili
conform punctului 25.
27. Taxa de stat, în acţiunile cu privire la revendicarea dreptului de proprietate
asupra construcţiei, se determină în raport cu costul ei real, dar nu mai mic decît costul
determinat de oficiul cadastral teritorial, la momentul depunerii cererii.
În cazul în care construcţia aparţine unei persoane juridice, taxa de stat se stabileşte
reieşind din costul real al bunului, dar nu mai mic decît costul de inventar al construcţiei
la momentul depunerii cererii.
28. În toate cazurile în care taxa de stat se în casează de la pîrît în folosul statului
prin încheiere sau hotărîre a instanţei, iar în intervalul de timp dintre momentul înaintării cererii de chemare în judecată şi cel al soluţionării ei valoarea reală a bunului s-a
modificat, se va dispune încasarea taxei de stat în cuantumul rezultant din valoarea reală
de la momentul depunerii cererii.
29. Dacă, în cadrul judecării cauzei privind recuperarea sumelor rezultate din daunele cauzate prin vătămarea integrităţii corporale sau altă vătămare a sănătăţii, se pronunţă o hotărîre de încasare în folosul victimei a sumei ce constituie cheltuieli legate de
îngrijire a acesteia de către o altă persoană, pentru mijloacele de transport, foi de odihnă
recuperatorie etc., taxa se calculează din suma totală a tuturor pretenţiilor, dar nu mai
mult decît pe 3 ani (art.87 aţin.(1) lit.e) CPC).
30. În situaţia în care reclamantul solicită, pe lîngă plata sumei ce rezultă din dauna
cauzată sănătăţii, o sumă ce derivă dintr-o altă daună (ex.: deteriorarea bunurilor), cea
de-a doua va fi considerată pretenţie de sine stătătoare, pentru care se va încasa taxa
de stat în baza principiilor generale, cu excepţia cazului cînd dauna s-a pricinuit prin
infracţiune.
31. A atenţiona instanţele de judecată asupra faptului că în acţiunea de reparaţie
a daunei materiale pricinuite prin infracţiune, reclamanţii sunt scutiţi de plata taxei de
stat (art.85 alin.(1) lit.a) CPC), indiferent dacă acţiunea se judecă direct în ordinea procedurii civile sau după ce a fost lăsată fără examinare de către instanţa penală, iar pîrîţii
vor fi obligaţi la plata taxei de stat.
32. Se explică instanţelor judecătoreşti, că autorităţile publice centrale, organele
administraţiei publice centrale, Curtea de Conturi şi structurile teritoriale ale acesteia,
finanţate de la bugetul de stat, în cazul intentării acţiunilor pentru apărarea intereselor
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statului, precum şi la depunerea cererilor de contestare a hotărîrilor judecătoreşti, adoptate asupra acestor acţiuni, sunt scutite de la plata taxei de sta indiferent de calitatea lor
procesualăt (art.4 alin.(13) din Legea taxei de stat, art.85 alin.(1) lit.i) CPC).
Dacă instituţiile sus-menţionate, intentează acţiune pentru apărarea intereselor
patrimoniale proprii, acestea vor achita taxa de stat în ordine generală, iar dacă aceste
autorităţi figurează în calitate de pîrîţi şi acţiunea reclamantului se admite, taxa de stat
se va încasa de la ele atît prin hotărîrea pronunţată, cît şi la contestarea acestor hotărîri.
[Pct.32 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 22.12.2008]
33. Soluţionînd problema încasării taxei de stat, în cazul în care reclamantul a
fost scutit la depunerea cererii de plata taxei de stat, instanţele de judecată vor ţine
cont de explicaţiile oferite de p.p.29, 30 ale Hotărîrii nr.10 a Plenului Judecătoriei
Supreme a R. Moldova din 15.11.1993 „Cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei în pricinile de desfacere a căsătoriei”. În cazurile de desfacere
a celei de-a doua căsătorii, taxa de stat se va încasa în mărime de 1000% din salariul
minim.
În situaţia în care reclamantul a achitat taxa de stat la depunerea cererii, iar
în hotărîrea instanţei se reţine faptul că în baza criteriilor enunţate la pct.29 din
Hotărîrea sus-menţionată taxa de stat şi celelalte cheltuieli de judecată urmează a fi
achitate de pîrît, existînd o cerere în acest sens, chestiunea se va soluţiona conform
art.94 CPC.
34. Martorilor, experţilor, interpreţilor şi specialiştilor li se compensează cheltuielile suportate în legătură cu prezentarea lor în instanţă, inclusiv cheltuielile de deplasare
şi cazare, diurnele, precum şi o recompensă rezultată din salariul mediu pe economie şi
numărul de ore necesare pentru prezentare.
În privinţa modalităţii de achitare şi calculare a acestor cheltuieli, se va proceda
conform Hotărîrii Guvernului nr.270 din 15.03.2006 cu privire la aprobarea mărimilor
sumelor băneşti achitate persoanelor fizice citate de către instanţa judecătorească, organele de urmărire penală, de examinare a materialelor administrative şi cele de executare
a documentelor executorii.
Partea care solicită citarea unei persoane în calitate de martor urmează să achite 1,8
unităţi convenţionale pentru fiecare martor citat din altă localitate şi 0,5 unităţi convenţionale pentru fiecare martor citat din localitatea respectivă (unitatea convenţională este
egală cu 20 lei).
Mărimea recompensei experţilor, specialiştilor, pedagogilor (psihologilor), traducătorilor se stabileşte luîndu-se în considerare gradul de calificare al acestora şi complexitatea lucrului îndeplinit. Pentru calcularea recompensei cuvenite, instanţa determină
timpul folosit cu complinirea acestuia pînă la o jumătate de oră. Pentru aceste categorii
de persoane se achită 0,3 unităţi convenţionale pe oră, dar nu mai mult de 1,8 unităţi
convenţionale pe zi.
Potrivit art.91, 92 CPC, achitarea acestor sume este sarcina părţii interesate. Se va
reţine că sumele respective nu sunt taxă de stat, ele urmează a fi achitate pe contul de
depozit al instanţei de judecată. Instanţele urmează să informeze justiţiabilii, prin toate
mijloacele disponibile, numărul contului de depozit.
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Aceste explicaţii nu se referă la cazul în care persoanele sus-menţionate efectuează
lucrările încredinţate de instanţă în cadrul atribuţiilor de serviciu.
[Pct.34 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 24.12.2012
35. În situaţia în care sumele sus-menţionate nu au fost achitate în termenul stabilit
de instanţă, persoana care a solicitat citarea martorului sau efectuarea lucrării este decăzută din dreptul de a mai solicita a doua oară efectuarea acestor acte. Decăderea se referă
numai la procesul respectiv (art.124 şi art.92 alin.(2) CPC).
36. Sumele datorate se vor achita conform Hotărîrii de Guvern amintite, după îndeplinirea de către persoanele îndreptăţite pentru primirea lor a obligaţiunilor, din contul de depozit al instanţei, cu excepţia sumelor datorate expertului care se vor achita de
la buget.
[Pct.36 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 24.12.2012
37. În cazul în care partea care a avut cîştig de cauză solicită instanţei de judecată să
oblige partea care cu rea-credinţă a intentat o acţiune nefondată sau s-a opus insistent
soluţionării juste şi rapide a cauzei, instanţa va aprecia cuantumul acestor despăgubiri,
după constatarea ca fiind dovedită reaua credinţă, în limite rezonabile şi în dependenţă
de valoarea acţiunii, numărul de ore pierdute în legătură cu participarea în proces, remunerarea în profesia respectivă etc.
38. Se va lua în considerare de către instanţele de judecată faptul că în cazurile de
restituire a sumei taxei de stat achitată, prevăzută de art.89 CPC, aceasta se va dispune
prin încheiere judecătorească, dacă cererea a fost depusă în termen de trei ani de la data
transferării taxei la buget (art.7 pct.8 Legea taxei de stat).
Restituirea efectivă se va face de către organele fiscale prin intermediul Trezoreriei
Centrale, în termen de cel mult un an de la data emiterii încheierii (art.89 alin.(3) CPC).
[Pct.38 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 22.12.2008]
39. Instanţele se vor pronunţa întotdeauna asupra cheltuielilor de judecată în cadrul dispozitivului hotărîrii judecătoreşti efectuînd şi motivarea corespunzătoare a acestora. În cazul în care nu există divergenţe în legătură cu acestea, se va lua act de această
situaţie.
În situaţia în care instanţa a omis să se pronunţe, în dispozitivul hotărîrii, asupra
cheltuielilor de judecată solicitate, partea interesată este în drept să solicite acest lucru, adresîndu-se cu cerere în instanţa care a emis hotărîrea. În privinţa demersului
respectiv, instanţa va pronunţa o hotărîre suplimentară, în temeiul art.250 alin.(1)
lit.c) CPC.
Dacă partea nu a solicitat încasarea cheltuielilor de judecată în cadrul procesului, ea este în drept să se adreseze cu o cerere separată de chemare în judecată în acest
sens.
Încasarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice, suportate de client după
emiterea hotărîrii instanţei sau determinate de succesul obţinut deja, prezumă existenţa
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unui litigiu de drept, de aceea acest gen de pretenţii nu poate fi soluţionate, conform
procedurii în ordonanţă (simplificate).
[Pct.39 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 24.12.2012
391. Dat fiind că, prin ordonanţă judecătorească se admit pretenţii de ordin material incontestabile, în această procedură se vor încasa cheltuieli de judecată, ce se referă
la plăţile pentru efectuarea expertizelor, trimiterilor poştale, notificărilor, precum şi alte
cheltuieli ce rezultă din pretenţii enumerate la art.345 CPC.
Totodată, instanţele vor ţine cont că, prin procedura în ordonanţă nu se admite
încasarea cheltuielilor pentru asistenţă juridică, pretenţiile în cauză urmînd a fi soluţionate în procedura contencioasă.
[Pct.391 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 24.12.2012
40. Se abrogă Hotărîrea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova „Cu
privire la practica aplicării de către instanţele de judecată a legislaţiei despre încasarea
cheltuielilor de judecată în cauzele civile nr.2 din 27.03.1995”, modificată prin Hotărîrile Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.38 din 20.12.1999 şi nr.29 din 16.09.2002.
[Pct.40 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 22.12.2008]
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 28 iunie 2004
Nr. 25

Valeria ȘTERBEȚ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la aplicarea prevederilor legale ce ţin de dizolvarea agenţilor economici
[Denumirea în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 24.12.2012]
nr. 38 din 22.11.2004
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2005, nr.1, pag.15
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.29 din 16.10.2017
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2012
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.7 din 24.12.2010
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 30.03.2009
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 04.07.2005
În legătură cu punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova din 6 iunie
2002 intrat în vigoare la 12 iunie 2003, în scopul aplicării corecte a normelor de drept
la judecarea cauzelor cu privire la dizolvarea agenţilor economici, în baza art.2, lit.e),
art.16, lit.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.17 din Codul de
procedură civilă, avînd în vedere rezultatele generalizării practicii judiciare, Plenul Curţii Supreme de Justiţie
EXPLICĂ:
1. Dizolvarea agenţilor economici este reglementată de articolele 86-101, 110, 111
din Codul civil nr.1107-XV din 6 iunie 2002 pus în aplicare la 12 iunie 2003.
Avînd în vedere art.2 din Legea nr.1125-XV din 13 iunie 2002 privind punerea
în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, la examinarea cauzelor cu privire la
dizolvarea agenţilor economici se vor aplica şi prevederile corespunzătoare ale legilor
şi actelor normative în vigoare în măsura în care nu contravin Codului civil, după cum
urmează: art.34-36 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII
din 03.01.1992, art.60, 115, 137 din Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, art.31,
38, 39, 53, 97- 981 din Legea privind societăţile pe acţiunii nr.1134-XIII din 02.04.1997,
art.102 din Legea privind piaţa de capital nr.171 din 11.07.2012, art.53, art.54, art.61 din
Legea privind cooperativele de producţie nr.1007-XV, art.77, 78, art.84-86 din Legea
privind cooperativele de întreprinzător nr.73-XV din 12.04.2001, art.27 din Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) nr.1353-XIV din 03.11.2000, art.38 din Legea
instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, art.75 din Legea cu privire la Banca
Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995, art.27, art.57 alin.(10) din Legea cu
privire la asigurări nr.407-XVI din 2006, art.23 din Legea privind înregistrarea de stat
a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI din 19.10.2007, în
vigoare din 30.05.2008, art.18 din Legea cu privire la investiţiile în activitatea de între-
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prinzător nr.81-XV din 18.03.2004, art.3 şi art.17 din Legea condominiului în fondul
locativ nr.913-XIV din 30.03.2000.
Procedura de examinare a cererilor în dizolvarea agenţilor economici şi de desfăşurare a procesului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului de procedură
civilă şi ale Codului civil.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.29 din 16.10.2017]
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 30.03.2009]
2. Temeiurile dizolvării agenţilor economici sunt strict reglementate de:
- Codul civil, art.86, art.87, art.110, art.111;
- Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, art.34;
- Legea privind societăţile pe acţiunii, 31, 38, 39, 53 alin.(15), 97-981;
- Legea privind piaţa de capital, art.102;
- Legea privind cooperativele de întreprinzător, art.84;
- Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), art.27;
- Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, art.75;
- Legea cu privire la asigurări, art.27, art.57 alin.(10);
- Legea privind societăţile cu răspundere limitată, art.81 alin.(2).
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.29 din 16.10.2017]
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.7 din 24.12.2010]
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 30.03.2009]
3. Instituţia dizolvării persoanei juridice a fost implementată de Codul civil din 6
iunie 2002, pus în aplicare la 12 iunie 2003.
Pînă la punerea în aplicare a Codului civil nou, legile civile vechi atribuiau instituţiei lichidării aceleaşi caracteristici care astăzi sunt proprii dizolvării şi lichidării persoanei juridice. Noţiunea de dizolvare a agentului economic, potrivit Codului civil nou, este
identică cu noţiunea de lichidare a agentului economic prevăzută de Legea cu privire la
antreprenoriat şi întreprinderi (art.34), Legea insolvabilităţii (art.153, 154) şi de alte legi
speciale.
Astfel, potrivit prevederilor Codului civil din 6 iunie 2002, dizolvarea este definită
ca un fapt care determină încetarea existenţei personalităţii juridice a organizaţiei respective, care are ca efect deschiderea procedurii lichidării.
4. Deşi asupra activităţii de întreprinzător desfăşurate fără constituirea de persoană
juridică se aplică regulile care reglementează activitatea persoanei juridice cu scop lucrativ dacă din lege sau esenţa raporturilor juridice nu rezultă altfel (art.26 alin.(3) CC),
se atenţionează instanţele că, atît Codul civil, cît şi Legea nr.220/19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nu operează
cu noţiunea „dizolvarea întreprinzătorului individual”. Art.31 din legea sus-menţionată
prevede încetarea calităţii acestuia.
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Astfel, nu este corectă formularea unei acţiuni în dizolvarea întreprinzătorului individual, dar urmează a fi înaintată o cerere privind încetarea calităţii acestuia.
[Pct.4 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.10 din 24.12.2012]
5. Potrivit art.86 din Codul civil în redacţia din 6 iunie 2002, agentul economic va
continua să existe şi după dizolvare în măsura în care este necesar pentru lichidarea
patrimoniului. Astfel, efectul dizolvării nu este acela al încetării imediate a existenţei
persoanei juridice, ci al intrării în procedura de lichidare care parcurge mai multe etape:
înlocuirea organelor de administrare curentă, predarea gestiunii, achitarea creanţelor
creditorilor şi satisfacerea drepturilor participanţilor agentului economic, întocmirea
şi executarea bilanţului de lichidare, radierea din Registrul de stat al întreprinderilor.
6. Se va reţine că art.35 din CPC a fost abrogat prin Legea nr.76 din 21.04.2016, în
vigoare de la 01.04.2017. Reieşind din prevederile art.33 CPC, competenţa generală ce
ţine de dizolvarea agenţilor economici, încetarea activităţii întreprinzătorilor individuali va fi soluţionată de instanţele de drept comun, în a cărei rază teritorială se află sediul
persoanei juridice.
[Pct.6 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.29 din 16.10.2017]
[Pct.6 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.10 din 24.12.2012]
[Pct.6 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 30.03.2009]
7. Agentul economic este definit ca fiind o întreprindere pe care una sau mai multe
persoane o organizează prin act constitutiv în vederea realizării de beneficii.
Codul civil în redacţia din 6 iunie 2002 prevede 5 feluri de agenţi economici: societăţile comerciale, cooperativele, întreprinzătorii – persoane fizice, întreprinderile de stat
şi întreprinderile municipale.
Conform art.106, alin.2 din Codul civil, societatea comercială poate fi constituită
doar sub formă de societate în nume colectiv, de societate în comandită, de societate cu
răspundere limitată şi de societate pe acţiuni.
Potrivit art.26 din Codul civil, art.13, art.14 din Legea cu privire la antreprenoriat şi
întreprinderi, întreprinzătorul – persoană fizică poate fi înregistrat în calitate de întreprinzător individual, întreprindere individuală, gospodărie ţărănească.
8. Dizolvarea agenţilor economici este strict reglementată, atît în ceea ce priveşte
cazurile de dizolvare, cît şi cu privire la organul competent a dispune asupra acesteia.
Dizolvarea agenţilor economici în alte cazuri decît cele expres prevăzute de lege şi/
sau cu încălcarea competenţei, va fi calificată drept o limitare a drepturilor persoanelor
în cauză şi o imixtiune în afacerile private.
9. Cazurile de dizolvare a agenţilor economici se pot clasifica în:
a) cazuri de dizolvare de drept, ca urmare a împlinirii unei anumite condiţii;
b) cazuri de dizolvare judiciară;
c) cazuri de dizolvare prin voinţa participanţilor sau a fondatorului, sau a organului
administraţiei publice.
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10. În funcţie de cazurile de dizolvare, intervenţia instanţei de judecată apare distinct, existînd următoarele tipuri de acţiuni:
- acţiunea în declararea nulităţii societăţii comerciale;
- acţiunea în dizolvarea agenţilor economici;
- cererea de deschidere a procedurii de insolvabilitate.
11. Aşadar se poate observa că anumite tipuri de acţiuni:
- sunt specifice dizolvării (acţiunea în dizolvare);
- au drept efect dizolvarea (acţiunea în declararea nulităţii societăţii comerciale,
insolvabilitatea).
12. Examinarea acţiunilor în declararea nulităţii societăţii comerciale.
12.1. Art.110 din Codul civil prevede că hotărîrea privind nulitatea societăţii comerciale poate fi pronunţată numai atunci cînd:
a) actul de constituire lipseşte sau nu este autentificat notarial;
b) obiectul societăţii este ilicit sau contrar ordinii publice;
c) actul de constituire nu prevede denumirea societăţii, participaţiunile asociaţilor,
mărimea capitalului social subscris sau scopul societăţii;
d) dispoziţiile legale privind capitalul social minim nu au fost respectate;
e) toţi fondatorii au fost incapabili la data constituirii societăţii.
12.2. Art.111, alin.1) din Codul civil prevede că în hotărîrea de declarare a nulităţii
se desemnează lichidatorul societăţii. Hotărârea judecătorească se va pune în executare
după ce rămîne definitivă. În cazul în care legea sau instanţa nu dispun suspendarea executării hotărîrii, societatea comercială declarată nulă se dizolvă şi lichidatorul desemnat
deschide procedura lichidării. În acest caz nu este necesară pronunţarea unei hotărîri
suplimentare privind dizolvarea, fiind suficientă pronunţarea nulităţii societăţii care are
un efect similar cu dizolvarea.
[Pct.12.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.10.2017]
[Pct.12.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 24.12.2012]
[Pct.12.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 30.03.2009]
12.3. Pentru realizarea procedurii lichidării este important de reţinut că societatea lovită de nulitate a avut o existenţă de fapt, contractînd cu terţii, aducînd beneficii
sau pierderi, săvîrşind fapte care luate separat au produs efecte. În acest sens, se invocă
art.111 din Codul civil potrivit căruia nulitatea societăţii comerciale nu afectează actele
juridice încheiate în numele ei. Deci, în timpul existenţei de fapt a societăţii s-a format
o comunitate de interese care nu pot fi negate. Ca urmare, ceea ce se lichidează în astfel
de cazuri nu este o societate, ci o comunitate de fapt rezultată din punerea în comun a
aporturilor, în care administratorul a reprezentat pe membrii acestei comunităţi de fapt,
în toate actele săvîrşite.
12.4. Dacă societatea comercială declarată nulă este insolvabilă, lichidarea ei se efectuează conform legislaţiei cu privire la insolvabilitate (art.111, alin.3 din Codul civil).
13. Examinarea acţiunilor în dizolvare de drept a agentului economic (art.86, alin.1,
lit.a), b), f), g) din Codul civil).
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13.1. Acţiunea în dizolvare de drept este posibilă în următoarele cazuri:
a) a expirat termenul stabilit pentru durata agentului economic, caz prevăzut de
art.65 şi art.86, alin.1 din Codul civil, art.34, alin.(4) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;
b) statutul nu este conformat legii, inclusiv nu este majorat capitalul social la minimul legal;
c) atingerea scopului pentru care a fost constituită societatea sau imposibilitatea
atingerii lui, caz prevăzut de art.86, alin.1, lit.b din Codul civil;
d) numărul membrilor a scăzut sub sau a depăşit limita stabilită de lege, actul de
înfiinţare sau statut, caz prevăzut de art.134 şi art.143 din Codul civil, art.2, alin.9 din
Legea privind societăţile pe acţiuni.
[Pct.13.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.10.2017]
13.2. Temeiurile de dizolvare de drept prevăzute de art.86 din Codul civil sunt prevăzute şi de legile care reglementează activitatea şi funcţionarea fiecărui agent economic
în parte:
• Temeiul dizolvării în cazul expirării termenului stabilit pentru durata agentului
economic este prevăzut şi de:
- art.34 din Legea privind antreprenoriat şi întreprinderi; Legea acordă calitatea
procesuală activă procurorului şi Camerei Înregistrării de Stat.
- art.84 din Legea privind cooperativele de întreprinzător. În acest caz, calitatea
procesuală activă o poate avea orice membru al cooperativei, inspectoratul fiscal, autoritatea administraţiei publice locale.
• Temeiul dizolvării în cazul atingerii scopului pentru care a fost constituită societatea sau imposibilitatea atingerii lui, este prevăzut şi de:
- art.34, alin.4 din Legea privind antreprenoriat şi întreprinderi. Calitatea procesuală activă o poate avea procurorul şi Agenţia Servicii Publice.
• Temeiul dizolvării în cazul în care numărul membrilor a scăzut sub sau a depăşit limita stabilită de lege, de actul de constituire sau de statut este prevăzut şi de:
- art.84 din Legea privind cooperativele de întreprinzător, potrivit căruia instanţa
de judecată va hotărî dizolvarea cooperativei de întreprinzător dacă s-a redus numărul
membrilor cooperativei sub limita de 5 persoane fizice sau juridice stabilită de art.5,
alin.5 şi în termen de 3 luni din ziua acestei reduceri nu s-a majorat numărul membrilor,
nu s-a reorganizat într-o întreprindere cu o altă formă juridică de organizare sau într-o
uniune de întreprinderi sau nu s-a decis lichidarea;
- art.134 din Codul civil, potrivit căruia instanţa de judecată va dizolva societatea
în nume colectiv dacă în ea rămîne un singur membru, cu condiţia că în termen de 6
luni din momentul de cînd a rămas un singur membru, acesta nu şi-a realizat dreptul de
reorganizare a societăţii;
- art.143 din Codul civil, potrivit căruia societatea în comandită se dizolvă dacă nu
mai are nici un comanditat sau nici un comanditar şi dacă, în decursul a 6 luni de la
retragerea ultimului comanditar sau ultimului comanditat, nu s-a reorganizat sau nu a
acceptat un alt comanditat sau comanditar;
- art.27 din Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) potrivit căruia gospo-
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dăria ţărănească poate fi lichidată prin hotărîrea instanţei de judecată la cererea moştenitorului sau a primăriei dacă nu a rămas nici un membru şi nici un moştenitor nu
doreşte să ţină mai departe gospodăria.
[Pct.13.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.10.2017]
[Pct.13.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 30.03.2009]
14. Examinarea acţiunii în dizolvare judiciară a agentului economic (art.87 din Codul civil).
14.1. Acţiunea de dizolvare judiciară a agentului economic poate fi înaintată în
cazurile prevăzute de art.87 din Codul civil după cum urmează:
a) constituirea ei este viciată;
b) actul de constituire nu corespunde prevederilor legii;
c) nu se încadrează în prevederile legale referitoare la forma ei juridică de organizare;
d) activitatea ei contravine ordinii publice;
d1) nu a depus, în decurs de 12 luni de la expirarea termenelor stabilite de lege, dări
de seamă contabile, fiscale şi statistice;
d2) capitalul social al ei este sub mărimea minimă obligatorie, mai mult de 6 luni.
e) există alte situaţii prevăzute de lege.
La depunerea în judecată a cererii privind dizolvarea persoanei pot fi anexate următoarele documente probatorii:
- Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii la Camera Înregistrării de Stat;
- Copia certificatului de atribuire a codului fiscal;
- Copia Statutului întreprinderii sau copia deciziei de fondare a întreprinderii,
- Informaţie din Registrele de evidenţă a eliberării şi distrugerii ştampilelor despre
faptul dacă agentului economic i-a fost eliberată autorizaţia de confecţionare sau distrugere a ştampilelor;
- Nota informativă de la Inspectoratul Fiscal de Stat despre prezentarea dărilor de
seamă fiscale;
- Copia notificărilor expediate de către Inspectoratul fiscal agentului economic despre neprezentarea dărilor de seamă fiscale;
- Informaţie de la Casa Teritorială de Asigurări Sociale despre faptul dacă contribuabilul are datorii la bugetul public de asigurări sociale;
- Informaţie de la Biroul Naţional de Statistică despre dările de seamă statistice şi
financiare;
- Copia bilanţului anual al societăţii ce atestă că valoarea activelor nete ale societăţii e mai mică decît mărimea capitalului social la expirarea a doi ani financiari
consecutivi;
- Informaţie de la Comisia Naţională a Pieţei Financiare despre neprezentarea copiilor de pe documentele de constituire, a listei persoanelor subscrise la acţiuni, precum
şi a altor documente prevăzute de lege pentru înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la
înfiinţarea societăţii;
Dacă se invocă constituirea viciată sau faptul că actul de constituire nu corespunde
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legii, se vor prezenta dovezi ce demonstrează constituirea viciată sau se va face trimitere
la cadrul normativ care confirmă că actul de constituire nu corespunde legii.
Unele probe se vor prezenta instanţei în dependenţă de temeiul invocat.
[Pct.14.1 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.10.2017]
[Pct.14.1 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 24.12.2012]
14.2. Dizolvarea în cazul în care este viciată constituirea agentului economic, include următoarele situaţii:
- instanţa de judecată poate hotărî dizolvarea societăţii pe acţiuni în cazul în care
este înfiinţată de un singur fondator dacă acesta este o societate comercială, constituită
la rîndul său, de asemenea dintr-o singură persoană (art.31, alin.6 din Legea privind
societăţile pe acţiuni). Calitatea procesuală activă o poate avea statul prin intermediul
Ministerului Finanţelor, precum şi orice persoană interesată. Intră în această categorie:
creditorii societăţii, care au interes la o lichidare cît mai rapidă şi eficientă a datoriilor
societăţii, creditorii fondatorului, care au interes în distribuirea către aceştia a părţii din
patrimoniu care li se cuvine în urma lichidării, ori chiar fondatorul pentru a obţine, în
urma lichidării, sumele care i se cuvin;
- alte cazuri de constituire considerate de lege ca fiind viciate, cu excepţia celor prevăzute de art.110 din Codul civil care constituie temeiuri de nulitate absolută.
14.3. Alin.3 din acelaşi articol prevede că instanţa de judecată poate dizolva persoana juridică dacă aceasta contravine interdicţiilor stabilite de Codul civil pentru
forma ei juridică de organizare. În acest context, este de menţionat că sub incidenţa
normei sus-menţionate cad întreprinderile de arendă, deoarece Codul civil nu prevede o asemenea formă juridică de organizare. De asemenea, în această categorie urmează a fi incluse asociaţiile de proprietari ai locuinţelor privatizate şi cooperativele
de construcţie a locuinţelor care nu au fost reorganizate în asociaţii de coproprietari
în condominiu potrivit art.3 (2) şi art.18 (4) din Legea condominiului în fondul locativ.
14.4. Legea prevede şi alte cazuri de dizolvare a agentului economic prin hotărîrea
instanţei de judecată:
- neprezentarea la Comisia Naţională a Pieţei Financiare a copiilor de pe documentele de constituire, a listei persoanelor subscrise la acţiuni, a altor documente prevăzute
de lege, pentru înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea sa (art.38 alin.(3)
din Legea privind societăţile pe acţiuni). Dreptul de a adresa o asemenea cerere îl are
orice fondator al societăţii, precum şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
- nerespectarea dispoziţiilor art.39 alin.(6) şi (7) din Legea privind societăţile pe
acţiuni (Orice acţionar poate cere dizolvarea dacă valoarea activelor nete ale societăţii,
potrivit bilanţului anual al societăţii, va fi mai mică decît mărimea capitalului social la
expirarea a 2 ani financiari consecutivi, cu excepţia primului an financiar, şi nu s-a solicitat adoptarea unei hotărîri prevăzute de lege, inclusiv cu privire la dizolvarea societăţii
sau răscumpărarea acţiunilor);
- neconvocarea de către societate timp de 2 ani consecutivi a adunării generale a acţionarilor, cu excepţia cazului suspendării societăţii în modul prevăzut de lege. Dreptul
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de a adresa o astfel de cerere îl are orice acţionar (art.53 alin.(15) al Legii privind societăţile pe acţiuni - temei introdus prin Legea 163/13.07.2007, în vigoare din 01.01.2008).
[Pct.14.4 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 30.03.2009]
14.5. Legislatorul a prevăzut şi temeiuri de dizolvare forţată a societăţii pe acţiuni
prin hotărîrea instanţei de judecată la cererea oricărui acţionar sau a Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare, în cazurile în care societatea:
- nu a format sau nu asigură ţinerea registrului registrul acţionarilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei;
- nu a asigurat mărimea minimă obligatorie a capitalului social sau nu a adoptat
o hotărîre de reorganizare sau dizolvare (art.981 al Legii privind societăţile pe acţiuni).
[Pct.14.5 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 24.12.2012]
[Pct.14.5 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 30.03.2009]
14.6. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi prevede în art.34 alin.2 lit.b)
pct.5) drept temei de lichidare prin hotărîre de judecată neprezentarea dărilor de seamă
contabile, fiscale şi statistice privind activitatea întreprinderii pe o perioadă ce depăşeşte
un an. în acest sens, urmează de reţinut, că odată cu intrarea în vigoare a Legii privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr.220-XVI
din 19.10.2007 la 30.05.2008, articolul 26 al căreia prevede posibilitatea radierii din oficiu a persoanei juridice din Registrul de stat, procedura poate deveni una extrajudiciară.
Astfel, dacă o persoană juridică este inactivă (în decurs de 12 luni de la data înregistrării nu depune dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu efectuează operaţii pe nici
un cont bancar), nu are datorii la bugetul public naţional, nu este fondator al unei persoane
juridice şi nu are filiale sau reprezentanţe, în privinţa ei se iniţiază procedura de radiere. În
termen de 3 zile de la adoptarea deciziei menţionate organul înregistrării de stat va publica
în Monitorul Oficial şi pe site-ul său oficial un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere, specificînd posibilitatea înaintării creanţelor în termen de 6 luni de la data publicării
avizului. Dacă în termenul menţionat nu au fost înaintate cereri şi creanţe, are loc radierea
extrajudiciară a persoanei, în caz contrar procedura se va transforma în una judiciară.
Dispoziţiile menţionate se vor aplica şi persoanelor fizice, care practică activitate
de întreprinzător şi sunt înregistrate în Registrul de Stat în calitate de întreprinzători
individuali, reieşind din prevederile art.26 alin.(3) Cod civil.
[Pct.14.6 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.7 din 24.12.2010]
[Pct.14.6 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 30.03.2009]
15. Dizolvarea persoanei juridice se pronunţă, la cererea participantului (asociatului, acţionarului, membrului), a procurorului, a Serviciului Fiscal de Stat sau a organului, care a efectuat înregistrarea de stat a persoanei juridice.
[Pct.15 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.29 din 16.10.2017]
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16. La cererea reclamantului, instanţa de judecată printr-o încheiere poate pune
bunurile pîrîtului sub administrare fiduciară, desemnînd unul sau mai mulţi administratori fiduciari cu determinarea limitelor împuternicirilor şi a remuneraţiei lor. Punerea bunurilor agentului economic sub administrare fiduciară constituie o măsură de
asigurare care urmează a fi aplicată potrivit prevederilor art.88 din Codul civil şi cap.
XIII din Codul de procedură civilă. Legea nu specifică care sunt condiţiile ce trebuie
să le întrunească persoana pentru a fi desemnată în calitate de administrator fiduciar,
de aceea prin analogie se vor aplica dispoziţiile art.90 din Codul civil privind calităţile
solicitate pentru lichidator.
Instanţa de judecată, la cererea reclamantului, poate lua şi alte măsuri de asigurare
prevăzute de art.175 din Codul de procedură civilă.
17. În cazul instituirii administrării fiduciare, organele agentului economic nu
pot emite decizii fără acordul prealabil al administratorului fiduciar, iar persoanele cu
drept de reprezentare a agentului economic nu pot încheia acte juridice fără participarea administratorului fiduciar, dacă instanţa de judecată nu dispune altfel (art.88,
alin.2 din Codul civil). Alin.4 al art.88 din Codul civil obligă administratorul fiduciar
să notifice organul de stat care a efectuat înregistrarea agentului economic despre
încheierea judecătorească adoptată şi să-i comunice informaţiile care se cer de la un
administrator.
18. Din oficiu sau la cererea întemeiată a persoanei interesate, cu citarea participanţilor procesului, în şedinţă de judecată instanţa poate decide modificarea sau anularea
încheierii de instituire a administrării fiduciare (art.88, alin.3 din Codul civil, art.179,
art.180 din Codul de procedură civilă).
19. După admiterea spre examinare a cererii, în toate cazurile, cu excepţia celui
cînd se invocă nulitatea agenţilor economici (art.110 din Codul civil), instanţa de judecată va acorda agentului economic termen pentru a se conforma prevederilor legii
(alin.2 al art.87 din Codul civil). Instanţa de judecată va acorda termen în dependenţă de
complexitatea acţiunilor ce necesită a fi întreprinse. Această încheiere, care prin natura
sa împiedică examinarea acţiunii, poate fi contestată de participanţi în ordinea stabilită
de lege (art.423 din Codul de procedură civilă).
Acest caz nu are drept efect suspendarea procesului. În cadrul acestui termen, participanţii procesului nu vor fi lipsiţi de dreptul de a solicita instanţei de judecată să soluţioneze chestiuni de ordin procedural, cum ar fi cele legate de instituirea administrării
fiduciare şi altele de acest gen.
20. În cazul în care în termenul acordat, agentul economic va corespunde prevederilor legii, instanţa de judecată va înceta procesul dacă reclamantul va renunţa la acţiune. În caz contrar, instanţa de judecată va examina fondul cauzei şi va adopta o hotărîre
de respingerea acţiunii.
21. Dacă instanţa admite cererea de dizolvare, ea va emite o hotărîre, în dispozitivul
căreia va indica:
a) dizolvarea persoanei juridice în vederea lichidării sau încetarea calităţii de întreprinzător individual;
b) denumirea corectă a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual ce
urmează a fi lichidat, cu specificarea numărului de înregistrare şi a codului fiscal;
c) desemnarea lichidatorului sau lichidatorilor,
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d) termenul de înaintare a creanţelor, care, potrivit art.92 din Codul civil, nu poate
fi mai mic de 6 luni;
e) punerea în sarcina lichidatorului a obligaţiei de a prezenta spre publicare în Monitorul Oficial al RM, în două ediţii consecutive, a avizului despre lichidarea agentului
economic şi de a informa în termen de 15 zile fiecare creditor despre lichidare şi despre
termenul de înaintare a creanţelor.
După ce hotărîrea de dizolvare devine definitivă, instanţa de judecată va expedia,
potrivit prevederilor art.89 alin.(2) CC, o copie organului care a efectuat înregistrarea de
stat a persoanei: Camerei Înregistrării de Stat (în cazul dizolvări persoanelor juridice sau
încetării calităţii întreprinzătorilor individuali), sau primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei hotare deţine teren gospodăria ţărănească (de fermier).
[Pct.21 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 24.12.2012]
[Pct.21 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 04.07.2005]
22. Prin derogare de la normele generale privind executarea hotărîrilor judecătoreşti, hotărîrea pronunţată cu privire la dizolvarea agentului economic va putea produce efecte faţă de terţi doar după îndeplinirea anumitor condiţii: publicarea hotărîrii
în modul prevăzut de lege, expirarea unui anumit termen de la publicare, înregistrarea
hotărîrii la organul care a efectuat înregistrarea de stat a agentului economic.
23. Potrivit art.86, alin.6 din Codul civil, la data dizolvării agentului economic, administratorul acesteia devine lichidator dacă prin hotărîrea de dizolvare instanţa de judecată nu desemnează în calitate de lichidator o altă persoană. Din moment ce un agent
economic s-a dizolvat, administratorii încetează a mai fi organe de funcţionare activa a
societăţii şi nu mai sunt în drept să iniţieze noi operaţii comerciale. Este de menţionat
că la aceste operaţii nu se referă acţiunile de ocrotire a drepturilor existente, cum ar fi:
intentarea unei acţiuni în justiţie, declararea unei căi de atac împotriva unei hotărîri
judecătoreşti sau alte acte asemănătoare.
24. În cazul desemnării lichidatorului, acesta are obligaţia de a notifica despre acest
fapt organul care a efectuat înregistrarea de stat a agentului economic, anexînd hotărîrea judecătorească respectivă, şi comunică despre sine informaţiile care se cer de la
un administrator, inclusiv: numele, domiciliul, numărul actului de identitate şi codul
personal, specimenul semnăturii sale.
Notificarea se va efectua în termen de 3 zile de la numirea sa (acest termen va curge
de la data rămînerii definitive a hotărîrii instanţei de judecată) în condiţiile prevăzute la
art.23 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Nr.220/19.10.07, în vigoare din 30.05.08.
[Pct.24 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 24.12.2012]
25. Este important de reţinut că potrivit alin.1 al art.90 din Codul civil, în calitate de lichidator poate fi desemnată orice persoană fizică majoră cu capacitate deplină
de exerciţiu care are cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliază pe teritoriul ei. Potrivit aceluiaşi articol, prin lege pot fi stabilite condiţii suplimentare pentru persoana
lichidatorului. Suplimentar calităţilor prevăzute de Codul civil, lichidatorul trebuie
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să corespundă şi cerinţelor stabilite de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (art.35, alin.2), care este o lege specială în ceea ce priveşte regimul juridic al
întreprinderilor, după cum urmează: persoană cu studii superioare, care dispune de
cunoştinţe şi experienţă în domeniu şi este înregistrată în calitate de întreprinzător
individual.
26. Instanţele vor reţine, că începînd cu 28.04.2006, executorul judecătoresc nu mai
poate fi numit în calitate de lichidator. Astfel, prin Legea nr.64-XVI din 30.03.2006, MO
nr.66-69/273 din 28.04.2006, au fost operate modificări în Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, fiind exclusă ultima propoziţie la art.35 pct.2 alin.(2).
[Pct.26 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 24.12.2012]
[Pct.26 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.6 din 30.03.2009]
27. Alin.5 al art.90 din Codul civil substituie noţiunea comisia de lichidare, reglementînd situaţia desemnării mai multor lichidatori. Este important a se menţiona că instanţa de judecată va desemna lichidatori de fiecare dată cînd legea specială
prevede că urmează a fi desemnată comisia de lichidare. Astfel, în cazul unei societăţi
pe acţiuni, potrivit art.97, alin.7 din Legea privind societăţile pe acţiuni, instanţa de
judecată va desemna nu unul, ci mai mulţi lichidatori. Şi, în cazul în care statul sau
unitatea administrativ-teritorială deţine mai mult de 30% din acţiunile cu drept de vot
ale societăţii pe acţiuni instanţa va desemna un reprezentant al acestora în calitate de
lichidator.
28. Lichidatorul, după înregistrarea desemnării sale la Camera Înregistrării de Stat,
va publica în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, în două ediţii consecutive, un
aviz, dar nu dispozitivul hotărîrii instanţei de judecată, despre lichidarea întreprinderii
şi, în termen de 15 zile, îl va informa pe fiecare creditor cunoscut despre lichidare şi
despre termenul de înaintare a creanţelor.
[Pct.28 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 30.03.2009]
29. Publicarea avizului despre lichidarea întreprinderii în „Monitorul Oficial al
Republicii Moldova” se face din contul persoanei care a introdus acţiunea de dizolvare,
acestea urmînd a fi recuperate ulterior în mod preferenţial din activele agentului economic dizolvat.
[Pct.29 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 04.07.2005]
30. Legea (art.92 CC) acordă un termen de 2 luni de la data publicării avizului în
„Monitorul Oficial al Republicii Moldova” şi pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat pentru înaintarea de către creditori a creanţelor sale. Aceeaşi normă
a legii acordă instanţei dreptul de a stabili un termen mai lung, dar care nu va depăşi
4 luni.
[Pct.30 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.29 din 16.10.2017]
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31. Instanţa de judecată va exercita controlul asupra executării hotărîrii judecătoreşti de către lichidator şi de către organul care a efectuat înregistrarea de stat a agentului economic respectiv.
Astfel, după expirarea termenului stabilit, instanţă urmează să solicite persoanei
responsabile (dacă nu i-a fost prezentată) dovada publicării în MO în două ediţii consecutive a avizului despre lichidarea agentului economic, prezentarea concluziei despre
situaţia economico-financiară a agentului în proces de lichidare.
[Pct.31 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 24.12.2012]
[Pct.31 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 30.03.2009]
32. Potrivit art.90, alin.4 din Codul civil, lichidatorul are aceleaşi împuterniciri,
obligaţii şi responsabilităţi ca şi administratorul în măsura în care acestea sunt compatibile cu activitatea de lichidator. Potrivit art.61 din Codul civil, raporturile dintre
persoana juridică şi cei care alcătuiesc organele sale executive sunt supuse prin analogie
regulilor mandatului dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel. Ca urmare,
lichidatorul (lichidatorii) este tot un mandatar al societăţii, cu specificul că mandatul lui
se rezumă la operaţiunile necesare lichidării. În cazul lichidatorilor, aceştia vor reprezenta agentul economic în comun dacă prin hotărîre nu se prevede altfel. Reprezentarea
în comun presupune că acţiunile de lichidare a agentului economic trebuie întreprinse
şi acceptate de toţi lichidatorii, în caz contrar acestea nu produc efecte.
33. Prima operaţie pe care o fac lichidatorii este aceea de a întocmi, împreună cu
administratorii un inventar şi un bilanţ, pentru a se constata situaţia exactă a pasivului
şi activului. De asemenea, lichidatorii preiau de la administratorii agenţilor economici
registrele societăţii şi dosarele cu actele acesteia. Pe tot timpul desfăşurării procedurii
lichidării, lichidatorii vor ţine un registru unde vor înscrie toate operaţiile făcute, în
ordine cronologică.
Astfel, lichidatorii vor finaliza operaţiunile curente, vor reprezenta agentul economic în faţa instanţelor judecătoreşti, vor încasa creanţele agentului economic şi vor
transforma în bani bunuri pentru satisfacerea creanţelor creditorilor şi, în eventualitatea rămînerii unui activ, îl vor împărţi între participanţi în ordinea aprobată de instanţa
de judecată.
34. Lichidatorilor le este interzis să deschidă operaţii comerciale care nu sunt necesare lichidării, să gajeze imobilele agentului economic, să împartă asociaţilor sumele,
inclusiv în formă de avans, ce li s-ar fi cuvenit după lichidare, înainte de plata creditorilor societăţii. Lichidatorul poate încheia noi acte juridice doar în măsura în care este
necesar pentru lichidare. Dacă lichidatorul nu respectă aceste interdicţii, va răspunde
personal şi solidar atît faţă de societate, cît şi faţă de terţi.
35. Legea (art.92, art.93 din Codul civil) acordă lichidatorului prerogativa de a recunoaşte sau nu creanţele înaintate de creditori. Creanţele întemeiate pe un titlu executoriu sau pe o hotărîre judecătorească nu pot fi respinse de lichidator sau contestate
de vreun participant la proces în cadrul procedurii de lichidare. Este de menţionat că
hotărîrea de dizolvare în afara procesului insolvabilităţii nu are drept efect scadenţa
creanţelor neajunse la scadenţă (art.art.94 din Codul civil).
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36. În termen de 15 zile de la data expirării termenului de înaintare a creanţelor,
lichidatorul este obligat să întocmească bilanţul provizoriu de lichidare care să reflecte
valoarea de bilanţ şi valoarea de piaţă a activelor, inclusiv creanţele, datoriile agentului
economic recunoscute de lichidator şi datoriile care se află pe rol în instanţa judecătorească (art.93, alin.1 al Codului civil).
Ca anexă la bilanţul provizoriu de lichidare a agentului economic pentru aprecierea
valorii patrimoniului sau lipsei acestuia se vor prezenta:
- Raportul financiar şi bilanţul contabil cu situaţia activelor şi pasivelor întreprinderii, raportul privind rezultatele financiare, raportul privind fluxul mijloacelor băneşti
pentru ultimii ani;
- Informaţia de la ÎS „Registru” despre mijloacele de transport deţinute, după caz,
informaţia de la „Intehagro” despre tehnica agricolă deţinută;
- Informaţie de la Oficiul Cadastral despre bunurile deţinute pe întreg teritoriul ţării;
- Informaţie de la Serviciul Vamal despre tranzacţiile de import-export efectuate de
agentul economic în ultimii ani;
- Informaţie despre toate conturile bancare deţinute;
- Informaţie de la primărie despre faptul că, conducătorul întreprinderii individuale nu se află pe teritoriul raionului, comunei şi că întreprinderea nu activează.
Pentru verificarea valorilor mobiliare deţinute de agentul economic se va reţine că,
deoarece Comisia Naţională a Pieţei Financiare (fosta Comisie Naţională a Valorilor
Mobiliare) nu ţine registrul deţinătorilor de valori mobiliare a societăţilor pe acţiuni,
informaţia urmează a fi solicitată de la Registratorii Independenţi – participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, lista cărora o deţine CNPF.
[Pct.36 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.10.2017]
[Pct.36 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 24.12.2012]
37. Dacă din bilanţul provizoriu de lichidare rezultă un excedent al pasivelor faţă
de active, lichidatorul depune cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate. Intentarea procesului de insolvabilitate faţă de persoana juridică constituie
temei pentru încetarea procedurii de lichidare a acesteia. Lichidatorul poate continua
procedura de lichidare, fără a intenta procesul de insolvabilitate, cu acordul tuturor creditorilor validaţi, cu condiţia că pe rolul instanţelor de insolvabilitate nu există cereri
privind contestarea refuzului de validare a creanţelor sau termenul de contestare nu a
expirat, precum şi în cazul în care nu există creditori.
[Pct.37 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.29 din 16.10.2017]
38. În cazul în care unul din creditori nu-şi dă acordul pentru continuarea procedurii de lichidare, lichidatorul va fi obligat să intenteze o acţiune de insolvabilitate în
conformitate cu Legea insolvabilităţii. În acest caz, lichidatorul nu va înainta instanţei
bilanţul provizoriu de lichidare spre aprobare şi nu va întreprinde acţiuni de împărţire
a activelor.
Se atenţionează instanţele că, la 14.03.2013, va intra în vigoare Legea insolvabilităţii
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nr.149 din 29.06.2012, care instituie şi o procedură simplificată a falimentului. Aceasta
se va aplica debitorilor aflaţi în starea de insolvabilitate, care se încadrează în una din
următoarele categorii:
- întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), titulari ai patentei
de întreprinzător;
- persoane juridice care nu deţin nici un bun în patrimoniul lor ori ale căror bunuri
sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile procesului şi nici un creditor sau terţ nu
se oferă să avanseze ori să garanteze sumele corespunzătoare;
- societăţi comerciale şi necomerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive;
- debitori care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de restructurare prevăzută de Legea insolvabilităţii. Procedura simplificată a falimentului se va desfăşura în
conformitate cu Capitolul IV, Secţiunea a 4-a din Lega insolvabilităţii nr.149/29.06.2012.
Astfel, odată ce lichidatorul debitorului constată că activele societăţii aflate în proces de lichidare (voluntară sau forţată) sunt insuficiente pentru lichidarea creanţelor,
el este obligat să depună în instanţa de insolvabilitate o cerere introductivă în termen
de cel mult 30 de zile de la constatarea acestor circumstanţe, iar instanţa urmează să
declare, prin hotărîre, întreprinderea insolvabilă şi să iniţieze procedura simplificată a
falimentului sau să respingă cererea introductivă în cel mult 30 de zile de la depunerea
acesteia.
În cazul respingerii cererii date, hotărîrea judecătorească serveşte drept temei pentru continuarea procedurii de lichidare a societăţii conform legislaţiei civile.
[Pct.38 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.10.2017]
[Pct.38 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 24.12.2012]
39. Instanţa de judecată se va expune asupra bilanţului provizoriu de lichidare printr-o încheiere, adoptată în baza materialelor din dosar, în şedinţă de judecată, cu citarea
participanţilor.
Instanţa de judecată va refuza aprobarea bilanţului provizoriu de lichidare dacă
unul din creditori a înaintat o acţiune de insolvabilitate.
[Pct.39 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.10.2017]
40. Doar după aprobarea bilanţului de lichidare, lichidatorul va purcede la achitarea creanţelor şi repartizarea activelor în termenele, modul şi ordinea stabilită în art.95
CC.
[Pct.40 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.10.2017]
41. După repartizarea activelor nete, lichidatorii vor solicita organului înregistrării
de stat radierea din registru a agentului economic.
În cazul în care este în vigoare hotărîrea instanţei de judecată privind lichidarea
şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat, depunerea altor documente nu este
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necesară (art.24 alin.(3) din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi
a întreprinzătorilor individuali).
Pînă la solicitarea radierii din Registrul de stat, persoana juridică în lichidare este
obligată să închidă contul bancar şi să predea ştampila pentru distrugere organului abilitat.
[Pct.41 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 30.03.2009]
42. Potrivit art.664 din Codul civil, în cazul lichidării persoanei juridice (debitor
sau creditor) obligaţia sau creanţa acesteia se stinge, dacă acestea nu sunt transmise
prin lege unei alte persoane. Însă, creditorul va putea cere satisfacerea creanţei sale în
cazul redeschiderii procedurii de lichidare în conformitate cu art.100 din Codul civil, în
cadrul căruia se va considera ca fiind existentă persoana juridică.
43. În cazul în care organul competent al administraţiei publice (Comisia Naţională
a Pieţei Financiare) retrage autorizaţia de activitate a agentului economic, dizolvarea
acestuia se va face doar pe cale judiciară cu respectarea procedurii indicate mai sus (inclusiv cu acordarea termenului de către instanţă pentru aducerea agentului economic în
conformitate cu prevederile legii). În aceste cazuri, se va considera că odată cu intrarea
în vigoare a Codului civil din 6 iunie 2002 au fost abrogate prevederile care atribuiau
în competenţa organelor administraţiei publice centrale dreptul de a dizolva (lichida)
agentul economic căruia i s-a retras licenţa. Această concluzie se trage din art.86 şi art.89
din Codul civil care prevăd că hotărîrea de dizolvare se ia de organul executiv, adunarea
generală a participanţilor sau de instanţa de judecată în cazurile strict stabilite de lege.
[Pct.43 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.6 din 30.03.2009]
[Pct.44 exclus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 24.12.2012, pct.45 devine pct.44]
44. Lichidarea persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător poate fi dispusă de instanţa de judecată şi în cadrul dosarului penal în calitate de pedeapsă
penală (art.63, art.64 ale Codului penal). În acest caz, consecinţele dizolvării vor fi aplicate în conformitate cu legislaţia civilă.
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 22 noiembrie 2004
Nr. 38

Valeria ȘTERBEȚ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei
ce reglementează asigurarea acţiunii la judecarea cauzelor civile
nr. 32 din 24.10.2003
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2003, nr.12, pag.6
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.18 din 05.03.2018
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din 15.04.2013
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008
Studierea practicii judiciare a demonstrat că judecătoriile din ţară în general aplică
corect legislaţia procesuală şi materială la soluţionarea cererilor părţilor litigante de asigurare a acţiunii.
Totodată s-a constatat că în cadrul judecării cauzelor civile instanţele judecătoreşti
nu au o poziţie unitară în privinţa multor aspecte ale aplicării dispoziţiilor reglementate
de art.art.174-182 Cod de procedură civilă. Uneori se comit greşeli care reduc eficienţa
asigurării acţiunii şi, prin urmare, în finalul procesului judiciar, hotărîrea judecătorească nu mai poate fi executată.
În scopul înlăturării deficienţelor existente şi asigurării caracterului unitar al practicii judiciare, Plenul Curţii Supreme de Justiţie, în temeiul dispoziţiilor art.2 lit.e), art.16
lit.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie şi art.17 Cod de procedură civilă,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se atenţionează instanţele judecătoreşti că asigurarea acţiunii contribuie real la
executarea ulterioară a hotărîrii judecătoreşti adoptate şi astfel constituie un mijloc eficient de protecţie a drepturilor subiective ale participanţilor la proces.
Măsurile de asigurare pot fi aplicate atît pe marginea acţiunii principale, cît şi în
cadrul acţiunii reconvenţionale.
Asigurarea acţiunii civile constă dintr-o totalitate de măsuri silite temporare dispuse de către judecător sau instanţa de judecată la solicitarea părţii interesate, menite să
garanteze executarea efectivă a unei hotărîri judecătoreşti definitive.
Aceste măsuri au următoarele particularităţi:
- sunt urgente (chestiunea privind aplicarea sau refuzul aplicării lor se soluţionează
rapid şi într-o procedură simplificată);
- au un caracter temporar;
- au drept scop apărarea drepturilor patrimoniale ale solicitantului;
- urmează să fie în concordanţă cu obiectul acţiunii.
[Pct.1 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din 15.04.2013]
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2. Suportul normativ al asigurării civile de către instanţele judecătoreşti din RM
este nu doar în codul de procedură civilă, ci şi în alte legi organice:
- Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000;
- Codul de executare nr.443 din 24.12.2004 Cartea întîi;
- Legea nr.161 din 12.07.2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale;
- Legea nr.23 din 22.02.2008 cu privire la arbitraj;
- Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor;
- Legea nr.39 din 29.02.2008 privind protecţia soiurilor de plante;
- Legea nr.50 din 07.03.2008 privind protecţia invenţiilor;
- Legea nr.66 din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumiri de
origine şi specialităţilor tradiţionale garantate;
- Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
- Legea nr.64 din 23.04.2010 privind libertatea de exprimare;
- Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012;
- Legea nr.548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;
- Legea nr.550 din 21.07.1995 privind instituţiile financiare;
- Legea nr.192 din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
[Pct.2 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.18 din 05.03.2018]
[Pct.2 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.3 din 15.04.2013]
3. Potrivit art.174 CPC, acţiunea poate fi asigurată doar la cererea participanţilor
la proces. La aceştia se referă: reclamantul, pîrîtul, intervenienţii, procurorul, persoanele care, conform art.7 alin.(2), art.73 şi 74 CPC, sunt împuternicite să adreseze
în instanţă cereri în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unor
persoane.
Totodată, se va reţine că unele legi prevăd, în mod excepţional, dreptul instanţei
de judecată de a asigura acţiunea şi fără demersul respectiv din partea participanţilor.
Cu titlu de exemplu menţionăm: art.24 din Legea insolvabilităţii nr.140 din 29.06.2012,
art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000 ş.a.
Deşi unele legi prevăd, în mod excepţional, dreptul instanţei de judecată de a asigura acţiunea şi fără demersul respectiv din partea participanţilor, la soluţionarea acestei
probleme, instanţele de judecată urmează să ţină cont de principiul contradictorialităţii
şi egalităţii părţilor în drepturile procedurale prevăzut de art.24 CPC, astfel încît nici
una din părţi să nu fie avantajată sau defavorizată în raport cu cealaltă.
Asigurarea acţiunii poate fi solicitată concomitent cu înaintarea cererii de chemare
în judecată fiind înserată în conţinutul acesteia, precum şi printr-un act separat, anexat
la aceasta sau depus ulterior.
Se atenţionează instanţele că, potrivit modificărilor operate în articolul 177 CPC
prin Legea nr.155 din 05.07.2012, cererea de asigurare a acţiunii urmează a fi motivată,
indicîndu-se în aceasta motivele şi circumstanţele pentru care se solicită asigurarea acţiunii.
Instanţele vor reţine că solicitările privind aplicarea sechestrului pe bunurile imobile sau mobile, fără a le individualiza sau indica exact, pot fi admise de instanţă întrucît
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asemenea formulări pot fi justificate de faptul că, deşi solicitantul a depus toată diligenţa, nu a reuşit să afle informaţia necesară.
În asemenea cazuri, judecătorul sau instanţa va emite titluri executorii, accentuînd
sarcina executorilor judecătoreşti de a evalua bunurile imobile pe care se aplică sechestrul, de a identifica sumele de bani disponibile în conturile debitorului în oricare din
băncile din RM şi de a nu depăşi valoarea acţiunii.
[Pct.3 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.3 din 15.04.2013]
4. Reieşind din stipulările art.174 CPC, cererea de asigurare a acţiunii poate fi depusă doar în instanţa de judecată unde este înaintată acţiunea principală.
Asigurarea acţiunii este posibilă în orice fază a procesului pînă la etapa în care hotărîrea judecătorească devine definitivă – prima instanţă, apel.
Pentru a evita confuziile la interpretarea art.258 CPC, se va reţine că, după pronunţarea hotărîrii, judecătoria, ca instanţă competentă, se desesizează de examinarea cauzei
civile, respectiv de toate aspectele referitoare la fond (exceptînd art.249-252 CPC). Pînă
la depunerea cererii de apel, nici o instanţă judecătorească nu se poate implica în aspecte
referitoare la o cauză civilă soluţionată deja printr-o hotărîre nedefinitivă. Asigurarea
acţiunii în acest interval de timp este imposibil de realizat, or, dosarul nu este pe rolul
vreunei instanţe judecătoreşti. Art.258 CPC, care există acum, era aplicabil în tandem
cu art.257 CPC care a fost abrogat.
Asigurarea acţiunii se face imediat după consumarea fazei de primire a cererii de
chemare în judecată, aşa cum prevede art.177, alin.(2), propoziţia a 2-a CPC.
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din 15.04.2013]
5. Conform prevederilor art.175 CPC, judecătorul sau instanţa este în drept să aplice următoarele măsuri de asigurare:
a) să pună sechestru pe bunurile sau pe sumele de bani ale pîrîtului, inclusiv pe cele
care se află la alte persoane;
b) să interzică pîrîtului săvîrşirea unor anumite acte;
c) să interzică altor persoane săvîrşirea unor anumite acte în privinţa obiectului în
litigiu, inclusiv transmiterea de bunuri către pîrît sau îndeplinirea unor alte obligaţii
faţă de el;
d) să suspende vînzarea bunurilor sechestrate în cazul intentării unei acţiuni de
ridicare a sechestrului de pe ele (radierea din actul de inventar);
e) să suspende urmărirea, întemeiată pe un document executoriu, contestat de către
debitor pe cale judiciară.
Se atenţionează instanţele de judecată că măsurile de asigurare enumerate în art.175
CPC nu sunt exhaustive şi judecătorul sau instanţa poate aplica, după caz, şi alte măsuri
de asigurare a acţiunii care să corespundă scopurilor specificate la art.174 CPC. Depăşirea scopului asigurării acţiunii va echivala cu o încălcare gravă a drepturilor părţii opuse
în cadrul procesului civil.
Astfel, nu se justifică de scopul legitim şi nici de principiul procesului echitabil asigurarea acţiunii prin „suspendarea executării contractului de locaţiune” ori „interzice-
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rea de a desfăşura activitate de antreprenoriat în spaţiile închiriate” sau „interzicerea
semnării contractelor de prestări de servicii” atunci cînd se cere declararea nulităţii contractelor respective. În asemenea cazuri, instanţa riscă nu doar să se pronunţe asupra
fondului cauzei altfel decît prin hotărîre judecătorească, ci şi să-şi depăşească atribuţiile,
aducînd atingere activităţilor care sunt protejate de lege.
Prin derogare de la prevederile alin.(1) şi (2) art.21 din Legea contenciosului administrativ, până la soluţionarea definitivă a cauzei, nu poate fi suspendată executarea actelor administrative, prevăzute la art.241, precum şi executarea actelor Băncii Naţionale
a Moldovei, referitoare la retragerea licenţei băncii şi la măsurile impuse de Banca Naţională a Moldovei, în procesul de lichidare a băncii, fiind aplicabile dispoziţiile art.38
alin.(7) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995.
Cererile ce vizează suspendarea executării actelor Băncii Naţionale se examinează
în condiţiile Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.
Prin derogare de la prevederile alin.(1) şi (2) ale art.21 din Legea contenciosului
administrativ nr.793 din 10.02.2000, cererea de suspendare a executării deciziilor
Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor ce vizează sistarea executării
activităţii sau tranzacţiei suspecte, se examinează în condiţiile Legii nr.190-XVI din
26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
La fel, nu este legală interdicţia pîrîtului sau a altor persoane de a părăsi ţara ca
măsură de asigurare a acţiunii, întrucît aceasta este măsură de asigurare a executării hotărîrii (art.64 CE) şi, fiind aplicată în cursul examinării cauzei civile, va avea un caracter
ilegal şi va afecta libertatea de circulaţie a persoanelor. Pot fi admise concomitent mai
multe măsuri de asigurare a acţiunii, dacă valoarea bunurilor sechestrate nu depăşeşte
valoarea acţiunii.
[Pct.5 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.18 din 05.03.2018]
[Pct.5 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din 15.04.2013]
6. Se atenţionează instanţele judecătoreşti asupra faptului că necesitatea aplicării
măsurilor de asigurare este dictată de posibilitatea executării viitoarei hotărîri.
Reieşind din acest scop, întru evitarea unor atingeri ale bunei funcţionări a activităţii persoanelor fizice şi juridice, art.176 CPC prevede modalitatea aplicării sechestrului
pe bunuri.
Astfel punerea sechestrului pe bunurile organizaţiei sau ale cetăţeanului cu statut
de întreprinzător, în cazul asigurării acţiunii, se efectuează în următoarea ordine:
a) în primul rînd – pe bunurile pîrîtului care nu participă nemijlocit la procesul de
producţie: valorile mobiliare, mijloacele băneşti de pe conturile pîrîtului, valuta, autoturismele, obiectele de desing din oficii şi alte bunuri;
b) în al doilea rînd – pe produsele finite (marfă), precum şi pe alte bunuri materiale
care nu participă nemijlocit în procesul de producţie şi nu sunt destinate utilizării în
producţie;
c) în al treilea rînd – pe bunurile imobiliare, precum şi pe materia primă, materiale,
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maşini, unelte, utilaje, instalaţii, echipamente şi alte mijloace fixe, destinate pentru a fi
folosite nemijlocit în producţie;
d) în al patrulea rînd – pe bunurile transmise altor persoane.
7. Potrivit prevederilor art.176 alin.2 CPC, judecătorul sau instanţa de judecată,
aplicînd ca măsură de asigurare sechestrarea bunurilor, urmează a ţine cont de valoarea
revendicărilor din acţiune. Prin urmare, este important ca judecătorul sau instanţa de
judecată să verifice dacă reclamantul a indicat corect valoarea acţiunii în strictă conformitate cu prevederile art.87 CPC.
Concomitent, se atenţionează că judecătorul sau instanţa de judecată la determinarea cuantumului valorii bunurilor sechestrate urmează să ţină cont de mărimea taxei de
stat care va fi inclusă în valoarea acestor bunuri.
8. Se explică instanţelor judecătoreşti că după aplicarea măsurilor de asigurare în
privinţa bunului, încheierea adoptată face opozabil sechestrul tuturor acelora care vor
dobîndi vreun drept asupra bunului respectiv.
Articolul 232 CC prevede că actul juridic prin care s-a dispus de un bun referitor
la care, prin lege sau de instanţa de judecată, sau de un alt organ abilitat, este instituită
în favoarea unor persoane o interdicţie cu privire la dispoziţie, poate fi declarat nul de
instanţa de judecată la cererea persoanelor în favoarea cărora este instituită interdicţia.
9. La judecarea pricinilor ce rezultă din raporturile juridice reglementate în baza
contractului de gaj este necesar de a asigura acţiunea prin aplicarea legislaţiei procesuale, deoarece însăşi gajul este o modalitate de asigurare a obligaţiunii.
Concomitent, se explică instanţelor judecătoreşti că la examinarea altor litigii, cu
excepţia celor reglementate de legea gajului ca obiect al măsurilor de asigurare în favoarea reclamantului poate fi şi bunul deja gajat conform contractului de gaj.
10. Legea nu determină categoriile concrete de acţiuni care pot fi asigurate şi nici nu
stipulează că pot fi asigurate numai acţiunile cu caracter patrimonial.
Paguba morală presupune compensarea suferinţelor morale exprimată în sume băneşti. Deci, acţiunea privind restituirea pagubei morale, de asemenea, poate fi asigurată,
cu toate că această pagubă nu este materială, deoarece în cazul admiterii acţiunii executarea hotărîrii constă în perceperea unei sume băneşti care, în unele cazuri, se poate
referi şi la averea debitorului.
11. Art.89 din Codul de executare, republicat în MO, nr.214-220/704 din 05.11.2010,
specifică bunurile care nu pot fi urmărite, deci nu pot constitui obiect al măsurilor de
asigurare. La acestea se referă bunurile strict necesare uzului personal şi casnic al debitorului, bunurile din domeniul public al statului, produse agricole perisabile etc.
Lista produselor agricole perisabile care nu pot fi urmărite (fructe şi legume în stare
proaspătă, frunze de tutun verzi, albine ş.a.) e stabilită la anexa nr.2 a Hotărîrii Guvernului nr.1538 din 27.11.2002.
[Pct.11 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din 15.04.2013]
[Pct.11 în redacţia Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
12. Poate constitui obiect al măsurii de asigurare orice bun ori o universalitate de
bunuri care se află în circuitul civil, indiferent de faptul în a cui posesie se află ele, precum şi orice drept patrimonial sau creanţă bănească.
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Se atenţionează instanţele judecătoreşti că, potrivit prevederilor art.95 şi 97 al Codului de executare al RM, pot fi urmărite atît bunurile personale ale debitorului, cît şi
partea socială (participaţiunea) care-i aparţine într-o proprietate comună (indiferent de
forma organizatorico-juridică a societăţilor comerciale), cota-parte din proprietatea în
devălmăşie a soţilor.
[Pct.12 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 15.04.2013]
[Pct.12 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 22.12.2008]
13. Partea socială a membrului societăţii cu răspundere limitată reprezintă o fracţiune din capitalul social al SRL şi poate fi obiect al măsurii de asigurare.
14. Se atenţionează instanţele de judecată că în cazul urmăririi participaţiunii unui
membru al societăţii în nume colectiv sau al cooperativelor, urmărirea participaţiunii
poate avea loc doar în cazul insuficienţei unui alt patrimoniu al pîrîtului. Suportul legal
este stipulat în art.art.133, 177 CC.
15. Pot constitui obiect al măsurilor de asigurare acţiunile şi obligaţiunile societăţii pe acţiuni. Instanţa de judecată sau judecătorul urmează a informa societatea
pe acţiuni respectivă, pentru ca aceasta, în conformitate cu prevederile art.164 CC,
să facă menţiune despre măsurile aplicate în registrul deţinătorilor de acţiuni sau
obligaţiuni.
16. Membrii cooperativelor de construcţie a locuinţelor, garajelor şi ai altor cooperative, care au depus întreaga cotă de participare pentru locuinţa, garajul sau altă
construcţie ce li s-a dat spre folosinţă, dobîndesc dreptul de proprietate asupra acestor
bunuri şi ele pot fi urmărite, deci pot constitui obiect al acţiunii de asigurare.
17. Bunurile dobîndite de soţi în perioada căsătoriei le aparţin cu drept de proprietate comună în devălmăşie.
Fiecare soţ răspunde pentru obligaţiile proprii cu bunurile proprietate personală şi
cu cota-parte din proprietatea în devălmăşie.
Concomitent, se atenţionează că, reieşind din esenţa prevederilor art.24 din Codul
familiei, soţii urmează să răspundă cu întreg patrimoniul lor pentru obligaţiile care au
fost asumate în interesul familiei, fie şi numai de către unul din ei, dacă prin aceasta au
sporit bunurile comune ale lor.
Prin urmare, judecătorul sau instanţa de judecată, examinînd cererea de asigurare,
urmează să verifice în fiecare caz concret natura apariţiei obligaţiunilor pîrîtului, provenienţa bunului sechestrat şi regimul de proprietate al lui (personală, comună), perioada
dobîndirii şi în dependenţă de aceasta să decidă.
În cazul existenţei unui contract matrimonial instanţa de judecată sau judecătorul
va ţine cont şi de condiţiile acestuia.
18. Soluţionînd cerinţele unuia dintre soţi de eliberare de sub sechestru a unei cote-părţi de avere, procurată în baza contractului de credit şi care constituie proprietate
comună în devălmăşie a soţilor, urmează să se ţină cont de faptul că dreptul de proprietate al persoanei care procură lucruri în baza contractului survine din momentul
transmiterii bunului, dacă altceva nu este prevăzut prin contract sau lege. În legătură
cu aceasta bunurile procurate în credit pot fi incluse în listă, indiferent de faptul de care
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dintre soţi a fost perfectat contractul de vînzare-cumpărare şi dacă integral a fost achitată suma bunurilor procurate în credit.
19. Dacă la momentul examinării cererii de asigurare a acţiunii proprietatea soţilor
a fost deja partajată, dar din actele prezentate se poate constata că datoria este comună şi
a apărut pînă la încetarea relaţiilor de familie, instanţa de judecată sau judecătorul poate
aplica măsurile de asigurare prin sechestrarea averii ambilor soţi.
191. Art.175 alin.(1) lit.b) CPC prevede în calitate de măsură de asigurare a acţiunii
de a interzice pîrîtului săvîrşirea unor anumite acte. În acest sens ar putea fi aplicate
măsurile de protecţie împotriva violenţei în familie, ca măsuri de asigurare a acţiunii în
unele pricini civile cum ar fi: decăderea din drepturile părinteşti, cererea referitoare la
desfacerea adopţiei etc.
În asemenea acţiuni, pîrîtului i s-ar putea impune:
- interzicerea de a vizita locul de muncă şi de trai al victimei;
- obligarea de a părăsi temporar locuinţa comună ori de a sta departe de locuinţa
victimei;
- obligarea de a nu contacta cu victima şi copiii acesteia ş.a.
[Pct.191 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 15.04.2013]
20. Potrivit prevederilor art.175, lit.c) alin.(1) CPC ca măsură de asigurare a acţiunii poate servi interzicerea altor persoane de a săvîrşi anumite acte în privinţa obiectului
în litigiu, inclusiv transmiterea de bunuri către pîrît sau executarea altor obligaţiuni faţă
de el.
Spre exemplu, în litigiile patrimoniale, cînd obiectul litigiului se află la terţi, instanţa de judecată va dispune interdicţia de a încheia contracte în privinţa acestui obiect,
de a înregistra acţiunile. De asemenea, instanţa poate interzice organului cadastral de
a înregistra imobilul litigios, Inspectoratului Fiscal - de a prezenta dispoziţia incaso,
băncilor - de a executa dispoziţiile de plată etc. La aplicarea acestei măsuri de asigurare
instanţa de judecată urmează să ţină cont că interdicţiile de a executa anumite acte ce se
referă atît la bunurile ce-i aparţin pîrîtului, cît şi la averea ce nu-i aparţine lui, dar poate
să intre în posesiunea, folosinţa şi dispoziţia lui pe viitor (spre exemplu, va primi moştenirea, i se va restitui datoria etc.).
În asemenea circumstanţe instanţa de judecată, aplicînd interdicţiile faţă de alte
persoane, va reieşi din obiectul litigiului.
21. Punînd sechestrul în privinţa sumelor aflate pe conturile bancare ale pîrîtului,
judecătorul sau instanţa de judecată urmează să ţină seama de faptul că sechestrul se
aplică nu asupra contului bancar, dar asupra mijloacelor băneşti aflate pe acest cont în
limita valorii acţiunii, astfel încît, prin aplicarea măsurilor de asigurare, să nu fie paralizată activitatea economico-financiară a debitorului. Judecătorul sau instanţa de judecată
poate aplica sechestrul asupra banilor de pe contul pîrîtului chiar şi în cazul insuficienţei
lor, deoarece sechestrul va avea efecte şi pentru viitor. Se explică instanţelor de judecată
că obligaţiunea de a prezenta rechizitele contului bancar ale pîrîtului îi aparţine reclamantului. În cazurile în care locul aflării contului este determinat, dar banca sau altă instituţie financiară refuză de a elibera reclamantului datele necesare, instanţa de judecată
sau judecătorul, în conformitate cu art.119 CPC, va contribui prin eliberarea unui de-
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mers pentru obţinerea probei solicitate. Acest demers poate fi adresat şi Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat sau, după caz, inspectoratelor teritoriale.
22. Mijlocul de transport sau alte bunuri aflate în posesia sau folosinţa altor persoane, în baza procurii cu dreptul de vînzare-cumpărare, poate constitui obiect al măsurii
de asigurare, deoarece deţinătorul acestei procuri poate realiza bunul.
23. Bunurile sechestrate de autoritatea fiscală, în baza prevederilor art.119 (7) Cod
fiscal, nu se urmăresc de alte autorităţi publice, nici chiar în temeiul unei hotărîri judecătoreşti.
24. Acţiunile de despăgubire ce rezultă din raporturile reglementate de Legea contenciosului administrativ sunt asigurate ca şi celelalte acţiuni civile, iar în cazurile prevăzute de legea menţionată acţiunea este asigurată prin suspendarea actului. Se atenţionează instanţele judiciare că suspendarea actului administrativ ca măsura de asigurare
poate fi aplicată şi din oficiu de către instanţa de contencios administrativ (art.21 din
Legea contenciosului administrativ).
Se atenţionează instanţele că, în situaţia în care partea a contestat în judecată decizia organului fiscal, aplicată potrivit art.134 alin.(1) lit.o) din Codul fiscal (suspendarea
operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului), instanţa nu va fi în drept să
aplice în calitate de măsură de asigurare a acţiunii suspendarea acestui act de suspendare, întrucît măsura de asigurare va corespunde cu însăşi obiectul acţiunii şi, aplicînd-o,
instanţa se va pronunţa şi asupra fondului cauzei înainte de examinarea acestuia.
[Pct.24 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 15.04.2013]
25. Potrivit Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, înainte de examinarea unei acţiuni în fond, la cererea unei părţi, instanţa poate dispune aplicarea unor
măsuri provizorii prompte şi eficiente care pot cuprinde: descrierea detaliată cu sau fără
luarea mostrelor, sechestrarea bunurilor ce constituie obiect al litigiului şi, după caz, a
materialelor şi echipamentelor utilizate la producerea şi/sau distribuirea acestor bunuri,
precum şi a documentelor referitoare la acestea (art. 57 din lege). Instanţa poate, la cererea titularului de drepturi, aplica şi alte măsuri specificate la art.59 şi 60 din aceeaşi lege.
Urmează de menţionat că aceasta nu este unica situaţie legal prevăzută, ce reglementează posibilitatea de asigurare a acţiunii înainte de intentarea procesului. În acest
sens urmează de reţinut şi art.22 din Legea nr.60/2010 cu privire la libertatea de exprimare, art.75 şi 80 din Legea nr.50/2008 privind protecţia invenţiilor. Printre condiţiile
ce ar permite asigurarea anticipată a acţiunii sunt competenţa instanţei în soluţionarea
litigiului, precum prevederea expresă în încheiere despre anularea acesteia peste un termen concret în cazul nedepunerii acţiunii.
[Pct.25 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din 15.04.2013]
26. Acţiunile împotriva statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, de asemenea, pot fi asigurate prin aplicarea măsurilor de asigurare prevăzute la art.175 CPC,
inclusiv şi prin aplicarea sechestrului pe bunuri. La aplicarea sechestrului pe bunurile ce
aparţin subiecţilor menţionaţi mai sus urmează să se ţină cont de faptul că sechestrul pe
bunurile ce aparţin domeniului public este inadmisibil.
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Sechestrate pot fi bunurile ce ţin de domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale sau al statului.
Întreprinderile de stat şi întreprinderile municipale sunt persoane juridice şi răspund pentru obligaţii cu tot patrimoniul lor privat (art.179 CC).
27. Acţiunea poate fi asigurată şi prin urmărirea bunurilor arendate, bunurilor uzufructuarului, deţinătorului dreptului de superficiu, de servitute cu condiţia respectării
prevederilor legislaţiei civile.
28. Suspendarea vînzării bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare se aplică în
acţiunile de eliberare de sub sechestru sau în cazurile în care se solicită radierea din
registru. Necesitatea suspendării vînzării este dictată de faptul ca bunul sechestrat prin
vînzare să nu fie procurat de un terţ.
29. De asemenea, ca modalitate de asigurare a acţiunii poate servi şi suspendarea
urmăririi în baza unui document executoriu în cazul în care acesta este contestat de
către debitor pe cale judiciară. Ca document executoriu poate servi ordonanţa judecătorească, dispoziţia incaso trezorerială, hotărîrea instanţei de contencios administrativ,
titlul executoriu şi alte documente enumerate în art.11 al Codului de executare al RM.
Măsurile de asigurare menţionate mai sus sunt adresate nemijlocit executorului
judiciar, pentru ca acesta să suspende toate acţiunile întru executarea sentinţelor, hotărîrilor, ordonanţelor şi a altor documente executorii.
[Pct.29 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 15.04.2013]
[Pct.29 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 22.12.2008]
30. Contestarea de către terţe persoane a dreptului privind apartenenţa bunurilor
urmărite se examinează de instanţă în ordinea procedurii contencioase (acţiunile pentru ridicarea sechestrului pus pe bunuri).
Acţiunile pentru ridicarea sechestrului pus pe bunuri pot fi intentate atît de proprietari, cît şi de posesorii bunurilor ce nu aparţin debitorului.
31. Procedura de examinare a cererii de asigurare a acţiunii este reglementată de
art.177 CPC.
Aceasta se soluţionează de judecător în ziua depunerii, fără a-l înştiinţa pe pîrît şi
pe ceilalţi participanţi la proces.
Dacă cererea de asigurare a acţiunii este depusă concomitent cu cererea de chemare
în judecată, aceasta se soluţionează în ziua emiterii încheierii privind acceptarea cererii
de chemare în judecată, fără înştiinţarea participanţilor la proces.
Dacă cererea de asigurare a acţiunii este formulată în timpul şedinţei de judecată,
aceasta se soluţionează de către instanţă, în şedinţa respectivă, indiferent de absenţa
unor participanţi la proces.
Se accentuează că, în cazul depunerii cererii de asigurare a acţiunii în perioada dintre şedinţele de judecată (în caz de amânare a procesului, întrerupere a şedinţei de judecată, suspendare a procesului), aceasta de asemenea se soluţionează unipersonal de către
judecătorul care examinează cauza, în ziua depunerii cererii, fără înştiinţarea pârâtului
şi a celorlalţi participanţi la proces. Or, esenţa instituţiei asigurării acţiunii constă în
caracterul operativ al acesteia, care fiind lăsat la latitudinea instanţei de judecată ar sem-
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nifica numirea şedinţei de judecată cu înştiinţarea participanţilor la proces. În acest fel,
este subminat însuşi scopul instituţiei asigurării acţiunii.
Judecătorul pronunţă o încheiere motivată, privind asigurarea sau neasigurarea acţiunii.
[Pct.31 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.18 din 05.03.2018]
[Pct.31 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 15.04.2013]
32. Ţinînd cont de faptul că temeiurile asigurării acţiunii nu sunt enumerate expres
în art.174 CPC, urmează ca judecătorul să stabilească necesitatea aplicării măsurilor de
asigurare.
La pronunţarea încheierii privind aplicarea măsurilor de asigurare sau neaplicarea
acestora, instanţele vor verifica:
- raţionalitatea şi temeinicia cerinţelor solicitantului despre aplicarea măsurilor de
asigurare;
- probabilitatea cauzării unui prejudiciu solicitantului în cazul neaplicării măsurilor asiguratorii;
- dacă există periculum in mora (pericol de dispariţie, degradare, înstrăinare, risipire a bunului sau proastă administrare);
- asigurarea unui echilibru între interesele părţilor cointeresate;
- preîntîmpinarea atingerii intereselor publice sau a intereselor unor terţi în cazul
aplicării măsurilor de asigurare;
- în ce măsură modalitatea de asigurare a acţiunii solicitate e în corelaţie cu obiectul
acţiunii înaintate şi dacă aceasta va asigura realizarea de facto a scopului măsurilor de
asigurare.
Se precizează că instanţa de judecată nu este în drept să suspende ordinul (dispoziţia)
de concediere (încetare a contractului de muncă, demisie), deoarece măsura asiguratorie
de suspendare a actului de concediere (încetare a contractului de muncă, demisie) a unui
salariat, chiar şi funcţionar public, nu corespunde scopului asigurării acţiunii, prevăzute
de art.174 CPC. Legea procesuală prevede că asigurarea acţiunii civile se face „în cazul în
care neaplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii ar face imposibilă executarea hotărârii
judecătoreşti”. Or, nu există nici la data adresării, nici pe parcursul examinării, vreun pericol real pentru executarea unei eventuale hotărâri, în favoarea salariatului.
(Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr.5 din 01.11.2012, privind dreptul instanţei de judecată de a suspenda actul de concediere, ca măsură asiguratorie.)
[Pct.32 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.18 din 05.03.2018]
[Pct.32 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 15.04.2013]
33. Privitor la asigurarea acţiunii judecătorul sau instanţa de judecată adoptă o încheiere de admitere a cererii de asigurare sau, după caz, de respingere.
Încheierea urmează să fie întocmită în corespundere cu cerinţele indicate în textul
art.270 CPC, dar suplimentar urmează să cuprindă: măsura de asigurare concretă, lo-
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cul aflării averii, cuantumul valorii acţiunii, termenul de aplicare a interdicţiei, contul
bancar etc.
34. Se explică instanţelor judiciare că refuzul de a admite cererea de asigurare nu
serveşte ca temei pentru refuzul primirii cererii repetate de asigurare cu condiţia apariţiei noilor circumstanţe.
În asemenea situaţie judecătorul sau instanţa de judecată examinează cererea repetată conform prevederilor art.177 CPC.
35. Se atenţionează instanţele de judecată că încheierea de asigurare a acţiunii se
execută imediat în ordinea stabilită pentru executarea actelor judecătoreşti.
Instanţa de judecată eliberează, în baza încheierii de asigurare a acţiunii, un titlu
executoriu, care va corespunde exigenţelor stipulate la art.14 din Codul de executare şi
se va transmite spre executare de către creditor.
Din oficiu, instanţa de judecată prezintă spre executare titlul executoriu în pricinile
specificate la art.15 alin.(2) Codul de executare. În aceste cazuri, instanţa va expedia documentele executorii conform competenţei teritoriale prevăzute la art.30 alin.(3) şi (4)
din aceeaşi lege, informînd părţile despre acest fapt.
Deşi, potrivit art.31 din Legea contenciosului administrativ, hotărîrile judecătoreşti irevocabile, adoptate în condiţiile acestei legi, constituie titluri executorii, art.27
alin.(2) din Codul de executare, precum şi art.178 alin.(2) CPC obligă instanţele de
judecată să elibereze titlul executoriu în baza încheierii de asigurare a acţiunii. Astfel, pronunţînd încheierea de asigurare a acţiunii în contencios administrativ (suspendarea actului administrativ), instanţele de asemenea urmează să elibereze titlul
executoriu
Încheierea este susceptibilă de executare indiferent de faptul depunerii recursului.
Instanţele vor lua act de faptul că executarea măsurilor de asigurare dispuse de instanţa de insolvabilitate ţine de competenţa administratorului provizoriu şi nu de cea a
executorului judecătoresc.
Se va reţine că hotărîrile judecătoreşti străine, prin care s-au luat măsuri de asigurare a acţiunii, şi cele de executare provizorie nu pot fi recunoscute şi executate pe teritoriul Republicii Moldova (art.467 alin.(4) CPC), or, acestea nu reprezintă acte juridice
irevocabile emise asupra fondului cauzei într-un proces contradictoriu.
[Pct.35 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 15.04.2013]
351. Ţinînd cont de prevederile art.175 alin.(3) CPC, în cazul neexecutării încheierii
judecătoreşti de asigurare a acţiunii (pentru măsurile specificate la alin.(1) lit.b) şi c)),
reclamantul poate cere vinovaţilor repararea prejudiciilor cauzate prin acest fapt.
Cererea privind repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea încheierii judecătoreşti de asigurare a acţiunii poate fi examinată atît de instanţa care a pronunţat
încheierea de asigurare a acţiunii, precum şi într-o procedură separată.
[Pct.351 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 15.04.2013]
36. La cererea participanţilor la proces se admite substituirea unei forme de asigurare a acţiunii cu altă formă.
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Examinînd cererea de substituire a unei forme de asigurare cu alta, instanţa de judecată sau judecătorul urmează să verifice necesitatea şi oportunitatea unei astfel de
substituiri, avînd în vedere că nu pot fi substituite una cu alta toate măsurile de asigurare
indicate la art.175 CPC.
Spre exemplu, suspendarea vînzării bunurilor sechestrate nu poate fi substituită
cu punerea sechestrului. Substituirea unei forme de asigurare cu alta se examinează în
şedinţa de judecată. Participanţilor la proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei,
dar neînfăţişarea lor nu împiedică examinarea problemei.
Privitor la substituirea unei măsuri de asigurare cu altă măsură de asigurare se adoptă o încheiere care poate fi atacată cu recurs.
În cazul asigurării acţiunii, prin care se cere plata unei sume, pîrîtul este în drept ca,
în locul măsurilor de asigurare luate, să depună pe contul de depozit al instanţei suma
cerută de reclamant.
[Pct.36 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.18 din 05.03.2018]
37. Legislatorul a lăsat abordarea chestiunii ce vizează anularea măsurilor de asigurare nu numai la discreţia părţii interesate. Astfel, luînd în consideraţie urmările şi
efectul pe care îl poate avea aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii asupra drepturilor participanţilor la proces, instanţele care au dispus aplicarea acestora sau instanţele,
în procedura cărora se află pricina, urmează, în dependenţă de circumstanţele concrete
ale cauzei, să se implice în soluţionarea chestiunii privind raţionalitatea menţinerii măsurilor în cauză, în conformitate cu prevederile art.180 CPC.
Potrivit art.180 alin.(3) CPC, în cazul respingerii acţiunii, măsurile de asigurare se
menţin doar pînă cînd hotărîrea devine definitivă. Prin urmare, odată cu pronunţarea
asupra fondului cauzei şi respingere a pretenţiilor reclamantului, în dispozitivul hotărîrii urmează să se indice şi despre anularea măsurilor de asigurare.
Anularea măsurilor de asigurare a acţiunii se dispune de instanţa de judecată odată
cu pronunţarea asupra fondului printr-o hotărâre de respingere a acţiunii. Reglementările referitoare la caracterul definitiv al actului judecătoresc prin care se soluţionează
fondul sunt aplicabile integral şi asupra prevederilor referitoare la măsurile de asigurare.
În cazul încetării procedurii de executare, în conformitate cu prevederile art.83 alin.
(1) lit.d) şi e) din Codul de executare, instanţa de judecată, care a emis documentul executoriu, la cererea părţii interesate, dispune printr-o încheiere imediat executorie, anularea măsurilor de asigurare a acţiunii. În cazurile stipulate la art.83 alin.(1) lit.a)–c), f)
şi g) din Codul de executare, anularea măsurilor de asigurare este dispusă de executorul
judecătoresc, prin încheiere.
Instanţele de judecată care adoptă hotărîri definitive (curţile de apel ca instanţe de
fond şi apel) în mod obligatoriu vor dispune anularea măsurilor de asigurare a acţiunii
în dispozitivul hotărîrilor sau deciziilor, dacă pretenţiile reclamantului au fost respinse.
Dacă cererea a fost scoasă de pe rol sau încetat procesul, în încheierile respective,
de asemenea, se va dispune anularea măsurilor de asigurare, efectele survenind în dependenţă de uzarea dreptului la recurs şi de intrarea în vigoare a încheierilor respective.
Se va reţine că, de rînd cu respingerea acţiunii, pot apărea şi alte temeiuri pentru
anularea măsurilor de asigurare: dispariţia circumstanţelor care au servit ca temei de
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asigurare a acţiunii, nedepunerea cauţiunii în termenul stabilit de instanţă, executarea
benevolă a obligaţiei de către pîrît etc.
Se atenţionează instanţele că depunerea recursului împotriva actului judecătoresc
de anulare a măsurilor de asigurare suspendă executarea acestuia, spre deosebire de
recursul împotriva încheierii de aplicare a măsurilor de asigurare.
Măsurile de asigurare a acţiunii aplicate asupra bunului, care a fost vândut /transmis în
contul achitării datoriei, în modul şi condiţiile stabilite de Codul de executare, se anulează
de către instanţa de judecată, concomitent cu confirmarea vânzării /transmiterii acestuia.
[Pct.37 completat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.18 din 05.03.2018]
[Pct.37 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din 15.04.2013]
38. Se explică instanţelor judecătoreşti că suspendarea procesului, în temeiul art.
art.260 şi 261 CPC, nu are ca efect suspendarea măsurilor de asigurare, deoarece, potrivit normei imperative stipulate în art.260 alin.(2) CPC, suspendarea procesului nu
suspendă actele procedurale de aplicare a măsurilor de asigurare.
39. Se va reţine că încheierile pronunţate în materie de asigurare (de rînd cu alte
încheieri cărora legea le permite) se supun unei singure căi de atac – recursul. Astfel,
potrivit prevederilor art.181 CPC, pot fi atacate cu recurs:
- încheierile de asigurare a acţiuni;
- încheierile prin care s-au respins cererile de asigurare a acţiunii;
- încheierile de substituire a unei forme de asigurare cu alta;
- încheierile de anulare a măsurilor de asigurare a acţiunii.
Încheierile adoptate pe marginea acestor chestiuni de către judecătorii se atacă respectiv la curţile de apel.
Încheierile adoptate de către curţile de apel, ca instanţe de fond, se atacă cu recurs
în Curtea Supremă de Justiţie.
Se explică instanţelor judecătoreşti că decizia instanţei de recurs pronunţată după
examinarea recursului împotriva încheierii rămîne irevocabilă din momentul pronunţării şi nu se supune nici unei căi ordinare de atac.
Cererea de substituire a unei forme de asigurare a acţiunii printr-o altă formă se
examinează de aceeaşi instanţă de judecată care a aplicat prima formă.
Conform art.181 alin.(3) CPC depunerea recursului împotriva încheierii de asigurare a acţiunii nu suspendă executarea încheierii.
[Pct.39 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.18 din 05.03.2018]
[Pct.39 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 15.04.2013]
40. Reieşind din prevederile art.182 CPC, în scopul asigurării principiului egalităţii părţilor în proces, judecătorul sau instanţa de judecată la solicitarea motivată a
pârâtului, cere reclamantului o cauţiune a prejudiciului care ar putea fi cauzat pîrîtului.
Mărimea cauţiunii o determină instanţa, reieşind din valoarea cuantumului obiectului
sechestrat şi valoarea posibilelor prejudicii: paguba reală şi venitul ratat.
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Se atenţionează instanţele că aceste prevederi urmează a fi interpretate restrictiv şi
aplicate doar unde acest lucru este menţionat de legea specială (spre exemplu, în cazul
legilor speciale privind proprietate intelectuală cauţiunea este obligatorie), în restul cazurilor, instanţele nu sunt obligate să ceară cauţiune, iar aplicarea discreţionară a acestui
aspect procesual, doar în unele cazuri, ar putea crea bănuieli în lipsa de imparţialitate a
instanţei.
Dacă reclamantul nu depune cauţiunea în termenul stabilit de instanţă, se va emite
o încheiere de anulare a măsurilor de asigurare a acţiunii, care se execută imediat.
Persoana care a depus cauţiunea este în drept să solicite restituirea acesteia în condiţiile prevăzute la art.182 alin.(3) CPC, în acest sens instanţa pronunţînd o încheiere.
[Pct.40 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.18 din 05.03.2018]
[Pct.40 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.3 din 15.04.2013]
41. Dacă pîrîtul se consideră prejudiciat prin aplicarea măsurilor de asigurare, el
poate intenta o acţiune în repararea prejudiciului în baza hotărîrii de respingere a acţiunii. La examinarea acestor cereri se va ţine cont de următoarele:
- cererea despre recuperarea pagubei se va înainta numai după ce hotărîrea de respingere a acţiunii devine irevocabilă;
- respingerea acţiunii poate fi atît integrală, cît şi parţială. Astfel, dacă pe contul
pîrîtului a fost aplicat sechestru pe o sumă de 50 mii lei, iar acţiunea s-a admis parţial
în mărime de 30 mii lei, atunci în privinţa sechestrării a 20 mii de lei se va putea pune
întrebarea privind recuperarea prejudiciului;
- mărimea prejudiciului suportat urmează a fi probată;
- prejudiciul cauzat de asigurarea acţiunii poate fi încasat doar dacă a apărut în perioada cînd acţiona măsura de asigurare, avînd cu aceasta o legătură cauzală.
[Pct.41 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.3 din 15.04.2013]
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 24 octombrie 2003
Nr. 32

Valeria ȘTERBEȚ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica judiciară de aplicare a unor prevederi ale Legii
privind reabilitarea victimelor represiunilor politice
nr. 35 din 24.10.2003
Buletinul Curţii Supreme de Justiţiei a Republicii Moldova, 2004, nr.3, pag.3
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.12 din
16.10.2017
Luînd în consideraţie faptul că în practica judiciară de aplicare a prevederilor Legii
Republicii Moldova nr.1225-XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, în special în cazurile referitoare la restituirea averii se adoptă hotărîri
ce diferă de la o instanţă la alta, pentru asigurarea aplicării corecte şi uniforme de către
instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind restituirea averii, Plenul Curţii Supreme de
Justiţie, în baza art.2 lit.e) şi art.16 lit.d) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, prin prezenta hotărîre dă următoarele explicaţii:
1. Chestiunile privind judecarea litigiilor despre restituirea averii confiscate persoanelor reabilitate sunt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia
universală a drepturilor omului, Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 (MO, nr.12 din 1992) cu modificările introduse prin Legile nr.295 din 23 noiembrie 1994, nr.788 din 26 martie 1996,
nr.84 din 8 iulie 1998, nr.216 din 12 decembrie 1998, nr.1592 din 27.02.1998, nr.493 din
09.07.1999, nr.522 din 28.07.1999, nr.934 din 14.04.2000, nr.439 din 27.07.2001, nr.523
din 11.10.2001, nr.191 din 08.05.2003, nr.186 din 29.06.2006, nr.48 din 26.03.2011,
nr.173 din 11.07.2012, nr.201 din 28.07.2016 şi nr.80 din 05.05.2017.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 16.10.2017]
2. Se atenţionează instanţele judecătoreşti că în conformitate cu art.46 din Constituţia Republicii Moldova şi art.1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, orice persoană fizică sau juridică are dreptul la protejarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa
decît pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile
generale ale dreptului internaţional.
3. Conform art.2 din Legea nr.1225-XII din 08.12.1992, victime ale represiunilor
politice se consideră:
- persoanele care au avut de suferit de pe urma represiunilor politice prin curmarea
de vieţi omeneşti, măsurile de constrîngere întreprinse de către stat faţă de cetăţeni din
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motive politice, naţionale, religioase sau sociale sub formă de privaţiune de libertate, deportare, exilare, trimitere la muncă silită în condiţii de limitare a libertăţii, expulzare din
ţară şi lipsire de cetăţenie, expropriere, internare forţată în instituţii de psihiatrie, sub
altă formă de limitare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor declarate periculoase din
punct de vedere social pentru stat sau pentru regimul politic, realizate în baza deciziilor
organelor de stat administrative, judiciare şi extrajudiciare sovietice;
- persoanele asupra cărora au fost adoptate decizii de represiune politică, dar care
au reuşit să evite represiunile directe, inclusiv prin refugiu peste hotarele republicii;
- membrii familiei persoanelor supuse represiunilor, inclusiv copiii născuţi în locurile de represiune sau în drum spre ele, sau concepuţi în locurile represiunii dar născuţi
acasă, persoane le care au fost impuse sau nevoite să-şi urmeze părinţii, tutorii în exil ori
la locul de deţinere specială, sau rămase fără îngrijirea acestora, precum şi copiii persoanelor executate în urma represiunilor politice.
4. La judecarea litigiilor privind restituirea averii confiscate, recuperarea valorii ei şi
achitarea compensaţiei instanţele judecătoreşti trebuie să ţină cont de faptul că, potrivit
art.3 din Legea nr.1225-XII din 08.12.1992, persoanele care au fost supuse represiunilor
politice sunt declarate nevinovate, reabilitate în faţa societăţii şi reintegrate în drepturi
prin decizia organului respectiv adoptată în baza cererii depuse de către persoana supusă represiunilor ori de alte persoane fizice sau juridice, sau din oficiu.
Cererea de reabilitare se depune în următoarele organe:
- Ministerul Afacerilor Interne - în privinţa persoanelor expropriate, deportate sau
expulzate din R.A.S.S. Moldovenească şi R.S.S. Moldovenească în baza deciziilor organelor administrative sub pretextul luptei cu culacii, cu adversarii colectivizării sau cu
aşa-numiţii bandiţi şi cu familiile lor, precum şi pe motive de acuzare de colaborare
cu „regimul burghezo-moşieresc de ocupaţie”, supuse la muncă forţată în condiţiile de
limitare a libertăţii, inclusiv în coloniile de muncă ale NKVD-ului şi în batalioanele
disciplinare;
- Procuratura Generală – în privinţa persoanelor supuse represiunilor politice în
baza deciziilor organelor judiciare sau extrajudiciare pentru „activitate contrarevoluţionară”, „trădare de patrie”, „răspândirea unor scorniri calomnioase ce discreditează
orânduirea sovietică de stat”, pentru „alte crime de stat”, pentru „încălcarea legilor şi
regulilor cu privire la separarea bisericii de stat şi a şcolii de biserică”, „atentarea sub
formă de îndeplinire a ritualelor religioase la persoana şi la drepturile cetăţenilor”;
- condamnate pentru neachitarea impozitelor sau neîndeplinirea planului de predare a pîinii la stat în temeiul art.art.58, 58-1, 58-2 din Codul penal al R.S.S. Ucrainene
(redacţia anului 1927);
- internate în baza deciziilor organelor judiciare sau extrajudiciare în instituţii de
psihiatrie la tratament forţat, din motive politice, naţionale, religioase sau sociale;
- internate în lagărele de concentrare sau de filtrare, condamnate la privaţiune de
libertate, exilate sau trimise la muncă silnică în condiţii de limitare a libertăţii, pentru
participare prin mobilizare la cel de-al doilea război mondial;
- condamnate sau executate pentru eschivare, din motive politice sau religioase, de
la intrare în rîndurile armatei roşii (sovietice);
- condamnate pentru participare la manifestaţiile politice pentru obţinerea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova sau în privinţa cărora, pentru aceleaşi acţi-
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uni, au fost intentate dosare penale şi apoi clasate fără temei de reabilitare, dacă aceste
persoane nu au comis infracţiuni de drept comun.
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 16.10.2017]
5. În cazul refuzului de a primi cererea de reabilitare a persoanelor supuse represiunilor politice sau nesoluţionarea ei de către Ministerul Afacerilor Interne sau Procuratura Generală, acest refuz sau nesoluţionare pot fi contestate în ordinea Legii contenciosului administrativ.
6. Instanţele judecătoreşti judecă cererile de reabilitare a persoanelor concediate
din serviciu sau exmatriculare din instituţii de învăţămînt din motive politice, naţionale,
religioase.
7. Conform prevederilor art.4 din Legea nr.1225-XII din 08.12.1992, nu pot fi reabilitate persoanele care au fost condamnate legitim pentru săvîrşirea crimelor de genocid,
contra păcii, umanităţii sau pentru săvîrşirea infracţiunilor de drept comun, precum şi
persoanele recunoscute vinovate de falsificarea dosarelor penale în această perioadă sau
care au participat nemijlocit la represiuni politice, chiar dacă ele însăşi au fost ulterior
supuse represiunilor.
8. Dreptul la restituirea averii confiscate, naţionalizate sau luate în orice alt mod,
recuperarea valorii ei şi achitarea compensaţiilor îl au cetăţenii Republicii Moldova
supuşi represiunilor politice ulterior reabilitaţi sau, după caz, moştenitorii lor, cu precizarea că cetăţenilor Republicii Moldova supuşi represiunilor politice pe teritoriul
altui stat, dacă averea lor a fost confiscată, naţionalizată sau luată în alt mod nu de pe
teritoriul actualei Republici Moldova, restituirea ei, recuperarea costului sau achitarea compensaţiei se efectuează în baza tratatului dintre Republica Moldova şi statul
respectiv.
9. Persoanelor supuse represiunilor politice şi ulterior reabilitate, la cererea lor, li se
restituie averea confiscată, naţionalizată sau luată în alt mod.
Se explică instanţelor judecătoreşti că noţiunea de „confiscare a bunurilor” presupune trecerea forţată şi gratuită a bunurilor în proprietatea statului printr-o hotărîre
judecătorească sau printr-un act administrativ; „naţionalizarea bunurilor” presupune
trecerea forţată a bunurilor în proprietatea statului printr-un act legislativ sau act normativ; „luarea averii în orice alt mod” – presupune un act de rechiziţie atunci cînd proprietarul este deposedat de un bun în temeiul unei decizii a autorităţii publice, precum
şi trecerea în proprietatea statului a bunurilor persoanelor care au reuşit să evite represiunile directe, inclusiv prin refugiu peste hotarele republicii.
10. Instanţele judecătoreşti vor reţine că nu se restituie persoanelor supuse represiunilor politice terenurile, pădurile, plantaţiile multianuale, obiectivele scoase din circuitul civil, precum nici valoarea acestora, alte bunuri confiscate, naţionalizate sau scoase,
în orice alt mod din posesie, din considerente ce nu au legătură cu represiunile politice.
În cazul în care bunurile confiscate, naţionalizate sau scoase, în orice alt mod din
posesie, în legătură cu represiunile politice, nu pot fi restituite, valoarea acestora se recuperează, prin achitarea de compensaţii, în baza cererii depuse de persoanele reabilitate
sau de moştenitorii acestora.
Cu acordul persoanelor supuse represiunilor politice şi, ulterior, reabilitate sau al
moştenitorilor acestora, restituirea în natură a caselor de locuit poate fi înlocuită prin
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recuperarea valorii lor, evaluate prin aplicarea preţurilor de piaţă, în vigoare la data
satisfacerii cererii, sau prin acordarea, în mod prioritar, a unui spaţiu locativ amenajat.
Restituirea bunurilor, recuperarea valorii bunurilor ce nu pot fi restituite, se efectuează, în baza cererii, din contul bugetului de stat, prin transferuri către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi către bugetul municipiului Bălţi.
Cererile de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora se examinează de
către comisiile special create în acest scop. Modul de recuperare a valorii bunurilor,
prin achitarea de compensaţii, persoanelor supuse represiunilor politice, este prevăzut
în Regulamentul privind restituirea valorii bunurilor, prin achitarea de compensaţii,
persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiei, în cazul
decesului, ca urmare a represiunilor politice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.627
din 05 iunie 2007.
În cazul în care bunurile nu s-au păstrat sau nu pot fi restituite în natură, fiind
privatizate în condiţiile legii, se recuperează valoarea lor în formă de compensaţie bănească sau de valori materiale, luându-se ca bază preţurile de piaţă, în vigoare la data
examinării cererii.
Astfel, se atenţionează instanţele judecătoreşti că valoarea bunurilor se determină
în felul următor:
a) bunurile imobiliare se evaluează doar în baza calculelor efectuate de organul cadastral teritorial, conform preţurilor de piaţă, în vigoare la data examinării cererii;
b) costul animalelor domestice, al păsărilor, al produselor agricole, al altor bunuri
se stabileşte conform preţurilor de piaţă, în vigoare la data examinării cererii.
Cererile de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora, prin achitarea de compensaţii sunt examinate de comisiile speciale create de autorităţile administraţiei publice locale a raioanelor, municipiilor Chişinău şi Bălţi, unităţii teritoriale
autonome Găgăuzia, în al căror teritoriu persoanele reabilitate au domiciliat la momentul reprimării. Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în localităţile din stânga
Nistrului (Transnistria), pot depune cereri în comisiile speciale, create în raioanele
limitrofe localităţilor respective, după cum urmează: în comisia specială din raionul
Rezina – cetăţenii din raioanele Râbniţa şi Camenca; în comisia specială din raionul
Dubăsari – cetăţenii din raioanele Dubăsari şi Grigoriopol; în comisia specială din
raionul Anenii Noi – cetăţenii din municipiul Tiraspol, municipiul Bender şi din raionul Slobozia.
Cererea de restituire a bunurilor confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt
mod din posesie ori de recuperare a valorii acestora se înaintează în decurs de 3 ani
de la data înştiinţării persoanei supuse represiunilor despre reabilitarea acesteia şi se
examinează în termen de până la 6 luni din ziua depunerii. Cererile depuse din motive
întemeiate, după expirarea termenului de 3 ani, se examinează în fond, cu restabilirea
termenului.
Comisia identifică bunurile ce urmează a fi restituite şi determină valoarea acestora,
în baza documentelor ce atestă confiscarea, naţionalizarea bunurilor sau scoaterea lor în
orice alt mod din posesie, documente eliberate de arhive şi de alte instituţii abilitate, ori
în baza altor probe legale.
Decizia comisiei privind restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora sau achitarea compensaţiilor poate fi contestată în instanţa judecătorească. Litigiile pe marginea

936

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

refuzului de restituire a averii, recuperare a valorii bunurilor sau achitare a indemnizaţiei unice se vor examina de instanţele de drept comun, în ordinea generală, deoarece
actul administrativ contestat vizează un drept patrimonial. Cererea pentru repararea
prejudiciilor cauzate în rezultatul represiunilor politice nu este de competenţa instanţei
de contencios administrativ, întrucât obiect al acţiunii constituie despăgubirea solicitată
de la stat, în baza Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice.
[Pct.10 în redacţia Hotărîrii Plenului CSJ a RM nr.12 din 16.10.2017]
101. Articolul II alin.(1) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.1225XII din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nr.186-XVI din
29.06.2006 prevede că cetăţenii Republicii Moldova, supuşi represiunilor politice şi, ulterior, reabilitaţi, în privinţa cărora, la data intrării în vigoare a prezentei legi, a expirat
termenul de prescripţie pentru depunerea cererii de restituire a bunurilor de care au fost
deposedaţi, se pot adresa comisiilor speciale, cu cererile respective, în termen de un an
de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Sub incidenţa prezentei legi nu cad persoanele supuse represiunilor politice şi, ulterior, reabilitate care au fost despăgubite până la intrarea în vigoare a prezentei legi. Este
important că acest text impune drept condiţie, ca persoana să fie despăgubită până la
intrarea în vigoare a prezentei legi.
Or, în cazul în care există o decizie a comisiei speciale cu privire la faptul că persoana a fost despăgubită, iar pe parcursul examinării cauzei nu au fost prezentate probe
pertinente că decizia comisiei ce vizează restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora sau achitarea compensaţiilor a fost executată, prevederile art.II alin.(2) din Legea
nr.186-XVI din 29.06.2006 privind modificarea şi completarea Legii nr.1225-XII din
08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice nu sunt aplicabile.
Concluzia dată rezultă şi din conţinutul punctului 5 al Hotărârii Curţii Constituţionale nr.16 din 12.06.2007, în care se menţionează că dispoziţiile art.II alin.(2) din Legea
nr.186-XVI nu limitează dreptul persoanelor supuse represiunilor politice la despăgubire, ci dau expresie principiului, potrivit căruia nimeni nu poate cere de două ori repararea aceluiaşi prejudiciu, aplicându-se faţă de persoanele care au primit despăgubiri în
volum deplin, conform legislaţiei în vigoare, la momentul apariţiei dreptului. Cetăţenii
care nu au fost despăgubiţi integral, în baza legii vechi, pot cere repararea prejudiciilor,
în partea în care consideră că sunt îndreptăţiţi.
Respectiv, atâta timp cât decizia comisiei privind restituirea bunurilor, recuperarea
valorii acestora sau achitarea compensaţiilor nu a fost executată sau în cazul în care
cetăţenii nu au fost despăgubiţi integral, în baza legii vechi, ultimii pot cere restituirea
bunurilor confiscate sau recuperarea valorii acestora.
Totodată, se specifică faptul că decizia comisiei speciale ce ţine de restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora sau achitarea compensaţiilor, emisă până la intrarea
în vigoare a Legii nr.186 din 29 iunie 2006, nu poartă caracter de document executoriu,
conform prevederilor Codului de executare, din care motive nu poate fi aplicat termenul de prescripţie extinctivă pentru executarea acesteia.
(Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr.60 din 12 decembrie 2013 cu privire
la restituirea averii confiscate victimelor supuse represiunilor politice)
[Pct.101 introdus prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 16.10.2017]
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11. Cererea cu privire la restituirea averii, recuperarea valorii acesteia se înaintează
la instanţa locului unde se află această avere. În cazul cînd averea ce constituie obiectul acţiunii este situată în circumscripţiile mai multor instanţe, cererea se va depune la
oricare din instanţe în circumscripţiile cărora se află o parte din avere (art.40 Cod de
procedură civilă).
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 16.10.2017]
12. Cererea de chemare în judecată cu privire la restituirea bunurilor sau de recuperare a valorii acestora, achitarea indemnizaţiei unice, trebuie să corespundă cerinţelor
art.166 Cod de procedură civilă, de regulă, să conţină informaţiile: când, unde şi în baza
cărui act persoana a fost supusă represiunii politice; ce avere concretă a fost confiscată,
naţionalizată sau luată în alt mod, valoarea ei determinată de comisia specială, creată de
autorităţile administraţiei publice locale a raioanelor, municipiilor Chişinău şi Bălţi, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în al căror teritoriu persoanele reabilitate au domiciliat, la momentul reprimării, şi din ce motiv nu este de acord, în tot sau în parte, cu decizia
comisiei speciale; evaluarea bunurilor imobiliare, efectuată de organul cadastral teritorial.
La cerere se anexează actele de represare a persoanei, precum şi cele de confiscare,
naţionalizare sau luare în alt mod a averii, costul averii determinat de către comisia respectivă, actul de reabilitare şi decizia comisiei speciale.
[Pct.12 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 16.10.2017]
13. Moştenitorilor persoanelor reabilitate li se restituie averea sau li se recuperează
valoarea acesteia, ori li se achită compensaţia pentru avere în situaţia cînd ei prezintă
certificatul de moştenire ori alte documente care adeveresc vocaţia sa succesorală.
14. Instanţele judecătoreşti vor reţine ca în cazurile ce ţin de restituirea averii care
s-a păstrat în natură la darea hotărîrii de admitere a acţiunii în dispozitivul hotărîrii se
va indica şi valoarea reală raportată la preţul de piaţă al acestor bunuri. În cazul nerespectării acestor cerinţe executarea ulterioară a acestor hotărîri devine imposibilă, întrucît prevederile art.252 Cod de procedură civilă vizînd schimbarea modului de executare a hotărîrii este inaplicabil.
15. La judecarea cererii unui moştenitor al persoanei supuse represiunilor politice despre restituirea averii sau recuperarea acesteia ori achitarea compensaţiei pentru
avere instanţa judecătorească va verifica cercul moştenitorilor, şi în caz de necesitate, va
rezolva chestiunea introducerii în proces a tuturor moştenitorilor.
16. Cererea despre constatarea faptului represiunii politice se primeşte spre judecarea instanţei şi se soluţionează în cazul în care materialele de arhivă referitor la represiunile politice nu s-au păstrat în urma expirării termenului de păstrare sau din alte
cauze şi de către petiţionar au fost prezentate documente cu privire la refuzul de reabilitare, eliberate de către organele respective, indicate în art.5 din Legea nr.1225-XII din
08.12.1992.
Dosarele din această categorie sunt intentate conform cererilor persoanelor enumerate în art.2 din Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, care prezintă probe ce confirmă circumstanţele expuse în art.1 din lege.
17. Dacă în cazul judecării pricinii cu privire la constatarea faptului represiunii
politice persoanele interesate vor anunţa un litigiu de drept, care este de competenţa
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instanţei judecătoreşti, sau instanţa de judecată va concluziona că în dosarul respectiv
constatarea faptului este legată de necesitatea soluţionării pe cale judiciară a litigiului
de drept, instanţa scoate cererea de pe rol printr-o încheiere şi explică petiţionarului şi
persoanelor interesate dreptul lor de a soluţiona litigiul în procedură de acţiune civilă la
instanţa competentă (art.280 CPC).
18. Actele prin care casele, clădirile şi alte construcţii şi bunuri confiscate, naţionalizate sau luate în alt mod de la persoanele supuse represiunilor au fost vîndute, cumpărate sau înstrăinate după reabilitarea acestora se declară nule prin hotărîrile instanţelor
judecătoreşti la cererea persoanelor supuse represiunilor sau a moştenitorilor lor.
19. Instanţele judecătoreşti trebuie să ţină cont că, potrivit art.12 alin.3 subalineatul
8 Cod funciar cota de teren echivalent se atribuie în proprietate privată persoanelor
supuse represiunilor politice şi reabilitate ulterior la locul lor de trai şi cu condiţia că
locuiesc în localităţi rurale.
[Pct.19 modificat prin Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr.12 din 16.10.2017]
20. Instanţele judecătoreşti vor avea în vedere că persoanele supuse represiunilor
politice - în pricinile privind represiunile politice se scutesc de taxa de stat (art.85 alin.
(1) CPC).
Președintele Curții
Supreme de Justiție 			
Chișinău, 24 octombrie 2003
Nr. 35

Valeria ȘTERBEȚ
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HOTĂRÎREA PLENULUI
CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A REPUBLICII MOLDOVA
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
nr. 25 din 15.07.2002
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2010, nr.7-8, pag.12
„Culegere de hotărîri explicative”, Chişinău, 2002, pag.31
„Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova”, 2002, nr.10, pag.3
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din
26.02.2018
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din
30.10.2009
În scopul asigurării unei practici judiciare corecte şi unitare la examinarea litigiilor
privind la aplicarea legislaţiei fiscale, Plenul Curţii Supreme de Justiţie dă următoarele
explicaţii:
1. În conformitate cu dispoziţiile art.art.55, 58 din Constituţia Republicii Moldova
şi prevederile legislaţiei în vigoare persoanele fizice şi juridice sunt obligate să participe
la formarea bugetului public prin achitarea impozitelor şi taxelor obligatorii de stat,
stabilite în bază legală.
Principiile generale ale impozitării în Republica Moldova, statutul juridic al contribuabililor, al organelor fiscale şi altor participanţi la raporturile reglementate de
legislaţia fiscală, principiile de determinare a obiectului impunerii, principiile evidenţei veniturilor şi cheltuielilor deduse, modul şi condiţiile de tragere la răspundere pentru încălcarea legislaţiei fiscale, precum şi modul de contestare a acţiunilor
organelor fiscale şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere din aceste organe sunt
stabilite prin următoarele acte legislative de bază, precum şi de alte acte normative
subordonate legii:
- Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare nr.1163-XIII din 24.04.1997,
MO, nr.62/522 din 18.09.1997, republicat în MO, ediţie specială din 08.02.2007;
- Legea cu privire la tariful vamal nr.1380 din 20.11.1997 (Monitorul Oficial, nr.4041 din 07.05.1998), republicată în MO, ediţie specială din 01.01.2007;
- Legea fondului rutier nr.720 din 02.02.1996 (Monitorul Oficial al RM, nr.14-15
din 07.03.1996), republicată în MO, nr.247-251/753 din 17.12.2010;
- Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.98 (Monitorul
Oficial al RM, nr.nr.72-73 din 06.08.1998);
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- Legile anuale ale bugetelor de stat şi asigurărilor sociale;
- Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, publicată în MO, nr.90-93/399
din 29.06.2007, republicată în MO, nr.27-34/61 din 07.02.2014;
- Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.1104-XV din 06.06.2002, MO, nr.91-94/668 din 27.06.2002, republicată în MO,
nr.209-211/683 din 05.10.2012;
- Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999,
MO, nr.1-4/2 din 06.01.2000;
- Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din
27.02.1998, MO, nr.38-39/280 din 30.04.1998;
- Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002, MO, nr.18-19/57 din
08.02.2003;
- Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000, republicată în
MO, ediţie specială din 03.10.2006;
- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea unor regulamente cu privire la modalităţile efectuării amnistiei fiscale nr.638 din 08.06.2007, MO, nr.82-85/670 din 15.06.2007,
republicată în MO, ediţie specială din 21.09.2007;
- Hotărârea Guvernului nr.93 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului
privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, MO, nr.27-30/140 din 08.02.2013;
- Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente, MO, nr.32-33/174 din 15.02.2008;
- Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu
regim special al facturii fiscale pentru livrările de mărfuri şi servicii impozabile cu TVA,
aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.32 din 11.03.2002, MO, nr.40-42/95
din 21.03.2002 etc.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 30.10.2009]
2. În afară de actele normative enunţate, legislaţia fiscală se mai compune din acte
normative adoptate de Guvern, Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul
Vamal, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de
către autorităţile administraţiei publice locale în temeiul şi pentru executarea Codului
fiscal cu condiţia ca aceste acte să nu contravină prevederilor lui sau să depăşească limitele acestuia.
În cazul apariţiei unor discrepanţe între actele normative indicate la alin.1 pct.2 al
prezentei hotărîri şi prevederile Codului fiscal, se aplică prevederile Codului şi legilor în
vigoare în domeniu.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 30.10.2009]
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3. Codul fiscal reglementează relaţiile ce ţin de executarea obligaţiilor fiscale în ce
priveşte impozitele şi taxele de stat, stabilind de asemenea principiile generale de determinare şi percepere a impozitelor şi taxelor locale.
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din 26.02.2018]
4. Potrivit art.6 din Codul fiscal, impozitul este o plată obligatorie cu titlu gratuit,
care nu ţine de efectuarea unor acţiuni determinate şi concrete de către organul împuternicit sau de către persoana cu funcţii de răspundere a acestuia pentru/sau în raport
cu contribuabilul care a achitat această plată.
Taxa este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu este impozit şi care se calculează şi se achită pentru anumite acţiuni bine determinate, înfăptuite fie de organul împuternicit, fie de contribuabilul care achită taxele respective.
5. În Republica Moldova, în conformitate cu prevederile art.6 din Codul fiscal, se
percep impozite şi taxe de stat şi locale.
Din sistemul impozitelor şi taxelor generale de stat fac parte:
- impozitul pe venit;
- taxa pe valoarea adăugată;
- accizele;
- impozitul privat;
- taxa vamală;
- taxele rutiere;
- impozitul pe avere;
- impozitul unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.
Sistemul impozitelor şi taxelor locale include:
a) impozitul pe bunurile imobiliare;
a1) impozitul privat;
b) taxele pentru resursele naturale;
c) taxa pentru amenajarea teritoriului;
d) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
e) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
f) taxa de aplicare a simbolicii locale;
g) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
h) taxa de piaţă;
i) taxa pentru cazare;
j) taxa balneară;
k) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale);
l) taxa pentru parcare;
m) taxa de la posesorii de cîini;
[Lit.n) pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din 26.02.2018]
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p) taxa pentru parcaj;
r) taxa pentru salubrizare;
s) taxa pentru dispozitivele publicitare.
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 30.10.2009]
6. Impozitul pe venit este reglementat de Titlul II al Codului fiscal.
Subiecţi ai impunerii impozitului pe venit sunt:
- persoanele juridice şi fizice, rezidente ale Republicii Moldova, care desfăşoară
activitate de întreprinzător, persoanele care desfăşoară servicii profesionale, precum şi
persoanele ce practică activitate profesională în sectorul justiţiei, care, pe parcursul perioadei fiscale, obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice
surse aflate în afara Republicii Moldova;
- persoanele fizice rezidente, cetăţeni ai Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impozabile din
orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, pentru activitatea lor în Republica Moldova;
- persoanele fizice rezidente, care desfăşoară activităţi independente şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova şi din
orice surse aflate în afara Republicii Moldova, pentru activitatea lor în Republica
Moldova;
- persoanele fizice rezidente, cetăţeni ai Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi obţin venit din investiţii şi financiar, din orice surse aflate în
afara Republicii Moldova;
- persoanele fizice rezidente, cetăţeni străini şi apatrizi, care desfăşoară activitate pe
teritoriul Republicii Moldova şi obţin venit din orice surse aflate în Republica Moldova
şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, pentru activitatea lor în Republica
Moldova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar, din orice surse aflate în afara
Republicii Moldova;
- persoanele fizice nerezidente, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe
teritoriul Republicii Moldova şi pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri, conform
capitolului 11 din prezentul titlu.
Cotele de impozit, obiectul impunerii, subiecţii impunerii, termenele de calculare
a impozitelor, scutirile şi facilităţile sunt stabilite de Codul fiscal. Unele particularităţi
referitoare la impozitul pe venit pot fi stabilite în legea bugetului de stat anual.
[Pct.6 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.6 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 30.10.2009]
7. Taxa pe valoarea adăugată este un impozit de stat care reprezintă o formă de
colectare în buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate, care sunt
supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea
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mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova. Taxa pe valoarea
adăugată se aplică la:
a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;
b) importul mărfurilor în RM, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal
importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în
vigoare, importate de către persoanele fizice;
c) importul serviciilor în RM.
Subiecţii şi obiectele impozabile, modul de calculare şi achitare a TVA, cotele TVA,
perioada fiscală privind TVA, scutirile de TVA şi alte reglementări despre TVA sunt
prevăzute în Titlul III al Codului fiscal. Unele particularităţi privind taxa pe valoarea
adăugată se reglementează de bugetele anuale de stat.
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.7 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 30.10.2009]
8. Accizul este un impozit de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum, enumerate în Anexa la Titlul IV al Codului fiscal.
Subiecţi ai impunerii accizelor sunt antrepozitarul autorizat, care produce şi/sau
prelucrează mărfuri supuse accizelor, pe teritoriul Republicii Moldova, persoanele juridice şi persoanele fizice, care importă mărfuri supuse accizelor.
Cotele accizelor, modul de calculare şi termenele de achitare a accizelor, scutirea
de la plata accizelor sunt reglementate de Titlul IV al Codului fiscal, aprobat prin Legea
pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054 din 16.06.2000 (Monitorul Oficial al RM, nr.nr.139-140 din 02.11.2000).
Cotele accizelor pentru unele categorii de produse (mărfuri) supuse accizelor pot fi
stabilite şi modificate de Legile anuale despre bugetul de stat, ţinîndu-se cont de particularităţile impozitării.
[Pct.8 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.8 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 30.10.2009]
9. Din categoria impozitelor şi taxelor de stat mai fac parte:
- impozitul privat, care reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul de privatizare, indiferent de tipul mijloacelor folosite, mărimea impozitului se stabileşte de Legea bugetului de stat;
- taxa vamală, care reprezintă impozitul încasat de organul vamal, conform tarifului
vamal de import. Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii şi modul de aplicare a lor sunt prevăzute de Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997,
MO, nr.40-41/286 din 07.05.1998, republicat în MO, ediţie specială din 01.01.2007;
- taxele rutiere – taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor drumului public şi/sau a zonelor de protecţie a acestuia, din afara perimetrului localităţilor.
Taxele rutiere sunt reglementate de Titlul IX al Codului fiscal;
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- impozitul pe avere – impozit aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de
bunuri imobiliare, cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condiţiile specificate în Titlul VI1 al Codului
fiscal;
- impozitul unic de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care reprezintă sumă datorată lunar la buget de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia
informaţiei, în temeiul art.15 din Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei nr.77 din 21.04.2016 (Titlul X Cod fiscal).
[Pct.9 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 30.10.2009]
10. Obiecte ale impunerii sunt bunurile imobiliare, inclusiv terenurile din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele
şi alte încăperi izolate, dar şi bunurile imobiliare, aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani, după începutul lucrărilor de
construcţie.
Instanţele judecătoreşti vor lua act de prevederile alin.(4)-(11) din art.4 şi ale anexelor nr.1 şi nr.2 ale Legii pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal (nr.1056
din 16.06.2000), ce conţine derogări de la Codul fiscal în privinţa aplicării impozitului
funciar şi a impozitului pe bunurile imobiliare.
[Pct.10 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.10 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 30.10.2009]
11. Instanţele vor reţine că, odată cu intrarea în vigoare a Titlului VII al Codului
fiscal (Taxele locale) la 01.01.2005, a fost abrogată Legea nr.186-XIII din 19 iulie 1994
privind taxele locale. Titlul menţionat stabileşte sistemul taxelor locale, subiecţii impozabili, baza impozabilă, modul de calcul şi de plată a taxelor locale.
La aplicarea legislaţiei privind taxele locale, se va lua în consideraţie faptul că, prin
derogare de la prevederile art.289 alin.(2) lit.e), art.291 lit.e) Cod fiscal şi lit.e) din anexa
la titlul VII al Codului fiscal, organizaţiile şi întreprinderile din cadrul cooperaţiei de
consum, precum şi farmaciile care prepară medicamente se scutesc de plata taxei pentru
unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe anii 2005-2009.
[Pct.11 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 30.10.2009]
12. În conformitate cu prevederile Codului fiscal, contribuabilul ca subiect al impunerii fiscale şi care achită la buget impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective,
de rînd cu drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.8 Cod fiscal, este obligat să achite la
buget, la timp şi integral, ţinând cont de prevederile art.7 alin.(5) Cod fiscal, sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă
fiscale prezentate.
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[Pct.12 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 26.02.2018]
13. La stabilirea impozitelor şi taxelor se determină următoarele elemente:
a) obiectul impunerii – materia impozabilă;
b) subiectul impunerii (contribuabilul) – persoana specificată la art.5 pct.2) Cod
fiscal;
c) sursa de plată a impozitului sau taxei – sursa din care se achită impozitul sau taxa;
d) unitatea de impunere – unitatea de măsură care exprimă dimensiunea obiectului
impozabil;
e) cota (cotele) de impunere – cuantumul unitar al impozitului sau taxei în raport
cu obiectul impozabil;
f) termenul de achitare a impozitelor sau taxelor – perioada în decursul căreia contribuabilul este obligat să achite impozitul sau taxa sub formă de interval de timp sau zi
fixă a plăţii;
g) facilităţile (înlesnirile) fiscale – elemente de care se ţine seama la estimarea obiectului impozabil, la determinarea cuantumului impozitului sau taxei, precum şi la încasarea acestuia, sub formă de:
- scutire parţială sau totală de impozit sau taxă;
- scutire parţială sau totală de plata impozitelor sau taxelor;
- cote reduse ale impozitelor sau taxelor;
- reducerea obiectului impozabil;
- amînări ale termenului de achitare a impozitelor sau taxelor;
- eşalonări ale obligaţiei fiscale.
Nu se consideră facilităţi fiscale scutirile specificate la art.33, 34 şi 35 Cod fiscal şi
cota redusă a TVA şi scutirea de TVA, cu drept de deducere Dacă scutirile menţionate
n-au fost folosite de contribuabil în anul fiscal precedent, ca rezultat al neachitării de
către patron a salariului, acestea se acordă la data achitării restanţelor la salariu.
[Pct.13 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.13 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 30.10.2009]
14. La intrarea în vigoare a Titlului V al Codului fiscal (de la 01.07.2002 – Legea nr.408XV din 26.07.2001, Monitorul Oficial, nr.1-3/4 din 04.01.2002), toate actele normative ce
stabilesc competenţa organelor fiscale se abrogă, însă raporturile fiscale şi alte raporturi
legate de aceasta din perioadele fiscale anterioare intrării în vigoare a Titlului V al Codului
fiscal se reglementează conform legislaţiei, care era în vigoare în perioada respectivă.
15. Potrivit art.264 Cod fiscal, obligaţiile fiscale, cu excepţia cazurilor stipulate de
lege, pot fi determinate de către contribuabil şi Serviciul Fiscal de Stat sau alte organe cu
atribuţii de administrare fiscală, în următoarele termene:
a) impozitele, taxele, majorările de întârziere – în cel mult 4 ani de la ultima dată
stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale respective sau pentru plata impozitului, taxei, majorării de întârziere (penalităţii), în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;

946

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

b) sancţiunile fiscale, aferente unor impozite şi taxe concrete – în cel mult 4 ani de
la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale, privind impozitul şi
taxa menţionată sau pentru plata impozitului şi taxei, în cazul în care nu este prevăzută
prezentarea unei dări de seamă fiscale;
c) sancţiunile fiscale, neaferente unor impozite şi taxe concrete – în cel mult 4 ani
de la data săvârşirii încălcării fiscale.
Termenul de prescripţie nu se extinde asupra impozitului, taxei, majorării de întârziere (penalităţii) sau sancţiunilor fiscale, aferente unui impozit, unei taxe concrete,
dacă darea de seamă fiscală, care stabileşte obligaţia fiscală, conţine informaţii ce induc
în eroare sau reflectă fapte ce constituie infracţiuni fiscale ori nu a fost prezentată.
Obligaţia fiscală, care a avut loc în termen sau în perioada stabilită la art.264, poate
fi stinsă, prin executare silită, de către Serviciul Fiscal de Stat sau de către instanţa judecătorească, doar în cazul în care acţiunile Serviciului Fiscal de Stat sau sesizarea instanţei
judecătoreşti au avut loc pe parcursul a 6 ani de după determinarea obligaţiei fiscale.
Cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor
care, potrivit legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, poate fi depusă de contribuabil în
termen de 6 ani de la data efectuării şi/sau apariţiei lor. Cererea depusă după expirarea
termenului de 6 ani este nevalabilă. În acest caz, nu se va efectua nicio compensare
ori restituire, cu excepţia cazurilor, când Serviciul Fiscal de Stat a repus în termen şi a
acceptat cererea de compensare şi/sau de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, potrivit legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, dacă contribuabilul prezintă
dovezi, privind imposibilitatea respectării termenului de prescripţie, stipulat în alin.(1),
art.266 Cod fiscal. Sumele plătite în plus şi sumele ce urmează a fi restituite, care nu au
fost solicitate în termenul indicat, se anulează în modul stabilit de Guvern.
Termenul de prescripţie se suspendă, în cazul în care:
a) contribuabilul, persoană fizică, se află sub arest sau este condamnat la privaţiune
de libertate – pe perioada aflării sub arest sau a privaţiunii de libertate;
b) contribuabilul, persoană fizică, lipseşte din Republica Moldova mai mult de 6
luni – pe perioada absenţei lui;
c) persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului, persoană juridică, lipseşte
din Republica Moldova mai mult de 6 luni – pe perioada absenţei lui;
d) a fost acordată o amânare sau o eşalonare a stingerii obligaţiei fiscale – pe perioada amânării sau eşalonării stingerii;
e) instanţa judecătorească a hotărât perceperea impozitului, taxei, majorării de întârziere (penalităţii) şi/sau amenzii – pe o perioadă de până la stingerea obligaţiei fiscale
sau până la caducitatea hotărârii judecătoreşti;
f) contribuabilul se află în procedură de insolvabilitate. Aceste prevederi nu se aplică obligaţiilor fiscale curente.
Termenul de prescripţie îşi reia cursul din ziua încetării circumstanţei, care a servit
drept temei pentru suspendarea lui.
[Pct.15 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.15 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 30.10.2009]
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15.1. Se relevă faptul că, prin Legea nr.111-XVI din 27.04.2007, în vigoare din
11.05.2007 au fost operate modificări în Legea nr.1164 din 24.04.1997 pentru punerea
în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, fiind introdus un capitol nou, IV, cu denumirea „Legalizarea capitalului şi amnistia fiscală”.
Prin amnistie fiscală se va înţelege anularea restanţelor reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în
sistemul de evidenţă specială, la situaţia din 1 ianuarie 2007, la impozitele, taxele, la alte
plăţi, la majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului de stat, la contribuţiile
de asigurări sociale de stat, la primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, la
majorările de întîrziere şi la amenzile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat şi
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, neachitate la data intrării în vigoare a legii menţionate, inclusiv amînate şi eşalonate (reeşalonate) conform legislaţiei
în vigoare.
La aplicarea amnistiei fiscale se va ţine cont de Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea unor regulamente cu privire la modalitatea efectuării amnistiei fiscale nr.638 din
08.06.2007.
La soluţionarea litigiilor privind obligarea de a aplica amnistia fiscală, instanţele vor
reţine că, potrivit art.34 alin.(5) din Legea nr.111 din 27.04.2007 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative, autorităţile administraţiei publice locale sunt în drept,
(dar nu obligate) să ia decizii cu privire la efectuarea amnistiei fiscale, însă fără a modifica relaţiile cu bugetul de stat. Astfel, soluţionarea chestiunii privind aplicarea amnistiei
rămîne la discreţia autorităţilor, în dependenţă de posibilităţi, fără afectarea bugetului
de stat şi nu poate fi impusă de către judecată
[Pct.15.1 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.11 din 30.10.2009]
16. Potrivit prevederilor Codului fiscal contribuabilii au dreptul la trecerea în cont
a impozitelor achitate sau care urmează a fi achitate:
- a impozitului pe venit – în condiţiile prevăzute de art.81, 82 Cod fiscal;
- a taxei pe valoarea adăugată – în condiţiile prevăzute de art.102 Cod fiscal;
- a accizelor – în condiţiile prevăzute de art.125 Cod fiscal.
Trecerea în cont a impozitului pe venit are loc în cazul depăşirii sumei impozitului calculat şi achitat sau în cazul dacă contribuabilul a achitat impozitul pe venit din
investiţii sau pe venit financiar într-o ţară străină şi dacă acest venit urmează a fi supus
impozitării în Republica Moldova.
Trecerea în cont a accizelor se obţine la mărfurile supuse accizelor şi destinate exportului în cazul prezentării organelor fiscale a documentelor justificative prevăzute de
art.125 alin.(4) Cod fiscal.
Deducerea sumei taxei pe valoarea adăugată se efectuează pentru valorile materiale,
serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision),
dacă subiectul impozabil, înregistrat în calitate de plătitor al TVA, dispune:
a) de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pentru care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA; sau
b) de documentul, eliberat de organul vamal, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate;
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c) de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.
Factura TVA trebuie să includă toată informaţia, conform prevederilor art.117 Cod
fiscal şi să fie eliberată de organele abilitate.
Deducerea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate reprezintă operaţia
de reducere a obligaţiunilor subiectului impozabil faţă de buget privind obligaţiile de
achitare a TVA.
În scopul confirmării dreptului la restituirea sumei TVA pe mărfurile şi serviciile procurate, subiectul impozabil, în afară de declaraţiile privind TVA şi registrele de
evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sunt înregistrate operaţiunile de livrare sau
procurare, trebuie să dispună de documente confirmative, stabilite de Guvern.
Deducerea şi restituirea sumelor TVA sunt operativ distincte şi se înfăptuiesc conform regulilor stabilite de legislaţie pentru fiecare caz în parte.
Astfel, subiectul impozabil:
- calculează TVA de la livrările efectuate, formînd o datorie faţă de buget;
- trece în cont sume TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor pentru
valorile materiale, serviciile procurate, micşorînd datoria faţă de buget;
- achită la buget diferenţa dintre sumele de TVA calculate şi sumele TVA trecute
în cont;
- în cazul depăşirii sumelor TVA trecute în cont asupra sumelor TVA calculate,
suma depăşirii se raportează la următoarea perioadă fiscală sau se restituie la buget în
dependenţă de situaţia concretă în raport cu legislaţia fiscală.
[Pct.16 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.16 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.11 din 30.10.2009]
17. Drept temei legal, pentru a deduce sumele TVA pe valorile materiale, serviciile
procurate servesc (art.102 alin.(10) Cod fiscal):
a) factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate, pentru care a fost achitată
ori urmează a fi achitată TVA;
b) documentul, eliberat de organul vamal, care confirmă achitarea TVA, la mărfurile importate;
c) documentul, care confirmă achitarea TVA, pentru serviciile importate.
Livrarea, în privinţa căreia se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe mărfurile, serviciile procurate trebuie să fie efectuată subiectului
impozabil de către furnizorul care a eliberat factura fiscală (eliberată în modul stabilit de
Ministerul Finanţelor sau imprimată, cu aplicarea seriei şi numărului, atribuit de Serviciul Fiscal de Stat, subiectului care îşi exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a
facturilor fiscale).
Această regulă se referă la cazurile în care cumpărătorul primeşte documentul justificat (factura fiscală), care corespunde cerinţelor prevăzute de art.19 al Legii contabilităţii, şi nu există probe referitoare la falsul blanchetei de strictă evidenţă (factura fiscală),
nu există probe care ar confirma faptul că cumpărătorul a ştiut despre neautenticitatea
documentului şi a datelor incluse de el, nu există probe privind efectuarea livrării de
către alte persoane decît cele indicate în factura fiscală în rubrica „Furnizor”.
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Responsabilitatea pentru întocmirea calitativă a documentelor justificative o poartă
persoanele care întocmesc şi semnează aceste documente (art.13 al Legii contabilităţii).
[Pct.17 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.17 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.11 din 30.10.2009]
18. Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că o tranzacţie de livrare-cumpărare a valorilor materiale sau de procurare a serviciilor cu utilizarea facturilor TVA
(fiscale), ce ar permite deducerea sumei TVA şi restituirea ulterioară a TVA din buget,
se consideră legală în cazul cînd:
- blancheta TVA (fiscală) este eliberată de organul autorizat legal;
- tranzacţia de livrare-cumpărare a valorilor materiale sau de procurare a serviciilor
este reală cu achitarea furnizorului de către cumpărător a costului valorilor materiale
sau serviciilor, inclusiv şi a sumei TVA;
- furnizorul este plătitor al TVA, a declarat şi a achitat TVA la buget sau/şi a micşorat sumele TVA, atribuite în cont de la alte procurări de mărfuri sau servicii;
- nu se constată ilegalitatea documentelor privind cantitatea, costul mărfii sau serviciilor livrate-procurate şi respectiv a sumelor TVA calculate;
- factura fiscală este înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale
(în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA, inclusiv al valorii impozabile, ajustate în condiţiile art.98 Cod fiscal, depăşeşte suma de 100000 de
lei – art.1181 Cod fiscal).
[Pct.18 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 26.02.2018]
19. Instanţele vor lua act că, potrivit prevederilor art.102 alin.(1) Cod fiscal, se permite deducerea sumei TVA la mărfurile, serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile, în procesul desfăşurării activităţii
de întreprinzător, numai în cazul achitării TVA, la buget, pentru mărfurile, serviciile
menţionate, în conformitate cu art.115 Cod fiscal.
[Pct.19 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.19 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 30.10.2009]
19.1. Deducerea sumei TVA pe valorile materiale, serviciile procurate şi obţinerea
dreptului de restituire a impozitului, scutirea de TVA, impozitarea la cota zero a TVA,
reprezintă avantaje fiscale de care contribuabilul beneficiază numai în cazul, în care
acestea sunt legale şi întemeiate.
Se va reţine că, constituirea agentului economic nu cu mult înainte de efectuarea
tranzacţiei, efectuarea unei singure operaţii economice, caracterul neregulat al operaţiunilor economice, interdependenţa părţilor contractante, încălcarea anterioară a legislaţiei fiscale, efectuarea tranzacţiei în alt loc, decît cel de aflare a contribuabilului,
efectuarea decontărilor cu deservirea la o singură bancă, efectuarea plăţilor de tranzit
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între participanţii la operaţiunile economice interdependente, efectuarea operaţiunilor
economice prin intermediari – aceste circumstanţe luate separat nu pot servi drept temei pentru recunoaşterea avantajului fiscal neîntemeiat.
Totodată, existenţa concomitentă a mai multor circumstanţe din cele menţionate,
precum şi depistarea altora, poate servi drept temei pentru recunoaşterea faptului de
obţinere nejustificată a avantajului fiscal de către contribuabil.
Însăşi faptul încălcării de către contractantul contribuabilului a obligaţiunilor fiscale nu reprezintă dovada obţinerii de către contribuabil a avantajului fiscal nejustificat.
Avantajul fiscal poate fi recunoscut neîntemeiat, dacă organul fiscal va demonstra,
că contribuabilul a acţionat fără prudenţa necesară şi maximă diligenţă, şi că el trebuia
să ştie despre încălcările comise de contractant, reieşind din relaţiile sale de interdependenţă sau afiliere cu persoana contractantă.
De asemenea, avantajul fiscal poate fi recunoscut neîntemeiat, dacă organul fiscal
va demonstra, că activitatea contribuabilului, a persoanelor lui interdependente şi afiliate este orientată spre efectuarea operaţiilor legate de obţinerea avantajului fiscal, în
special cu contractanţii ce nu-şi onorează obligaţiile fiscale.
[Pct.19.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.19.1 introdus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.11 din 30.10.2009]
20. Nu se admite deducerea şi/sau restituirea sumelor TVA în cazurile cînd tranzacţia de livrare-procurare a valorilor materiale sau serviciilor n-a avut loc în realitate,
n-a avut un scop raţional de afaceri şi este bazată fie pe blanchete TVA (fiscale), fie pe
alte documente false, sau chiar sunt utilizate blanchete TVA fiscale, eliberate de organele autorizate, însă prin alte probe se confirmă că tranzacţia între părţi n-a fost executată.
Sarcina probaţiunii, neexecutării tranzacţiei drept confirmare a refuzului restituirii
sumelor TVA din buget urmează a fi pusă pe seama organelor fiscale, care ca parte în
proces, pe baza documentelor justificative, ar demonstra ilegalitatea tranzacţiei (facturi
false, contribuabili-fantome ilegali, legătură cauzală între furnizor şi cumpărător prin
aceleaşi adrese ale sediilor firmelor, aceiaşi fondatori, aceleaşi persoane de conducere
etc.).
[Pct.20 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.20 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.11 din 30.10.2009]
21. Achitarea în buget a TVA, fiind o obligaţiune fiscală a vînzătorului, nu poate fi
pusă pe seama consumatorului de valori materiale şi servicii procurate, odată ce acesta
din urmă, ca cumpărător de bună-credinţă, concomitent cu costul mărfurilor, i-a achitat furnizorului şi taxa pe valoare adăugată.
O eventuală soluţie, prin care s-ar refuza deducerea sumelor TVA, ar însemna că
societăţii comerciale i se cere să suporte pe deplin consecinţele acţiunilor furnizorilor
săi, care au omis să-şi execute obligaţiile de plată a TVA la buget. Însă, o asemenea povară este considerată ca fiind excesivă pentru agentul economic, fapt care perturbă balanţa
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echitabilă ce urma să fie menţinută între cerinţele interesului general al comunităţii şi
cerinţele protejării dreptului de proprietate în sensul articolului 1 din Protocolul nr.1
la Convenţia europeană a drepturilor omului (a se vedea cauza Bulves AD vs Bulgaria,
hotărîrea CEDO din 22.01.2009).
Totodată, deducerea şi restituirea sumelor TVA se efectuează cu condiţia că între
agenţii economici, părţi în tranzacţia de livrare – procurare a valorilor sau serviciilor,
se exclud relaţiile dubioase cu scopul diminuării TVA, la achitarea acesteia între ei, precum şi la vărsarea sumelor TVA în buget.
[Pct.21 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.21 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 30.10.2009]
22. La soluţionarea litigiilor ce ţin de impozitarea cu cota zero, trebuie de ţinut cont
de faptul că livrările de valori materiale, servicii se impozitează la cota zero în condiţiile
şi în cazurile prevăzute de art.104 Cod fiscal.
[Pct.22 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.11 din 30.10.2009]
23. Potrivit legislaţiei (art.131 Cod fiscal), organe care exercită atribuţii de administrare fiscală sunt: Serviciul Fiscal de Stat, organele vamale, serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor şi alte organe abilitate, conform legislaţiei.
Sarcina de bază a Serviciului Fiscal de Stat constă în asigurarea administrării fiscale,
prin crearea de condiţii contribuabililor, pentru conformare la respectarea legislaţiei,
aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.
La etapa iniţială, se întocmeşte şi i se remite contribuabilului, spre executare benevolă, avizul de plată a obligaţiei fiscale.
Ulterior, în cazul neonorării obligaţiei fiscale, se declanşează executarea silită a obligaţiei fiscale, luîndu-se în consideraţie condiţiile prevăzute de art.193 Cod fiscal.
Procedura executării silite a obligaţiilor fiscale este reglementată de art.193-207
Cod fiscal RM, care stabilesc regula generală, conform căreia o asemenea executare se
efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat, procedura fiind una extrajudiciară. Procedura este similară şi în cazul încasării restanţelor la bugetul asigurărilor sociale de stat sau
a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
Astfel, procurorul nu este în drept să sesizeze instanţa de judecată cu acţiuni în interesul Casei Naţionale de Asigurări Sociale sau al Companiei Naţionale de Asigurări în
Medicină, pentru încasarea obligaţiunilor fiscale. Încasarea silită se va efectua de către
Serviciul Fiscal de Stat, fără a fi necesară o hotărîre a instanţei de judecată, în temeiul
art.30 alin.(1) din Legea nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări
sociale şi art.17 lit.b) din Legea nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală,
precum şi al art.4 alin.(9) lit.c) din Legea nr.408-XV din 26.07.2001 pentru punerea în
aplicare a Titlului V al Codului fiscal.
În acelaşi timp, potrivit art.199 alin.(4) din Codul fiscal, dacă persoanele fizice, respectiv şi întreprinzătorii individuali, nu permit accesul în domiciliul sau în reşedinţa
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sa pentru a i se sechestra bunurile, funcţionarul fiscal consemnează acest fapt printr-un
act. În astfel de cazuri, Serviciul Fiscal de Stat va intenta o acţiune în judecată privind
executarea silită a obligaţiei fiscale, prezentînd instanţei de judecată probe care să confirme respectarea procedurii prealabile.
Deci, executarea silită a obligaţiei fiscale se efectuează (cu excepţia prevăzută de
art.199 alin.(4) din Codul fiscal) de către Serviciul Fiscal de Stat pe cale extrajudiciară.
[Pct.23 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.23 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 30.10.2009]
24. Codul fiscal cuprinde în mod exhaustiv tipurile de încălcări fiscale, pentru a căror
săvârşire Serviciul Fiscal de Stat e în drept să aplice sancţiuni fiscale. Acestea sunt:
- împiedicarea activităţii Serviciului Fiscal de Stat (art.253 Cod fiscal, în continuare
CF);
- neutilizarea maşinilor de casă şi de control/terminalelor de plată în numerar/aparatelor de schimb valutar (art.254 CF);
- nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători, neeliberarea biletelor de călătorie (art.2541 CF);
- neprezentarea informaţiei despre sediu (art.255 CF);
- nerespectarea regulilor de evidenţă a contribuabililor (art.256 CF);
- încălcarea regulilor de ţinere a contabilităţii şi a evidenţei, în scopuri fiscale (art.257
CF);
- neeliberarea facturii fiscale, în cazul bunurilor gajate (art.2571 CF);
- încălcarea de către instituţiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) şi alţi
prestatori de servicii de plată a modului de decontare (art.259 CF);
- nerespectarea modului de întocmire, de prezentare a dării de seamă fiscale şi a
facturii fiscale, precum şi neînregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al
facturilor fiscale (art.260 CF);
- încălcarea modului de prezentare, de către contribuabil, a documentelor privind
plăţile şi/sau impozitele reţinute (art.2601 CF);
- încălcarea modului de prezentare, de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia
informaţiei, a datelor ce ţin de efectuarea plăţilor salariale (art.2602 CF);
- încălcarea regulilor de calculare şi de plată a impozitelor şi taxelor (art.261 CF);
- lipsa „Timbrelor de acciz” (art.262 CF);
- nerespectarea regulilor de comercializare a ţigaretelor cu filtru (art.2621 CF);
- nerespectarea regulilor de executare silită a obligaţiei fiscale (art.263 CF);
- ruperea sau deteriorarea sigiliului (art.2631 CF).
Examinarea cazurilor privind încălcările fiscale, inclusiv aplicarea amenzilor şi executarea acestor decizii, sunt de competenţa Serviciului Fiscal de Stat (art.241 şi 252 Cod
fiscal), dar nu a instanţei de judecată.
[Pct.24 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.24 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.11 din 30.10.2009]
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25. Decizia Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunea funcţionarului fiscal poate fi contestată numai de persoana vizată în decizie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea ori de reprezentantul ei, în modul stabilit de Codul fiscal. Obligaţia de a dovedi
incorectitudinea deciziei, emise de Serviciul Fiscal de Stat, se atribuie persoanei care
contestă.
Contestaţia împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii funcţionarului
fiscal poate fi depusă, dacă Codul fiscal nu prevede altfel, în decursul a 30 de zile de la
data primirii deciziei sau a întreprinderii acţiunii contestate. În cazul omiterii acestui
termen, din motive întemeiate, el poate fi restabilit, la cererea persoanei vizate în decizie
sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea, de Serviciul Fiscal de Stat. Contestaţia
împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii funcţionarului fiscal se depune
la Serviciul Fiscal de Stat şi se examinează de către acesta.
Serviciul Fiscal de Stat examinează contestaţia în termen de 30 de zile calendaristice
de la data primirii, cu excepţia cazurilor în care conducerea ei emite o decizie cu privire
la prelungirea acestui termen, fapt despre care este înştiinţat contribuabilul. Timpul cu
care se prelungeşte termenul nu va depăşi 30 de zile calendaristice.
Decizia Serviciului Fiscal de Stat şi acţiunile funcţionarilor fiscali pot fi atacate, în
modul stabilit de legislaţie, şi în instanţă judecătorească.
Totodată, se reţine că orice persoană supusă controlului de către Serviciul Fiscal
de Stat, care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin actele
administrative, emise în cadrul procedurii de control, prin acţiunile sau inacţiunile Serviciului Fiscal de Stat sau ale funcţionarilor fiscali, în cadrul acestor proceduri, este în
drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la Serviciul Fiscal de Stat a unei
contestaţii, în formă scrisă.
Contestaţia se examinează:
a) în cadrul Consiliului de soluţionare a disputelor – în cazul în care persoana supusă controlului a consemnat în cerere acordul cu privire la divulgarea datelor, potrivit
alin.(5) al art.2741 Cod fiscal şi contestă acte administrative, prin care s-a stabilit o obligaţie fiscală, în sumă de peste 500000 de lei – pentru persoane juridice şi de peste 250000
de lei – pentru persoane fizice; sau
b) conform procedurii stabilite la art.267–274 din Codul fiscal – în alte cazuri decât
cele menţionate la lit.a).
Contestaţia se depune în termen de până la 30 de zile de la data primirii actului
administrativ contestat, iar persoana, care nu este de acord cu decizia cu privire la contestaţie, este în drept să se adreseze în instanţa de contencios administrativ.
[Pct.25 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.5 din 26.02.2018]
[Pct.25 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.11 din 30.10.2009]
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HOTĂRÎREA PLENULUI
JUDECĂTORIEI SUPREME A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la unele chestiuni despre aplicarea
Legii privatizării fondului de locuinţe de către instanţele judecătoreşti
nr. 3 din 30.01.1996
„Culegere de hotărîri explicative” Chişinău, 2002, pag.44
„Culegere de hotărîri explicative” Chişinău, 2000, pag.29
***
Modificată de:
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din
22.12.2008
Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.38 din
20.12.1999
Discutînd rezultatele generalizării practicii judiciare, Plenul menţionează că instanţele judecătoreşti la soluţionarea litigiilor în general aplică corect Legea privatizării
fondului de locuinţe din 10 martie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova,
1993, nr.25, art.126; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.7, art.65; 1995,
nr.35, art.393; nr.nr.71-72, art.819; 1996, nr.58, art.585; 1998, nr.nr.16-17, art.109; nr.84,
art.553; nr.468, art.407) şi Cartea a II-a, Titlul III din Codul civil.
Însă în activitatea lor au fost depistate cazuri de aplicare diferită a legislaţiei, apar
întrebări neclare şi discutabile la aplicarea ei.
Ţinînd cont de cele indicate, Plenul Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova
[Preambulul modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
HOTĂRĂŞTE:
1. Conform Constituţiei Republicii Moldova, Legii privatizării fondului de locuinţe nu se permite de a refuza cetăţenilor Republicii Moldova privatizarea încăperilor
în care ei locuiesc în condiţiile prevăzute de această lege, dacă s-au adresat cu asemenea cerere.
În conformitate cu art.32 CPC şi art.art.1, 5 ale Legii privatizării fondului de locuinţe litigiile apărute în legătură cu exercitarea şi apărarea drepturilor cetăţenilor la privatizarea încăperilor (apartamente, case) în care aceştia locuiesc şi care aparţin fondului de
stat şi celui public, asupra căruia statul şi-a declarat dreptul de proprietate, precum şi în
imobilele ce aparţin întreprinderilor, indiferent de faptul dacă aceste unităţi sunt incluse
în listele de privatizare, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.
Se va lua în consideraţie că privatizarea imobilelor şi spaţiilor locative din construcţiile care aparţin statului, indiferent de apartenenţa departamentală, locuinţele
sovhozurilor şi ale altor întreprinderi agricole de stat, inclusiv cele reorganizate după
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punerea în aplicare a Legii cu privire la privatizare, precum şi locuinţele construite
din contul mijloacelor de stat de către întreprinderile şi organizaţiile cu alte forme de
proprietate.
Cetăţenii, care locuiesc în căminele de tip cameră (cu excepţia încăperilor de locuit
în căminele pentru studenţi şi elevi ai instituţiilor de învăţămînt de toate nivelurile şi
căminele de tip pat-loc şi pat-cameră) au dreptul la privatizarea încăperii de locuit cu
condiţia că cel puţin 60 procente din locatarii responsabili ai încăperilor de locuit la
adunarea generală şi-au exprimat în scris dorinţa de a le privatiza.
[Pct.1 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
2. Cererile cetăţenilor împotriva acţiunilor ilegale ale organelor administraţiei de
stat şi persoanelor cu funcţii de răspundere depuse pînă la soluţionarea chestiunii despre admiterea sau refuzul privatizării încăperii de locuit, în special, refuzul de a elibera
şi primi actele necesare etc. sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de contencios
administrativ.
Litigiile apărute în urma neacceptării de către cetăţeni a hotărîrii comisiei de privatizare a fondului de locuinţe privind costul apartamentului (casei) sunt soluţionate de
Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat de pe lîngă Ministerul
Economiei şi Reformelor, hotărîrea căruia poate fi contestată în judecată conform regulilor generale de procedură civilă.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
3. Litigiile ce ţin de privatizarea fondului de locuinţe se examinează de către instanţele judecătoreşti în ordinea generală a procedurii civile, în special privind:
a) declararea nulităţii contractelor de privatizare a încăperilor de locuit;
b) declararea nulităţii contractelor de înstrăinare a apartamentelor (caselor) privatizate;
c) declararea valabilităţii contractelor de privatizare a apartamentelor în cazul acţiunilor succesorilor;
d) dreptul de proprietate asupra încăperii de locuit privatizate, litigii apărute între
proprietarul apartamentului (casei) şi membri (foştii membri) ai familiei lui şi alte persoane, precum şi între moştenitori;
e) partajarea apartamentelor (caselor) privatizate şi stabilirea modului de utilizare
a spaţiului locativ;
f) evacuarea din locuinţele privatizate;
g) schimbul apartamentelor (caselor) privatizate.
În aceeaşi ordine se examinează cererile înaintate din iniţiativa Departamentului
Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor privind rezilierea contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a
încăperilor de locuit în căminele de tip cameră, în cazul în care nu au fost instituite şi
înregistrate asociaţii ai proprietarilor locuinţelor privatizate.
4. Ţinînd cont de prevederile art.2 al Legii, privatizarea fondului de locuinţe se
efectuează pe baza consimţămîntului liber cu respectarea principilor echităţii sociale şi
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protecţiei sociale a cetăţenilor, de aceea nu pot fi contestate pe cale judecătorească, în
special:
a) refuzul membrului adult al familiei locatarului de a da consimţămîntul pentru
privatizarea locuinţei;
b) refuzul locatarului responsabil al încăperii de locuit în căminele de tip cameră de
a da consimţămîntul în scris pentru privatizarea ei.
Nu poate fi contestat pe cale judecătorească şi refuzul membrilor adulţi ai familiei,
care locuiesc şi participă la privatizarea apartamentului (casei), de a da consimţămîntul
în scris pentru înstrăinarea lui.
5. Conform art.16 alin.(2) din Legea privatizării fondului de locuinţe, taxa de stat
pentru privatizarea fondului de locuinţe nu se plăteşte, însă în caz de apariţie a litigiilor
şi înaintare a acţiunilor în instanţele de judecată de drept comun de către cetăţeni, taxa
de stat urmează a fi percepută în mărimea prevăzută de art.3 alin.1) lit.e) din Legea taxei
de stat nr.1216-XII din 03.12.1992 cu modificările ulterioare.
În cazul depunerii cererilor de chemare în judecată de către Agenţia Privatizare
din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, în interesul statului, taxa de stat nu
se încasează.
La contestarea judiciară a actelor administrative aferente procedurii de privatizare,
reclamanţii sunt scutiţi de plata taxei de stat.
În baza p.2 art.14 al Legii transmiterea prin moştenire a locuinţelor privatizate şi
schimbul lor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Luînd în consideraţie aceste prevederi, acţiunile persoanelor care pretind la încăperea de locuit privatizată din motivul apartenenţei acestei încăperi testatorului, inclusiv
şi în cazul în care privatizarea nu a fost legalizată în modul cuvenit în timpul vieţii testatorului, se supun taxei de stat reieşind din costul real al încăperii, stabilit la momentul
înaintării acţiunii conform art.87 alin.(1) lit.b) CPC.
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
6. În dependenţă de esenţa litigiului şi ordinea judecării lui, în calitate de părţi în
dosarele din această categorie pot fi atrase:
- autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderea, organizaţia, instituţia corespunzătoare ca proprietari ai imobilului, cărora le-a fost încredinţat sau transmis în
administrare operativă fondul de locuinţe;
- agenţia teritorială a Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de
Stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor ca organ se efectuează privatizarea
fondului de locuinţe şi cu care se încheie contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a apartamentelor (caselor) în proprietate privată.
[Pct.6 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
7. În cazul apariţiei litigiului privind legalitatea contractului de vînzare-cumpărare,
transmitere-primire a încăperii de locuit, inclusiv şi în proprietatea unuia din beneficiarii
ei, aceste contracte, precum şi titlul de proprietate, la cererea persoanelor interesate, pot fi
declarate nule în baza legislaţiei civile care reglementează declararea nulităţii convenţiilor.
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8. Respectarea modului de perfectare a actelor de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţelor, stabilit de art.11 al Legii, este obligatorie atît pentru cetăţeni,
cît şi pentru persoanele cu funcţii de răspundere, care sunt împuternicite de a le întocmi
în proprietatea cetăţenilor. Chestiunea privatizării urmează a fi soluţionată în termen
de două luni, cu încheierea contractului de vînzare-cumpărare şi transmitere-primire
a locuinţei în proprietate privată, care trebuie să fie autentificat notarial, înregistrat la
biroul teritorial de inventariere tehnică şi serveşte drept document confirmînd dreptul
de proprietate.
Dacă cetăţeanul care a depus cerere de privatizare şi actele necesare, a decedat
pînă la întocmirea contractului sau legalizarea lui notarială şi înregistrarea la biroul de
inventariere tehnică, în cazul apariţiei litigiului privind includerea acestei locuinţe în
masa succesorală, se va ţine cont de faptul că această circumstanţă de sine stătător nu
poate servi drept temei pentru respingerea cerinţelor moştenitorului, dacă testatorul,
exprimîndu-şi în timpul vieţii voinţa de a privatiza încăperea în care locuia, nu şi-a
retras cererea, întrucît din motive ce nu depindeau de el a fost lipsit de posibilitatea de
a respecta toate cerinţele de perfectare a actelor pentru privatizare, care nu-i putea fi
refuzată.
9. Apartamentele (casele) cumpărate sau primite de către cetăţeni cu titlu gratuit
în proprietate privată se exclud din fondul de locuinţe de stat, public, cooperatist şi se
includ în fondul de locuinţe private.
Cetăţenii care au devenit proprietari ai locuinţelor privatizate au dreptul la posesie,
la utilizare şi administrare conform voinţei lor fără a le transforma în încăperi cu alte
destinaţii şi fără a leza drepturile şi interesele ocrotite prin lege ale altor persoane.
10. În conformitate cu art.21 al Legii privatizării fondului de locuinţe proprietarii
locuinţelor privatizate participă la cheltuielile comune de întreţinere a locurilor de uz
comun, a terenurilor de lîngă imobil, de reparaţie curentă şi capitală a imobilului, a instalaţiilor şi comunicaţiilor inginereşti.
Dacă apar litigii, judecata este în drept să determine cota-parte de cheltuieli a fiecărui proprietar în dependenţă de suprafaţa locativă ocupată şi de numărul locatarilor,
ţinînd cont de clauzele contractului de întreţinere şi reparaţie a locuinţelor privatizate,
încheiat între proprietar şi unităţile de exploatare a locuinţelor sau de reparaţie şi construcţie.
11. Membrii familiei sau foştii membri ai familiei proprietarului, care participă la
privatizarea locuinţelor, au drepturi egale la posesia, utilizarea şi administrarea acestor
apartamente (case).
Înstrăinarea ulterioară a apartamentului (casei) privatizat se efectuează cu consimţămîntul în scris al tuturor membrilor majori ai familiei, care locuiesc în apartamentul
(casa) în cauză şi au participat la privatizarea lui.
În cazul în care în acelaşi apartament locuiesc cîteva familii şi ele nu au ajuns la o
înţelegere privind determinarea părţilor reale ale fiecărei familii, privatizarea locuinţei se efectuează doar după partajarea spaţiului locativ de către instanţa judecătorească
(art.13 al Legii privatizării fondului de locuinţe).
12. Întrucît persoanele minore, care locuiesc împreună cu chiriaşul şi sunt membri
ai familiei lui sau foşti membri ai familiei, conform art.56 al Codului cu privire la locuinţe au drepturi egale în baza contractului de închiriere, în caz de privatizare a locuinţelor,
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ei în aceeaşi măsură cu beneficiarii majori au dreptul de a deveni participanţi ai proprietăţii comune asupra acestor încăperi.
Conform art.144 al CCF, tutorele (curatorul) nu are dreptul să renunţe la drepturile
celui tutelat de a participa la privatizarea locuinţei fără acordul prealabil a organului de
tutelă şi curatelă.
Privatizarea apartamentelor (caselor) în care locuiesc copii minori orfani se efectuează în numele lor de tutore (curator) în temeiul autorizaţiei scrise a autorităţii tutelare
cu indicarea în contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a apartamentului
(casei) a numelui de familie, prenumelui şi patronimicului tuturor copiilor minori care
locuiesc sau au dreptul de a locui în acest apartament (casă). Înstrăinarea ulterioară a
apartamentului (casei) privatizat în numele copiilor minori poate fi efectuată doar la
atingerea majoratului de către aceştia.
13. În conformitate cu noua legislaţie a Republicii Moldova, apartamentele din
imobilele cooperativelor de construcţie a locuinţelor achitate în întregime sunt considerate proprietate privată a posesorilor lor. Dreptul de proprietate privată asupra acestor
apartamente se confirmă prin titlul de proprietate, eliberat de organele respective.
14. Pretenţiile privind partajarea locuinţei privatizate pot fi satisfăcute în cazul existenţei concluziei organului respectiv despre posibilitatea împărţirii apartamentului (casei) în natură cu formarea obiectelor de sine stătătoare cu drept de proprietate.
Dacă separarea cotei-părţi a participantului proprietăţii comune în diviziune asupra apartamentului (casei) este imposibilă, atunci cu consimţămîntul lui în loc de cota-parte ce-i aparţine, proprietarul poate plăti compensarea în băni.
În cazuri excepţionale, instanţa judecătorească are dreptul, şi în lipsa consimţămîntului proprietarului care cere partajarea, să încaseze în beneficiul lui compensarea bănească pentru cota-parte din apartament (casă) ce-i aparţine. În special, plata compensării în bani poate fi efectuată dacă cota-parte în proprietatea comună este neînsemnată
şi real nu poate fi divizată, iar proprietarul ce se separă nu locuieşte în apartament (casă)
şi este asigurat cu alt spaţiu locativ.
Dacă nu s-a ajuns la o înţelegere în privinţa costului apartamentului (casei), mărimea compensaţiei în bani se stabileşte din valoarea reală (de vînzare) a apartamentului
(casei) la momentul examinării litigiului în instanţa judecătorească.
15. În cazul în care este imposibilă partajarea casei (apartamentului) la cererea
proprietarului sau membrilor familiei lui, care au dreptul la cota-parte în proprietatea
comună, instanţa judecătorească are dreptul să stabilească modul de utilizare a apartamentului (casei) privatizat.
16. Schimbul încăperii de locuit privatizate este posibil numai cu consimţămîntul
tuturor participanţilor proprietăţii comune.
Totodată, se va lua în consideraţie faptul că schimbul locuinţei privatizate pe altă
locuinţă se permite indiferent de forma de proprietate, cu excepţia fondului locativ de
stat, care poate fi admis numai cu acordul Departamentul Privatizării şi Administrării
Proprietăţii de Stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor şi, după caz, al proprietarului fondului locativ.
Refuzul proprietarului încăperii de locuit de a-şi da consimţămîntul pentru schimb
nu poate fi contestat pe cale judiciară atît de alt proprietar, cît şi de membrii (foştii
membri) ai familiei proprietarului care nu au dreptul la cota-parte în apartament (casă).
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17. Încetarea dreptului de proprietate contra voinţei proprietarului nu se permite
cu excepţia urmăririi acestor bunuri în legătură cu îndatoririle proprietarului, în cazurile şi modul prevăzute de actele legislative; înstrăinării forţate a bunurilor care nu pot să
aparţină acestui proprietar în virtutea legii în caz de confiscare, precum şi în alte cazuri
ce sunt direct prevăzute de legislaţie.
18. Vînzarea de către unul din participanţii proprietăţii comune în diviziune asupra
locuinţei privatizate a părţii sale unei persoane străine este posibilă doar cu condiţia că
ceilalţi coproprietari vor refuza la dreptul preferenţial de cumpărare sau nu vor realiza
acest drept în termenul prevăzut de art.352 CC.
[Pct.18 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 22.12.2008]
19. Reieşind din Legea cu privire la proprietate, în cazul în care dreptul de proprietate asupra locuinţei privatizate trece la o altă persoană, relaţiile contractuale ale fostului
proprietar cu chiriaşul asupra ei nu se extind.
20. Proprietarii locuinţelor privatizate şi membrii familiilor lor, care au dreptul la
cota-parte în apartament (casă), nu pot fi evacuaţi din aceste încăperi din motivele prevăzute de art.102 Cod de locuinţe.
21. Chiriaşii, foştii membri ai familiei proprietarului, alte persoane care nu sunt
proprietari ai locuinţei privatizate, dar care au dreptul de a se folosi de această încăpere
pot fi evacuaţi de către proprietar numai în cazurile şi din motivele prevăzute de lege (de
exemplu, art. art.130, 131 CL).
22. În legătură cu privatizarea locuinţelor contractul de subînchiriere a încăperii de
locuit se reziliază conform art.82 CL.
Încheierea contractului de închiriere a încăperii de locuit cu fostul subchiriaş este
în drept, dar nu o obligaţie a proprietarului.
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HOTĂRÎREA PLENULUI
JUDECĂTORIEI SUPREME A REPUBLICII MOLDOVA
Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti
a legislaţiei în cauzele de desfacere a căsătoriei
nr. 10 din 15.11.1993
„Culegere de hotărîri explicative”, Chişinău, 2002, pag.187
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2002, nr.11, pag.3
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28.06.2004
Hotărîrea Plenului
16.09.2002
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***
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.12 din
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.26 din
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.29 din
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.38 din

Studierea practicii judiciare în pricinile, apărute din raporturile de căsătorie şi familie, a demonstrat că instanţele judecătoreşti aplică, în general, corect normele dreptului material şi procesual. De regulă, căsătoriile sunt desfăcute în cazul în care instanţa
judecătorească concluzionează că menţinerea familiei este imposibilă.
Concomitent, în activitatea instanţelor judecătoreşti există deficienţe în judecarea
pricinilor din această categorie. Sunt frecvente cazurile de încălcare a regulilor competenţei, instanţele judecătoreşti nu acordă atenţie cuvenită prezentării pricinilor pentru
dezbaterile judiciare. Unele instanţe judecătoreşti cercetează insuficient circumstanţele
concrete ale pricinii, nu clarifică complet relaţiile dintre soţi, motivele divorţului, pricinile reale ale neînţelegerii în familie.
Sunt comise greşeli în soluţionarea litigiilor cu privire la partajarea averii, determinarea valorii ei, modul de întreţinere şi educaţie ulterioară a copiilor, precum şi la
determinarea sumelor, care urmează să fie achitate pentru eliberarea adeverinţelor de
desfacere a căsătoriei de unul sau ambii soţi. Într-un şir de cazuri nu se clarifică a cîta
oară sunt căsătoriţi soţii, nu se ţine cont de starea materială a părţilor.
În legătură cu cele menţionate, în scopul aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei
Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
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HOTĂRĂŞTE:
1. A atenţiona instanţele judecătoreşti asupra necesităţii de a lichida deficienţele
existente, a îmbunătăţi calitatea judecării pricinilor şi a perfecţiona în continuare activitatea lor privind soluţionarea cauzelor cu privire la desfacerea căsătoriei în scopul
apărării drepturilor şi intereselor ocrotite prin lege ale soţilor şi copiilor lor. A acorda
o atenţie deosebită consolidării familiilor tinere, precum şi păstrării familiilor cu copii
minori.
2. Potrivit alin.alin.4 şi 5 art.36 şi art.37 CF judecarea cauzelor cu privire la desfacerea căsătoriei în instanţa judecătorească se efectuează în procedură generală conform
cererii unuia dintre soţi.
În cazurile necesare, dacă aceasta o cere apărarea intereselor soţului incapabil, acţiunea cu privire la desfacerea căsătoriei poate fi înaintată de către tutore şi curator. În
acest caz instanţa judecătorească poate să atragă la participarea în proces organele de
tutelă şi curatelă pentru a da concluzii respective (art.7 CPC).
Potrivit art.14 CF soţii, în privinţa cărora a fost stabilită vîrsta minimă de căsătorie
de 16 ani sau în privinţa cărora a fost micşorată vîrsta de căsătorie, obţin capacitatea de
exerciţiu în volum deplin din momentul înregistrării căsătoriei (art.20 alin.2 CC), adică
ei beneficiază de un drept de sine stătător de a se adresa în instanţa judecătorească cu
cerere de chemare în judecată.
[Pct.2 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.29 din 16.09.2002]
3. Judecătorul restituie cererea de chemare în judecată în cazul în care soţul a înaintat acţiunea de desfacere a căsătoriei fără consimţămîntul soţiei în timpul sarcinii sau în
primul an după naşterea copilului, dacă acesta s-a născut viu şi trăieşte, în conformitate
cu art.170 alin.(1) lit.d) CPC. Iar în cazul în care judecătorul a primit cererea de chemare
în judecată, instanţa va dispune scoaterea cererii de pe rol, conform art.267 lit.h) CPC.
[Pct.3 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova
nr.12 din 16.12.2013]
[Pct.3 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.29 din 16.09.2002]
4. Desfacerea căsătoriei cu consimţămîntul ambilor soţi, care nu au copii comuni
minori sau înfiaţi de ambii soţi şi nu au pretenţii cu privire la partajul averii sau la
întreţinerea soţului inapt de muncă, se efectuează de către organele stării civile (art.36
CF). În caz de litigiu cu privire la partajarea bunurilor care sunt proprietate comună,
plata mijloacelor de întreţinere a soţului incapabil de muncă şi care necesită ajutor, desfacerea căsătoriei se efectuează de către instanţa judecătorească.
Judecătorul nu are dreptul să refuze unuia dintre soţi primirea cererii cu privire la
desfacerea căsătoriei, iar instanţa - să dispună scoaterea cererii de pe rol din motivele că
această căsătorie poate fi desfăcută la organele stării civile, deşi al doilea soţ nu are obiecţii, însă se eschivează de a desface căsătoria în organele stării civile (refuză să depună
cererea respectivă sau depunînd-o nu se prezintă pentru înregistrarea divorţului etc.).
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Desfacerea căsătoriei dintre soţii, care au copii minori comuni, în cazul în care părinţii sau unul din ei a decăzut din drepturile părinteşti, se efectuează de către instanţa
de judecată.
[Pct.4 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.29 din 16.09.2002]
5. Desfacerea căsătoriei conform acţiunilor intentate împotriva persoanelor cu capacitatea de exerciţiu limitată în urma abuzului de băuturi alcoolice sau substanţele narcotice, precum şi conform acţiunilor acestor persoane se efectuează în ordine generală.
În acest caz nu se aplică ordinea specială de desfacere a căsătoriei, prevăzută de alin.2
art.36 CF în privinţa persoanelor, declarate în modul stabilit de lege incapabile din cauza alienaţiei sau debilităţii mintale.
[Pct.5 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.29 din 16.09.2002]
6. Acţiunile de desfacere a căsătoriei cu persoanele condamnate la privaţiune de
libertate, indiferent de termenul pedepsei, în cazul în care aceste cauze sunt de competenţa instanţei judecătoreşti (alin.2 art.36 CF), se judecă în raza ultimului lor domiciliu
pînă la condamnare.
[Pct.6 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.29 din 16.09.2002]
7. Acţiunea de desfacere a căsătoriei cu o persoană, al cărei domiciliu este necunoscut, poate fi intentată la alegerea reclamantului, adică la instanţa judecătorească a
ultimului domiciliu cunoscut al reclamantului sau la instanţa judecătorească a locului
unde se află bunurile lui, iar în cazul în care cu reclamantul se află copiii minori sau
deplasarea la locul de trai al reclamantului este dificilă pentru el din cauza stării sănătăţii – la instanţa judecătorească a domiciliului reclamantului.
8. A atenţiona instanţele judecătoreşti asupra faptului că cererea de chemare în judecată cu privire la desfacerea căsătoriei trebuie să corespundă cerinţelor art.166 CPC.
În special, necesită să conţină informaţiile: cînd şi unde a fost înregistrată căsătoria, a
cîta oară se desface căsătoria, dacă sunt copii, vîrsta lor, s-a ajuns la o înţelegere între soţi
cu privire la întreţinerea şi educarea copiilor, motivele depunerii cereri de desfacere a
căsătoriei şi dacă sunt înaintate alte cerinţe care pot fi judecate concomitent cu acţiunea
de desfacere a căsătoriei. La cerere se anexează adeverinţa de căsătorie, copiile adeverinţelor de naştere ale copiilor, copia buletinului de identitate, documentele cu privire la
salariu şi alte documente necesare.
În cazul în care cererea de chemare în judecată nu corespunde cerinţelor art.art.166,
167 CPC instanţa judecătorească acţionează în conformitate cu art.art.171.
[Pct.8 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.12 din 16.12.2013]
9. Potrivit alin.2 art.36 CF desfacerea căsătoriei cu persoana, declarată în modul
stabilit absentă fără veste, se efectuează la organele stării civile.
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De aceea la adresarea cu cerere de desfacere a căsătoriei cu o persoană în privinţa
căreia în curs de un an lipsesc informaţii despre locul ei de trai, judecătorul îi explică
soţului care s-a adresat cu o asemenea cerere ordinea de recunoaştere a cetăţenilor absenţi fără veste.
Totuşi dacă soţul refuză să se adreseze cu o cerere de recunoaştere a acestei persoane absenţă fără veste, judecătorul nu are dreptul să refuze de a primi cererea de chemare
în judecată, iar instanţa judecătorească este obligată să judece acţiunea de desfacere a
căsătoriei în baze generale.
[Pct.9 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.29 din 16.09.2002]
10. Instanţele judecătoreşti vor ţine cont de faptul că una din condiţiile elucidării
din toate punctele de vedere a relaţiilor dintre părţi şi a judecării corecte a cauzelor cu
privire la desfacerea căsătoriei este pregătirea lor cuvenită pentru dezbaterile judiciare.
În conformitate cu art.185 alin.(1) lit.b), c) şi d) CPC, judecătorul, în faza de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare, expediază pîrîtului copiile de pe cererea de
chemare în judecată şi de pe înscrisurile anexate la ea întru confirmarea pretenţiilor
reclamantului şi stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte o referinţă scrisă
privind acţiunea reclamantului şi toate probele necesare.
Remite reclamantului copiile de pe referinţă şi de pe înscrisurile anexate la ea şi
stabileşte data pînă la care urmează să fie prezentate toate probele suplimentare.
Ia măsuri pentru concilierea părţilor.
În caz de necesitate, pentru clarificarea unor aspecte legate de pregătirea pricinii
pentru dezbateri judiciare, judecătorul poate decide convocarea părţilor în şedinţă
(art.185 alin.(2) CPC).
Totodată, judecătorul clarifică dacă soţii au alte chestiuni ce urmează a fi soluţionate şi le explică care din cerinţe pot fi judecate concomitent cu acţiunea de desfacere a
căsătoriei.
[Pct.10 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.12 din 16.12.2013]
11. Dacă din circumstanţele pricinii rezultă că este posibilă menţinerea vieţii familiare a soţilor (existenţa copiilor, durata căsătoriei, caracterul relaţiilor în familie etc.),
instanţa judecătorească, în conformitate cu alin.4 art.37 CF la cererea părţilor sau a
uneia dintre ele, are dreptul să amîne cercetarea pricinii de desfacere a căsătoriei, fixînd
soţilor un termen pentru împăcare în limitele de şase luni cu excepţia cazurilor de divorţ pornite pe motivul violenţei în familie, confirmat prin probe. Amînarea cercetării
pricinii pentru împăcarea soţilor poate fi dispusă repetat, dar în sumă nu poate depăşi
termenul de 6 luni.
Încheierea instanţei judecătoreşti cu privire la amînarea judecării pricinii se pronunţă în camera de deliberare după ascultarea explicaţiilor părţilor şi cercetarea altor
probe şi nu este susceptibilă de atac.
Ţinînd cont de circumstanţele concrete, instanţa judecătorească are dreptul, conform cererii soţilor sau a unuia din soţi, să modifice termenul acordat pentru împăcare
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şi să examineze pricina pînă la expirarea acestui termen. Cererea cu privire la reducerea
termenului acordat pentru împăcare se examinează în şedinţa judiciară cu pronunţarea
unei încheieri.
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.12 din 16.12.2013]
[Pct.11 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.09.2002]
12. Conform art.41 alin.(1) CF, căsătoria poate fi declarată nulă în cazul în care a
fost încheiată cu încălcarea prevederilor art.11, 13, 14 sau 15 CF, sau a fost încheiată
cînd soţii sau unul dintre ei nu au avut intenţia de a crea o familie (căsătorie fictivă).
Căsătoria poate fi declarată nulă în cazul în care consimţămîntul pentru căsătorie
a fost dat de o persoană care, la momentul acela, nu putea să-şi dea seama de acţiunile
sale sau să le dirijeze.
Totodată, în cazurile de declarare a căsătoriei nule, conform art.44 alin.(3) lit.b)
CF, soţul de bună-credinţă este în drept să ceară, în modul stabilit de legislaţia civilă,
repararea prejudiciului moral şi material cauzat.
În context, se reţine că, în urma modificărilor operate la art.13 din CF prin Legea
nr.107 din 11.05.2012, caracterul obligatoriu al examenului medical a fost înlocuit cu
efectuarea acestuia la solicitarea persoanelor care doresc să se căsătorească, cu acordul
informat al lor.
Prin urmare, căsătoria poate fi declarată nulă în condiţiile art.13 CF numai în cazul
în care deşi a fost solicitată de către una din persoane sau ambele, efectuarea examenului
medical cu acordul informat al acestora, organul stare civilă nu au eliberat persoanelor
care doresc să se căsătorească îndreptarea pentru efectuarea examenului medical, conform modelului stabilit, acest fapt fiind contrar dispoziţiilor art.11 alin.(2) CF.
Căsătoria încheiată pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.107 din 11.05.2012, poate
fi declarată nulă în condiţiile art.13 CF, în redacţia Legii nr.1316-XIV din 26.10.2000,
pînă la modificări.
Astfel, raportînd prevederile art.11 alin.(2) la cele ale art.13 CF, se deduce că informarea reciprocă a persoanelor care doresc să se căsătorească despre starea sănătăţii
va constitui temei de nulitate a căsătoriei numai în cazul în care nu au fost respectate
condiţiile art.13 CF.
Or, neefectuarea acestui examen la solicitarea şi cu acordul informat al persoanelor
care doresc să se căsătorească de a efectua examenul medical, constituie temei de declarare a căsătoriei nule.
Caracterul neobligatoriu al efectuării examenului medical se confirmă şi prin prisma art.46 din Legea sănătăţii nr.411 din 28.03.1995, Ordinul Ministerului Sănătăţii şi
Ministerului Justiţiei cu privire la organizarea examenului medical al persoanelor care
doresc să se căsătorească nr.954/446 din 28.09.2012.
[Pct.12 în redacţia Hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.12 din 16.12.2013]
[Pct.12 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.09.2002]
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13. Reieşind din sarcinile consolidării familiei, apărării drepturilor şi intereselor
ocrotite prin lege ale soţilor şi copiilor, instanţele judecătoreşti nu trebuie să admită
cazuri de pronunţare pripită a hotărîrilor de desfacere a căsătoriei. În aceste scopuri ele
clarifică toate aspectele relaţiilor dintre soţi, motivele de desfacere a căsătoriei, cauzele
adevărate ale neînţelegerii dintre soţi. Aceste pricini vor fi judecate, de regulă, cu participarea ambilor soţi.
Totodată se atenţionează instanţele judecătoreşti că în cazul cînd locul de aflare al pîrîtului nu este cunoscut şi s-a făcut tot posibilul pentru a se afla domiciliul
acestuia instanţa este obligată, în conformitate cu art.108 C.P.C. să dispună citarea
acestuia prin publicitate.
14. Acţiunea de desfacere a căsătoriei urmează să fie admisă doar în cazul în care
instanţa judecătorească constată că viaţa în comun de mai departe a soţilor şi menţinerea familiei au devenit imposibile.
Însuşi faptul că soţii nu s-au împăcat în termenul fixat de instanţa judecătorească,
precum şi recunoaşterea de către reclamat a acţiunii, nu constituie temei pentru admiterea acţiunii cu privire la desfacerea căsătoriei.
Instanţa judecătorească, de asemenea, va ţine cont de faptul că neînţelegerea temporară în familie şi conflictele între soţi condiţionate de cauze întîmplătoare, precum şi
nedorinţa unui sau a ambilor soţi de a prelungi căsătoria fără prezentarea argumentelor
convingătoare nu pot servi drept temei suficient pentru desfacerea căsătoriei.
15. În conformitate cu lit.d) alin.2 art.38 CF, instanţa judecătorească ia măsuri pentru apărarea drepturilor şi intereselor copiilor minori ai soţilor ce divorţează. Judecătorul, primind cererea cu privire la desfacerea căsătoriei, iar instanţa judecătorească în
cursul judecării cauzei vor clarifica dacă soţii au ajuns la o înţelegere despre întreţinerea
şi educarea copiilor în cazul divorţului. Dacă nu s-a ajuns la o asemenea înţelegere, judecătorul sau respectiv instanţa judecătorească explică părţilor modul de soluţionare a
litigiului cu privire la educaţia şi întreţinerea copiilor.
[Pct.15 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.09.2002]
16. În cazul lipsei acordului între soţi privind împărţirea bunurilor lor proprietate în devălmăşie, privind plata pensiei de întreţinere a copiilor şi soţului inapt
de muncă ce necesită sprijin material, precum şi privind determinarea părintelui
împreună cu care vor locui copiii minori comuni sau dacă se va dovedi că acest acord
lezează drepturile şi interesele copiilor minori sau ale uneia dintre soţi, instanţa judecătorească, concomitent cu desfacerea căsătoriei, este obligată să soluţioneze şi aceste
litigii (art.38 alin.1 şi 2 CF).
[Pct.16 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.09.2002]
17. Se va ţine cont de faptul că instanţa judecătorească nu are dreptul să judece concomitent cu acţiunea de desfacere a căsătoriei alte acţiuni ale soţilor sau o acţiune care
afectează interesele terţelor persoane, cu excepţia acţiunii de contestare a paternităţii
la cererea soţului. În special, în cazurile în care între soţi există un litigiu referitor la fap-
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tul cu cine din ei va locui copilul care se află la terţe persoane sau într-o instituţie pentru
copii, precum şi dacă a fost înaintată o acţiune despre încasarea pensiei alimentare de la
soţul din a cărui salariu (venit) sunt deja efectuate reţineri conform altor urmăriri sau
cu privire la partajul bunurilor la care pretinde sau sunt înregistrate pe numele terţelor
persoane, asemenea acţiuni urmează să fie separate în proceduri aparte, atrăgînd pentru participare în proces toate persoanele interesate.
Concomitent, în procesul de desfacere a căsătoriei instanţa judecătorească poate
recunoaşte dreptul soţilor la o anumită parte a acumulărilor la cota de participaţie care
este proprietate comună a soţilor fără împărţirea cotei de participaţie, dacă totuşi a fost
înaintată acţiunea de partajare a cotei de participare, asemenea acţiune urmează să fie
separată într-o procedură aparte, deoarece ele ating interesele altor persoane.
18. Dacă la intentarea acţiunii de urmărire a pensiei alimentare pentru întreţinerea
copiilor, cealaltă parte contestă înscrierea despre tata sau mama copilului în actul de
naştere, ambele acţiuni urmează să fie separate din pricina de desfacere a căsătoriei
pentru judecarea lor în comun într-o procedură aparte.
[Pct.18 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.09.2002]
19. Dacă în cadrul judecării pricinii cu privire la desfacerea căsătoriei între soţi a
apărut neînţelegeri despre transmiterea copiilor pentru educare în viitor, instanţele judecătoreşti, sunt obligate să stabilească cu cine dintre părinţi vor locui copiii minori
după divorţ, vor clarifica condiţiile de educare a lor la fiecare din părinţi, atrăgînd la
participarea în proces autoritatea tutelară pentru a-şi da concluzia în scopul îndeplinirii
obligaţiunilor încredinţate (art.74 CPC, art.73 CF).
[Pct.19 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.12 din 16.12.2013]
[Pct.19 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.09.2002]
20. În cazul refuzului de a primi cererea de desfacere a căsătoriei sau încetării procesului în legătură cu renunţarea la acţiunea de desfacere a căsătoriei, nu vor fi judecate
alte cerinţe înaintate împreună cu această acţiune.
În acest caz părţile au dreptul să înainteze o cerere de chemare în judecată cu respectarea regulilor competenţei jurisdicţionale.
Dacă împreună cu acţiunea de desfacere a căsătoriei a fost înaintată cerinţa de urmărire a pensiei alimentare şi reclamantul insistă asupra judecării ei, această cerinţă urmează să fie separată într-un proces aparte. Instanţa judecătorească în acest caz adoptă
o încheiere.
21. În cazul decesului unuia dinte soţi, care a fost parte în procesul de desfacere a
căsătoriei, raportul juridic litigios nu permite succesiunea în drepturi.
În acest caz, potrivit art.265 lit.f) CPC instanţa judecătorească încetează procesul.
[Pct.21 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 22.12.2008]

Hotărâri explicative în materie civilă ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie

967

22. Bunurile dobîndite de soţi în perioada căsătoriei le aparţin cu drept de proprietate în devălmăşie, dacă aceasta este legalizată în modul stabilit de legislaţia Republicii
Moldova (art.20 CF).
Nu sunt proprietate comună bunurile dobîndite în timpul căsătoriei din mijloacele
personale ale unuia dintre soţi, care i-au aparţinut înainte de încheierea căsătoriei, precum şi obţinute prin donaţie ori moştenire (art.22 CF).
La împărţirea bunurilor se ia în consideraţie, de asemenea, datoriile comune ale
soţilor şi dreptul de reclamare conform angajamentelor apărute în interesele familiei.
Dacă instanţa judecătorească va constata că unul dintre soţi a efectuat înstrăinarea
proprietăţii comune sau a cheltuit-o cum a crezut de cuviinţă contrar dorinţei celuilalt
soţ şi nu în interesele familiei sau a tăinuit-o, atunci la împărţire se ia în consideraţie
această avere ori valoarea ei.
Componenţa proprietăţii comune a soţilor se determină din momentul încetării
reale de către soţi a raporturilor familiale şi a administrării comune a gospodăriei, dacă
după încetarea lor soţii nu au procurat o altă proprietate din mijloace comune.
În cazul existenţei unor probe ce confirmă cu certitudine încetarea reală a raporturilor familiare, traiul separat al soţilor şi lipsa unei gospodării comune fără desfacerea
căsătoriei, instanţa judecătorească are dreptul să recunoască averea proprietate a unui
soţ, dacă ea a fost procurată în această perioadă din mijloacele lui personale.
Valoarea bunurilor se stabileşte reieşind din preţurile, care sunt în vigoare la ziua
pronunţării hotărîrii, ţinîndu-se cont de procentul de uzare a bunurilor.
Însă în cazul reducerii valorii acestei averi după încetarea raporturilor familiale în
urma acţiunilor unilaterale ale unuia dintre soţi, instanţa judecătorească la împărţirea
averii poate să reducă cota acestui soţ din bunurile comune în acea mărime, în care s-a
micşorat valoarea generală a bunurilor.
[Pct.22 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.10 din 22.12.2008]
[Pct.22 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.09.2002]
23. Bunurile fiecăruia dintre soţi pot fi recunoscute proprietate în devălmăşie a
lor, dacă se va constata că în timpul căsătoriei au fost efectuate investiţii ce au sporit
esenţial valoarea acestor bunuri (reparaţie capitală, finisarea construcţiei, reutilarea
etc.).
Concomitent, stabilind cotele-părţi din asemenea bunuri, instanţa judecătorească
va ţine cont de mijloacele depuse de către unul dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi
respectiv va spori cota acestui soţ din bunuri.
[Pct.23 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.09.2002]
24. Mijloacele băneşti din instituţiile financiare pot fi împărţite numai între persoanele care sunt căsătorite oficial. Alte persoane nu pot pretinde la împărţirea lor.
Dacă, însă, o terţă persoană a acordat soţilor mijloacele sale, utilizate pentru depunerea lor în instituţiile creditare, această persoană are dreptul să înainteze o acţiune
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într-o procedură separată cu privire la recuperarea sumelor corespunzătoare în conformitate cu normele Codului civil.
Satisfăcînd acţiunea terţei persoane la urmărirea sumei acordate mijloacele nu pot
fi luate de pe cont, ci pot fi percepute din alte bunuri ale reclamaţilor.
Depunerile efectuate de către soţi din contul bunurilor comune pe numele copiilor
lor minori conform unui acord reciproc se consideră proprietate a copiilor şi nu urmează a fi luate în consideraţie la partajul bunurilor care este proprietate în devălmăşie a
soţilor.
[Pct.24 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.12 din 16.12.2013]
[Pct.24 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.09.2002]
25. Împărţind bunurile care sunt proprietate în devălmăşie a soţilor, instanţa judecătorească, în conformitate cu alin.2 art.26 CF în unele cazuri poate să se abată de la
principiul părţilor egale ale soţilor, avînd în vedere interesele copiilor minori sau interesele ce merită atenţie ale unuia dintre soţi, precum şi dacă celălalt soţ se eschivă de la
munca social-utilă sau cheltuia bunuri comune în dauna intereselor familiei.
Motivele şi mărimea modificării părţii din proprietate a unuia dintre soţi necesită
să fie indicate în hotărîre.
[Pct.25 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.09.2002]
26. Litigiul cu privire la partajarea bunurilor persoanelor care duc o viaţă familiară
fără înregistrarea căsătoriei, urmează să fie soluţionat potrivit normelor Codului civil
(art.art.366-373), dar nu potrivit regulilor Codului familiei. Concomitent necesită să fie
luat în consideraţie gradul participării acestor persoane cu mijloace şi muncă personală
la procurarea bunurilor, deoarece proprietate a soţilor sunt numai acele bunuri care au
fost dobîndite de către ei în timpul căsătoriei încheiate în modul stabilit.
[Pct.26 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.09.2002]
27. În conformitate cu art.8 CF asupra cerinţelor de partaj a averii în devălmăşie a
soţilor prescripţia nu se extinde în comparaţie cu cerinţele analogice ale soţilor divorţaţi, pentru care prin art.26 CF e stabilit termenul de prescripţie de trei ani. Curgerea
termenului de prescripţie de trei ani stabilit de art.26 CF pentru cerinţele de partaj a
averii comune a soţilor începe nu din momentul încetării căsătoriei (rămînerii hotărîrii definitive), dar de cînd persoana a aflat sau trebuia să afle despre lezarea dreptului
ei (alin.2 art.8 CF).
[Pct.27 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.09.2002]
28. În conformitate cu art.241 CPC hotărîrea instanţei judecătoreşti, prin care a
fost admisă acţiunea de desfacere a căsătoriei sau prin care a fost refuzat divorţul, ne-
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cesită să fie legitimă şi întemeiată pe probe cercetate din toate punctele de vedere în
şedinţa judiciară.
În partea descriptivă a hotărîrii se indică cauzele neînţelegerii dintre soţi, constatate
de către instanţa judecătorească, dovezile pe care se întemeiază concluziile instanţelor
despre posibilitatea menţinerii familiei sau despre destrămarea ei definitivă, motivele
pe baza cărora instanţa respinge unele dovezi, legile pe care le-a aplicat instanţa.
Dispozitivul hotărîrii de admitere a acţiunii cu privire la desfacerea căsătoriei necesită să conţină concluziile instanţei referitor la toate cerinţele părţilor, inclusiv şi a celor
conexate pentru o judecare comună. În această parte a hotărîrii de asemenea se va indica informaţiile necesare pentru înregistrarea divorţului în organele stării civile (timpul
înregistrării căsătoriei, numărul de înregistrare, denumirea organului care a înregistrat
căsătoria, numărul copiilor comuni în vîrstă de pînă la 18 ani şi cu cine dintre părinţi
s-a stabilit domiciliul acestora). Numele de familie ale soţilor se înscrie în hotărîre în
conformitate cu adeverinţa de căsătorie, inclusiv şi numele de pînă la căsătorie. Această
hotărîre, de asemenea, conţine informaţii cine dintre soţi şi în ce mărime urmează să
achite taxa de stat şi care dintre soţi este eliberat de achitarea ei.
[Pct.28 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.12 din 16.12.2013]
29. Instanţa judecătorească va ţine cont de faptul că la stabilirea mărimii taxei de
stat, care urmează să fie încasată de la soţi în cazul desfacerii căsătoriei, se ia în consideraţie de cîte ori au fost căsătoriţi soţii (o dată sau repetat), starea materială a fiecăruia
dintre ei, la care din părţi vor rămîne să locuiască copiii minori, gradul vinovăţiei fiecăruia dintre soţi în destrămarea familiei şi alte circumstanţe concrete.
Eliberarea de achitarea unei părţi a taxei de stat la înregistrarea desfacerii căsătoriei
în organele stării civile, precum şi stabilirea mărimii ei în privinţa fiecăruia dintre părţi
necesită să fie motivată în mod obligatoriu în hotărîrea instanţei judecătoreşti.
30. A atenţiona judecătorii asupra necesităţii îndeplinirii cerinţelor Legii taxei de
stat nr.1216-XII din 03.12.1992 cu modificările şi completările ulterioare.
Concomitent, se va ţine cont de faptul că la prezentarea acţiunii de desfacere a căsătoriei de către un condamnat, inclusiv şi pe un termen de cel puţin trei ani, taxa de stat se
încasează de la el în baze generale, atît la depunerea cererii, cît şi la eliberarea adeverinţei
de desfacere a căsătoriei.
31. Dacă instanţa judecătorească a pronunţat o hotărîre de desfacere a căsătoriei,
acţiunea cu privire la declararea acestei căsătorii nule urmează să fie judecată numai în
cazul casării acestei hotărîri, deoarece adoptînd-o instanţa a reieşit din faptul valabilităţii căsătoriei.
În cazurile în care căsătoria a fost desfăcută în organele stării civile, iar ulterior a fost
înaintată o acţiune despre anularea înscrierii cu privire la desfacerea căsătoriei şi recunoaşterea ei nevalabilă, instanţa judecătorească soluţionează ambele cerinţe concomitent.
[Pct.31 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.12 din 16.12.2013]
[Pct.31 modificat prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova nr.29 din 16.09.2002]
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32. Dacă în timpul judecării pricinii în ordine de apel sau recurs se va constata că
în baza hotărîrii definitive de desfacere a căsătoriei a fost efectuată înregistrarea divorţului de către organele stării civile, casarea unei asemenea hotărîri, ţinîndu-se cont de
circumstanţa menţionată, poate urma numai în cazul elucidării unor încălcări esenţiale
ale normelor dreptului material şi procesual.
După casarea hotărîrii în ordine de apel sau recurs pe marginea cauzei de desfacere
a căsătoriei, instanţa judecătorească la o nouă judecare a acestei pricini, de asemenea,
este obligată să verifice dacă a fost efectuată înregistrarea divorţului în organele stării
civile.
Dacă în organele stării civile există înscrierea despre desfacerea căsătoriei, la adoptarea unei noi hotărîri, instanţa judecătorească soluţionează chestiunea cu privire la
anularea acestei înscrieri.
33. Conţinutul procesului-verbal al şedinţelor judiciare în pricinile de desfacere a
căsătoriei va cuprinde cerinţelor art.274 CPC. În special, în el vor fi elucidate momentele esenţiale ale dezbaterilor judiciare: identitatea participanţilor la proces, a cîta oară
a fost desfăcută căsătoria, date despre copii şi vîrsta lor, explicaţiile detaliate privind
esenţa acţiunii, depoziţiile martorilor, cercetarea de către instanţă a altor probe, precum
şi acţiunile instanţei privind împăcarea soţilor.
[Pct.34 exclus prin Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.10 din 22.12.2008]
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