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CUVÂNT-ÎNAINTE

Sistemul judiciar reprezintă pilonul central care garantează funcţionalitatea sistemului democratic consolidat 
pe preeminenţa dreptului. La rândul său, judecatorul este figura principală a sistemului judiciar care garantează 
respectarea şi aplicarea corectă a legii. Îndeplinirea acestei misiuni pretinde o pregatire profesională redutabilă şi 
continuă, care se bazează pe studiu şi cercetare. Ea impune o cunoaştere la zi a celor mai noi şi mai potrivite practici 
din domeniul juridic.

Nu cred că greșesc atunci când spun că un judecător slab pregătit nu este un judecător independent. Un jude-
cător cu o asemenea pregătire este un judecător vulnerabil şi uşor influenţabil. El nu poate asigura un act de justiţie 
calitativ și, astfel, nu mai este un judecător necesar într-o societate democratică. Din contra, el poate lipsi de efec-
tivitate drepturile la care este îndreptăţit justiţiabilul. În acest sens, pregatirea profesională este obligatorie. Este şi 
sarcina statului să creeze fundamentele şi condiţiile necesare acestei pregătiri.

Da, munca judecătorului este o muncă grea și epuizantă. Dar de profesionalismul și de corectitudinea lui depind 
calitatea hotărârilor judecătoreşti şi forţa lor de convingere. Încrederea cetăţenilor în justiţie nu rămâne, în aceste 
condiţii, decât o fericită încununare. Fără îndoială, prosperă și societatea, iar rezultatele pozitive nu întârzie să se 
arate. Drepturile omului dezbracă haina teoriei şi a iluziei şi o îmbracă pe cea a practicităţii şi a efectivităţii, ca să 
preiau o formulă celebră în întreaga Europă.

Să nu uităm, Republica Moldova a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, un acord a cărui imple-
mentare nu trebuie să eşueze. Esenţa acestei asocieri de natură politică şi economică o reprezintă valorile comune 
pe care se întemeiază Uniunea Europeană: democraţia, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
preeminența dreptului. Realizarea acestor idealuri presupune mai ales un corp de judecători responsabili și buni 
profesioniști.

În Europa şi în lume se întâmplă evenimente imprevizibile. Populismul devine tot mai agresiv, iar drepturile şi 
libertăţile sunt cele mai expuse atacului. În aceste condiţii, cred că apariţia celei de-a doua ediție a lucrării Pregătirea 
cauzelor civile pentru dezbateri judiciare este una utilă. Ea este utilă şi pentru că are în vedere modificările cadrului 
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normativ actual, constituind o sursă de soluții pentru judecători, avocaţi, procurori şi alți jurişti implicaţi în înfăptuirea 
justiţiei civile, în situațiile pe care le întâmpină, dar şi pentru dezvoltarea unei jurisprudenţe uniforme și previzibile. 
Cea mai mare provocare la adresa justiţiei din Republica Moldova este practica judiciară neunitară, care subminea-
ză preeminenţa dreptului.

Mă bucur că Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dl Mihai Poalelungi, înţelege corect 
imperativul unei bune-pregătiri profesionale a colegilor săi judecători si contribuie decisiv la îmbunătăţirea calităţii 
actului de justiţie. 

Tudor PANŢÎRU
Judecător al Curții Constituţionale a Republicii Moldova

Fost judecator al Curţii Europene a Drepturilor Omului
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§1. CAUZE CARE REZULTĂ DIN RAPORTURI LITIGIOASE CIVILE

§1.1. ACTUL JURIDIC

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

1.1.1. Acţiuni privind 
declararea nulităţii 
actului juridic.

•	 originalul actului juridic (con-
tractul de vînzare-cumpărare, 
donaţie, locaţiune etc);
•	 înscrisuri care confirmă în-
cheierea contractului;
•	 probele care confirmă nulita-
tea actului juridic (lipsa discer-
nămîntului, incapacitatea părţii, 
eroarea, dolul, violenţa, leziu-
nea etc).

•	 articolele 11 lit.c), 20, 23 alin. (4), 42, 4, 216-233, 
351, 365, 397, 420, 457, 468, 470, 471, 508, 625, 636, 
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 din Codul civil;
•	 articolele 41, 42, 43, 44 alin. (5), 94 din Codul familiei;
•	 art. 95 din Codul funciar;
•	 art. 83 alin. (1) şi (2) din Codul silvic;
•	 articolele 14, 17, 23 alin. (3), 24 din Legea cu privire 
la concesiuni nr. 534 din 13 iulie 1995;
•	 articolele 19 şi 54 din Legea cu privire la asigurări 
nr. 407 din 21 decembrie 2006;
•	 articolele 94, 104, 105 din Legea insolvabilităţii nr. 
149 din 29 iunie 2012;
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•	 Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105 din 
13 martie 2003;
•	 articolele 6 alin. (5) şi 7 din Legea privind clauzele 
abuzive în contractele încheiate cu consumatorii nr. 
256 din 9 decembrie 2011; 
•	 art. 3 alin. (5) din Legea privind preţul normativ şi 
modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308 din 
25 iulie 1997; 
•	 articolele 6, 10, 11, 28 din Legea cu privire la arenda 
în agricultură nr. 198 din 15 mai 2003;
•	 jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drep-
turilor Omului: Pla şi Puncernau v. Andorra, 13 iulie 
2004; Velikovi şi alţii v. Bulgaria, 15 martie 2007; Gashi 
v. Croaţia, 13 decembrie 2007; Bogdel v. Lituania, 26 
noiembrie 2013; Vukušić v. Croaţia, 31 mai 2016; Kiri-
llova v. Rusia, 13 septembrie 2016. 
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 7 iulie 2008 cu privi-
re la aplicarea de către instanţele judecătă a legislaţiei 
ce reglementează nulitatea actului juridic civil.

Notă:
Nulitatea este o sancţiune de drept civil care desfiinţează actul juridic, atunci cînd acesta a fost încheiat cu în-

călcarea condiţiilor sale de validitate (de fond sau de formă) stabilite de lege.
După natura interesului ocrotit prin norma încălcată, art. 216 din Codul civil distinge între nulitatea absolută şi 

nulitatea relativă a actului juridic.
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În cererea sa de chemare în judecată, reclamantul trebuie să indice temeiul legal pe care îşi întemeiază capătul 
privind constatarea nulităţii absolute sau recunoaşterea nulităţii relative a actului juridic.

Nulitatea absolută este o sancţiune a actului juridic civil care survine ca urmare a nerespectării cerinţelor pre-
văzute de lege, a încălcării ordinii publice sau a bunelor moravuri, putînd fi invocată de orice persoană care are un 
interes născut şi actual, precum şi de către instanţa de judecată, din oficiu [art. 217 alin. (1) din Codul civil].

Astfel, prin nulitatea absolută se înţelege nulitatea care sancţionează nerespectarea, la încheierea actului juridic 
civil, a unei norme care ocroteşte un interes general. 

Din înţelesul art. 216 alin. (1) din Codul civil, rezultă că actul juridic lovit de nulitate absolută este nul, nefiind ne-
cesară o hotărîre judecătorească de constatare a acesteia. De exemplu, în cazul în care o persoană fără capacitate 
de exerciţiu a încheiat un act juridic, nu mai este necesară formularea unei cereri în faţa instanţei de judecată pentru 
declararea nulităţii acestuia, el fiind nul de drept. Instanţa judecătorească va interveni, în acest caz, doar pentru a da 
efect nulităţii absolute, dacă părţile nu doresc acest lucru de bunăvoie şi dacă se adresează instanţei. 

Totuşi, este posibil ca nulitatea absolută să fie constatată prin hotărîre judecătorească, în cazul în care se pune 
în discuţie chiar existenţa temeiului care atrage nulitatea 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 vederea declarării nulităţii absolute, persoana interesată trebuie 
să intenteze acţiunea în constatarea nulităţii absolute. 

În cazul admiterii acţiunii în constatarea nulităţii absolute, instanţa va indica în partea rezolutivă faptul că s-a con-
statat nulitatea absolută, dându-i efect (în baza articolelor 217 şi 219 din Codul civil), la cererea oricărui participant 
în cauză sau din oficiu.

Nulitatea absolută nu poate fi înlăturată prin confirmarea de către părţi a actului juridic lovit de nulitate – art. 217 
alin. (2) din Codul civil. Nulitatea absolută poate fi acoperită prin confirmare doar în cazurile prevăzute de art. 43 
alin. (2) şi (3) din Codul familiei.

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, ea implicînd atît prejudicierea drepturilor unor 
terţi, cît şi încălcarea normelor imperative ale legii. 
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În mod excepţional, în unele cazuri poate fi confirmată şi nulitatea absolută a unor acte. 
Astfel, Codul familiei indică la art. 43 două cazuri de acoperire a nulităţii căsătoriei: 
- primul este prevăzut de alin. (2), alineat potrivit căruia instanţa judecătorească este în drept să respingă cere-

rea de declarare a nulităţii căsătoriei încheiate de un minor care nu a atins vîrsta matrimonială, dacă o cer interesele 
minorului sau dacă nu există acordul lui pentru încetarea căsătoriei; 

- al doilea se referă la acoperirea căsătoriei fictive şi este consemnat de alin. (3) al aceluiaşi articol, care prevede 
imposibilitatea declarării nulităţii căsătoriei fictive dacă, la momentul examinării cauzei, persoanele care au înche-
iat-o au creat împreună o familie.

Nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană care are un interes născut şi actual – art. 217 alin. (1) din 
Codul civil. Instanţa de judecată o invocă din oficiu. 

Astfel, nulitatea absolută poate fi invocată de către: 
- părţile actului juridic (în contracte) sau de autorii acestuia (în actele juridice unilaterale). Numai părţile 

au interesul invocării nulităţii absolute, pentru că, de regulă, actele juridice produc efecte juridice doar între acestea; 
- avînzii-cauză ai actului. Avînzii-cauză sunt asimilaţi părţilor actului juridic. Avînzii sunt persoanele care au do-

bîndit 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 în cazul lor, 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 de a invoca nulitatea absolută recunoscut de lege. 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 acţiunea privind constatarea nulităţii actului juridic 
încheiat de societate.

Sunt sancţionate cu nulitatea absolută, în baza Codului civil:
- actele juridice îndreptate spre limitarea persoanei în capacitatea de folosinţă sau de exerciţiu – art. 23 alin. (4) 

din Codul civil; 
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- actele juridice încheiate de tutore sau încuviinţate de curator prin care se renunţă la drepturile persoanei puse 
sub tutelă sau alte actele care duc la înstrăinarea sau micşorarea averii celui aflat sub tutelă (curatelă), dacă au fost 
încheiate fără permisiunea prealabilă a autorităţii tutelare – art. 42 alin. (1) din Codul civil; 

- actele juridice încheiate de tutore cu titlu gratuit în numele celui pus sub tutelă sau acordul curatorului la înche-
ierea de către cel pus sub curatelă a actelor juridice cu titlu gratuit şi actele juridice încheiate de către tutore, curator 
sau rudele acestora cu persoana pusă sub tutelă sau curatelă – art. 43 alin. (1), (3) din Codul civil; 

- actele juridice încheiate cu nerespectarea formei, dacă nulitatea este cerută expres – articolele 211 şi 213 din 
Codul civil; 

- actelele juridice care contravin legii, ordinii publice sau bunelor moravuri – art. 220 din Codul civil; 
- actele juridice fictive sau simulate – art. 221 din Codul civil; 
- actele juridice încheiate de o persoană fără capacitate de exerciţiu – art. 222 din Codul civil; 
- actele juridice încheiate cu un minor cu vîrsta cuprinsă între 7 şi 14 ani – art. 223 din Codul civil; 
- actele juridice încheiate cu nerespectarea formei, dacă nulitatea este cerută expres – articolele 211 şi 213 din 

din Codul civil ş.a.
Forma scrisă a actului juridic este cerută pentru probarea 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 sa numai în cazul în care acest efect este prevăzut 
expres de lege sau prin acordul părţilor – art. 211 alin. (2) din Codul civil. 

Spre exemplu: 
•	art. 625 din Codul civil prevede că nerespectarea formei scrise atrage nulitatea clauzei penale; 
•	art. 636 din Codul civil prevede că garanţia produce efecte doar atunci cînd este făcută în scris; 
•	art. 1147 din Codul civil prevede că, pentru a fi valabil, contractul de fidejusiune 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) din Codul civil; 



– 30 –

- actului juridic prin care se constituie servitutea – art. 431 alin. (2) din Codul civil; 
- contractului de ipotecă – art. 468 alin. (2) din Codul civil; 
- testamentului autentic – art. 1458 lit.b) din Codul civil etc. 
b) în cazurile prevăzute prin acordul părţilor, chiar dacă legea nu impune forma autentică. 
Instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că, în cazul în care o parte a executat total sau parţial actul juridic pen-

tru care se cere formă autentică, iar cealaltă se eschivează de la autentificarea lui notarială, ele au dreptul să îl declare 
valabil, la cererea părţii care a executat total sau parţial actul juridic, dacă acesta nu conţine elemente care contravin 
legii. În acest caz, nu se cere autentificarea notarială ulterioară a actului juridic – art. 213 alin. (2) din Codul civil.

Sunt lovite de nulitate absolută actele juridice încheiate de către tutore în numele celui pus sub tutelă, dacă 
încheierea actului juridic de înstrăinare (inclusiv încheierea donaţiei), de schimb sau de închiriere (arendă), de fo-
losinţă gratuită sau de punere sub gaj a bunurilor, precum şi cele prin care se renunţă la drepturile persoanei pusă 
sub curatelă, a convenţiilor de partajare a bunurilor sau a cotelor-părţi ale persoanei puse sub tutelă sau curatelă 
şi a oricăror altor acte juridice care au ca efect micşorarea averii acesteia nu a fost încuviinţată în prealabil de către 
autoritatea tutelară – art. 42 din Codul civil.

Potrivit art. 43 alin. (1) din Codul civil, tutorele nu are dreptul să încheie acte juridice cu titlu gratuit, iar curatorul 
nu are dreptul să-şi dea acordul la încheierea actelor juridice cu titlu gratuit prin care cel pus sub tutelă sau curatelă 
se obligă sau renunţă la drepturi. Potrivit alin. (3) al acestui articol, tutorele şi curatorul, soţul şi rudele acestora de 
pînă la gradul al patrulea inclusiv nu au dreptul să încheie convenţii cu persoana pusă sub tutelă sau curatelă, cu 
excepţia transmiterii către aceasta a averii prin donaţie sau în folosinţă gratuită. 

Art. 220 alin. (1) din Codul civil prevede că actul juridic sau clauza care contravine normelor imperative este nul/
nulă dacă legea nu prevede altfel. 

La constatarea nulităţii actului juridic ce contravine legii, trebuie reţinut că prin actul juridic ce contravine legii se 
va înţelege nu numai actul încheiat cu nerespectarea prevederilor legii, dar şi cel încheiat cu nerespectarea preve-
derilor fixate în actele normative inferioare legii (instrucţiuni, regulamente, alte acte ministeriale sau departamenta-
le), în cazul în care acestea respectă cerinţa calităţii inerentă unui act normativ. În acest caz, se prezumă că actele 
normative subordonate legii sunt emise în temeiul legii şi nu contravin acesteia. 



– 30 – – 31 –

Sunt nule actele şi clauzele care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri – art. 220 alin. (2) din Codul civil. 
Ordinea publică reprezintă totalul dispoziţiilor legale imperative de drept public şi de drept privat care au ca fina-

litate apărarea instituţiilor şi a valorilor fundamentale ale societăţii, ocrotirea socială a tuturor persoanelor, a dreptu-
rilor şi libertăţilor omului, precum şi dezvoltarea economică a ţării. 

Bunele moravuri reprezintă regulile de morală socială considerate drept fundamentale pentru ordinea societă-
ţii. Ele îşi găsesc reflexia în concepţiile general recunoscute de către societate privind conduita adecvată. Uneori, 
se întîmplă ca moravurile constituite în procesul de dezvoltare socială să fie influenţate de principiile generale ale 
dreptului şi de jurisprudenţă. 

Lipsa „culpei” în acţiunile părţilor care au încheiat actul juridic ce contravine legii nu exclude nulitatea absolută a 
sa, întrucît nimeni nu se poate prevala de necunoaşterea legii. 

Instanţele vor recunoaşte caracterul fictiv al actul juridic în temeiul art. 221 din Codul civil numai în cazul în 
care părţile nu au intenţia să-l execute. În cazul executării actului juridic doar de către o parte, aceasta nu va putea 
invoca nulitatea actului juridic pe motiv că este fictiv, dar va putea solicita rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor 
contractuale. 

De asemenea, se va face distincţie între actul fictiv şi cel simulat, în sensul că reclamantul nu va putea invoca con-
statarea nulităţii absolute a unui act ca fiind şi fictiv, şi simulat deopotrivă, deoarece acestea urmăresc scopuri diferite.

Acţiunea în contestarea nulităţii absolute este imprescriptibilă – art. 217 alin. (3) din Codul civil.

Nulitatea relativă este determinată de două cauze: consimţămîntul uneia din părţi viciat prin eroare, dol, violenţă 
leziune şi incapacitatea de exerciţiu a uneia dintre părţi.

Nulitatea relativă a actului juridic poate fi invocată doar de persoana al cărei interes este stabilit sau de succeso-
rii ei, de reprezentantul legal sau de creditorii chirografari ai părţii ocrotite pe calea acţiunii oblice. Instanţa nu poate 
invoca nulitatea relativă din oficiu – art. 218 alin. (1) din Codul civil.

Prin nulitate relativă se înţelege sancţiunea aplicată unui act juridic întocmit cu nerespectarea unei norme ju-
ridice care ocroteşte un interes particular, individual, stabilită în favoarea unei anumite persoane. Nulitatea relativă 
nu poate fi invocată decît de persoanele prevăzute limitativ de lege. 
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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 înţelesul art. 218 alin. (1) din Codul civil, rezultă că nulitatea relativă poate fi invocată de: 
- partea care a încheiat actul juridic; 
- succesorii părţii care a 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. 
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. 

Astfel, reieşind din conţinutul art. 218 alin. (2) din Codul civil, confirmarea poate fi expresă sau tacită. Confirma-
rea expresă se poate manifesta printr-o exprimare clară, luînd formă verbală, scrisă sau autentică. 

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 stinge, pe de o parte, nulitatea din trecut, iar pe de alta face ca actul juridic 
lovit de nulitate relativă să fie valabil din chiar momentul încheierii, nu din momentul confirmării. 

În privinţa confirmării actului juridic lovit de nulitate relativă, trebuie reţinute următoarele aspecte: 
- confirmarea trebuie să provină de la cel îndreptăţit să invoce nulitatea relativă şi să fie făcută în deplină cunoş-

tinţă de cauză; 



– 32 – – 33 –

- voinţa persoanei care confirmă nulitatea relativă nu trebuie să fie viciată, ci certă şi evidentă; 
- legea nu cere o formă specială pentru confirmarea actului juridic lovit de nulitate relativă în dependenţă de 

forma actului juridic încheiat. Prin urmare, confirmarea poate fi exprimată şi verbal; 
- în cazul existenţei mai multor persoane care pot cere declararea nulităţii, confirmarea actului juridic de către o 

singură persoană nu le împiedică pe celelalte să invoce nulitatea. 
Fiind instituită pentru ocrotirea unor interese individuale, nulitatea relativă trebuie să cedeze în faţa intereselor 

generale pe care le asigură instituţia prescripţiei extinctive, ea fiind prescriptibilă. Posibilitatea invocării în timp a 
nulităţii relative pe cale de acţiune este limitată de lege. 

Termenul general de prescripţie este de 3 ani – art. 267 din Codul civil. 
Prin derogare de la regula generală, art. 233 din Codul civil stabileşte termene de prescripţie speciale pen-

tru acţiunile în anularea actelor juridice afectate de eroare – art. 227 din Codul civil, încheiate prin dol – art. 228 
din Codul civil, încheiate prin violenţă – art. 229 din Codul civil – şi încheiate prin leziune – art. 230 din Codul 
civil. 

Cererea de anulare a actului juridic încheiat în urma înţelegerii dolosive dintre reprezentantul unei părţi şi cealal-
tă parte poate fi depusă în termen de un an de la data la care cel interesat a aflat sau trebuia să afle despre înche-
ierea actului juridic – art. 231 alin. (2) din Codul civil.

Acţiunea privind declararea nulităţii testamentului poate fi intentată în termen de un an de la data deschiderii suc-
cesiunii – art. 1474 alin. (1) din Codul civil. Acest termen nu se extinde asupra acţiunii proprietarului dacă testatorul 
a testat din greşeală o avere străină ca fiind a sa. 

Art. 233 din Codul 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, 

dol, leziune); 
- de la data la care a încetat violenţa. 
Codul civil stabileşte actele juridice care pot fi lovite de nulitate relativă: 
- actul juridic încheiat de un minor cu vîrsta cuprinsă între 14 la 18 ani sau de o persoană limitată în capacitatea 

de exerciţiu – art. 224 din Codul civil; 
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- actul juridic încheiat de o persoană fără discernămînt sau care nu îşi putea dirija acţiunile la momentul încheierii 
actului – art. 225 din Codul civil; 

- actul juridic încheiat cu încălcarea limitei împuternicirilor – art. 226 din Codul civil; 
vicii de consimţămînt: 
- actul juridic afectat de eroare – art. 227 din Codul civil; 
- actul juridic încheiat prin dol – art. 228 din Codul civil; 
- actul juridic încheiat prin violenţă – art. 229 din Codul civil; 
profitarea de situaţia dificilă în care se află pesoana: 
- actul juridic încheiat prin leziune – art. 230 din Codul civil; 
alte cauze de nulitate: 
- actul juridic încheiat în urma înţelegerii dolosive dintre reprezentantul unei părţi şi cealaltă parte – art. 231 din 

Codul civil; 
- actul juridic încheiat cu încălcarea interdicţiei de a dispune de un bun – art. 232 din Codul civil. 
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 dispo-
ziţiilor legale referitoare la condiţiile sale de validitate. Nu există deosebire de efecte între nulitatea absolută şi cea 
relativă. Astfel, legiuitorul a rezervat un articol comun – art. 219 din Codul civil – pentru ambele nulităţi. 

Efectul nulităţii constă în desfiinţarea raportului juridic civil născut din actul juridic civil lovit de această sancţiune 
şi restabilirea legalităţii.

Actul juridic nul încetează cu efect retroactiv, din momentul încheierii. 
Nulitatea nu produce efecte doar pentru viitor, ci şi pentru trecut; efectele nulităţii se produc chiar din momentul 

încheierii actului juridic civil. Aşadar, vor fi înlăturate şi efectele actului juridic care s-au produs între momentul în-
cheierii acestuia şi momentul anulării efective a actului. În temeiul retroactivităţii efectelor nulităţii actului juridic civil, 
părţile revin la situaţia în care s-au aflat înainte de încheierea acelui act juridic. 

În unele cazuri, nulitatea nu-şi manifestă efectul retroactiv. Spre exemplu, art. 44 alin. (5) din Codul familiei 
prevede că declararea nulităţii căsătoriei nu afectează drepturile copiilor născuţi din această căsătorie. Dacă din 
cuprinsul actului juridic rezultă că acesta poate înceta numai pentru viitor, el nu va produce efecte pentru viitor. 
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Un 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 resti-

tuire, 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, indife-
rent dacă reclamantul a cerut acest lucru. 

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 anteri-
oară. Acest aspect rezultă din principiul clarităţii hotărîrii judecătoreşti, precum şi din nevoia de a evita eventualele 
dificultăţi în executarea hotărîrilor.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

1.1. 2. Acţiuni privind 
rezoluţiunea actului juridic.

•	copia contractului (vînzare-cum-
părare, contract de înstrăinare a 
bunului cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă etc);
•	 probele care confirmă faptul că 
una din părţi nu-şi îndeplineşte 
obligaţia.

•	articolele 709-711, 733-746, 769, 844-845 din 
Codul civil;
•	 art. 18 alin. (3) din Legea cu privire la asigu-
rări nr. 407 din 21 decembrie 2006;
•	 jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului: Zvolský şi Zvolská v. Cehia, 
12 noiembrie 2002; 
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 7 iulie 2008 
cu privire la aplicarea de către instanţele jude-
cătă a legislaţiei ce reglementează nulitatea 
actului juridic civil.
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Notă:
Rezoluţiunea unui act juridic (contract sinalagmatic cu executare imediată) valabil încheiat poate fi cerută în 

cazul în care una dintre părţi nu-şi respectă, în mod culpabil, obligaţia care îi revine dintr-un contract sinalagmatic 
cu executare imediată şi constă în desfiinţarea sa retroactivă, cu repunerea părţilor în situaţia existentă anterior 
încheierii lui.

Sunt pasibile de rezoluţiune următoarele contracte: vînzare-cumpărare, donaţie, înstrăinare a bunului cu condi-
ţia întreţinerii pe viaţă, împrumut etc. 

În cazul contractelor sinalagmatice (vînzare-cumpărare, contract de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă), atunci cînd una dintre părţi nu-şi îndeplineşte obligaţia, cealaltă parte poate cere desfiinţarea contractului. 

Conform art. 733 din Codul civil, rezoluţiunea contractului nu poate fi declarată altfel, decît în temeiurile prevă-
zute de lege sau prin acordul părţilor.

Astfel, potrivit art. 734 din Codul civil, părţile îşi pot rezerva în mod expres, prin contract, dreptul de rezoluţiune 
a contractului. Acordul privind rezoluţiunea contractului trebuie să fie încheiat în forma cerută pentru contract dacă 
din lege, contract sau uzanţă nu rezultă altfel.

Pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale, rezoluţiunea contractului poate fi declarată atunci cînd cealaltă 
parte nu-şi îndeplineşte o obligaţie esenţială.

Art. 735 alin. (2) din Codul civil stabileşte că la determinarea neîndeplinirii obligaţiei esenţiale se au în vedere în 
special următoarele circumstanţe: 

a) neexecutarea privează substanţial creditorul de aşteptările pe care le are ca urmare a executării contractului, 
cu excepţia cazului în care debitorul demonstrează că nu a prevăzut şi nu putea să prevadă în mod rezonabil rezul-
tatul scontat;

b) executarea întocmai a obligaţiilor ţine de esenţa contractului;
c) neexecutarea este intenţionată sau din culpă gravă;
d) neexecutarea dă temei creditorului să presupună că nu poate conta pe executarea în viitor a contractului.
Potrivit art. 709 din Codul civil, dacă una dintre părţi nu execută sau execută în mod necorespunzător o presta-

ţie scadentă care decurge dintr-un contract sinalagmatic, cealaltă parte poate să declare rezoluţiunea contractului, 
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după expirarea fără rezultat a termenului rezonabil pe care l-a stabilit pentru prestaţie sau remediere, dacă debitorul 
trebuia să conştientizeze, în baza termenului de graţie, iminenţa rezoluţiunii. În cazul în care nu a fost stabilit un 
termen sau termenul este unul peste măsură de scurt, se consideră ca stabilit un termen rezonabil. Dacă în raport 
cu felul neexecutării obligaţiei nu se poate stabili un termen, se face o somaţie. 

 Dacă neexecutarea obligaţiei se limitează la o parte din prestaţie, creditorul poate declara rezoluţiunea întregu-
lui contract doar în cazul în care nu are nici un interes în executarea parţială a prestaţiei. 

 Creditorul este îndreptăţit să rezoluţioneze contractul chiar şi înainte de scadenţă dacă este evident că se vor 
realiza premisele dreptului de rezoluţiune. 

Conform art. 711 din Codul civil se exclude rezoluţiunea contractului sinalagmatic dacă: 
a) încălcarea obligaţiei este neînsemnată; 
b) nu este executată o obligaţie în sensul art. 512 din Codul civil, iar creditorului i se poate pune în seamă, în 

condiţiile încălcării, menţinerea contractului; 
c) creditorul răspunde în totalitate sau în mod apreciabil pentru neexecutarea obligaţiei, ori neexecutarea obli-

gaţiei pentru care nu trebuie să răspundă debitorul a intervenit într-un moment în care creditorul este în întîrziere de 
primire; 

d) pretenţiei i se opune o excepţie pe care debitorul a ridicat-o deja sau o va ridica după rezoluţiune.
Potrivit art. 844 din Codul civil, beneficiarul întreţinerii este în drept să ceară rezoluţiunea contractului în cazul 

nerespectării obligaţiilor contractuale de către dobînditor. Dobînditorul poate cere rezoluţiunea contractului în cazul 
imposibilităţii executării obligaţiilor contractuale în virtutea unor circumstanţe independente de voinţa lui. 

Date fiind dispoziţiile art. 845 din Codul civil, efectele rezoluţiunii contractului de înstrăinare a bunului cu condi-
ţia întreţinerii pe viaţă se manifestă prin faptul că în cazul rezoluţiunii contractului de către beneficiarul întreţinerii, 
acesta are dreptul să ceară fie restituirea bunului, fie plata valorii lui. Valoarea întreţinerii prestate de dobînditor nu 
trebuie restituită. 

Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări prevede că după ce are loc rezo-
luţia contractului de asigurare de bunuri sau a contractului de asigurare de răspundere civilă din culpa asigurătorului, 
asiguratului i se restituie integral prima de asigurare. În alte cazuri, asigurătorul îi restituie asiguratului ori succe-
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sorilor lui primele de asigurare pentru lunile complete de pînă la expirarea contractului, reţinînd suma cheltuielilor 
efective de gestiune, în funcţie de clasele de asigurare. 

Rezoluţiunea se deosebeşte de nulitate prin următoarele elemente: 
- nulitatea presupune existenţa unui act juridic încheiat cu nerespectarea unei condiţii de validitate, pe cînd re-

zoluţiunea presupune existenţa unui act juridic încheiat valabil; 
- nulitatea se aplică oricărui act juridic civil, iar rezoluţiunea intervine doar în cazul contractelor sinalagmatice; 
- cauza de nulitate există la momentul încheierii actului juridic şi constă în nerespectarea unei dispoziţii legale 

referitoare la încheierea valabilă a actului, pe când cauza rezoluţiunii apare ulterior momentului încheierii şi constă 
în neexecutarea culpabilă a obligaţiei de către una din părţi; 

- în cazul rezoluţiunii, instanţa nu este obligată să pronunţe rezoluţiunea, chiar dacă se dovedeşte neexecutarea 
culpabilă a obligaţiei, ea putînd acorda mai întîi un termen de graţie pentru debitor.

Diferenţa dintre rezoluţiune şi reziliere constă în faptul că prima are efect retroactiv, iar cea de a doua nu desfi-
inţează efectele care s-au produs anterior ei, adică produce efecte doar pentru viitor.

Rezoluţiunea contractului operează prin declaraţie scrisă faţă de cealaltă parte, care trebuie înaintată în condi-
ţiile şi termenul prevăzut de contract sau într-un termen rezonabil – articolele 737 şi 741 din Codul civil. Persoana 
poate intenta acţiune în instanţa de judecată cu privire la rezoluţiunea contractului.

Admiterea acţiunii desfiinţează contractul cu efect retroactiv, părţile fiind eliberate de obligaţia dea a presta, 
trebuind să restituie prestaţiile executate şi veniturile realizate, precum şi să se despăgubească pentru daunele ma-
teriale ce şi-au cauzat – articolele 738-739 din Codul civil.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

1.1.3. Acţiuni privind 
revocarea actului juridic.

•	 contractul întocmit între părţi;
•	 probele care confirmă că par-
tea nu-şi îndeplineşte obligaţiunile 
sau ingratitudinea.

•	 articolele 749-750, 835, 870 din Codul civil;
•	 articolele 18-19, 31 din Legea privind protec-
ţia consumatorilor nr.105 din 13 martie 2003;
•	 Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului: Velcea şi Mazăre v. Româ-
nia, 1 decembrie 2009; Andrey Medvedev v. 
Rusia, 13 septembrie 2016;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 7 iulie 2008 
cu privire la aplicarea de către instanţele ju-
decătă a legislaţiei ce reglementează nulitatea 
actului juridic civil.

Notă:
Revocarea este un mod specific de desfiinţare a unui act juridic legal încheiat şi produce efecte pentru viitor. Re-

vocarea se poate face, de regulă, prin consimţămîntul mutual al părţilor, care face să înceteze pentru viitor efectele 
acordului de voinţă al părţilor prin carea fost încheiat anterior actul juridic civil. Ca excepţie, revocarea poate avea 
loc şi unilateral, prin manifestarea de voinţă a unei singure părţi.

Poate fi cerută revocarea donaţiei pentru ingratitudine în cazul în care donatarul a atentat la viaţa donatorului sau 
a unei rude apropiate a acestuia, dacă se face vinovat de o altă faptă ilicită faţă de donator sau de o rudă apropiată a 
acestuia, sau dacă refuză fără motive întemeiate să acorde donatorului întreţinerea dorită – art. 835 din Codul civil.

Revocarea donaţiei poate fi făcută doar în decursul unui an din momentul în care cel îndreptăţit să revoce a luat 
cunoştinţă de motivul de revocare. Acţiunea de revocare a donaţiei nu poate fi înaintată contra moştenitorilor dona-
tarului, nici de moştenitorii donatorului împotriva donatarului, cu excepţia cazului cînd donatorul a decedat pînă la 
expirarea termenului stipulat la alin. (3).
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Revocarea se admite în contractele cu consumatorii în condiţiile art. 749-450 din Codul civil.
În cazul în care consumatorul are dreptul de revocare conform Codului civil sau conform unei alte legi, el nu mai este 

obligat să-şi exprime voinţa în legătură cu încheierea contractului cu un întreprinzător, dacă şi-a revocat-o în termen. 
Revocarea nu trebuie să conţină nici o justificare. Ea trebuie scrisă pe hîrtie, formulată pe un alt suport de date 

trainic sau se poate realiza prin expedierea bunului în termen de două săptămîni. Termenul prevăzut la alin. (2) al art. 
749 din Codul civil 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. Suportul de date conţine, de asemenea, numele sau 
denumirea, adresa destinatarului revocării, precum şi o trimitere la începerea termenului şi la reglementarea alin. (2). 

Astfel, art. 750 din Codul civil prevede deptul de restituire în contractele cu consumatorii. În măsura în care legea 
îl prevede în mod expres, dreptul de revocare poate fi înlocuit, potrivit art. 749 din Codul civil, la încheierea contrac-
tului pe baza prospectului de vînzare, printr-un drept nelimitat de restituire, dacă: 

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. 
Art. 870 din Codul civil prevede revocarea promisiunii de împrumut, împrumutătorul având dreptul să renunţe 

la îndeplinirea obligaţiilor în cazul în care situaţia materială a împrumutatului se înrăutăţeşte substanţial, fapt ce ar 
periclita restituirea împrumutului, chiar dacă înrăutăţirea s-a produs înainte de încheierea contractului şi a devenit 
cunoscută împrumutătorului ulterior.

Consecinţele juridice ale revocării şi restituirii - în cazul dreptului de revocare şi de restituire, prevederile referi-
toare la rezoluţiune se aplică în modul corespunzător dacă nu este prevăzut altfel. Termenul stabilit de art. 617 alin. 
(4) din Codul civil începe să curgă odată cu declararea revocării sau restituirii de către consumator. Consumatorul 
este obligat să înapoieze bunul pe cheltuiala şi riscul întreprinzătorului. 

În cazul prevăzut de art. 738 alin. (2) lit. c) din Codul civil, consumatorul răspunde şi pentru înrăutăţirile survenite prin 
folosirea bunului dacă anterior a primit lămuriri asupra consecinţelor juridice şi posibilităţii de a le evita. Dispoziţiile art. 738 
alin. (2) lit.c) din Codul civil se aplică doar în cazul în care consumatorului nu i s-au dat astfel de lămuriri şi nici lămuriri în 
privinţa dreptului său de revocare, iar el nu a putut afla altfel despre acest drept. Nu există alte drepturi decît cele stipulate. 
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Instituţia revocării se delimitează de cea a nulităţiii. 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. 

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.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

1.1.4. Acţiuni privind 
rezilierea contractului.

•	 contractul încheiat între părţi 
(de rentă, comodat, locaţiune, 
arendă, antrepriză, prestări 
servicii, asigurări, de transport, 
de fidejusiune, de intermedie-
re, contractual de cont current 
bancar, de credit bancar, con-
tractual de societate civilă, etc);
•	 probele care confirmă că 
partea nu-şi execută obligaţiu-
nile contractuale;
•	 probele care confirmă că a 
fost expediată somaţia, că a 
fost acordat părţii ce nu execu-
tă contractul termen de remedi-
ere, dacă contractul sau legea 
prevăd astfel.

•	 articolele 709-711, 731, 734-736, 738, 741-747, 
856, 858, 866, 905, 906, 907, 922, 942, 943, 963, 
978, 992, 1072, 1139, 1143, 1144, 1166, 1183, 1233, 
1242, 1318-1320, 1352 ş.a. din Codul civil;
•	 articolele 14 alin. (3), (4), (5) din Legea cu privire la 
concesiuni nr.534 din 13 iulie 1995;
•	 art. 18 alin. (2), (4) din Legea cu privire la asigurări 
nr. 407 din 21 decembrie 2006;
•	 art. 91 din Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 
2012;
•	 art. 14 din Legea cu privire la arenda în agricultură 
nr. 198 din 15 mai 2003;
•	 jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Dreptu-
rilor Omului: Immobiliare Saffi v. Italia, 28 iulie 1999; 
Milka Gaćeša v. Croaţia (dec.), 1 aprilie 2008; Mc-
Cann v. Regatul Unit, 13 mai 2008; 
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 7 iulie 2008 cu privi-
re la aplicarea de către instanţele judecătă a legislaţiei 
ce reglementează nulitatea actului juridic civil.
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Notă:
Rezilierea poate fi cerută în cazul unui 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. 
Astfel, rezilierea contractului constituie un mod de desfiinţare a contractelor sinalagmatice şi produce efecte 

pentru viitor. Pot fi reziliate contractele cu executare succesivă.
Rezilierea poate fi dispusă dacă una dintre părţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate în termenele stabilite.
Sunt supuse rezilierii contractele: de rentă, comodat, locaţiune, arendă, antrepriză, prestări servicii etc.
Potrivit art. 748 alin. (1) din Codul civil dacă motivul rezilierii constă în neexecutarea unei obligaţii contractuale, 

rezilierea este admisibilă numai atunci când expiră, fără rezultat, termenul de remediere (termenul de graţie) sau 
după o somaţie rămasă fără efect. În acest caz, sunt aplicabile dispoziţiile art. 709-711 din Codul civil.

Art. 709 din Codul civil prevede că dacă una din părţi nu execută sau execută în mod necorespunzător o presta-
ţie scadentă decurgînd dintr-un contract sinalagmatic, cealaltă parte poate, după expirarea fără rezultat a termenului 
rezonabil pe care l-a stabilit pentru prestaţie sau remediere, să rezoluţioneze contractul, dacă debitorul trebuia să-şi 
dea seama, în baza termenului de graţie, de iminenţa rezoluţiunii. În cazul în care nu a fost stabilit un termen sau ter-
menul este peste măsură de scurt, se consideră ca stabilit un termen rezonabil. Dacă în raport cu felul neexecutării 
obligaţiei nu se poate stabili un termen, se face o somaţie. Dacă neexecutarea obligaţiei se limitează la o parte din 
prestaţie, creditorul poate rezolvi contractul integral doar în cazul în care nu are nici un interes în executarea parţială 
a prestaţiei. Creditorul este îndreptăţit să rezoluţioneze contractul chiar şi înainte de scadenţă dacă este evident că 
premisele dreptului de rezoluţiune se vor realiza. 

Totodată, prin derogare de la art. 709 din Codul civil, nu este necesară stabilirea unui termen de graţie sau so-
mare dacă: 

a) debitorul a respins în mod cert şi definitiv executarea; 
b) încălcarea obligaţiei constă în faptul că prestaţia nu a avut loc într-un anumit termen stabilit prin contract şi 

creditorul a legat prin contract interesul său pentru prestaţie de executarea ei în termen; 
c) datorită unor împrejurări speciale, luîndu-se în considerare interesele ambelor părţi, rezilierea imediată este 

justificată; 
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d) termenul prevăzut la art. 617 alin.(4) din Codul civil a expirat fără ca obligaţia să fie executată. 
Dacă nu este necesară somarea sau dacă este evidentă inutilitatea prelungirii termenului de executare, credito-

rul poate rezolvi contractul imediat. 
Conform art. 711 din Codul civil, se exclude rezoluţiunea contractului sinalagmatic dacă: 
a) încălcarea obligaţiei este neînsemnată; 
b) nu este executată o obligaţie în sensul art. 512 din Codul civil, iar creditorului i se poate pune în seamă, în 

condiţiile încălcării, menţinerea contractului; 
c) creditorul răspunde în totalitate sau în mod apreciabil de neexecutarea obligaţiei ori de neexecutarea obliga-

ţiei pentru care nu trebuie să răspundă debitorul a intervenit într-un moment în care creditorul este în întîrziere de 
primire; 

 d) pretenţiei i se opune o excepţie pe care debitorul a ridicat-o deja sau o va ridica după rezoluţiune.
Contractele cu executare succesivă în timp pot fi reziliate de orice parte din motive întemeiate, fără respectarea 

unui termen de graţie sau de somaţie.
La reziliere, sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile articolelor 734, 735, 737, 741-746 din Codul civil.
Rezilierea contractului poate fi cerută într-un termen rezonabil, după ce a fost cunoscut sau trebuia să se cu-

noască motivul rezilierii – art. 748 alin. (3) din Codul civil.
Dacă după reziliere prestaţiile efectuate nu mai prezintă interes pentru cel îndreptăţit să rezilieze, el poate extin-

de rezilierea şi asupra acestor prestaţii. În cazul restituirii prestaţiilor efectuate, articolele 731 şi 738 din Codul civil 
se aplică în mod corespunzător.

Diferenţa dintre rezoluţiune şi reziliere constă în faptul că prima are efect retroactiv, pe când cea de-a doua nu 
desfiinţează efectele care s-au produs anterior ei, adică produce efecte numai pentru viitor. 

Rezilierea se deosebeşte de nulitate prin următoarele elemente: 
- nulitatea presupune un act juridic încheiat cu nerespectarea unei condiţii de validitate, pe cînd rezilierea presu-

pune un act juridic încheiat valabil; 
- nulitatea se aplica oricărui act juridic civil, în timp ce rezilierea intervine doar în cazul contractelor sinalagmatice; 
- cauza de nulitate există în momentul încheierii actului juridic şi constă în nerespectarea unei dispoziţii legale 
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referitoare la încheierea valabilă a actului, iar cauza rezilierii apare ulterior momentului încheierii actului şi constă în 
neexecutarea culpabilă a obligaţiei de către una din părţi; 

- în cazul rezilierii, instanţa nu este obligată să pronunţe rezilierea, chiar dacă se dovedeşte neexecutarea cul-
pabilă a obligaţiei, ea putînd acorda mai întîi un termen de graţie debitorului. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

1.1.5. Acţiuni privind declararea 
valabilităţii actului juridic, în 
cazul în care una din părţi se 
eschivează de la autentificarea 
notarială.

•	 probele scrise care confirmă 
promisiunea sinalagmatică (an-
tecontractul).

•	articolele 210-211, 213, 840, 876, 912, 924 
alin. (1), 1147 din Codul civil;
•	articolele 6 şi 10 din Legea cu privire la 
arenda în agricultură nr. 198 din 15 mai 2003.

Notă:
Potrivit art. 210 din Codul civil actele juridice trebuie încheiate în scris dacă valoarea obiectului juridic depăşeşte 

1000 lei, precum şi în cazurile prevăzute de lege, indiferent de valoarea bunului.
Nerespectarea formei scrise a actului juridic atrage nulitatea numai în cazul în care acest efect este expres 

prevăzut de lege sau prin acordul părţilor – art. 211 alin. (2) din Codul civil. În cazul în care forma autentică a actu-
lui juridic este stabilită prin lege, nerespectarea acesteia atrage nulitatea actului juridic, însă dacă una dintre părţi 
a executat total sau parţial actul juridic pentru care se cere forma autentică, iar cealaltă parte se eschivează de la 
autentificarea lui notarială, partea care a executat total sau parţial actul juridic îi poate cere instanţei de judecată 
declararea valabilităţii actului juridic, dacă acesta nu conţine elemente care contravin legii. În asemenea situaţii, nu 
se cere autentificarea ulterioară a actului juridic – art. 213 alin. (1) şi (2) din Codul civil.
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Astfel, pentru admiterea acţiunii privind declararea valabilităţii actului juridic, trebuie să fie întrunite următoarele condiţii :
- existenţa unui antecontract valabil încheiat;
- dovedirea încheierii antecontractului în condiţiile dreptului comun;
- îndeplinirea totală sau parţială de către partea care acţionează în judecată a obligaţiilor asumate prin antecontract;
- calitatea vânzătorului de proprietar al bunului vîndut. 
Potrivit art. 840 din Codul civil, contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă se încheie în scris. 

Dacă pentru înstrăinarea bunului se cere respectarea formei autentice, contractul se încheie în formă autentică. 

§1. 2. DREPTURI REALE

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

1.2.1. Acţiuni privind 
recunoaşterea dreptului de 
proprietate prin accesiune 
imobiliară naturală.

•	 actele care confirmă dreptul de propri-
etate asupra terenului (titlul de autentificare 
a dreptului de proprietar asupra terenului, 
adeverinţa titularului dreptului de propri-
etate, certificatul eliberat de organul cadas-
tral, extrasul din Registrul bunurilor imobile, 
contractul de vînzare-cumpărare, donaţie, 
schimb, certificat de moştenitor etc);
•	 probele care confirmă accesiunea pămîn-
turilor depuse, create de ape, probele care 
confirmă că terenurile sunt ocupate treptat 
de albiile apelor curgătoare, înscrisuri, de-
poziţii ale martorilor etc.

•	 articolele 317, 320, 328 din Co-
dul civil;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 2 din 
27 martie 2006 cu privire la apli-
carea unor dispoziţii ale Codului 
civil şi ale altor acte normative 
referitoare la dreptul de propri-
etate privată asupra imobilelor, in-
clusiv asupra construcţiilor anexe.
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Notă:
Conform prevederilor art. 320 alin. (1) din Codul civil, dreptul de proprietate asupra unui bun nou, realizat de 

persoană pentru sine, se dobîndeşte de către aceasta dacă legea sau contractul nu prevede altfel. 
(2) Dreptul de proprietate se poate dobîndi, în condiţiile legii, prin ocupaţiune, act juridic, succesiune, accesi-

une, uzucapiune, precum şi prin hotărîre judecătorească, atunci cînd aceasta este translativă de proprietate. 
Proprietarul terenului riveran poate deveni prin accesiune imobiliară naturală proprietar al unor adăugiri de teren 

la malurile apelor curgătoare, iar terenurile ocupate treptat de albiile apelor curgătoare revin proprietarului acestor 
ape. 

Accesiunea imobiliara naturală constă în unirea a două bunuri, dintre care cel puţin bunul principal este un imo-
bil. Bunurile care se unesc aparţin unor proprietari diferiţi, iar unirea se produce fără intervenţia omului. 

Conform art. 328 alin. (1) din Codul civil, adăugirile de teren la malurile apelor curgătoare îi revin proprietarului 
terenului riveran doar dacă acestea se formează treptat (prin depunerea de aluviuni). Terenurile ocupate treptat de 
albiile apelor curgătoare îi revin proprietarului acestor ape. 

Prin accesiune se înţelege încorporarea unui bun în altul, adică unirea unui lucru cu un alt lucru. Dobîndirea 
dreptului de proprietate prin accesiune rezolvă multe situaţii practice, care sunt reglemenate de prevederile articolele 
328-330 din Codul civil.

În afară de articolele nominalizate, la accesiune se referă, în parte, şi art. 317 din Codul civil, care prevede că 
„tot ceea ce produce bunul, precum şi tot ceea ce uneşte bunul ori se încorporează în el ca urmare a faptei proprie-
tarului, a unei alte persoane ori a unui caz fortuit, revine proprietarului dacă legea nu prevede altfel”. Acest articol se 
referă la accesiune, ca mod de dobîndire a dreptului de proprietate. 

Art. 328 din Codul civil prevede accesiunea imobiliară naturală, şi anume accesiunea pămînturilor depuse sau 
create de ape. Accesiunea pămînturilor depuse sau create de ape se referă la aluviuni – alin. (1), avulsiuni – alin. 
(3), insule şi albii părăsite – alin. (2) şi (4), şi parţial alin. (1).

 Aluviunile sunt creşteri de pămînt ce se creează succesiv şi pe neprins de veste la malurile apelor curgătoare. 
Conform alin. (1), aceste adaosuri îi revin proprietarului de teren riveran. Prin „adăugirile de teren” prevăzute de alin. 
(1) trebuie să înţelegem nu doar pămîntul, ci tot ceea ce are solul la suprafaţă şi tot ceea ce apele curgătoare aduc 
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şi lasă la ţărm, cum este cazul nisipului, pietrişului etc., acestea din urmă revenindu-i proprietarului de teren riveran. 
Potrivit art. 328 alin. (3) din Codul civil, proprietarul terenului din care o apă curgătoare a smuls brusc o parte 

importantă, alipind-o la terenul altuia, nu pierde dreptul de proprietate asupra părţii desprinse dacă o revendică în 
termen de un an de la data la care proprietarul terenului la care s-a alipit partea a intrat în posesiune.

Astfel, art. 328 alin. (1) din Codul civil ne vorbeşte despre adaosurile lente, iar art. 328 alin. (3) din Codul civil se 
referă la adaosurile bruşte. Se poate întîmpla ca, în timpul revărsărilor, un curs de apă să rupă dintr-odată o fâşie 
mare dintr-un teren care poate fi recunoscut şi identificat, şi s-o alipească la un alt teren riveran. Aceste alipiri de 
teren se numesc avulsiuni. În cazul avulsiunii, proprietarul fondului din care apa a rupt o porţiune de teren păstrea-
ză asupra acestei porţiuni dreptul de proprietate, cu condiţia revendicării ei în decursul de un an de la data la care 
proprietarul terenului la care s-a alipit partea a intrat în posesiunea părţii alipite. Termenul de un an, prevăzut la art. 
328 alin. (3) din Codul civil, este unul de perimare. Dacă în acest termen proprietarul de la care a fost ruptă bucata 
de teren nu o va revendica, va pierde dreptul de proprietate asupra ei, iar proprietarul terenului riveran la care s-a 
alipit bucata va deveni proprietarul acesteia. 

Potrivit art. 328 alin. (2) din Codul civil, proprietarul terenului înconjurat de rîuri, heleşteie, iazuri, canale sau 
de alte ape nu devine proprietar al terenurilor apărute prin scăderea temporară a apelor. Proprietarul acestor ape 
nu dobîndeşte nici un drept asupra terenului acoperit ca urmare a unor revărsări sporadice. Astfel, art. 328 alin. (2) 
din Codul civil reglementează şi situaţia în care se revarsă ori scad apele heleşteelor, canalelor, iazurilor. În acest 
caz, proprietarul terenului înconjurat de ape stătătoare (heleştee, iazuri, canale) nu devine proprietar al terenurilor 
apărute prin scăderea temporară a apelor. Nici proprietarul acestor ape nu dobîndeşte vreun drept asupra terenului 
acoperit ca urmare a unor revărsări sporadice. Nivelul normal al apei (lacului, heleşteului etc.) determină limita fixă 
a pămîntului care aparţine proprietarului, independent de creşterile şi scăderile excepţionale ale nivelului apei. 

O altă situaţie ce ţine de accesiunea imobiliară naturală este reglementată în art. 328 alin. (4) şi se referă la ca-
zurile în care apele curgătoare îşi schimbă cursul în mod natural. În conformitate cu această normă, în cazul în care 
o apă curgătoare, care formează un braţ nou, înconjoară terenul unui proprietar riveran, acesta rămîne proprietarul 
insulei create astfel. Regula este că proprietarul terenului riveran rămîne a fi şi proprietarul insulei create în urma 
schimbării cursului unui rîu şi înconjurării terenului riveran.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi ad-
misibile:

Suportul normativ material 
relevant:

1.2.2. Acţiuni privind 
recunoaşterea dreptului de 
proprietate prin accesiunea 
imobiliară artificială.

•	actele care confirmă dreptul de proprie-
tate asupra terenului (titlul de autentificare 
a dreptului de proprietar asupra terenului, 
adeverinţa titularului dreptului de proprie-
tate, certificatul eliberat de organul cadas-
tral, extrasul din Registrul bunurilor imobile, 
contractul de vînzare-cumpărare, donaţie, 
schimb, certificatul de moştenitor etc);
•	probele care confirmă că construcţia a fost 
construită de un terţ pe terenul proprietaru-
lui; înscrisuri, depoziţii ale martorilor etc.

•	articolele 317, 320, 329-390 din 
Codul civil;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 2 din 27 
martie 2006 cu privire la aplicarea 
unor dispoziţii ale Codului civil şi ale 
altor acte normative privind dreptul 
de proprietate privată asupra imo-
bilelor, inclusiv asupra construcţiilor 
anexe.

Notă:
Conform prevederilor art. 320 alin. (1) din Codul civil, dreptul de proprietate asupra unui bun nou, realizat de 

persoană pentru ea însăşi, se dobîndeşte de către aceasta dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Alineatul (2) 
al aceluiaşi articol prevede că dreptul de proprietate se poate dobîndi, în condiţiile legii, prin ocupaţiune, act juridic, 
succesiune, accesiune, uzucapiune, precum şi prin hotărîre judecătorească, atunci cînd aceasta este translativă de 
proprietate. 

Proprietarul unui bun poate deveni proprietar al unor construcţii şi lucrări făcute pe teritoriul său de către terţă 
persoană prin accesiune imobiliară artificială.

Accesiunea imobiliară artificială este reglementată de art. 329 din Codul civil. Accesiunea imobiliară se întîlneşte 
în cazul cînd: a) se face o construcţie sau o plantaţie pe un fond sau b) unei clădiri existente se adaugă construcţii noi.
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În aceste ipoteze, este nevoie ca fondul sau clădirea iniţială să aparţină unei persoane, iar materialul construcţiei 
sau plantaţiei să aparţină unei alte persoane. Şi în cazul accesiunii imobiliare, trebuie să pornim de la regula superfi-
cies solo cedit, conform căreia accesiunea se face întotdeauna în folosul proprietarului terenului. Cu alte cuvinte, se 
prezumă că tot ceea ce se află pe teren aparţine proprietarului de teren. Însă, există derogări de la această regulă.

Potrivit art. 329 alin. (1) din Codul civil, contrucţiile şi lucrările subterane sau de la suprafaţa terenului sunt pre-
zumate 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 unui teren care se încorporează în mod durabil în acesta. 

Astfel, art. 329 alin. (1) din Codul civil stabileşte: „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”. Alin. 
(1) instituie o dublă prezumţie: construcţiile şi lucrările subterane sau de la suprafaţa terenului sunt prezumate a fi 
făcute: a) de proprietarul terenului şi b) pe cheltuiala sa. 

Prin această prezumţie, legiuitorul a prevăzut situaţiile cele mai frecvente, pentru că în majoritatea cazurilor, con-
strucţiile sau plantaţiile sunt făcute de către proprietarul terenului şi pe cheltuiala sa. Chiar dacă valoarea construcţiei 
sau a plantaţiei ar depăşi cu mult valoarea pămîntului pe care se află, prezumţia este aplicabilă. Conform dispoziţiilor 
art. 329 alin. (1) din Codul civil însă, această prezumţie poate fi combătută prin dovadă contrarie. 

Astfel, cel care pretinde că a făcut construcţia sau plantaţia pe un teren străin trebuie să dovedească acest lucru 
prin orice mijloc de probă: înscrisuri, depoziţii ale martorilor etc. Însă, acest fapt nu presupune că sintagma „pînă la 
proba contrară” se referă inclusiv la sintagma „şi îi aparţin acestuia”. Cu alte cuvinte, este incorect să admitem că 
am putea dovedi că ceea ce se află pe terenul unui proprietar (construcţii, plantaţii) poate aparţine altui proprietar. 
Rezultă că regula din art. 317 din Codul civil, conform căreia tot ceea ce se uneşte cu bunul sau se încorporează în 
acesta îi revine proprietarului, este una imperativă, care nu poate fi schimbată după voinţa părţilor, ci doar în baza 
unei excepţii prevăzute de lege. 

Art. 329 alin. (1) se referă la construcţii şi lucrări. Termenul „lucrări” semnifică „plantarea, precum şi amenajările 
aduse unui teren care nu se încorporează în mod durabil în acesta”. Alin. (1) se referă doar la lucrările noi, nu şi la 
îmbunătăţirile anterioare. De asemenea, în categoria lucrărilor nu intră reparaţiile efectuate (de exemplu, înlocuirea 
arborilor căzuţi).
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Din art. 329 din Codul civil se disting trei situaţii de accesiune imobiliară artificială:
a) proprietarul terenului face el însuşi construcţii sau plantaţii utilizînd materiale străine – alin. (2);
b) proprietarul materialelor face construcţii sau plantaţii pe un teren străin – alin. (3) şi (4); 
c) constructorul efectuează lucrări atît pe terenul său, cît şi pe terenul vecin – alin. (5) şi (6). 
În aceste cazuri, se face distincţia între persoana care a efectuat lucrările sau plantaţiile cu bună-credinţă şi 

persoana care a efectuat lucrările sau plantaţiile cu rea-credinţă.
În cea de-a doua şi cea de-a treia situaţie, constructorul ar putea să utilizeze materiale ce nu-i aparţin, situaţie 

în care proprietarul materialelor i-ar putea cere despăgubiri constructorului, fiind aplicabile regulile primei situaţii, în 
care proprietarul fondului construieşte cu materiale străine. 

Prima situaţie se referă la lucrările efectuate de către proprietarul terenului cu materiale străine. 
Conform art. 329 alin. (2) din Codul civil, proprietarul terenului care a efectuat construcţii sau lucrări cu materiale 

străine devine, prin accesiune, proprietarul acestor lucrări. Însă proprietarul materialelor nu le va putea revendica, 
chiar dacă lucrările au fost efectuate cu rea-credinţă. În schimb, proprietarul terenului va fi obligat să-i plătească pro-
prietarului materialelor o despăgubire egală cu valoarea acestora. Dacă proprietarul terenului este de rea-credinţă, 
proprietarul terenului va fi obligat să repare şi prejudiciul cauzat proprietarului materialelor. Pornind de la prevederile 
art. 329 alin. (1) din Codul civil, trebuie să conchidem că proprietarul terenului va dobîndi dreptul de proprietate asu-
pra construcţiilor sau lucrărilor, indiferent de buna sau de reaua lui credinţă, adică indiferent de faptul dacă ştia sau 
nu ştia că materialele sunt străine.

În cea de-a doua situaţie referitoare la accesiunea imobiliară artificială, lucrările sunt efectuate cu materiale pro-
prii pe un teren străin. 

Trebuie să presupunem că, pentru existenţa unei asemenea situaţii, este nevoie ca cel care construieşte să fie 
şi posesorul terenului. Doar aşa poate contrui acesta. De principiu şi în acest caz va fi aplicabilă regula generală 
potrivit căreia proprietarul terenului devine proprietar al construcţiilor şi lucrărilor făcute de o terţă persoană prin ac-
cesiune. Acesta nu devine proprietar al construcţiilor şi lucrărilor, iar în unele cazuri poate să pretindă o despăgubire 
de la proprietarul de teren. Spunem în unele cazuri, pentru că legislatorul a făcut distincţie între constructorul de 
bună-credinţă şi constructorul de rea-credinţă. 
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Art. 329 alin. (3) din Codul civil prevede că în cazul în care construcţiile sau lucrările sunt efectuate de un terţ, 
proprietarul terenului are dreptul să le păstreze sau să oblige terţul să le ridice pe propria sa cheltuială şi să repare 
daunele cauzate, avînd în vedere reaua lui credinţă atunci cînd a efectuat lucrări pe un teren străin. Deşi nu este 
prevăzut expres faptul că acest constructor este de rea-credinţă, această concluzie reiese din coroborarea alin. (3) 
cu alin. (4). Este considerat constructor de rea-credinţă persoana care ştia ori trebuia să ştie că nu este în drept să 
construiască şi să efectueze lucrări pe un teren străin. 

În acest caz, proprietarul terenului poate: a) să păstreze construcţia; ori b) să ceară ridicarea construcţiei. 
Dacă păstrează construcţiile sau lucrările făcute de un terţ, proprietarul este obligat să plătească, la alegere, fie 

o sumă echivalentă cu valoarea materialelor şi costul muncii, fie o sumă de bani egală cu creşterea valorii terenului. 
Astfel, art. 329 alin. (3) din Codul civil prevede că, dacă păstrează construcţiile sau lucrările făcute de un terţ, 

proprietarul este obligat să plătească, la alegere, valoarea materialelor şi costul muncii ori o sumă de bani egală 
cu creşterea valorii terenului. Proprietarul terenului este în drept să aleagă suma care trebuie plătită terţului (con-
structorului): fie una echivalentă cu valoarea materialelor şi costul muncii, fie una echivalentă cu creşterea valorii 
terenului. 

Dacă proprietarul terenului nu va păstra construcţiile şi lucrările efectuate de către terţ, atunci acesta din urmă 
este obligat să ridice construcţia sau lucrările pe cheltuiala sa. În cazul în care demolarea construcţiei va provoca 
daune terenului sau proprietarului, acestea vor fi reparate de către constructorul de rea-credinţă. 

Ridicarea construcţiilor şi lucrărilor va constitui chiar un drept al constructorului, în cazul în care proprietarul le 
păstrează, refuzînd să-i plătească constructorului valoarea materialelor şi costul muncii ori o sumă de bani echiva-
lentă creşterii valorii terenului. 

Situaţia constructorului de bună-credinţă este mai favorabilă decît cea a constructorului de rea-credinţă, pentru 
că acesta nu este obligat să ridice construcţiile şi lucrările efectuate pe teren străin. 

Art. 329 alin. (4) din Codul civil prevede: în cazul în care construcţiile sau lucrările sunt făcute de un terţ de 
bună-credinţă, proprietarul terenului nu poate cere ridicarea lor şi este obligat să plătească, la alegere, valoarea 
materialelor şi costul muncii sau o sumă de bani echivalentă creşterii valorii terenului. Şi în acest caz, proprietarul te-
renului este obligat să-i plătească constructorului o despăgubire care echivalează cu valoarea materialelor şi costul 



– 52 –

muncii ori o sumă de bani egală cu creşterea valorii terenului. După cum se observă, atît în cazul constructorului de 
rea-credinţă, cît şi în cazul constructorului de bună-credinţă, suma despăgubirii este identică. 

În cazul în care proprietarul refuză să achite despăgubirea corespunzătoare constructorului de bună-credinţă, 
constructorul va avea asupra construcţiei un drept de retenţie, potrivit prevederilor articolele 637-638 din Codul civil. 
De asemenea, constructorul va avea dreptul să înainteze o acţiune prin care să solicite suma corespunzătoare. 
Constrructorul de bună-credinţă va putea ridica construcţiile pe cheltuiala sa, dacă va dori acest lucru. 

Conform prevederilor art. 329 alin. (5) din Codul civil, în cazul în care construcţia este ridicată în parte pe terenul 
constructorului şi în parte pe un teren învecinat, proprietarul vecin poate dobîndi proprietatea asupra întregii con-
strucţii, dacă îi plăteşte constructorului o despăgubire, numai în cazul în care cel puţin 1/2 din suprafaţa construită 
se află pe terenul său. Astfel, el va dobîndi şi un drept de superficie asupra terenului aferent pe întreaga durată de 
existenţă a construcţiei. Despăgubirea trebuie să acopere valoarea materialelor şi costul muncii, precum şi contra-
valoarea folosinţei terenului aferent.

Aşadar, proprietarul terenului aferent poate cere recunoaşterea dreptului de proprietate doar în cazul în care cel 
puţin 1/2 din construcţie este ridicată pe terenul său.

Art. 329 alin. (5) din Codul civil se referă la o situaţie specială, în care construcţia este efectuată pe două terenuri 
aparţinînd unor proprietari diferiţi. 

Dacă art. 329 alin. (1)-(4) din Codul civil se referă în egală măsură la construcţii şi la alte lucrări, art. 329 alin. (5) 
se referă doar la construcţii. Această normă instituie şi o excepţie de la regula stabilită în art. 329 alin. (1). 

Conform art. 329 alin. (5) din Codul civil, în cazul în care construcţia este ridicată în parte pe terenul constructo-
rului şi în parte pe un teren învecinat, proprietarul vecin poate dobîndi proprietatea asupra întregii construcţii, plătind 
constructorului o despăgubire, numai dacă cel puţin 1/2 din suprafaţa construită se află pe terenul său. În acest caz, 
el va dobîndi şi un drept de superficie asupra terenului aferent pe toată durata de existenţă a construcţiei. Despăgu-
birea trebuie să acopere valoarea materialelor şi costul muncii, precum şi contravaloarea folosinţei terenului aferent. 

Dacă mai mult de 1/2 din construcţie se află pe terenul constructorului, sunt aplicabile regulile de la alin. (3) şi 
(4) ale art. 329 din Codul civil. 
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Dacă constructorul este de bună-credinţă, clădirea va constitui proprietatea comună pe cote-părţi a titularilor 
dreptului de proprietate asupra terenurilor. În cazul în care constructorul, proprietar al terenului, ridică o construcţie 
atît pe terenul său, cît şi pe terenul vecinului, iar mai mult de 1/2 din construcţie se află pe terenul vecinului, el nu 
devine proprietarul părţii aflate pe terenul său. Acest lucru se întîmpla doar dacă vecinul invocă alin. (5) al art. 329 
din Codul civil, adică doar atunci cînd vecinul va dori să devină proprietarul întregii construcţii. În acest caz, vecinul 
poate dobîndi un drept de superficie asupra terenului aferent pe toată durata de existenţă a construcţiei, dar va fi 
obligat să plătească constructorului o despăgubire, care să includă atît cheltuielile suportate de constructor (valoa-
rea materialelor plus costul munci), cît şi contravaloarea folosinţei terenului aferent. La o asemenea despăgubire 
poate pretinde doar constructorul de bună-credinţă.

Aşa cum rezultă din prevederile art. 329 alin. (6) din Codul civil, constructorul de rea-credinţă poate pretinde o 
despăgubire de 1/3 din valoarea materialelor, costul muncii şi contravaloarea folosinţei terenului aferent, iar dacă va 
dovedi că persoana îndreptăţită este culpabilă, atunci va putea pretinde o despăgubire mai mare de 1/3 calculată 
conform alin. (5) al acestui articol.

Din conţinutul alin. (6) rezultă că constructorul de rea-credinţă poate pretinde doar la 1/3 din despăgubire, adică 
din valoarea materialelor şi costul muncii, plus contravaloarea folosinţei terenului aferent. El poate pretinde o des-
păgubire mai mare dacă dovedeşte că proprietarul terenului vecin este culpabil (de exemplu, tolerează intenţionat 
zidirea construcţiei pînă la final în loc să ceară încetarea efectuării lucrărilor). 

De reţinut că, potrivit art. 390 din Codul civil, dacă proprietarul unui teren a construit dincolo de limita terenului 
său cu ocazia ridicării unei construcţii, fără a i se putea imputa premiditarea sau culpa gravă, vecinul trebuie să to-
lereze încălcarea hotarului, dacă nu a obiectat pînă sau imediat după depăşirea limitei. 

Prin urmare, în acest caz, vecinul prejudiciat nu poate cere nici ridicarea construcţiei şi nici recunoaşterea 
dreptului de proprietate. El poate cere doar o rentă în bani, plătită anual, cu anticipaţie. În locul rentei, el poate cere 
ca constructorul-vecin să-i achite preţul porţiunii de teren pe care s-a construit, în schimbul transmiterii proprietăţii 
asupra acesteia – art. 390 alin. (2) şi (3) din Codul civil.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

1.2.3. Acţiuni privind 
recunoaşterea dreptului de 
proprietate prin accesiune 
mobiliară.

•	 probele care confirmă apartenenţa bu-
nurilor diferitor proprietari; înscrisuri, de-
poziţii ale martorilor etc.

•	 articolele 317, 320, 330 din Codul 
civil.

Notă: 
Accesiunea mobiliară este reglementată la art. 330 alin. (1-8) din Codul civil. În toate cazurile, proprietarul lu-

crului principal devine, în temeiul accesiunii, inclusiv proprietar al bunului mai puţin important unit cu primul, avînd 
obligaţia de a plăti despăgubiri corespunzătoare. Accesiunea presupune unei convenţii care să reglementeze situa-
ţia încheiate între proprietari. 

Conform art. 330 din Codul civil, dobîndirea dreptului de proprietate poate avea loc şi prin accesiunea mobiliară. 
Regula generală este că proprietarul lucrului principal devine, prin accesiune, proprietarul unui bun nou format 

prin încorporarea în bunul principal a unui alt bun mai puţin important. 
 Art. 330 din Codul civil reglementează trei cazuri de accesiune mobiliară: 
- adjuncţiunea – alin. (1)-(3),
- specificaţiunea – alin. (4)-(6), 
- şi confuziunea – alin. (7)-(8). 
Adjuncţiunea constă în unirea a două bunuri care aparţin unor proprietari diferiţi şi care, deşi formează un tot 

unitar, pot fi despărţite şi utilizate în mod separat. 
O primă situaţie care poate apărea în cazul adjuncţiunii constă în posibilitatea separării celor două bunuri care 

au format, prin unire, un nou bun, atunci când, potrivit art. 330 alin. (1) din Codul civil, proprietarii doresc separarea 
lor. Art. 330 alin. (1) din Codul civil prevede că dacă s-au unit două bunuri cu proprietari diferiţi, acestea pot fi sepa-
rate, cu condiţia că separarea să nu prejudicieze bunul. 
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O a doua situaţie poate surveni în cazul adjuncţiunii, atunci cînd bunurile care au format un întreg nu pot fi se-
parate fără a fi deteriorate ori separarea, care nu le afectează, necesită cheltuieli excesive. Această situaţie este 
reglementată de art. 330 alin. (2) din Codul civil, care prevede că dacă două bunuri care aparţin unor proprietari 
diferiţi s-au unit astfel încît să nu se mai poată separa fără a fi deteriorate sau fără muncă sau cheltuieli excesive, 
noul bun aparţine proprietarului care a contribuit cel mai mult la constituirea bunului, prin muncă sau prin valoarea 
bunului iniţial, fiind obligat să-i plătească celuilalt proprietar preţul bunului unit cu bunul principal. 

În acest caz, legea stabileşte două situaţii: imposibilitatea separării, pe motiv că se va deteriora bunul, şi exis-
tenţa unor cheltuieli excesive pe care le necesită separarea. În ambele cazuri, bunul nou aparţine proprietarului 
care a contribuit cel mai mult, prin muncă sau prin valoarea bunului iniţial, la constituirea bunului. Totodată, cel care 
dobîndeşte dreptul de proprietate asupra bunului nou este obligat, la rîndul său, să plătească preţul bunului unit cu 
bunul principal.

 Astfel, art. 330 alin. (2) din Codul civil conţine regula generală, potrivit căreia proprietarul bunului mai puţin im-
portant nu poate cere separarea bunului, ci doar preţul acestuia. De la această regulă există o excepţie, reglemen-
tată la acelaşi articol. Astfel, proprietarul bunului accesoriu va putea cere separarea bunului său de bunul principal 
chiar dacă, în urma separării, bunul principal va avea de suferit. O asemenea separare este posibilă doar în cazul 
în care unirea bunului accesoriu cu bunul principal a fost făcută fără ştirea proprietarului bunului accesoriu. Este de 
presupus că proprietarul bunului accesoriu va cere separarea doar dacă aceasta nu va afecta şi bunul accesoriu. În 
caz contrar, vor fi aplicabile regulile din art. 330 alin. (2) din Codul civil. 

Astfel, adjuncţiunea constă în unirea a doua bunuri mobile cu proprietari diferiţi, astfel încît, deşi formează un tot 
întreg, ele pot fi despărţite şi conservate separat, fără a-şi pierde individualitatea. De exemplu, o piatră preţioasă şi 
inelul, sau rama şi tabloul. Acest tot rezultat din unirea celor două mobile va reveni, prin accesiune, proprietarul bu-
nului care reprezintă partea principală. Astfel, va fi incidentă regula accesorium sequitur principale, adica accesoriul 
urmează principalul. Va fi considerat principal bunul pentru al cărui uz sau a cărui completare a servit unirea celuilalt 
bun. Dacă nici unul dintre bunuri nu poate fi considerat accesoriul celuilalt, se va considera că bunul rezultat apar-
ţine proprietarului care a contribuit cel mai mult la constituirea lui prin muncă. Valoarea bunului nu poate determina 
caracterul de bun principal. Acest fapt reiese din interpretarea art. 330 alin. (3) din Codul civil. 
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Art. 330 alin. (1) din Codul civil prevede că: „… fiecare din aceştia poate pretinde separarea bunurilor dacă celălalt 
proprietar nu ar suferi astfel un prejudiciu”. Aplicînd regula de interpretare potrivit căreia cine poate mai mult poate şi 
mai puţin (qui potest plus, potest minus), dacă părţile nu doresc separarea bunurilor lor conţinute de bunul format, chiar 
dacă o asemenea operaţiune este posibilă, bunul rezultat le va reveni acestora sub forma coproprietăţii obişnuite, sau 
proprietarul bunului principal va deveni proprietarul bunului rezultat, el prevalîndu-se de accesiunea imobiliară prin 
adjoncţiune. Părţile vor putea proceda la separarea bunurilor numai dacă în urma separării bunurile nu vor suferi vreo 
vătămare. Totuşi, dacă, bunul accesoriu unit cu bunul principal este mai valoros, proprietarul lui va putea cere sepa-
rarea de bunul rezultat, chiar dacă prin această operaţie s-ar vătăma bunul principal – art. 330 alin. (3) din Codul civil.

Specificaţiunea are loc în cazul în care o persoană face un lucru nou cu material străin. 
Specificaţiunea reprezintă un mod de dobăndire a dreptului de proprietate asupra bunului rezultat prin preluca-

rea materiei prime ce nu-i aparţinea cu drept de proprietate, fără ca între părţi să fi existat vreo convenţie care să 
fi reglementat regimul juridic al noului bun. Este situaţia unirii unui bun care aparţinea unei persoane cu manopera 
altei persoane.

Art. 330 alin. (4) din Codul civil prevede reglementări referitoare la dobîndirea dreptului de proprietate, ca urmare 
a specificaţiunii. În cazul specificaţiunii, nu se unesc două bunuri materiale corporale (ca la adjuncţiune), ci se uneşte 
un bun corporal (materia) cu unul abstract (munca pictorului, de exemplu). din art. 330 alin. (4) din Codul civil rezultă 
că materia este bunul principal, iar manopera bunul accesoriu. În cazul specificaţiunii, regula este că dreptul de pro-
prietate asupra bunului rezultat din prelucrarea materiei aparţine proprietarului acestuia. Această regulă, prevăzută 
expres de art. 330 alin. (4) din Codul civil, are un caracter dispozitiv, părţile (proprietarul materiei şi cel ce efectuează 
manopera) putînd stabili contrariul (noul bun va aparţine lucrătorului, acesta fiind obligat să plătească valoarea ma-
teriei). Potrivit regulii generale, proprietarul materiei este obligat să plătească valoarea manoperei. 

Prin prelucrare se înţelege scrierea, desenarea, pictarea, imprimarea, gravarea sau o altă transformare a unei 
suprafeţe. 

Prin excepţie de la regula generală prevăzută de art. 330 alin. (4) din Codul civil, este posibil ca lucrătorul să 
devină proprietarul bunului nou, chiar în lipsa unei înţelegeri cu proprietarul materiei. În acest caz, lucrătorul trebuie 
să fie de bună-credinţă, iar valoarea manoperei superioară valorii materiei (de exemplu, un artist renumit pictează un 
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tablou pe o pînză care nu-i aparţine). Trebuie să considerăm că în acest caz, bunul principal este munca, iar bunul 
accesoriu materia, lucrătorul avînd obligaţia de a-l despăgubi pe proprietarul materiei, plătindu-i valoarea ei. 

Pentru aplicabilitatea art. 330 alin. (5) din Codul civil, este necesară întrunirea a două condiţii: 
1) buna-credinţă a persoanei care a transformat prin manoperă materia care nu-i aparţine; 
2) superioritatea valorii manoperei faţă de valoarea materiei.
 În conformitate cu art. 330 alin. (6) din Codul civil, cel care trebuie să restituie bunul rezultat din prelucrarea 

materiei este în drept să-l reţină pînă va primi de la proprietarul noului bun suma datorată. Proprietarul materiei sau 
lucrătorul vor avea, după caz, dreptul de retenţie a bunului pînă la plata sumei datorate de către cel care dobîndeşte 
dreptul de proprietate asupra bunului apărut în urma specificaţiunii. Exercitarea dreptului de retenţie se va face în 
conformitate cu art. 637 din Codul civil. 

Prin confuziune se înţelege unirea a două sau mai multe bunuri mobile, cu proprietari diferiţi, astfel încît acestea 
să-şi piardă individualitatea, neputînd fi separate.

Art. 330 alin. (7) din Codul civil prevede că în cazul în care un bun s-a format prin amestecarea mai multor materii 
(confuziunea) care aparţin diferiţilor proprietari şi nici unul nu poate fi considerat materie principală, proprietarul care 
nu a cunoscut confuziunea poate cere separarea materiilor, dacă este posibil. Dacă materiile amestecate nu pot fi 
separate fără pagubă, bunul format aparţine proprietarilor materiilor proporţional cu cantitatea, calitatea şi valoarea 
materiei fiecăruia. 

Este posibil ca un bun să se formeze prin amestecul a două materii ce aparţin a doi proprietari diferiţi. O aseme-
nea situaţie, care poartă denumirea de confuziune, este reglementată de art. 330 alin. (7) din Codul civil, din care 
pot fi desprinse trei cazuri: 

1) au fost amestecate mai multe materii care formează un nou bun, însă din aceste materii doar una poate fi 
considerată principală; 

2) nici una dintre materiile amestecate nu poate fi considerată principală, însă este posibilă separarea lor; 
3) materiile amestecate nu pot fi separate fără producerea unei pagube. 
Dacă una dintre materii poate fi considerată principală şi o alta accesorie, atunci obiectul nou va putea aparţine 

proprietarului materiei principale, respectîndu-se prevederile art. 330 alin. (8) din Codul civil. 
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Dacă nici una dintre materii nu poate fi considerată principală, însă este posibilă separarea lor, proprietarul care 
nu a ştiut de confuziune poate cere separarea materiilor. Astfel, dacă nici una din bunurile care au format materia 
nouă nu poate fi considerată principală, legea instituie asupra acestui bun o proprietate cumună, valoarea cotelor 
părţi fiind determinată de cantitatea, calitatea şi valoarea materiei fiecărui – art. 330 alin. (7) din Codul civil. Pentru a 
fi în prezenţa coproprietăţii în această situaţie, este nevoie ca ambele părţi să fie de bună ori de rea-credinţă.

Dacă materiile amestecate nu pot fi separate fără pagubă, bunul format aparţine proprietarilor, proporţional cu 
cantitatea, calitatea şi valoarea materiei fiecăruia. După cum am afirmat, dacă o materie poate fi considerată prin-
cipală sau dacă aceasta depăşeşte cealaltă materie prin cantitate ori valoare, proprietarul ei poate solicita ca bunul 
creat prin amestec să-i fie dat în proprietate. Pentru a cere acest lucru, proprietarul materiei principale trebuie să fie 
de bună-credinţă şi să-i plătească celuilalt proprietar preţul materiei, sau să înlocuiască materia cu una fungibilă, sau 
să plătească contravaloarea ei.

Dacă numai unul din proprietari a fost de bună-credinţă, iar valoarea materiei care a contribuit la realizarea bunu-
lui final depăşeşte cealaltă materie prin valoare şi cantitate, el va putea invoca confuziunea pentru a dobîndi dreptul 
de proprietate asupra bunului amestecat. Totuşi, acesta va fi obligat să-l despăgubească pe proprietarul celeilalte 
materii, fie plătindu-i preţul materiei, fie restituindu-i o materia de aceeaşi natură, cantitate, greutate, mărime şi cali-
tate – art. 330 alin. (8) din Codul civil. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

1.2.4. Acţiuni privind 
recunoaşterea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune.

•	orice mijloc de probă, inclusiv 
depoziţiile martorilor, înscrisuri, în 
special extrasul din Registrul bu-
nurilor imobile etc.

•	articolele 320, 332-336 din Codul civil;
•	Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului: Zwierzyński v. Polonia, 19 iunie 2001; 
J.A. Pye Ltd şi. J.A. Pye Land Ltd. v. Regatul Unit 
[MC], 30 august 2007; Depalle v. Franţa, 29 mar-
tie 2010; Jakeljić v. Croaţia, 28 iunie 2016; Ra-
domilja şi alţii v. Croaţia, 28 iunie 2016; Tomov şi 
Nikolova v. Bulgaria, 21 iulie 2016.
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Notă:
Conform prevederilor art. 320 din Codul civil, 
(1) Dreptul de proprietate asupra unui bun nou, realizat de persoană pentru sine se dobîndeşte de către aceasta 

dacă legea sau contractul nu prevede altfel. 
(2) Dreptul de proprietate se poate dobîndi, în condiţiile legii, prin ocupaţiune, act juridic, succesiune, accesiune, 

uzucapiune, precum şi prin hotărîre judecătorească atunci cînd aceasta este translativă de proprietate. 
Uzucapiunea ca mod de dobîndire a dreptului de proprietate este reglementată de articolele 332-336 din Codul 

civil.
Uzucapiunea este condiţionată de posedarea îndelungată a lucrului. Posesiunea este elementul principal al 

uzucapiunii, fără posesiune nu se poate dobîndi proprietatea. 
Potrivit prevederilor Codului civil, uzucapiunea poate fi: a) imobiliară; b) mobiliară. 
Diferenţa dintre aceste două feluri de uzucapiune constă în timpul necesar dobîndirii dreptului de proprietate. 

Astfel, pentru a fi dobîndit dreptul de proprietate asupra unui bun imobil în baza uzucapiunii, este necesară, conform 
art. 332 din Codul civil, o perioadă de cel puţin 15 ani, iar pentru dobîndirea dreptului de proprietate asupra unui bun 
mobil este necesar, conform art. 333 din Codul civil, un termen de cinci ani.

În rest, atît pentru uzucapiunea mobiliară, cît şi pentru cea imobiliară, este necesară întrunirea aceloraşi condiţii. 
Astfel, art. 332 alin. (1) din Codul civil prevede că, dacă o persoană care nu a dobîndit dreptul de proprietate a 

posedat, cu bună-credinţă, sub nume de proprietar, un bun imobil pe parcursul a 15 ani, acesta devine proprietarul 
bunului respectiv. 

Dacă un bun imobil şi drepturile asupra acestuia sunt supuse înregistrării, apoi, conform alin. (2) din Codul civil 
din articolul menţionat, dreptul de proprietate se dobîndeşte în temeiul alin.(1) din acelaşi articol din momentul înre-
gistrării. 

Persoana care posedă, cu bună-credinţă, timp de cinci ani un bun mobil al altuia, comportîndu-se ca un propri-
etar, dobîndeşte, conform prevederilor art. 333 din Codul civil, dreptul de proprietate asupra acestui bun. 

În conformitate cu prevederile articolelor 332, 333 şi 335 din Codul civil, pentru recunoaşterea dreptului de pro-
prietate dobîndit prin uzucapiune sunt necesare următoarele condiţii: 
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- posesiunea să fie de bună-credinţă; 
- persoana să posede cu bună-credinţă, sub nume de proprietar, un bun imobil pe parcursul a 15 ani; 
- persoana să posede, cu bună-credinţă, timp de cinci ani, un bun mobil al altuia. 
Buna-credinţă presupune că posesorul nu ştie şi nici nu poate şti că posesiunea sa este ilegală, nu cunoaşte 

faptul că bunul pe care îl posedă aparţine altei persoane, care, din diferite motive, a fost lipsită de posesia acestuia. 
Dacă titularul dreptului de proprietate sau al altui drept revendică bunul de la posesor sau înaintează alte pretenţii 
temeinice către acesta, din acel moment posesorul bunului nu va mai fi considerat posesor de bună-credinţă, ci unul 
de rea-credinţă. 

Termenul de 15 ani începe să curgă din momentul în care posesiunea întruneşte toate condiţiile necesare uzu-
capiunii, indicate în art. 335 din Codul civil.

Prin uzucapiune poate fi dobîndit dreptul de proprietate, precum şi dreptul de servitute – articolele 332, 333 şi 
433 din Codul civil. Astfel, prin uzucapiune pot fi dobîndite în proprietate atît bunuri mobile, cît şi bunuri imobile.

Doar posesiunea de bună-credinţă poate conduce la dobîndirea dreptului de proprietate, această condiţie rezul-
tând din prevederile articolelor 332 şi 333 din Codul civil. 

Prevederile art. 333 din Codul civil, potrivit căruia uzucapiunea mobilelor se prescrie în cinci ani, nu trebuie con-
fundate cu reglementările art. 331 din Codul civil, care prevăde că dobînditorul de bună-credinţă dobîndeşte dreptul 
de proprietate asupra unui bun mobil şi în cazul în care cel care a dispus de bun nu era proprietarul lui. Prin urmare, 
în toate cazurile în dobânditorul a dobîndit, cu bună-credinţă, în baza unui act juridic, un bun mobil, curgerea peri-
oadei impuse de art. 333 din Codul civil nu mai este necesară. Art. 333 din Codul civil se aplică ori de cîte ori nu se 
poate face dovada existenţei temeiului (de cele mai multe ori a actului juridic) de dobîndire a bunului mobil. 

În ceea ce priveşte bunurile imobile, acestea vor putea fi dobîndite prin uzucapiune, în principiu, doar dacă nu 
sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile ţinut de către Oficiile Cadastrale Teritoriale. Această concluzie se în-
temeiază pe unul din principiile fundamentale care guvernează Registrul bunurilor imobile – publicitatea registrului. 
Orice persoană are acces liber la informaţia din registrul bunurilor imobile. Astfel, art. 503 alin. (1) din Codul civil 
prevede că persoanele pot consulta registrul bunurilor imobile, precum şi documentele adiţionale, în condiţiile legii, 
fără a fi obligate să justifice existenţa unui interes. Astfel, cel care va poseda un bun imobil înregistrat în Registrul 
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bunurilor imobile nu va putea dobîndi dreptul de proprietate asupra acestuia, fiindcă este considerat posesor de 
rea-credinţă.

Totuşi, în acest context, trebuie să ţinem cont şi de prevederile art. 307 alin. (1) din Codul civil, care dispune 
că este considerat posesor de bună-credinţă persoana care posedă în mod legitim sau care se poate considera 
îndreptăţită să posede în baza unei examinări diligente, necesare în raporturile civile, a temeiurilor îndreptăţirii sale. 

Conform art. 335 din Codul civil, doar posesiunea utilă produce efecte juridice. Pînă la proba contrară, posesiu-
nea este prezumată a fi utilă. 

Nu este utilă posesiunea discontinuă, tulburată, clandestină sau precară. 
Posesiunea este discontinuă atît timp cît posesorul o exercită cu intermitenţe normale în raport cu natura bunului. 
Posesiunea este tulburată atît timp cît este dobîndită sau conservată prin acte de violenţă fizică sau morală, care 

nu sunt provocate de o altă persoană. 
Posesiunea este clandestină dacă se exercită astfel încît nu poate fi cunoscută. 
Posesiunea este precară cînd nu se exercită sub nume de proprietar. 
Discontinuitatea poate fi opusă posesorului de către orice persoană interesată. 
Numai persoana faţă de care posesiunea este tulburată sau clandestină poate invoca aceste vicii. 
Posesiunea viciată devine utilă odată cu încetarea viciului. 
Astfel, cel care posedă bunul se consideră posesor dacă întruneşte condiţiile art. 335 din Codul civil, adică dacă 

are o posesiune neviciată. Proba contrară urmează a fi dovedită de cel care invocă inutilitatea posesiunii, adică viciul 
ei. În articolul nominalizat nu se indică cu ce Mijloacele de probă se poate dovedi viciul posesiunii. De aceea viciul 
posesiunii poate fi dovedit prin orice mijloc de probă, prevăzute de Codul de procedură civilă. inclusiv prin depoziţi-
ile martorilor. Art. 335 din Codul civil prevede ce condiţii trebuie să îndeplinească posesiunea pentru a fi realizabilă 
uzucapiunea, stabilind că nu este utilă posesiunea discontinuă, tulburată, clandestină sau precară. Referindu-ne la 
calităţile posesiunii, Codul civil vizează, în fond, viciile ei, adică stările contrare însuşirilor pe care le cere posesiunea 
– art. 335 alin. (2) din Codul civil. Astfel, viciul discontinuităţii are ca antonim continuitatea, viciului violenţei – cali-
tatea de a fi netulburată, viciul clandestinităţii – calitatea de a fi public, viciul precarităţii – calitatea posesiei de a fi 
exercitată cu titlu de proprietar. 
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Descriind calităţile posesiunii prin prisma viciilor reglementate de art. 335 alin. (3)-(9) din Codul civil.
Posesiunea trebuie să fie continuă. Continuitatea posesiunii implică succesiunea actelor de posesiune la anu-

mite intervale de timp, destul de scurte, regulate, ţinîndu-se cont de natura lucrului. Continuitatea constă în succesi-
unea regulată a actelor de posesiune la intervale scurte, care nu comportă lacunele sau abandonul lucrului. Numai 
astfel de acte sunt de natură a-l avertiza pe proprietar că ar putea pierde proprietatea asupra bunului, proprietate 
cîştigată prin uzucapiune. Pentru ca să fie utilă, posesiunea trebuie să se manifeste prin acte repetate, la distanţe 
normale specifice naturii lucrului posedat. Posesiunea nu-şi pierde caracterul de continuitate atunci cînd survine un 
obstacol fizic insurmontabil, mai presus de voinţa posesorului, de natură să paralizeze temporar actele de stăpînire. 
Asemenea obstacole ar putea fi ploile torenţiale şi inundaţiile, în cazul posesiunii de terenuri agricole, calamităţi care 
împiedică posesorul să săvîrşească acte regulate de stăpînire a terenurilor. 

Posesiunea trebuie să fie paşnică. Art. 335 alin. (4) din Codul civil cere o posesiune netulburată, prevăzând că 
aceasta este tulburată atît timp cît este dobîndită sau conservată prin acte de violenţă fizică sau morală, care nu 
sunt provocate de o altă persoană. Prin posesiune netulburată se înţelege posesiunea care nu are la bază acte de 
violenţă. Ea este violentă în cazul în care posesorul a obţinut-o prin violenţă, adică a uzat de căi violente sau numai 
de ameninţări (violenţa morală) împotriva deţinătorului anterior. 

Violenţa este un viciu atunci cînd este comisă la intrarea în posesiune şi în cursul posesiunii. Prin urmare, posesi-
unea este viciată prin violenţă nu numai cînd a fost dobîndită prin acte de violenţă, ci şi atunci cînd este tulburată prin 
acte de violenţă în timpul exercitării ei. Violenţa nu reprezintă un viciu atunci cînd posesorul face uz de aceasta, în 
timpul posesiunii, pentru a respinge cu forţa tulburările provocate de un terţ, dacă intrarea în posesiune a fost paşnică. 
Art. 335 alin. (4) din Codul civil stabileşte că posesiunea dobîndită şi conservată prin acte de violenţă este tulburată. 

În conformitate cu prevederile art. 335 alin. (9) din Codul civil, acest viciu are un caracter temporar. Potrivit aces-
tei norme, posesiunea viciată devine utilă de îndată ce viciul încetează. Violenţa este un viciu relativ, fapt prevăzut 
expres de art. 335 alin. (8) din Codul civil. Viciul violenţei mai este un viciu temporar şi poate exista atât în cazul 
posesiunii bunurilor imobile, cît şi în cazul posesiunii bunurilor mobile. 

Posesiunea trebuie să fie publică. Posesiunea este publică dacă nu este clandestină. Posesiunea este publică 
atunci cînd se exercită în văzul tuturor şi este cunoscută de toţi cei care voiesc să o vadă ori să o ştie. Această cali-
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tate a posesiunii este cerută de art. 335 alin. (5) din Codul civil, care prevede că posesiunea este clandestină dacă 
se exercită astfel încît să nu poată fi cunoscută. Posesorul trebuie să exercite actele de posesiune fără a le ascunde, 
aşa cum le-ar exercita în mod normal un proprietar. Cînd posesorul caută să-şi ascundă acţiunile, posesiunea sa 
ridică dubii de legitimitate. 

Posesiunea nu trebuie să fie precară. Această cerinţă rezultă din art. 335 alin. (6) din Codul civil, potrivit căruia 
posesiunea este precară cînd nu se exercită cu titlu de proprietar. Astfel, pentru ca uzucapiunea să aibă efect, po-
sesiunea trebuie să fie exercitată cu titlu de proprietar. Cu alte cuvinte, cel care deţine un bun în baza unui titlu nu 
poate dobîndi dreptul de proprietate asupra acelui bun prin uzucapiune. Persoanele care deţin bunul în baza unui 
titlu sunt numite detentori precari. Constituie detentori precari: uzufructuarul, depozitarul, chiriaşul, creditorul gajist, 
arendaşul. 

Actele de folosinţă ale unui uzufructuar se aseamănă cu cele ale unui proprietar, situaţie care face extrem de 
dificilă diferenţierea deţinătorului cu titlu de proprietar de deţinătorul cu titlu precar. De cele mai multe ori, la baza 
detenţiei precare se află un titlu care, în caz de litigiu, dovedeşte fie precaritatea posesiunii, cum este cazul contrac-
tului de locaţiune, de depozit sau de gaj, fie caracterul posesiunii cu titlu de proprietar, cum este cazul contractului 
de vînzare-cumpărare sau de donaţie. Prin urmare, precaritatea posesiunii constituie o dovadă a dreptului unei alte 
persoane asupra lucrului posedat. Acest drept al posesorului se naşte în virtutea diferitelor categorii de contracte, 
principalele fiind enumerate mai sus. Se poate întîmpla însă ca posesorul să nu poată prezenta titlul în baza căruia 
posedă. În acest caz, lipsa titlului este favorabilă posesorului şi nefavorabilă proprietarului de bun. În acest caz, 
există două prezumţii, care şi-au găsit reglementarea expresă în Codul civil. 

1) Se prezumă, în conformitate cu prevederile art. 305 din Codul civil, că posesorul posedă pentru sine cu titlu 
de proprietar, atîta timp cît adversarul nu dovedeşte că posesorul a început a poseda pentru altul.

2) Dacă s-a făcut dovada că posesiunea a început pentru altul, se prezumă că precaritatea continuă pînă la 
proba contrarie. Art. 303 alin. (3) din Codul civil prevede, în acest sens, că în situaţia în care posesorul a început să 
posede pentru o altă persoană, se prezumă că a conservat această calitate pînă la proba contrară. 

Pînă la stabilirea precarităţii, posesorul beneficiază de toate avantajele posesiunii utile. din moment ce se stabi-
leşte că posesorul a început să posede pentru altul, adică din moment ce se dovedeşte existenţa precarităţii, se pre-
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zumă că a conservat această calitate pînă la proba contrarie. Într-o asemenea situaţie, se prezumă că precaritatea 
continuă tot timpul şi că detentorul nu a încetat să posede cu titlu precar. Dacă pretinde că precaritatea a încetat şi 
că posesiunea sa a devenit legală, posesorul trebuie să facă dovada acestei schimbări. 

Schimbarea naturii posesiunii se numeşte intervertire a titlului, şi constă în faptul că posesorul care poseda în virtutea 
unui titlu care îi conferea posesiunii sale un caracter precar începe să posede în virtutea unui nou titlu, care îi conferă 
posesiunii un caracter util. Astfel, atunci cînd locatarul cumpără imobilul pe care l-a închiriat, titlul său va fi intervertit. În 
acest caz, locatarul care poseda cu titlu precar în temeiul unui contract de locaţiune începe să posede cu titlu de proprietar 
în baza unui contract de vînzare-cumpărare. Putem observa modificarea caracterului posesiunii din precar în neprecar. 

Art. 303 alin. (3) din Codul civil a instituit prezumţia de conservare a calităţii de detentor pînă la proba contrară. 
În cazul în care posesorul a început să posede pentru altul, iar precaritatea a fost dovedită, intervertirea titlului nu se 
prezumă, ci trebuie dovedită de către posesor. Atît timp cît titlul precar care a instituit posesiunea nu se transformă 
într-un titlu translativ de proprietate printr-un mijloc legal, posesiunea rămîne precară. Astfel, precaritatea este un 
viciu perpetuu. din acest motiv, detentorul precar nu poate uzucapa, indiferent de perioada în care ar folosi bunul. 

Astfel, dreptul de proprietate asupra bunurilor se dobîndeşte prin uzucapiune doar dacă posesorul posedă bunul 
într-un interval de timp prevăzut de lege: 15 ani pentru bunurile imobile şi 5 ani pentru bunurile mobile. Dacă în inte-
riorul acestui termen survine o împrejurare, prevăzută expres şi exhaustiv de art. 336 din Codul civil, atunci termenul 
de invocare a uzucapiunii se întrerupe. 

Din conţinutul art. 336 din Codul civil se desprind două cauze de întrerupere a termenului de prescripţie achizitivă: 
a) situaţiile care conduc la suspendarea termenului de prescripţie extinctivă;
b) situaţia înaintării unei acţiuni de revendicare a bunului de la posesor. 
Pentru a avea efectul întreruperii termenului de prescripţie achizitive, ambele categorii de cauze trebuie să aibă 

loc în interiorul acestui termen, adică în interiorul termenului de 15 ani în cazul bunurilor imobile şi de 5 ani în cazul 
bunurilor mobile.

Conform art. 336 alin. (1) din Codul civil, termenul necesar pentru invocarea uzucapiunii (prescripţia achizitivă) 
nu poate începe să curgă, iar dacă a început, nu poate continua în perioada în care este suspendată curgerea ter-
menului de prescripţie extinctivă a acţiunii de revendicare.
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Astfel, în art. 336 alin. (1) din Codul civil nu sunt prevăzute expres cazurile de întrerupere, ci se face trimitere 
la cazurile de suspendare a curgerii termenului de prescripţie extinctivă, enumerate de art. 274 din Codul civil. De 
asemenea, trebuie să avem în vedere şi temeiurile de suspendare a termenului de prescripţie prevăzute de art. 275 
şi 276 din Codul civil. 

Termenul necesar pentru invocarea uzucapiunii se va întrerupe dacă:
- înaintarea acţiunii este imposibilă din motive de forţă majoră;
- executarea obligaţiilor este amînată; 
- creditorul sau debitorul face parte din rîndul forţelor armate puse pe picior de război; 
- creditorul este incapabil sau este limitat în capacitatea de exerciţiu şi nu are un reprezentant legal;
- actul normativ care reglementează raportul juridic litigios este suspendat; 
- activitatea autorităţilor judecătoreşti de a căror competenţă ţine soluţionarea litigiului dintre părţi este suspendată; 
- sunt întrunite condiţiile stipulate la articolele 275 şi 276 din Codul civil. 
Cînd un terţ cheamă posesorul în judecată, înaintînd o acţiune în revendicare, prescripţia posesorului se întrerupe, 

prin efectul înaintării cererii în judecată. Acest temei de suspendare a termenului de prescripţie achizitivă este prevăzut 
la art. 336 alin. (2) din Codul civil, care stabileşte că cursul termenului necesar pentru invocarea uzucapiunii se între-
rupe dacă a fost înaintată o acţiune de revendicare faţă de persoana care posedă sub nume de proprietar sau faţă de 
posesorul mijlocit. În acest caz, cursul prescripţiei se întrerupe numai faţă de persoana care a înaintat acţiunea. 

 Dacă acţiunea în revendicare este admisă, posesorul pierde posesiunea, iar perioada necesară pentru uzuca-
piune încetează să mai curgă. Dacă acţiunea în revendicare este respinsă, posesorul rămîne în posesiune, aceasta 
considerîndu-se valabilă. Soarta prescripţiei şi efectul întreruptiv al cererii în judecată depind de rezultatul hotărîrii 
judecătoreşti privind acţiunea în revendicare. 

Art. 336 alin. (3) din Codul civil prevede consecinţele întreruperii termenului de prescripţie achizitivă. În cazul în 
care cursul prescripţiei extinctive a fost întrerupt, timpul trecut pînă la întrerupere nu se calculează. După întrerupere 
poate începe un nou termen.

Principalul efect al întreruperii prescripţiei este excluderea, cu caracter retroactiv, a perioadei parcurse pînă 
atunci. După întrerupere, începe să curgă o nouă prescripţie, de aceeaşi natură şi cu aceleaşi caractere precum cea 
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întreruptă. În cazul întreruperii prescripţiei prin înaintarea unei acţiuni în revendicare, hotărîrea judecătorească refe-
ritoare la această acţiune va avea mereu un caracter retroactiv, întrucît dacă este respinsă, se consideră că acţiunea 
nici nu a existat, prescripţia continuînd fără întrerupere. 

În cazul admiterii acţiunii, prescripţia se consideră întreruptă din ziua înaintării acţiunii. Efectele întreruperii pre-
scripţiei achizitive prezintă un caracter relativ, adică se raportează doar la cel care a înaintat acţiunea în revendicare 
şi la posesorul bunului. Dacă, ulterior, se va înainta o nouă acţiune în revendicare faţă de posesor, acesta va invoca 
faptul că o astfel de cauză a fost deja judecată, adică va opune puterea lucrului judecat. Dacă însă o altă persoană 
va înainta acţiune în revendicare faţă de posesor, acesta nu va putea opune puterea lucrului judecat, pentru că efec-
tele hotărîrii judecătoreşti asupra acţiunii în revendicare au un caracter relativ. 

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului admite dobîndirea dreptului de proprietate de catre posesor 
prin uzucapiune, deoarece prescripţia achizitiva „urmareste un scop legitim, de interes general”, de natură „a favoriza 
securitatea juridica”, iar stingerea dreptului de proprietate în cazul fostului proprietar nu poate fi considerată ca fiind „lip-
sită de o bază rezonabilă” (cauza J.A. Pye Ltd şi. J.A. Pye Land Ltd. v. Regatul Unit [MC], 30 august 2007, § § 74, 76).

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

1.2.5. Acţiuni privind 
recunoaşterea dreptului 
de proprietate asupra 
bunurilor imobile.

•	actele care confirmă dreptul de proprieta-
te asupra imobilului (hotărîre de repartiza-
re sau act de cumpărare a terenului pentru 
construcţia imobilului locativ, copia planului 
imobilului, autorizaţia de construcţie etc);
•	probele care confirmă că între părţi a 
fost încheiată o înţelegere privind crearea 
unei proprietăţi comune pe cote-părţi sau 
în devălmăşie;

•	art. 46 alin. (1) din Constituţia Republicii 
Moldova;
•	articolele 315-376, 1363-1364 din Codul 
civil;
•	Legea cu privire la locuinţe nr. 75 din 30 
aprilie 2015;
•	Articolele 1 şi 3 din Legea privind terenu-
rile proprietate publică şi delimitarea lor nr. 
91 din 5 aprilie 2007;
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•	probele care confirmă că respectiva 
construcţie a fost edificată (cumpărată) cu 
aportul financiar şi prin munca reclaman-
tului (bonuri de plată, facturi, chitanţe, 
etc), probele care confirmă cumpărarea şi 
transportarea materialelor de construcţie;
•	  în cazul imobilelor ipotecate, acordul 
creditorului gajist cu privire la posibilitatea 
angajării răspunderii reclamantului pentru 
stingerea creditului;
•	extrasul din registrul bunurilor imobile 
de la Oficiul Cadastral Teritorial; 
•	planul cadastral sau geometric al imo-
bilului; 
•	certificatul de moştenitor legal sau testa-
mentar; contractele de vînzare-cumpăra-
re, donaţie şi alte contracte de transmite-
re a proprietăţii existente;
•	planul cadastral al casei, schema tere-
nului şi alte acte necesare pentru soluţio-
narea corectă a cauzei. 

•	articolele 4 şi 5 din Legea cadastrului bunuri-
lor imobile nr. 1543 din 25 februarie 1998;
•	Legea condominiului în fondul locativ nr. 
913 din 30 martie 2000;
•	Legea privind autorizarea executării lucră-
rilor de construcţie nr. 163 din 9 iulie 2010; 
•	Legea cu privire la formarea bunurilor 
imobile nr. 354 din 28 octombrie 2004;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Brumărescu v. 
România, 28 octombrie 1999; Păduraru v. 
România, 1 decembrie 2005; Hamer v. Bel-
gia, 27 noiembrie, 2007; Vontas şi alţii v. 
Grecia, 5 februarie 2009; Ivanova şi Cher-
kezov v. Bulgaria, 21 aprilie 2016;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 61 din 29 ianuarie 
1999 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la formarea bunurilor imobile;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 2 din 27 martie 
2006 cu privire la aplicarea unor dispoziţii ale 
Codului civil şi ale altor acte normative referitor 
la dreptul de proprietate privată asupra imobi-
lelor, inclusiv asupra construcţiilor anexe.

Notă:
Art. 17 al Declaraţiei universale a drepturilor omului dispune că „orice persoană are dreptul de proprietate, atît 

singură, cît şi în asociere cu alţii (pct. 1); nimeni nu va fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa” (pct. 2).
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Potrivit art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale, „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit 
de proprietatea sa decît pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale 
ale dreptului internaţional. 

Dispoziţiile de mai sus nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare 
pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor 
contribuţii, sau a amenzilor”.

În primul rînd, se poate observa că art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie are în vedere instituirea unui control 
european efectiv al modului în care asigură autorităţile naţionale ale statelor semnatare ale Convenţiei respectarea 
exerciţiului dreptului de proprietate în anumite cazuri. 

În al doilea rînd, textul supus analizei recunoaşte posibilitatea „lipsirii de proprietate” numai pentru o cauză de 
utilitate publică, în condiţiile stabilite de lege şi de principiile generale.

O primă normă de ordin general, este cuprinsă în prima frază a primului alineat, care enunţă principiul general 
al necesităţii respectării dreptului de proprietate: „orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea 
bunurilor sale».

Altfel spus, prima normă a textului analizat impune obligaţia statelor contractante de a respecta drepturile de 
proprietate ce aparţin persoanelor fizice şi juridice neguvernamentale.

A doua normă prevede posibilitatea privării unui titular, prin acţiunea organelor statului, de dreptul său de pro-
prietate, privare supusă anumitor condiţii. Această normă este cuprinsă în cea de a doua frază a primului alineat: 
„nimeni nu poate fi privat de dreptul său de proprietate decît pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute 
de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.”

Cea de a treia normă, cuprinsă în alineatul al doilea al art. 1 din Protocolul nr. 1 recunoaşte statelor contractante 
posibilitatea de a reglementa modul de folosinţă a bunurilor ce formează obiectul dreptului de proprietate, în con-
formitate cu interesul general.

Instanţa europeană a statuat în mod constant că dacă prima normă are un caracter general, prin aceea că 
enunţă principiul respectului dreptului de proprietate, celelalte două - posibilitatea privării de acest drept şi, respectiv, 
supunerea exerciţiului său anumitor condiţii, nu reprezintă altceva decît aplicaţii ale celei dintîi. 
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Conform prevederilor art. 320 din Codul civil, (1) Dreptul de proprietate asupra unui bun nou, realizat de persoa-
nă pentru sine se dobîndeşte de către aceasta dacă legea sau contractul nu prevede altfel. (2) Dreptul de proprie-
tate se poate dobîndi, în condiţiile legii, prin ocupaţiune, act juridic, succesiune, accesiune, uzucapiune, precum şi 
prin hotărîre judecătorească atunci cînd aceasta este translativă de proprietate. 

Potrivit art. 344 din Codul civil, proprietatea este comună în cazul în care asupra unui bun au dreptul doi sau mai 
mulţi titulari.

Potrivit art. 345 alin. (1) din Codul civil, proprietatea comună poate fi caracterizată prin determinarea cotei fiecă-
rui coproprietar (proprietate pe cote-părţi) sau prin nedeterminarea cotelor părţi (proprietate comună în devălmăşie).

Proprietatea comună se poate naşte în temeiul legii sau în baza unui act juridic. 
Dacă proprietatea comună a fost dobîndită în baza unui act juridic, reclamantul va fi obligat să dovedească că 

între ei a avut loc un acord cu privire la constituirea proprietăţii comune pe cote-părţi sau în devălmăşie, fiind admi-
sibile orice Mijloacele de probă pertinente.

În cazul în care imobilul a fost construit prin forţele şi mijloacele părţilor, reclamantul este obligat să dovedească 
care a fost aportul său la construirea acestui imobil şi dacă între acestea a fost încheiată o înţelegere cu privire la 
construirea proprietăţii comune.

Mărimea cotelor-părţi din proprietatea comună este determinată fie prin lege, fie prin acordul proprietarilor. Potri-
vit art. 346 alin. (1) din Codul civil, cotele-părţi pînă la proba contrarie sunt prezumate a fi egale, iar potrivit art. 370 
alin. (1) din Codul civil, cota-parte a coproprietarilor devălmaşi se stabileşte conform aportului fiecăruia la dobîndirea 
bunului. Pînă la proba contrară, aportul coproprietarilor devălmaşi este prezumat a fi egal. Aceste prevederi legale 
sunt aplicabile atunci cînd actul de dobîndire a unui bun în proprietate a fost încheiat oral. În cazul dobîndirii unui bun 
în proprietate comună pe cote-părţi în temeiul unui act juridic se prezumă că cotele-părţi sunt egale, dacă din actul 
juridic sau dintr-un alt înscris nu rezultă altfel.

Modul în care sunt exercitate posesiunea, folosinţa şi dispoziţia proprietăţii comune pe cote-părţi. În ceea ce 
priveşte exercitarea dreptului de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra proprietăţii comune pe cote-părţi, 
trebuie să distingem două situaţii. Prima se referă la exercitarea dreptului de posesiune, de folosinţă şi de dispo-
ziţie asupra întregului bun din proprietatea comună pe cote-părţi, cea de-a doua, la exercitarea dreptului asupra 
cotei-părţi din proprietatea comună pe cote-părţi. 
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Exercitarea dreptului de posesiune, a dreptului de folosinţă şi a dreptului de dispoziţie asupra bunului aflat în 
proprietate comună pe cote-părţi. 

Potrivit articolelor 347-351 din Codul civil, posesiunea, folosinţa şi dispoziţia asupra bunului aflat în proprieta-
te comună pe cote-părţi se exercită cu consimţămîntul tuturor coproprietarilor. Dreptul de proprietate comună pe 
cote-părţi este un drept a cărui exercitare presupune concilierea deplină şi armonizarea desăvîrşită a intereselor 
tuturor coproprietarilor. Art. 347 alin. (3) din Codul civil, prevede următoarele: coproprietarul este în drept să ceară 
în posesiune şi folosinţă o parte din bunul comun corespunzător cotei sale, iar în caz de imposibilitate, să ceară 
coproprietarilor care posedă şi folosesc bunul plata unei compensaţii echitabile. 

Coproprietarii exercită împreună, de regulă, atributul posesiunii asupra bunului comun. Este posibil totuşi ca 
aceştia să stabilească printr-o înţelegere şi un alt mod de posesiune. Codul civil nu indică cerinţe speciale faţă de 
forma înţelegerii asupra exercitării dreptului de posesiune, urmînd a fi aplicabile, în acest sens, regulile privind forma 
actului juridic civil. Coproprietarii pot stabili, prin înţelegere, ca dreptul de posesiune să fie exercitat de un singur 
coproprietar, de cîţiva coproprietari sau chiar de către un terţ. 

Referitor la exercitarea dreptului de folosinţă, art. 347 alin. (1) din Codul civil, prevede că fiecare coproprietar 
are dreptul de a folosi bunul proprietate comună pe cote-părţi în măsura care nu schimbă destinaţia lui şi nu aduce 
atingere drepturilor celorlalţi coproprietari. Ca rezultat al exercitării dreptului de folosinţă, coproprietarii dobîndesc în 
proprietate fructele şi veniturile aduse de bunul comun. 

După cum rezultă din art. 347 alin. (1) din Codul civil, fiecare coproprietar îşi poate exercita dreptul de folosinţă 
asupra bunului comun respectînd două condiţii: 

- să nu schimbe destinaţia bunului; 
- să nu aducă atingere drepturilor celorlalţi coproprietari. 
Codul civil prevede expres la art. 347 alin. (2) din Codul civil modul de exercitare a dreptului de folosinţă: modul 

de folosire a bunului comun se stabileşte prin acordul coproprietarilor sau, în caz de divergenţe, prin hotărîre judecă-
torească, în baza unei aprecieri echitabile a intereselor tuturor coproprietarilor. În acest sens, regula generală constă 
în faptul că modul de folosinţă este stabilit prin acordul coproprietarilor. Dispoziţia art. 347 alin. (2) din Codul civil 
impune concluzia că, la stabilirea modului de folosinţă, este necesar acordul tuturor coproprietarilor, impunându-se 
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un consens. Deşi Codul civil prevede regula generală în materie, Legea condominiului în fondul locativ nr. 913 din 
30 martie 2000 prevede că acest mod de folosinţă nu se stabileşte cu acordul tuturor coproprietarilor, ci cu acordul 
majorităţii celor prezenţi la adunarea generală a membrilor asociaţiei de proprietari. În cazul în care coproprietarii nu 
ajung la un numitor comun cu privire la modul de folosire a bunului comun, acesta va fi stabilit prin hotărîre judecă-
torească, la cererea oricărui coproprietar. La adoptarea hotărîrii, instanţa va ţine cont de faptul că folosirea bunului 
comun trebuie să fie echitabilă şi să corespundă intereselor tuturor coproprietarilor.

Bunul din proprietatea comună pe cote-părţi poate fi folosit de coproprietari proporţional cu cotele-părţi. Dacă 
bunul proprietate comună pe cote-părţi este folosit în exclusivitate de un singur coproprietar, ceilalţi sunt îndreptăţiţi 
să ceară echivalentul lipsei de folosinţă conform cotei lor părţi. Compensarea lipsei de folosire a bunului trebuie să 
fie echitabilă. Coproprietarii o pot cere în cazul în care bunul nu poate fi folosit de ei toţi. Cel care foloseşte bunul de 
unul singur este obligat să le plătească celorlalţi coproprietari compensaţii, chiar dacă este posibilă folosinţa în co-
mun a bunului. În astfel de cazuri, coproprietarii trebuie să încheie între ei acte juridice civile privind folosirea bunului 
comun, în care să indice mărimea compensaţiei. 

Din conţinutul art. 374 alin. (1)-(3) din Codul civil reiese că folosinţa bunului comun de către un singur copropri-
etar poate avea loc cu acordul celorlalţi coproprietari, iar în caz de divergenţe, în bază de hotărîre judecătorească. 
Dacă totuşi unul dintre coproprietari foloseşte bunul de unul singur, fără acordul celorlalţi coproprietari, atunci el va 
fi ţinut şi de plata unei despăgubiri, conform art. 347 alin. (4) din Codul civil. 

Ca rezultat al exercitării dreptului de folosinţă, coproprietarii dobîndesc în proprietate fructele bunului comun. 
Astfel, art. 348 alin. (1) din Codul civil prevede că fructele produse de bunul proprietate comună pe cote-părţi se 
cuvin tuturor coproprietarilor proporţional cotei-părţi deţinute. Această regulă însă are un caracter dispozitiv, copro-
prietarii putînd deroga de la ea. Ei pot decide ca fructele să fie repartizate în mod egal tuturor fără a se ţine cont de 
cota-parte a fiecăruia, ori să fie repartizate în alt mod, astfel încît, de exemplu, toate fructele să revină celor ce nu 
posedă şi nu folosesc bunul. 

Fiecare coproprietar al unei proprietăţi comune pe cote-părţi are obligaţia de a contribui la plata impozitelor, 
taxelor şi altor obligaţii pecuniare, precum şi la suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de păstrare a bunurilor co-
mune. Aceste cheltuieli se suportă proporţional cu cotele-părţi care aparţin fiecărui coproprietar. În dependenţă de 
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cota-parte a fiecărui coproprietar se stabilesc şi partea lor din fructele bunurilor proprietate comună. Această conclu-
zie rezultă din art. 349 din Codul civil, care dispune următoarele: coproprietarii vor împărţi beneficiile şi vor suporta 
sarcinile proprietăţii comune pe cote-părţi proporţional cu cota lor parte. Coproprietarii însă pot deroga de la această 
teză, stabilind un alt mod de participare în privinţa veniturilor şi cheltuielilor aferente bunurilor comune. 

Dacă în procesul exploatării bunului proprietate comună pe cote-părţi au fost suportate cheltuieli de îmbunătăţire 
a bunului, cota-parte a fiecărui coproprietar poate fi modificată proporţional cu aportul său la îmbunătăţire. Astfel, 
art. 346 alin. (2) din Codul civil prevede următoarele: coproprietarul care a făcut din contul său, cu acordul celorlalţi 
coproprietari, bunului comun îmbunătăţiri inseparabile are dreptul să ceară modificarea respectivă a cotelor-părţi 
sau compensarea cheltuielilor. 

Astfel, coproprietarul care a adus îmbunătăţiri bunului comun va putea cere majorarea cotei sale părţi, doar dacă 
aceste îmbunătăţiri au fost făcute cu acordul celorlalţi coproprietari. În caz contrar, adică atunci cînd îmbunătăţirile 
au fost făcute fără acordul celorlalţi coproprietari, cel ce a adus îmbunătăţiri bunului nu va putea cere majorarea cotei 
sale părţi, ci va putea cere doar costul îmbunătăţirilor de la ceilalţi coproprietari, proporţional cu mărimile cotelor lor 
părţi. 

Cu privire la dreptul de dispoziţie asupra bunului proprietate comună, trebuie să se facă distincţie între dispoziţia 
de întreg bunul şi dispoziţia de cota-parte din proprietatea comună pe cote-părţi. Art. 352 alin. (1) şi (2) din Codul 
civil se referă la dispoziţia de întreg bunul, pe cînd art. 352 alin. (3) şi art. 353 din Codul civil se referă la dispoziţia 
de cota-parte din proprietatea comună pe cote-părţi. 

În cazul proprietăţii comune, bunul nu se fracţionează. Art. 352 alin. (1) din Codul civil instituie regula potrivit că-
reia actele de dispoziţie asupra bunurilor comune pot fi încheiate doar dacă a fost dat acordul tuturor coproprietarilor. 
Instituirea unei asemenea reguli se justifică prin faptul că fiecare coproprietar, care are doar o cotă-parte din dreptul 
de proprietate asupra bunului comun, nu poate să dispună de părţile din bun care nu-i aparţin. Prin încheierea ac-
telor de dispoziţie, coproprietarii pot înstrăina bunul comun (prin vînzare-cumpărare, schimb, donaţie), îl pot da în 
folosinţă, pot institui un drept de uzufruct asupra acestuia. 

Actele de dispoziţie efectuate de un singur coproprietar asupra bunului comun, fără consimţămîntul celorlalţi co-
proprietari, pot fi lovite de nulitate. Art. 351 alin. (2) din Codul civil instituie o regulă specială privind nulitatea actului 
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juridic. Astfel, actele de dispoziţie referitoare la bunul comun încheiate în lipsa unanimităţii pot fi lovite de nulitate 
relativă, dacă se demonstrează că terţul este de rea-credinţă. Valabilitatea sau nulitatea unui asemenea act depinde 
de buna sau reaua-credinţă a dobânditorului. Dacă dobînditorul este de bună-credinţă (nu ştia şi nici nu putea să ştie 
că bunul este comun şi că nu există acordul tuturor coproprietarilor privitor la înstrăinare), actul de dispoziţie asupra 
bunului comun nu va fi lovit de nulitate. În acest caz, ceilalţi coproprietari sunt în drept să înainteze pretenţii faţă de 
coproprietarul care a înstrăinat bunul cu încălcarea dispoziţiilor art. 351 alin. (1) din Codul civil. Dacă însă dobîndito-
rul este de rea-credinţă, actul de dispoziţie va fi lovit de nulitate, iar bunul restituit coproprietarilor. 

O altă regulă specială cuprinsă în art. 351 alin. (2) din Codul civil se referă la începutul curgerii termenului de pre-
scripţie extinctivă, şi anume la data la care coproprietarul ce nu şi-a dat acordul a cunoscut sau trebuia să cunoască 
existenţa cauzei de nulitate. Dreptul de a cere nulitatea actului de dispoziţie încheiat cu încălcarea prevederilor art. 
351 alin. (1) din Codul civil îl are orice coproprietar, şi trebuie să şi-l exercite în decurs de trei ani – termenul de pre-
scripţie general prevăzut de art. 267 alin. (1) din Codul civil – de la data la care a aflat sau trebuia să afle că bunul 
a fost înstrăinat.

 Exercitarea dreptului asupra cotei-părţi din proprietatea comună pe cote-părţi. Cota-parte din dreptul de pro-
prietate comună pe cote-părţi reprezintă măsura în care dreptul de proprietate al fiecărui coproprietar se întinde 
asupra întregului bun. În cazul proprietăţii comune, bunul aparţine mai multor titulari, fără ca bunul să fie fracţionat 
în materialitatea sa. În schimb, dreptul de proprietate este divizat în cote-părţi. Fiecare coproprietar cunoaşte mă-
rimea cotei sale părţi, asupra căreia are un drept exclusiv, fapt care presupune că dreptul de a dispune de această 
cotă îi aparţine în exclusivitate. Mărimea cotelor-părţi din proprietatea comună este determinată fie prin lege, fie prin 
acordul proprietarilor. În lipsa unei prevederi legale sau a unui acord între coproprietari în acest sens, este aplicabilă 
prezumţia stabilită de art. 346 alin. (1) din Codul civil, potrivit căreia cotele-părţi se consideră egale. Această prezum-
ţie poate fi înlăturată prin proba contrarie. O asemenea probă o poate constitui legea sau actul juridic încheiat între 
coproprietari. Dacă bunul a fost dobîndit în baza unui act juridic, mărimea cotelor-părţi din proprietatea comună pe 
cote-părţi va putea fi dovedită doar prin înscrisuri. Această prevedere legală, prevăzută la art. 346 alin. (1) din Codul 
civil, este aplicabilă şi atunci cînd actul de dobîndire a bunului în proprietate a fost încheiat verbal. Prin urmare, în 
toate cazurile de dobîndire a unui bun în proprietate comună pe cote-părţi în temeiul unui act juridic, coproprietarii 
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trebuie să determine printr-un înscris mărimea cotelor-părţi. În lipsa unui asemenea înscris, se aplică prezumţia 
egalităţii cotelor-părţi. 

Deoarece cota-parte reprezintă o fracţiune din dreptul de proprietate asupra bunului comun, dreptul de dispoziţie 
al fiecărui coproprietar se răsfrînge doar asupra cotei sale părţi. Fiecare coproprietar are dreptul de a înstrăina, cu 
titlu gratuit sau oneros, cota sa din bunul comun. O asemenea înstrăinare nu necesită acordul celorlalţi coproprie-
tari. Astfel, cota-parte poate fi donată, schimbată, fiind suficient doar acordul celui care doreşte să încheie un astfel 
de act. De asemenea, cota-parte poate fi grevată cu drepturi reale (gajată, dată în uzufruct etc.). În cazul în care 
cota-parte este vîndută, ceilalţi coproprietari au un drept preferenţial, în condiţiile art. 352 din Codul civil. 

Înstrăinarea cotelor-părţi. Fiecare coproprietar al unei proprietăţi comune pe cote-părţi are dreptul de a înstrăina, 
cu titlu gratuit sau oneros, cota sa din bunul comun – art. 352 alin. (3) din Codul civil. 

Art. 351 alin. (3) din Codul civil prevede că coproprietarul poate să înstrăineze cota sa parte, respectînd dreptul 
de preemţiune al celorlalţi coproprietari. Apare problema aplicabilităţii dreptului de preemţiune în toate cazurile de 
înstrăinare a cotei-părţi.

Dreptul de preemţiune se va aplica doar în cazul vînzării cotei-părţi din proprietatea comună pe cote-părţi, iar 
această concluzie rezultă din art. 351 alin. (1) din Codul civil şi din art. 352 din Codul civil.

 Astfel, art. 351 alin. (3) din Codul civil nu prevede expres faptul că dreptul de preemţiune se va aplica în toate 
cazurile de înstrăinare a cotei-părţi, ci prevede doar că, în caz de înstrăinare a cotei-părţi, trebuie să se respecte 
dreptul de preemţiune al celorlalţi coproprietari, iar coproprietarii de bucură de dreptul de preemţiune doar în caz de 
vînzare, cum reiese din art. 352 din Codul civil. 

Doar în cazul vînzării unei cote-părţi din proprietatea comună beneficiază ceilalţi coproprietari de dreptul pre-
ferenţial de a cumpăra cota la preţul la care se vinde, în aceleaşi condiţii, cu excepţia cazului de vînzare la licitaţie. 
Proprietarul cotei-părţi care doreşte să o vîndă este obligat să înştiinţeze în scris coproprietarii că urmăreşte să 
vîndă cota sa indicînd preţul, precum şi celelalte condiţii de vînzare. 

În cazul în care coproprietarii vor renunţa să-şi exercite dreptul preferenţial de cumpărare sau nu şi-l vor exercita 
în decurs de o lună din ziua înştiinţării, în situaţia înstrăinării unui bun imobil, sau în decurs de zece zile, în situaţia 
altor bunuri mobile, proprietarul are dreptul să-şi vîndă cota-parte oricărei persoane străine.
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Cînd cota-parte se vinde fără respectarea dreptului preferenţial de cumpărare, oricare coproprietar poate in-
tenta, în decursul a trei luni, o acţiune în instanţa judecătorească, cerînd să i se atribuie drepturile şi obligaţiile de 
cumpărător – art. 352 alin. (3) din Codul civil. În acest caz, termenul de trei luni este unul de prescripţie. Conchidem, 
aşadar, că prevederile art. 352 din Codul civil se referă numai la cazurile înstrăinării cotei-părţi prin vînzare. În cele-
lalte cazuri, coproprietarul îşi poate înstrăina cota-parte din proprietatea comună pe cote-părţi fără consimţămîntul 
coproprietarilor (de exemplu, prin donaţie, schimb etc). 

Dacă doreşte să-şi vîndă cota parte unui coproprietar, proprietarul cotei, în calitate de vînzător, poate alege pe 
oricare dintre coproprietari. Legea nu stabileşte priorităţi pentru coproprietari, în acest caz. Astfel, art. 352 alin. (2) 
din Codul civil prevede că dacă mai mulţi coproprietari ai unei proprietăţi comune pe cote-părţi îşi manifestă dorinţa 
de a dobîndi cota din proprietatea comună, vînzătorul are dreptul de a alege cumpărătorul. 

Pornind de la faptul că dreptul preferenţial de cumpărare a unei cote-părţi din proprietatea comună pe cote-părţi 
se referă doar la coproprietari, cesiunea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cote-părţi din proprietatea co-
muna nu se admite, întrucât vor fi negate drepturile celorlanţi coproprietari – art. 352 alin. (4) din Codul civil.

Dreptul de proprietate asupra imobilelor cu destinaţie locativă se consideră dobîndit din momentul înregistrării 
de stat, în registrul bunurilor imobile, şi nu din momentul perfectării notariale a contractului de înstrăinare, al emiterii 
actului administrativ, al rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti, care constituie temeiuri de înregistrare a dreptului 
– art. 321 alin. (2) şi art. 290 din Codul civil. 

În cazul în care au fost încheiate mai multe acte de dispoziţie asupra imobilului cu destinaţie locativă, acte in-
compatibile între ele, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 205 alin. (2) din Codul civil, potrivit cărora produce efecte doar 
actul care a fost încheiat primul. Aceste dispoziţii au un caracter general. Pe de altă parte, va produce efecte juridice 
doar actul care a fost înregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial, conform articolelor 214 şi 321 alin. (2) din Codul civil, 
aceste dispoziţii avînd caracter special faţă de regula generală instituită de art. 205 alin. (2) din Codul civil. 

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 dis-
poziţie succesive, numai actul juridic înregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial va produce efecte juridice erga omnes 
(prin opozabilitate), momentul înregistrării constituindu-l, în acest sens, momentul dobîndirii dreptului de proprietate, 
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potrivit art. 321 alin. (2) din Codul civil. Dacă actul juridic a fost încheiat, dar nu a fost înregistrat, acest act produce 
efecte inter partes (numai între părţi), nefiind opozabil terţilor. În consecinţă, s-ar putea ca un act juridic încheiat mai 
înainte să nu producă, sub aspect temporal, efecte juridice pentru terţi, în detrimentul altui act juridic încheiat după, 
dar înregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial. 

Imobilul locativ şi/sau anexele acestuia dobîndite de către soţi în timpul căsătoriei constituie proprietate comună 
în devălmăşie a acestora – art. 19 alin. (1) din Codul familiei, cu excepţia situaţiei în care construcţia a fost dobîndită 
prin donaţie, moştenire sau alt act juridic cu titlu gratuit, situaţie în care aceasta va constitui proprietate personală a 
soţului dobînditor. 

Faptul că în contractul de vînzare-cumpărare sau într-un alt act de dobîndire este indicat ca proprietar doar unul 
dintre soţi nu prezintă importanţă juridică pentru stabilirea proprietăţii devălmaşe. În acest caz, bunul va fi considerat 
comun, cu excepţia situaţiei în care regimul legal al proprietăţii imobilului a fost modificat prin contract matrimonial. 

În cazul în care imobilul locativ constituie proprietatea personală a unuia dintre soţi, indiferent de momentul 
dobîndirii proprietăţii, înainte sau după încheierea căsătoriei, iar acesta este înstrăinat sau înlocuit într-un alt mod 
cu un alt bun (de exemplu, 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 proprietatea devălmaşă a soţilor, acţionînd prezumţia 
legală a proprietăţii în devălmăşie. Regula prezentată comportă o excepţie : situaţia în care soţul, în a cărui proprie-
tate personală s-a aflat imobilul iniţial, dovedeşte că imobilul achiziţionat ulterior a fost construit din banii obţinuţi din 
înstrăinarea imobilului său personal, caz în care va acţiona înlocuirea în cadrul patrimoniului personal a bunurilor, 
imobilul dobîndit ulterior putând fi recunoscut de către instanţă ca 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 comu-
nă în devălmăşie. Prin sporirea valorii în mod simţitor se înţelege reparaţia capitală, reconstrucţia, reamenajarea, 
reutilarea şi alte activităţi care, au produs în particular sau împreună o modificare pozitivă, perceptibilă, palpabilă şi 
esenţială asupra stabilimentului respectiv – art. 23 din Codul familiei şi art. 372 alin. (3) din Codul civil. 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. 



– 76 – – 77 –

Participarea unei persoane la construcţia, reconstrucţia, reutilarea etc. a imobilului locativ ce constituie propri-
etatea unei alte persoane nu constituie temei de recunoaştere a dreptului de proprietate asupra unei cote-părţi din 
acesta, dacă nu s-a stabilit altfel prin acord, potrivit art. 344 alin. (2) din Codul civil, dar constituie temei de încasare 
a unei compensaţii băneşti, echivalentă cu munca sau materialele de construcţie cu care a contribuit reclamantul. 

La împărţirea imobilului locativ şi a anexelor acestuia proprietate comună în devălmăşie se vor avea în vedere 
dispoziţiile art. 373 din Codul civil şi ale art. 25 din Codul familiei, iar aspectele invocate în textele de lege respective 
vor fi tratate 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 de-
vălmăşie, ci proprietate comună pe cote-părţi, astfel că se va împărţi, în natură, tuturor participanţilor la privatizare, 
şi nu numai între soţi, conform cotelor ideale aferente. 

Nu poate fi recunoscut dreptul de proprietate asupra unui imobil construit fără autorizaţie (ilegal). 
În cazul admiterii acţiunii, instanţa recunoaşte dreptul de proprietate comună asupra unei cote-părţi concrete, 

iar în cazul în care se solicită şi împărţirea în natură, instanţa va dispune împărţirea conform prevederilor articolelor 
357-364 şi 1363-1364 din Codul civil. 

 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

1.2.6. Acţiuni privind 
încetarea proprietăţii comune 
pe cote-părţi, prin împărţirea 
în natură a bunului comun pe 
cote-părţi.

•	 actele care confirmă dreptul părţilor la 
cota-parte ideală al bunului (certificatul 
organului cadastral cu privire la înregis-
trarea dreptului de proprietate, adever-
inţa titularului dreptului de proprietate, 
certificatul dreptului de moştenitor, con-
tractul de vînzare-cumpărare, donaţie, 
schimb, copia hotărîrii judecătoreşti etc);

•	 art. 46 alin. (1) din Constituţia Re-
publicii Moldova;
•	 articolele 355-365, 598-601, 1363-
1370, 1560-1575 din Codul civil;
•	 Legea cu privire la formarea bunu-
rilor imobile nr.354 din 28 octombrie 
2004; 
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•	 concluzia expertului (specialistului) 
cu privire la posibilitatea tehnică de 
împărţire a imobilului în conformitate 
cu cotele-părţi ideale ale fiecărei părţi 
şi preţul real al imobilului şi al părţilor 
propuse pentru împărţire. În caz de 
necesitate, la cererea părţilor poate fi 
dispusă efectuarea expertizei tehnice.
•	 extrasul din registrul bunurilor imobi-
le de la Oficiul Cadastral Teritorial; 
•	 planul cadastral sau geometric al 
imobilului; 
•	 planul cadastral al casei, schema 
terenului şi alte acte necesare pentru 
soluţionarea corectă a cauzei. 

•	 Hotărîrea Guvernului nr. 61 din 29 
ianuarie 1999 pentru aprobarea Reg-
ulamentului cu privire la formarea 
bunurilor imobile;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 2 din 
27 martie 2006 cu privire la aplicar-
ea unor dispoziţii ale Codului civil şi 
ale altor acte normative referitoare 
la dreptul de proprietate privată asu-
pra imobilelor, inclusiv asupra con-
strucţiilor anexe.

Notă:
Încetarea dreptului de proprietate comună pe cote-păţi. Codul civil prevede următoarele moduri de încetare a 

dreptului de proprietate comună pe cote-părţi: 
- dobîndirea de cote dintr-un bun prin vînzare-cumpărare; 
- donaţia sau succesiunea; 
- devenirea de proprietar exclusiv; 
- uzucapiunea de către coproprietarul care a intervertit posesiunea echivocă într-o posesiune utilă, ca urmare a 

actelor de rezistenţă faţă de ceilalţi coproprietari;
-  înstrăinarea bunului către un terţ de către toţi coproprietarii; 
- exproprierea bunului;
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-  distrugerea bunului într-un caz fortuit sau de forţă majoră, precum şi la dorinţa coproprietarilor, cu respectarea 
legislaţiei şi a drepturilor terţilor;

-  partajul.
Dintre toate aceste modalităţi de încetare a dreptului de proprietate comună pe cote-părţi, împărţirea (partajul) 

este unul dintre cele mai răspîndite moduri de încetare a dreptului de proprietate comună pe cote-părţi, fiind regle-
mentată expres de articolele 357-365 din Codul civil. 

În cazul împărţirii, bunul proprietate comună pe cote-părţi este divizat material între copărtaşi, fiecare devenind 
proprietarul exclusiv asupra unei anumite părţi determinate din bunul care a format obiectul proprietăţii comune pe 
cote-părţi. Părţile bunului comun se repartizează fiecărui coproprietar, aceştia primind o parte determinată din bun 
în locul părţii nedeterminate. Împărţirea bunului comun poate fi cerută oricînd dacă legea, contractul sau hotărîrea 
judecătorească nu prevede altfel. Prin urmare, în lipsa unor prevederi legale sau a unei înţelegeri între coproprietari, 
sau în lipsa a unei hotărîri judecătoreşti care ar interzice ori ar amîna împărţirea, aceasta poate fi făcută oricînd. 
Cererea de împărţire se depune atît de coproprietari, cît şi de creditorii unuia dintre coproprietari. 

Împărţirea bunului comun poate fi cerută chiar dacă acesta a fost folosit în exclusivitate de un singur coproprietar. 
Dacă posedă bunul proprietate comună cu respectarea condiţiilor necesare pentru uzucapiune, coproprietarul 

devine proprietarul exclusiv al întregului bun. În acest caz, nu se poate cere împărţirea bunului, fiindcă el nu mai este 
comun, ci aparţine în exclusivitate unui singur proprietar. 

Proprietatea comună pe cote-părţi poate înceta prin două modalităţi de împărţire: 
a) prin înţelegere a părţilor, adică pe cale amiabilă; 
b) prin hotărîre judecătorească.
Împărţirea amiabilă se efectuează în baza unui act juridic (scris sau verbal) încheiat între toţi coproprietarii, care 

va fi valabil dacă la acesta participă toţi coproprietarii şi dacă toţi cad de acord cu modul de împărţire şi cu clauzele 
actului de împărţire. Dacă unul dintre coproprietari este lipsit sau limitat în capacitatea de exerciţiu, împărţirea volun-
tară poate avea loc cu încuviinţarea autorităţii tutelare sau a ocrotitorului legal, după caz. 

Împărţirea judecătorească se efectuează la cererea persoanei îndreptăţite să solicite partajul, cum ar fi co-
proprietarul sau creditorii lui. Dacă bunul a fost partajat în mod benevol, instanţa va respinge cererea de partaj ca 
inadmisibilă. 
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Împărţirea judecătorească poate avea loc dacă:
a) la împărţire nu sunt prezenţi toţi titularii dreptului de proprietate comună; 
b) coproprietarii nu ajung la o înţelegere privind împărţirea bunului comun; 
c) unul dintre coproprietari este lipsit sau limitat în capacitatea de exerciţiu, iar autoritatea tutelară sau, după caz, 

ocrotitorul legal nu a încuviinţat împărţirea voluntară. 
Potrivit art. 357 alin. (1) din Codul civil, coproprietarii pot cere oricînd împărţirea proprietăţii comune pe cote-părţi 

dacă legea, contractul sau hotărîrea judecătorească nu prevede altfel.
Împărţirea proprietăţii comune pe cote-părţi poate fi cerută de oricare dintre proprietari, precum şi de creditorii 

unuia din coproprietari pe calea acţiunii oblice – articolele 598-601 din Codul civil.
Împărţirea poate fi cerută chiar şi atunci cînd unul dintre coproprietari a folosit bunul în mod exclusiv, în afară de 

cazul cînd l-a uzucapat, în condiţiile legii.
De menţionat că acordul de împărţire a proprietăţii comune nu împiedică coproprietarul să înainteze o acţiune în 

instanţa de judecată, dacă se consideră că împărţirea este inechitabilă.
Reieşind din sensul art. 1561 din Codul civil, succesorii nu pot contesta în justiţie clauza testamentară cu privire 

la partajarea patrimoniului succesoral.
Potrivit art. 359 din Codul civil, coproprietarii pot încheia contracte de amînare a împărţirii pe un termen nu mai 

mare de cinci ani. În acest caz, contractul cu privire la amînarea împărţirii bunurilor imobile trebuie să fie încheiat 
în formă autentică şi înregistrat în registrul bunurilor imobile. Însă, pentru motive temeinic justificate, instanţa poate 
dispune, la cererea coproprietarului, împărţirea înainte de termenul stabilit în contract.

Astfel, art. 359 din Codul civil prevede posibilitatea amînării împărţirii. Coproprietarii unei proprietăţi comune pe 
cote-părţi pot încheia un contract de amînare a împărţirii bunului comun. Pe lîngă condiţiile generale de valabilitate 
a contractelor, contractul de amînare a împărţiri trebuie să cuprindă o condiţie specială privitoare la termen. Art. 359 
alin. (1) din Codul civil prevede că termenul contractului de amînare a împărţirii nu poate fi mai mare de 5 ani. Dacă 
este încheiat pe un termen mai mare de cinci ani, un asemenea contract este lovit de nulitate. Un nou contract de 
amînare a împărţirii poate fi încheiat doar după expirarea primului termen. Forma contractului de amînare a împărţirii 
depinde de caracterul mobil sau imobil al bunului comun. Dacă bunul comun este mobil, contractul de amînare a 
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împărţirii poate fi încheiat atît în scris, cît şi verbal. Dacă bunul comun este imobil, contractul de amînare a împărţirii 
poate fi încheiat doar în formă autentică. În cazul bunurilor imobile, contractul de amînare a împărţirii este opozabil 
terţilor doar din momentul înscrierii în registrul bunurilor imobile. 

În cazul în care coproprietarii au încheiat un contract de amînare a împărţirii, aceasta nu poate avea loc decît 
după expirarea termenului stipulat în contract – art. 359 alin. (2) din Codul civil. Totuşi, orice coproprietar îi poate 
cere instanţei să dispună împărţirea bunului chiar şi înaintea expirării contractului de amînare a împărţirii. Instanţa 
poate să dispună împărţirea bunului înainte de expirarea contractului de amînare dacă există motive întemeiate. În 
fiecare caz în parte, instanţa de judecată va trebui să ţină cont de circumstanţele cauzei şi să constate dacă motivele 
invocate de unul sau de mai mulţi coproprietari sunt temeinice. 

Împărţirea poate fi amînată prin încheierea unui acord între toţi coproprietarii sau prin hotărîre judecătorească. 
Amînarea împărţirii are loc prin hotărîre judecătorească în cazul în care unul sau cîţiva coproprietari cer împărţirea 
bunului comun, în conformitate cu art. 357 alin. (3) din Codul civil. Instanţa poate dispune, la cererea unuia dintre 
coproprietari, amînarea împărţirii doar dacă va constata că prin amînare vor fi protejate interesele celorlalţi copropri-
etari. Totuşi, dacă la data pronunţării hotărîrii de amînare a împărţirii, se modifică temeiurile de amînare a împărţirii, 
instanţa este în drept să dispună împărţirea bunului comun. 

Art. 360 din Codul civil prevede că, dacă un coproprietar este lipsit sau limitat în capacitatea de exerciţiu, împăr-
ţirea poate fi făcută prin înţelegerea părţilor numai cu încuviinţarea autorităţii tutelare sau a ocrotitorului legal, după 
caz. Această normă instituie o cerinţă suplimentară faţă de înţelegerea asupra împărţirii bunului comun, în cazul în 
care un coproprietar este lipsit – art. 24 din Codul civil – sau limitat – art. 25 din Codul civil – în capacitatea sa de 
exerciţiu. Aceste reguli sunt aplicabile şi în cazul persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, adică al persoane-
lor care nu au capacitate de exerciţiu deplină, excepţie făcînd cei care s-au căsătorit înainte de atingerea majoratului 
– art. 20 alin. (2) din Codul civil – şi persoanele emancipate – art. 20 alin. (3) din Codul civil. Dacă aceste persoane 
sunt coproprietari, împărţirea poate fi făcută prin înţelegerea părţilor doar cu încuviinţarea autorităţii tutelare sau, 
după caz, a ocrotitorului legal. Dacă aceste persoane abilitate să încuviinţeze împărţirea bunului comun vor fi împo-
triva împărţirii, ea poate fi făcută prin hotărîre judecătorească, la cererea oricărui coproprietar. Modul de împărţire 
a bunului proprietate comună pe cote-părţi este reglementat de art. 361 din Codul civil, care distinge două 
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situaţii: (a) bunul este divizibil; (b) bunul este indivizibil. În cazul în care bunul proprietate comună pe cote-părţi este 
divizibil, împărţirea se face în natură. La împărţirea bunului în natură, trebuie să se ţină cont de mărimea cotei-părţi a 
fiecărui proprietar, astfel încît să i se poată atribui o parte care să corespundă cu cota-parte. Se poate întîmpla însă 
ca partea să nu corespundă cu cota-parte, caz în care este incident art. 361 alin. (3) din Codul civil, care prevede 
că, în cazul în care unuia dintre coproprietari îi este atribuită o parte reală mai mare decît cota sa parte, celorlalţi 
coproprietari li se acordă o sultă. 

Astfel, dacă este divizibil, bunul se împarte în natură. Dacă însă este indivizibil sau nu este partajabil în mod 
convenabil, împărţirea bunului se face pe alte căi.

 Împărţirea efectuată într-un alt mod decît cel prevăzut de art. 361 alin. (1) din Codul civil poate avea loc în ur-
mătoarele două cazuri:

a) bunul este indivizibil; 
b) bunul, deşi divizibil, nu poate fi partajat în mod convenabil în natură. 
Art. 361 alin. (2) din Codul civil indică doar o singură situaţie, întrucât termenul „indivizibil” şi sintagma “nu este 

partajabil” au acelaşi sens. Prin urmare, dacă este indivizibil ori nu este partajabil, bunul comun poate fi atribuit în 
proprietatea exclusivă a unuia dintre coproprietari. O asemenea atribuire poate fi făcută doar cu acordul copropri-
etarilor. Coproprietarul care va deveni proprietarul exclusiv al bunului va fi obligat să plătească o sultă către ceilalţi 
coproprietari. Legislatorul nu a reglementat situaţia în care toţi coproprietarii doresc ca bunul să le fie atribuit în 
natură. În astfel de cazuri, litigiul trebuie soluţionat de către instanţă, care poate aplica prevederile art. 361 alin. (5) 
din Codul civil. 

În cazul în care bunul proprietate comună este indivizibil sau nu poate fi partajat în mod convenabil, împărţirea 
se face prin : 

- atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, către unul sau mai mulţi coproprietari, la cererea acestora;
- vînzarea bunului imobil în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînţelegere, prin licitaţie şi distribuirea 

preţului către coproprietari proporţional cu cota-parte a fiecăruia dintre ei – art. 361 alin. (2) din Codul civil.
Prin urmare, o altă posibilitate de împărţire a bunului indivizibil sau a bunului care nu poate fi partajat în mod 

convenabil constă în vînzarea lui. Modul de vînzare este stabilit de coproprietari. Dacă însă aceştia nu ajung la un 
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numitor comun, bunul va fi vîndut la licitaţie. Suma obţinută se va distribui între coproprietari, în funcţie de cota-parte 
a fiecăruia. 

În acest caz, vînzarea bunului comun se face conform regulilor de vînzare a bunurilor gajate. Dacă încercarea 
de a vinde bunul nu are succes, orice coproprietar poate cere reluarea acesteia. El trebuie să suporte cheltuielile, în 
cazul în care a eşuat încercarea – art. 1365 din Codul civil.

Împărţirea în natură a bunului comun poate fi efectuată şi pe cale judecătorească, fiecărui coproprietar urmînd 
să-i fie repartizată o parte reală din bun. Dacă apar divergenţe privitor la partea şi la persoana căreia i se repartizea-
ză, instanţa judecătorească poate să distribuie părţile din bunul comun prin tragere la sorţi. Astfel, dacă doi sau mai 
mulţi coproprietari pretind la una şi aceeaşi parte reală, instanţa poate distribui părţile stabilite de actul de expertiză 
prin tragere la sorţi – art. 361 alin. (5) din Codul civil. 

Tragerea la sorţi poate avea loc doar cu participarea tuturor coproprietarilor. 
De menţionat că articolele 1565 şi 1566 din Codul civil stabilesc reguli speciale pentru împărţirea terenului agri-

col între succesori.
Astfel, terenul agricol poate fi împărţit între moştenitori în natură, în cazul în care partea de teren repartizată ar 

asigura existenţa unei gospodării viabile.
Împărţirea se permite doar în cazul în care un moştenitor doreşte să-şi întemeieze şi să administreze o gospodă-

rie. Dacă nici unul dintre moştenitori nu doreşte să întemeieze o gospodărie, terenul împreună cu gospodăria ţără-
nească situată pe acesta poate fi vîndut cu acordul lor, fiecare primind echivalentul în bani a cotei sale succesorale.

Succesorul care locuieşte în gospodăria ţărănească şi care, împreună cu cel ce a lăsat moştenirea, a administrat 
gospodăria se bucură de dreptul preferenţial de a-i fi transmis terenul agricol în natură.

Este necesar de ţinut cont şi de faptul, că în cazul în care o parte din imobil este destinată folosinţei întregului 
imobil, această parte nu va putea fi împărţită, fiind lăsată în folosinţa comună a tuturor coproprietarilor – art. 355 din 
Codul civil.

Acţiunea cu privire la împărţirea proprietăţii comune pe cote-părţi nu este supusă prescripţiei. Ea este impre-
scriptibilă – art. 1370 din Codul civil.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi admisibile: Suportul normativ 
material relevant:

1.2.7. Acţiuni privind 
modificarea cotei-părţi 
din proprietatea comună.

•	actele care confirmă dreptul de proprietate (titlul de au-
tentificare a dreptului de proprietar asupra terenului, ade-
verinţa titularului dreptului de proprietate, certificatul eliberat 
de organul cadastral, contractul de vînzare-cumpărare, de 
schimb, de donaţie, certificatul de moştenitor etc);
•	probele care confirmă că reclamantul a construit anexe sau 
şi-a reconstruit partea de casă în mod autorizat (autorizaţia 
de construcţie, copia hotărîrii privind reconstrucţia sau con-
strucţia anexei, actul de primire în exploatare etc);
•	extrasul din registrul bunurilor imobile de la Oficiul Cadas-
tral Teritorial; 
•	planul cadastral sau geometric al imobilului; 
•	planul cadastral al casei, schema terenului şi alte acte ne-
cesare pentru soluţionarea corectă a cauzei. 

•	art. 346 din Codul ci-
vil.
 

Notă:
Dacă în procesul exploatării bunului proprietate comună pe cote-părţi au fost suportate cheltuieli de îmbunătăţire 

a bunului, cota-parte a fiecărui coproprietar poate fi modificată proporţional cu aportul la îmbunătăţire. Astfel, art. 
346 alin. (2) din Codul civil prevede: „coproprietarul care a făcut din contul său, cu acordul celorlalţi coproprietari, 
bunului comun îmbunătăţiri inseparabile are dreptul să ceară modificarea respectivă a cotelor-părţi sau compensa-
rea cheltuielilor”. 

Aşadar, coproprietarul care a adus îmbunătăţiri bunului comun va putea cere majorarea cotei sale părţi, doar dacă 
aceste îmbunătăţiri au fost făcute cu acordul celorlalţi coproprietari. În caz contrar, adică atunci cînd îmbunătăţirile au 
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fost făcute fără acordul celorlalţi coproprietari, cel ce a adus îmbunătăţiri bunului nu va putea cere majorarea cotei sale 
părţi, ci va putea cere doar costul îmbunătăţirilor de la ceilalţi coproprietari, proporţional cu mărimile cotelor lor părţi. 

Prin urmare, îmbunătăţirile inseparabile trec în proprietatea coproprietarului care le-a efectuat, dacă din acordul 
coproprietarilor nu rezultă altfel.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

1.2.8. Acţiuni în 
revendicare. 

•	probele care confirmă dreptul de proprietate:
o asupra imobilelor (adeverinţa de proprietar, 
certificatul eliberat de organul cadastral privind 
înregistrarea imobilului, contractele de vînza-
re-cumpărare, de donaţie, de schimb, certifica-
tul de moştenitor etc);
o în privinţa altor bunuri (paşapoarte, chitanţe, 
facturi, bonuri de plată, copia hotărîrii judecă-
toreşti, contractele de vînzare-cumpărare, de 
donaţie, de schimb etc).
•	probele care confirmă că bunurile se află la 
pîrît (acte, scrisori etc);
•	probele care confirmă veniturile realizate de 
pîrît ca urmare a folosirii acestor bunuri, dacă 
sunt înaintate asemenea pretenţii. 

•	 articolele 374-375, 310-312, 307, 308-
309, 267, 280, 296 din Codul civil;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene 
a Drepturilor Omului: Vasilescu v. Româ-
nia, 22 mai 1998; Brumărescu v. România, 
28 octombrie 1999; Prodan v. Moldova, 
18 mai 2004; Străin şi alţii v. România, 30 
noiembrie 2005; Păduraru v. România, 1 
decembrie 2005; Driza v. Albania, 13 no-
iembrie 2007; Saghinadze şi alţii v. Geor-
gia, 27 mai 2010; Maria Atanasiu şi alţii v. 
România, 12 octombrie 2010;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 2 din 27 
martie 2006 cu privire la aplicarea unor 
dispoziţii ale Codului civil şi ale altor acte 
normative referitoare la dreptul de pro-
prietate privată asupra imobilelor, inclu-
siv asupra construcţiilor anexe.
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Notă:
Conform art. 374 alin. (1) din Codul civil, proprietarul este în drept să-şi revendice bunurile aflate în posesia 

nelegitimă a altuia.
Acţiunea în revendicare constituie principalul mijloc de apărare a dreptului de proprietate publică sau privată 

şi este unul din cele mai răspîndite Mijloacele de apărare a dreptului de proprietate. Acţiunea în revendicare este 
acţiunea reală prin care proprietarul care pierde posesiunea bunului său, cere restituirea acestuia de la posesorul 
neproprietar. 

Acţiunea în revendicare este o acţiune petitorie, prin care se apara dreptul de proprietate şi se pune în discuţie 
coexistenţa dreptului de proprietate, reclamantul avînd sarcina să dovedească titlul său de proprietate, potrivit regulii 
actori incumbit probatio. Prin acţiunea în revendicare se apără dreptul de proprietate în timp ce prin acţiunile pose-
sorii se apără posesia.

Acţiunea în revendicare este o acţiune reală, ea întemeindu-se şi apărînd însuşi dreptul de proprietate care prin 
natura lui este un drept real, ce imprimă acţiunii acelaşi caracter real şi se deosebeşte de acţiunile personale, ca de 
exemplu acţiunea derivînd din contractul de locaţie, contractul de depozit prin care se cere restituirea lucrului şi au 
ca temei dreptul de creanţă născut din contract.

Scopul acţiunii în revendicare este restituirea bunului şi deci acţiunea trebuie introdusă împotriva celui ce deţine 
bunul. Acţiunea în revendicare poate fi înaintată de titularul dreptului real de proprietate, în cazul în care bunurile 
sale se află în posesia nelegitimă a altei persoane – art. 375 din Codul civil. 

Acţiunea în revendicare asupra unui bun comun al soţilor se poate introduce şi de către unul din soţi, în baza 
prezumţiei mandatului reciproc; dacă acţiunea priveşte un bun imobil, atunci nu poate fi introdusă de un singur soţ, 
în acest caz nemaiexistînd prezenţa de mandat reciproc.Acţiunea proprietarului neposesor împotriva posesorul ne-
proprietar (acţiunea în revendicare) este iniţiată în vederea restabilirii dreptului de posesiune care aparţine proprieta-
rului şi de care a fost lipsit acesta. În cazul admiterii acţiunii în revendicare, proprietarului i se restituie bunurile, fiind 
posibilă exercitarea posesiei asupra acestora. Odată cu apărarea dreptului la posesiune, acţiunea în revendicare 
protejează şi folosinţa şi dispoziţia, deoarece proprietarul, neavînd în posesiune bunul, nu are posibilitatea de a-l 
folosi şi de a dispune de acesta.
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Art. 374 şi 375 din Codul civil prevede că dreptul de a iniţia acţiunea în revendicare o are doar proprietarul, 
fiindcă această acţiune este una petitorie, întemeiată direct pe dreptul de proprietate. Fiind o acţiune petitorie, recla-
mantul trebuie să demonstreze, în cadrul dezbaterilor judiciare, că el este persoana care are dreptul de proprietate 
asupra bunului pe care îl revendică.

Astfel, din conţinutul articolelor 374 şi 375 din Codul civil rezultă o serie de condiţii necesare a fi îndeplinite pen-
tru a se putea înainta o acţiune în revendicare, şi anume: - art. 374 alin. (1) din Codul civil prevede că proprietarul 
are dreptul să-şi revendice bunurile aflate în posesiunea nelegitimă a altuia. De aici se desprind trei condiţii: 

a) persoana care înaintează acţiunea în revendicare trebuie să fie proprietarul bunului a cărui revendicare se 
solicită, o altă persoană nefiind admisă spre înaintarea unei asemenea acţiuni, 

b) bunurile trebuie să se afle în posesiunea persoanei de la care se cere revendicarea, adică acţiunea nu poate 
fi îndreptată spre o persoană care a posedat în trecut, dar nu mai posedă în prezent, sau către o persoană care va 
poseda acest bun în viitor,

c) posesiunea trebuie să fie nelegitimă.
 La fel mai există o condiţie care deşi nu este expres prevăzută, reiese din sensul acestei acţiuni: odată ce acţiu-

nea în revendicare este una prin care se doreşte recuperarea posesiunii, reiese implicit necesitatea faptului ca bunul 
să existe în natură, ori nu poate fi redobîndită posesiunea asupra unui bun care nu mai există. Cînd toate aceste 
condiţii sunt întrunite proprietarul este îndreptăţit să înainteze acţiunea în revendicare. 

Ţinînd cont de dispoziţiile articolelor 374 şi 375 din Codul civil, afirmăm că dreptul de a înainta acţiunea în reven-
dicare îl are doar proprietarul, nu şi arendaşul, locatarul, depozitarul, creditorul gajist şi nici alte persoane care deţin 
un bun străin în temeiul legii sau în baza unui act juridic civil. În cazul în care vor fi deposedate, persoanele care 
deţin bunul în posesiune ca arendaş, locatar, depozitar vor putea a recurge la mijloacele de apărare a posesiunii 
prevăzute la art. 308 şi 309 din Codul civil. 

Pîrîţi în aceste cauze sunt posesorii ilegali, care posedă bunul la momentul înaintării acţiunii. Faptul posesiunii 
ilegale trebuie dovedit de proprietarul bunului în procesul examinării acţiunii în revendicare.

Obiect al revendicării pot fi numai bunurile determinate individual, care există în natură la momentul înaintării 
acţiunii în revendicare. Nu pot face obiectul revendicării bunurile determinate generic. Obiectul revendicării nu poate 
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fi înlocuit cu alte bunuri de aceeaşi valoare, şi nici nu poate fi acordată o compensaţie bănească în locul acestuia. 
Acest fapt reiese din conţinutul acţiunii în revendicare, care constă în restabilirea posesiunii asupra bunului şi nu în 
înlocuirea bunului cu unul asemănător.

Nu pot fi obiect la revendicării nici bunurile care nu s-au păstrat în natură ori care au suferit schimbări esenţiale. 
În toate aceste cazuri dacă nu există obiectul revendicării, se poate înainta o acţiune în repararea daunei materiale.

Prin acţiunea în revendicare se pot cere inclusiv despăgubiri pentru repararea prejudiciilor provocate. Despăgu-
birile constituie un capăt de cerere subsidiar acţiunii în revendicare, instanţa avînd obligaţia să se pronunţe asupra 
amîndurora.

Temeiul juridic al revendicării îl constituie dreptul de proprietate asupra lucrului respectiv.
Soluţionarea corectă a litigiilor referitoare la revendicarea bunurilor depinde şi de împrejurarea dacă instanţa jude-

cătorească va stabili caracterul persoanei de la care se revendică bunul, acesta putînd fi de bună sau de rea-credinţă. 
Potrivit art. 307 alin. (1) din Codul civil, este considerat posesor de bună-credinţă persoana care posedă legitim 

sau care se poate considera îndreptăţită să posede, în urma unei examinări diligente, necesare în raporturile civile, 
a temeiurilor îndreptăţirii sale. Buna-credinţă este prezumată.

Astfel, dobînditorul va fi de bună-credinţă în cazul în care, la data procurării bunului, nu ştia şi nici nu putea să 
ştie că vînzătorul nu este adevăratul proprietar al bunului. Persoana care a ştiut sau trebuia să ştie că persoana care 
i-a vîndut bunul nu avea acest drept este considerată posesor de rea-credinţă. Cel care a dobîndit posesiunea prin 
samovolnicie sau prin săvîrşirea unei infracţiuni, este considerat şi el posesor de rea-credinţă. Această calitate o are 
şi persoana care a găsit bunul, dar nu a dobîndit proprietatea lui în condiţiile articolelor 324 şi 325 din Codul civil.

Stabilirea bunei sau relei-credinţe a posesorului (dobînditorului) are o importanţă deosebită, întrucît condiţiile de 
revendicare a bunurilor din posesiunea lor sunt diferite.

Calitatea de bună sau de rea-credinţă a posesorului se determină în raport cu momentul dobîndirii bunului. În 
cazul în care dobînditorul nu ştia, la momentul dobîndirii, şi nici nu putea să ştie că cel care înstrăinează bunul nu are 
dreptul să-l înstrăineze, aflînd ulterior despre aceasta, nu poate fi considerat dobînditor de rea-credinţă. Prin urmare, 
buna sau reaua-credinţă a dobînditorului depinde de un factor subiectiv (cunoaşte sau nu cunoaşte), care trebuie să 
existe la momentul dobîndirii bunului. 
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Buna sau reaua-credinţă nu poate fi „acoperită” cu fapte. Dobînditorul nu poate spune că este de bună-credinţă 
în baza faptului că a procurat bunul la licitaţie, unde i s-a comunicat că bunul este revendicat într-un proces judiciar 
intentat persoanei care îl înstrăinează. Deşi atît posesorul de bună-credinţă, cît şi posesorul de rea-credinţă sunt 
posesori ilegali, condiţiile de revendicare a bunurilor din posesiunea lor sunt diferite. 

Bunurile pot fi revendicate în toate cazurile de la posesorul (dobînditorul) de rea-credinţă, ţinîndu-se cont de 
termenul de prescripţie extinctivă. 

Instanţa de judecată va declara că dobînditorul este de rea-credinţă după ce examinează toate condiţiile în 
care a fost încheiată convenţia de înstrăinare. Indiferent dacă posesorul este de bună ori de rea-credinţă, organul 
competent soluţionează cauza în temeiul prezumţiei posesiunii de bună-credinţă, pînă la proba contrarie. Prezumţia 
este prevăzută expres la art. 307 alin. (1) din Codul civil. Dovada posesiunii ilegale (de bună ori de rea-credinţă) 
trebuie dovedită de către reclamant, adică de proprietarul bunului. În afară de aceasta, proprietarul este obligat să 
dovedească faptul că dreptul de proprietate asupra bunului revendicat îi aparţine lui. 

Dacă bunul poate fi revendicat de la dobînditorul de rea-credinţă în toate cazurile, de la dobînditorul de bună-cre-
dinţă acesta poate fi revendicat numai în cazurile speciale. Art. 375 alin. (3) din Codul civil interzice revendicarea 
banilor şi a titlurilor de valoare de la un dobînditor de bună-credinţă. Art. 375 alin. (3) din Codul civil prevede că banii, 
titlurile de valoare la purtător, precum şi bunurile dobîndite la licitaţie nu pot fi revendicate de la un dobînditor de 
bună-credinţă, dar pot fi revendicate de la un dobînditor de rea-credinţă. Posibilitatea revendicării bunului de la un 
dobînditor de bună-credinţă depinde de faptul dacă bunul a fost dobîndit cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. 

Revendicarea bunului de la dobînditorul de bună-credinţă. În acest caz, trebuie să ţinem cont de actul translativ 
de proprietate, care poate fi cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. 

Situaţia dobînditorului de bună-credinţă care a dobîndit bunul cu titlu gratuit este asemănătoare, în principiu, cu 
cea a dobînditorului de rea-credinţă. El este obligat să returneze bunul reclamatului – art. 375 alin. (2) din Codul civil. 

Dacă bunul a fost dobîndit cu titlu oneros, revendicarea este posibilă doar în cazurile prevăzute de lege. Astfel, 
conform art. 375 alin. (1) din Codul civil, bunul va putea fi revendicat dacă acesta a ieşit din patrimoniul reclamantului 
contrar voinţei sale, indiferent dacă a fost furat sau pierdut. Dacă posesia bunului a fost transmisă unei alte persoa-
ne în temeiul unui contract, iar acesta vinde bunul unei terţe persoane, proprietarul iniţial nu va mai putea introduce 
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acţiunea în revendicare, ci o acţiune tipică nerespectării contractelor. Potrivit art. 331 alin. (1) din Codul civil, terţul 
de bună credinţă va dobîndi proprietatea asupra bunului, chiar dacă cel care a dispus de bun nu era proprietarul lui. 

Astfel, în conformitate cu art. 375 alin. (2) din Codul civil, dacă bunurile au fost dobîndite cu titlu gratuit de la o per-
soană care nu avea dreptul să le înstrăineze, proprietarul este în drept să-şi revendice bunurile în toate cazurile. Aceas-
tă prevedere legală trebuie interpretată în sensul că bunul nu poate fi revendicat de la orice dobînditor de bună-credinţă. 
De exemplu, dacă cineva a procurat un bun de la o persoană care nu era în drept să-l înstrăineze, înstrăinîndu-l ulterior, 
la rîndul său, cu titlu gratuit, bunul nu poate fi revendicat de la ultimul dobînditor. Această situaţie este prevăzută de art. 
375 alin. (2) din Codul civil, care stabileşte că bunul poate fi revendicat de la dobînditorul de bună-credinţă doar atunci 
cînd l-a dobîndit de la o persoană care nu avea dreptul să-l înstrăineze. În cazul în care dobînditorul de bună-credinţă 
a dobîndit bunul de la o persoană care avea dreptul să-l înstrăineze, bunul nu poate fi revendicat. 

Dacă bunul a fost dobîndit contra cost, revendicarea este posibilă doar în cazurile prevăzute de lege. Astfel, art. 
375 alin. (1) din Codul civil prevede că, dacă un bun 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 
bunul a fost pierdut de proprietar ori de persoana căreia bunul a fost transmis de proprietar în posesiune sau dacă 
i-a fost furat unuia ori altuia, sau a ieşit în alt mod din posesiunea acestora fără voia lor. 

Prin urmare, bunul poate fi revendicat de la un dobînditor de bună-credinţă care a dobîndit cu titlu oneros doar 
în cazul în care a ieşit din posesiunea proprietarului (sau din posesiunea persoanelor cărora le-a fost transmis bunul 
în posesiune) contrar voinţei acestuia. Codul civil enumeră expres cazurile de acest fel: 

(a) furtul bunului; 
(b) pierderea bunului. 
Prin urmare, bunul dobîndit cu titlu gratuit de la o persoană neîndreptăţită poate fi revendicat de la posesorul de 

bună-credinţă, iar bunul dobîndit cu titlu oneros poate fi revendicat dacă este întrunită una din următoarele condiţii :
- bunul a fost furat ;
- bunul a fost pierdut sau a ieşit din posesiunea proprietarului sau a persoanei căreia i-a fost transmis în posesi-

une, contrar voinţei acestuia.
Prin „furt” se înţelege furtul propriu-zis, tîlhăria, delapidarea, pungăşia etc.
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Prin „pierderea bunului” se înţelege ieşirea bunului din stăpînirea proprietarului, din neglijenţa sa ori ca urmare 
a unui caz fortuit ori a unui caz de forţă majoră. 

Prin „ieşirea în alt mod din posesiunea proprietarului a bunului fără voinţa sa” se înţelege ieşirea bunului din 
posesiunea proprietarului prin samovolnicie, uzurpare sau săvîrşirea altor infracţiuni împotriva voinţei sale.

În afară de acestea, revendicarea bunului de la posesorul de bună-credinţă care l-a dobîndit cu titlu oneros este 
posibilă în cazurile în care bunul a ieşit din posesiunea proprietarului contrar voinţei sale. 

Ieşirea bunurilor din posesiunea proprietarului sau din posesiunea persoanei căreia i-a fost transmis acest bun 
de către proprietar cu voinţa sa exclude posibiltatea revendicării bunurilor de la dobînditorul de bună-credinţă care 
le-a dobîndit cu titlu oneros. Dacă iniţial bunul a ieşit din posesiunea proprietarului cu acordul său (de exemplu, a 
fost dat în arendă, iar apoi vîndut ilegal de către arendaş unei terţe persoane, adică fără acordul proprietarului), el nu 
poate face obiectul revendicării, pentru că proprietarul nu a prevăzut reaua-credinţă a arendaşului, purtînd în acest 
caz răspunderea personală pentru consecinţele negative care au survenit ca rezultat al dării în arendă. Dobînditorul 
de bună-credinţă a procurat bunul de la arendaş fără nici o culpă.

Concluzia este că dacă proprietarul a transmis bunul în posesiunea altei persone, în baza unui contract de aren-
dă sau de depozit, iar ultima a abuzat de încrederea proprietarului şi a înstrăinat bunul către o altă persoană care 
este dobînditor de bună-credinţă, atunci proprietarul nu poate să revendice bunul din posesiunea dobînditorului. Însă 
proprietarul este în drept să înainteze acţiune în judecată împotriva persoanei căreia i-a încredinţat bunul în vederea 
reparării prejudiciului provocat. 

Potrivit art. 375 alin. (2) din Codul civil, dacă bunurile au fost dobîndite cu titlu gratuit de la o persoană care nu 
avea dreptul să le înstrăineze, proprietarul poate să-şi revendice bunurile în toate cazurile. Regula rezidă în faptul că 
bunurile dobîndite cu titlu gratuit de la o persoană care nu avea dreptul să le înstrăineze pot fi revendicate de către 
proprietar, chiar dacă dobînditorul este de bună-credinţă. Astfel, posesorul de bună-credinţă care a dobîndit bunul 
cu titlu gratuit este obligat să restituie bunul proprietarului în toate cazurile.

Art. 375 alin. (3) din Codul civil prevede temeiurile în baza cărora i se interzice proprietarului să-şi revendice 
bunurilor de la dobînditorul de bună-credinţă. Acesta nu poate revendica următoarele bunuri:
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- banii;
- titlurile de valoare la purtător;
- bunurile dobîndite la licitaţie.
Revendicarea banilor şi titlurilor de valoare la purtător este admisă numai în cazurile în care aceste bunuri sunt 

individualizate. Individualizarea lor se face prin fixarea numărului, a seriei sau a altor date de identificare. În acest 
caz, regimul juridic al banilor şi titlurilor de valoare la purtător este analogic regimului juridic al bunurilor individual 
determinate. Prin urmare, dacă banii şi titlurile de valoare la purtător nu au fost individualizate, ele nu pot fi revendi-
cate, dar proprietarul este în drept să ceară prin acţiune în judecată repararea prejudiciului. 

Bunurile pot fi revendicate de la dobînditorul de rea-credinţă în toate cazurile. În afară de acest fapt, posesorul 
de rea-credinţă trebuie să restituie veniturile obţinute sau pe care le putea obţine prin folosirea bunului revendicat, 
în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 312 din Codul civil.

La soluţionarea acestor categorii de cauze sunt aplicabile şi prevederile articolelor 311 şi 312 din Codul civil.
Acţiunea în revendicarea bunurilor din domeniului public este imprescriptibilă – art. 296 alin. (4) din Codul civil, iar ac-

ţiunea în revendicarea bunurilor proprietate privată se prescrie în termenul general de prescripţie – art. 267 din Codul civil.
Dreptul de a înainta acţiunea în revendicare aparţine în mod exclusiv proprietarului bunului imobil cu destinaţie 

de locuinţă, conform art. 374 alin. (1) din Codul civil. Reieşind din prevederile exhaustive ale articolelor 374 şi 375 
din Codul civil, doar proprietarii pot avea calitatea de reclamanţi, iar posesorii (arendaşii, locatarii) nu pot înainta 
acţiunea în revendicare, ei dispunînd de posibilitatea de a-şi apăra posesiunea în temeiul articolelor 308 şi 309 din 
Codul civil. Calitatea de pîrîţi va fi deţinută de către posesorii fără just titlu (detentorii precari). 

Efectele admiterii acţiunii în revendicare. Instanţa de judecată îl va obliga pe pîrît (posesorul neproprietar) să 
restituie bunul reclamantului (proprietarului) şi să se abţină de la orice faptă prin care ar aduce atingere exerciţiului 
normal şi deplin al dreptului de proprietate. Bunul se va transmite în natură şi liber de orice sarcină constituită de pîrît 
în favoarea unor terţe persoane.

Dacă bunul nu poate fi restituit în natură, prîtul este obligat să-i plătească reclamantului un echivalent bănesc.  
Dacă bunul revendicat a produs fructe, deosebim două cazuri: a) după cum pîrîtul a fost de buna-credinţă; b) după 
cum pîrîtul a fost de rea-credinţă. 
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Dacă pîrîtul posesor a fost de bună-credinţă, atunci are dreptul să păstreze fructele bunului în proprietatea sa. 
din interpretarea art. 307 alin. (2) din Codul civil, rezultă că buna-credinţă încetează la data introducerii acţiunii în 
revendicare, dar numai dacă acţiunea în revendicare va fi admisă. 

La cerere, instanţa trebuie să hotărască soarta veniturilor obţinute sau care puteau fi obţinute prin folosirea bu-
nului revendicat. Calculele cheltuielilor de reparaţie şi întreţinere a bunului necesare la momentul restituirii bunului 
din posesia nelegitimă se fac în conformitate cu prevederile articolelor 311 şi 312 din Codul civil, în funcţie de carac-
terul posesiunii de bună ori de rea-credinţă.

 Dacă pîrîtul posesor a fost de rea-credinţă, el va fi obligat să-i restituie reclamantului fructele în natură sau con-
travaloarea acestora – art. 312 alin. (1) din Codul civil. De asemenea, reclamantul va putea să-i ceară posesorului 
de rea-credinţă şi veniturile pe care le-ar fi obţinut ori trebuia să le obţină pe durata posesiunii. 

Potrivit art. 312 alin. (1) din Codul civil, posesorul de rea-credinţă trebuie să predea titularului de drept atît bunul, 
cît şi fructul bunului. El este obligat să compenseze contravaloarea fructelor pe care nu le-a obţinut din culpa sa. 
Aceste prevederi nu exclud alte pretenţii împotriva posesorului de rea-credinţă. (2) Posesorul de rea-credinţă poate 
cere compensarea cheltuielilor aferente bunului doar în cazul în care acestea, la momentul predării, duc la îmbogă-
ţirea titularului de drept. 

Proprietarul bunului este în drept să ceară posesorului de rea-credinţă nu numai fructele rale pe care le-a ob-
ţinut, ci şi veniturilepe care le-ar fi putut obţine prin folosirea judicioasă a bunului. Veniturile şi fructele se restituie 
proprietarului în natură dacă posesorul de rea-credinţă dispune de ele la momentul soluţionării cauzei. Dacă însă 
posesorul de rea-credinţă a folosit fructele, este obligat să dea proprietarului echivalentul valorii lor. 

Indiferent că a fost de bună sau de rea-credinţă, pîrîtul are dreptul să-i pretindă reclamantului restituirea cheltu-
ielilor necesare, adică a celor făcute pentru conservarea bunului, şi utile, adică a celor care au condus la sporirea 
valorii bunului. Cheltuielile utile se restituie doar în limita sporului de valoare a bunului stabilit la momentul obligării 
la restituire. 

Cheltuielile voluptuarii (de plăcere) făcute de către pîrît în privinţa bunului nu se restituie. În schimb, posesorul 
are dreptul să ridice acele lucrări, fără a deteriora bunul respectiv.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

1.2.9. Acţiuni privind 
înlăturarea încălcărilor care 
nu sunt legate de privarea de 
posesie (acţiunea negatorie).

•	actul care confirmă dreptul de propri-
etate (adeverinţe, certificate, contract-
ele de vînzare-cumpărare, de donaţie 
etc);
•	probele care confirmă că, prin acţiu-
nile sale, pîrîtul împiedică reclamantul 
să-şi exercite dreptul de folosinţă asu-
pra bunului. 

•	art. 376 din Codul civil.
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Dactylidi v. 
Grecia, 27 martie 2003; Mileva şi alţii 
v. Bulgaria, 25 noiembrie 2010.

Notă:
Acţiunea negatorie este o acţiune reală prin care reclamantul îi solicită instanţei de judecată să stabilească, prin 

hotărărea pe care o va pronunţa, că pîrîtul nu are nici un drept real (uzufruct, uz, abitaţie, servitute sau superficie) 
asupra bunului aflat în proprietatea sa, obligîndu-l astfel să înceteze exercitarea lui nelegitimă.

Această acţiune poate fi intentată în cazul în care proprietarului îi sunt aduse atingeri în exercitarea dreptului 
său de folosinţă şi de dispoziţie.

Acţinea negatorie poate fi intentată numai atunci cînd între proprietarul bunului şi terţ nu există un raport obligaţional.
Potrivit art. 376 din Codul civil, dacă dreptul proprietarului este încălcat altfel decît prin uzurpare sau prin privarea 

ilicită de posesiune, proprietarul îi poate cere autorului încetarea încălcării. El poate cere, de asemenea, despăgubiri 
pentru prejudiciul provocat. Pot fi solicitate despăgubiri şi în cazul în care nu se cere încetarea încălcării ori execu-
tarea acestei cerinţe este imposibilă.

Prin urmare, în cazul în care proprietarul bunului nu este deposedat de acest bun, dar terţa persoană îl împiedi-
că, prin acţiunile sale ilicite, să-şi exercite folosinţa şi dispoziţia asupra bunului, el poate intenta o acţiune negatorie, 
cerînd încetarea încălcării. 
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Asemenea litigii apar, de regulă, între vecinii-proprietari de terenuri, apartamente, case de locuit etc.
Art. 376 alin. (2) din Codul civil prevede posibilitatea înaintării acţiunii negatorii şi în cazul în care există vreun 

temei să se presupună că se vor face încălcări ulterioare.
În cazul înaintării acţiunii negatorii reclamant este proprietarul bunului – titularul dreptului de proprietate, fiindcă 

această acţiune este o acţiune petitorie. Art. 376 din Codul civil nu admite posibilitatea ca şi alte persoane cărora 
proprietarul le-a transmis posesiunea să înainteze acţiunea negatorie.

Astfel, acţiunea negatorie poate fi înaintată şi împotriva potenţialelor încălcări. Spre exemplu, proprietarul poate 
cere interzicerea construcţiei unui imobil de către vecin, în faza obţinerii autorizaţiei de construcţie, dacă se poate 
afirma cu certitudine că acest imobil se va construi în apropiere de imobilul său şi-i va umbri fereastra de vedere, 
lipsind astfel imobilul său de lumină.

Prin intermediul acţiunii negatorii este apărat dreptul de folosinţă al proprietarului. De exemplu, folosirea imobi-
lului poate fi împiedicată de faptul că în jurul acestuia sunt depozitate materiale pentru ridicarea unei clădiri sau a 
unui zid etc.

Înlăturarea piedicilor puse proprietarului în folosirea bunului său prin acţiunile ilicite ale pîrîtului, piedici existente la 
momentul înaintării acţiunii negatorii, constituie obiectul acestei acţiuni. Iată de ce acţiunea negatorie este imprescriptibilă.

Acţiunea negatorie este o acţiune reală, petitorie şi imprescriptibilă. Caracterul său petitoriu rezultă din faptul că 
se pune în discuţie existenţa dreptului real al pîrîtului.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

1.2.10. Acţiuni privind 
dreptul de vecinătate.

•	actul care confirmă dreptul de 
proprietate (adeverinţe, certificate, 
contractele de vînzare-cumpărare, 
de donaţie, certificatele de moşten-
itor etc);

•	articolele 377-394 din Codul civil;
•	Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului: Powell şi Rayner v. Regatul 
Unit, 21 februarie 1990;
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•	probele care confirmă faptul că 
pîrîtul, prin acţiunile sale, împiedică 
reclamantul să-şi exercite dreptul 
de proprietate asupra bunului.

Fredin (nr. 1) v. Suedia, 18 februarie 1991; Pine 
Valley Developments Ltd şi alţii v. Irlanda, 29 
noiembrie 1991; Lopez Ostra v. Spania, 9 de-
cembrie 1994; Guerra şi alţii v. Italia, 19 februa-
rie 1998; Athanassoglou şi alţii v. Elveţia [MC], 
6 aprilie 2000; Papastavrou şi alţii v. Grecia, 10 
aprilie 2003; Kyrtatos v. Grecia, 22 mai 2003; 
Hatton şi alţii v. Regatul Unit [MC], 8 iulie 2003; 
Moreno Gómez v. Spania, 16 noiembrie 2004; 
Öneryıldız v. Turcia, 30 noiembrie 2004; Taşkın 
şi alţii v. Turcia, 10 decembrie 2004; Fadeyeva 
v. Rusia, 9 iunie 2005; N.A. şi alţii v. Turcia, 11 
octombrie 2005; Luginbühl v. Elveţia (dec.), 17 
ianuarie 2006; Valico S.R.L. v. Italia (dec.), 21 
martie 2006; Giacomelli v. Italia, 2 noiembrie 
2006; Hamer v. Belgia, 27 noiembrie 2007; Fä-
gerskiöld v. Suedia (dec.), 28 februarie 2008; 
Borysiewicz v. Polonia, 1 iulie 2008; Turgut şi 
alţii v. Turcia, 8 iulie 2008; Tătar v. România, 27 
ianuarie 2009; Greenpeace e.V. şi alţii v. Ger-
mania (dec.), 12 mai 2009; Depalle v. France şi 
Brosset-Triboulet şi alţii v. Franţa [MC], 29 mar-
tie 2010; Deés v. Ungaria, 9 noiembrie 2010; 
Mileva şi alţii v. Bulgaria, 25 noiembrie 2010; 
Dubetska şi alţii v. Ucraina, 10 februarie 2011; 
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Apanasewicz v. Polonia, 3 mai 2011; Grimovska-
ya v. Ucraina, 21 iulie 2011; Zammit Maempel şi 
alţii v. Malta, 22 noiembrie 2011; Kolyadenko şi 
alţii v. Rusia, 28 februarie 2012; Martinez Mar-
tinez şi María Pino Manzano v. Spania, 3 iulie 
2012; Flamenbaum şi alţii v. Franţa, 13 decem-
brie 2012; Bor v. Ungaria, 18 iunie 2013; Dze-
myuk v. Ucraina, 4 septembrie 2014; Chiş v. 
România (dec.), 9 septembrie 2014.

Notă:
Dreptul de proprietate este cel mai important drept patrimonial al persoanelor fizice şi persoanelor juridice. Nefi-

ind un drept cu caracter absolut, acesta trebuie exercitat ţinîndu-se cont de dispoziţiile legale şi de interesele terţilor.
Toate limitările dreptului de proprietate trebuie să respecte condiţiile restrîngerii exerciţiului unor drepturi sau al 

unor libertăţi prevăzute de articolul 54 din Constituţia Republicii Moldova. Acestea trebuie să aibă o legătură raţiona-
lă cu cel puţin unul din următoarele scopuri legitime: protecţia securităţii naţionale, a integrităţii teritoriale, a bunăs-
tării economice a ţării, a ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, 
libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi 
imparţialităţii justiţiei. Limitările aplicate dreptului de proprietate trebuie să respecte regula ingerinţei minime. Regula 
ingerinţei minime presupune existenţa altor măsuri care au o legătură raţională cu cel puţin unul din scopurile legi-
time, apte să-l realizeze la acelaşi nivel, din punct de vedere calitativ şi cantitativ. Odată parcurse cele două teste 
– testul legăturii raţionale şi testul ingerinţei minime, trebuie stabilit caracterul proporţional al limitării, prin efectuarea 
testului punerii în balanţă. Acest test, presupune compararea prejudiciului cu beneficiile, compararea importanţei 
sociale generale a scopului (securitatea naţională, ordinea publică ş.a.) cu importanţa socială generală a prevenirii 
prejudicierii dreptului de proprietate. În acest sens, analiza proporţionalităţii reprezintă un instrument conceput pen-
tru stabilirea unui echilibru echitabil între interesul particular şi interesul public, iar limitarea dreptului de proprietate 
trebuie evaluată cu ajutorul acesteia.
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În afară de articolul 54, trebuie avut în vedere şi art. 46 alin. (5) din Constituţie prevede că: Dreptul de proprietate 
privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului înconjurător şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum 
şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului.

Limitările dreptului de proprietate se pot stabili: 
- prin lege;
- prin convenţie;
- prin stabilirea legală a inalienabilităţii bunului;
- prin hotărîre judecătorească.
Limitările dreptului de proprietate stabilite de lege.
Art. 315 alin. (3) din Codul civil prevede că dreptul de proprietate poate fi limitat prin lege sau de drepturile unui 

terţ. Aceste limite pot urmări fie într-un interes public, fie un interes privat. Acest lucru se explică prin formularea 
foarte vastă a limitărilor dreptului de proprietate.

Limitările legale aduse proprietăţii pentru protejarea unui inters public sunt numeroase şi se referă în special la 
construcţiile edificate sau needificate. Printre acestea menţionăm: 

- limitările în interes edilitar şi de estetică urbană. Aceste construcţii se vor realiza numai cu respectarea auto-
rizaţiei de construcţie şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor. Autorizaţiile de construcţie 
se realizează cu respectarea dispoziţiilor de urbanism.

 - limitările care urmăresc protejarea sănătăţii publice. Acestea presupun respectarea unor obligaţii privind igiena 
construcţiilor, canalizarea, protecţia mediului înconjurător etc.

- limitările în interes cultural, istoric şi arhitectural. Pentru realizarea unor construcţii în zonele asupra cărora s-a 
instituit un anumit regim de protecţie va fi necesar avizul organelor competente. 

- limitările în interes de apărare a ţării. De exemplu, crearea unor zone militare ori implementarea unor măsuri în 
vederea protecţiei aeroporturilor, porturilor ori altor obiective economice sau de interes general.

- limitările privind anumite bunuri mobile cu circulaţie civilă redusă. Există anumite bunuri mobile care nu pot fi 
vîndute liber de către particulari, ori nu pot fi folosite decît în anumite condiţii, cum sunt: medicamentele şi substanţele 
toxice sau psihotropice; armele şi muniţiile; bunurile din fondul arhivistic; bunurile din patrimoniul naţional cultural etc. 
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Limitările legale care urmăresc realizarea unui interes privat şi care decurg din raporturile de vecinătate. Rapor-
turile juridice de vecinătate sunt reglementate în articolele 377-393 din Codul civil. Aceste limitări ale dreptului de 
proprietate decurg din îndatoririle pe care le au proprietarii unor imobile vecine în privinţa administrării proprietăţii lor 
în raport cu interesele vecinilor lor. 

Astfel, Codul civil prevede o serie de obligaţii în sarcina proprietarilor de teren, obligaţii care au ca scop realiza-
rea unor raporturi fireşti de vecinătate.

Dintre acestea, distingem: obligaţia de respect reciproc. Această obligaţie este prevăzută de art. 377 din Codul 
civil şi presupune că, pe lîngă respectarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege, proprietarii terenurilor veci-
ne sau ai altor bunuri imobile învecinate trebuie să se respecte reciproc. O asemenea obligaţie poartă un caracter 
general. Norma în discuţie este incidentă ori de cîte ori nu există o prevedere expresă care să impună restricţii în 
exercitarea dreptului de proprietate. Obligaţia de respect reciproc (sau de bună-vecinătate) exclude abuzul de drept. 
Prin urmare, dreptul de proprietate trebuie exercitat astfel încît să nu se facă abuz de acesta. Pornind de la art. 
377 din Codul civil, se poate susţine că este interzisă exercitarea dreptului de proprietate în scopul vătămării sau 
prejudicierii vecinului. De asemenea, este interzisă exercitarea dreptului de proprietate de o manieră excesivă şi 
nerezonabilă, contrară bunei-credinţe. Chiar exercitarea dreptului de proprietate cu bună-credinţă este o dovadă a 
conformării cu dispoziţiile art. 377 din Codul civil, adică a îndeplinirii obligaţiei de respect reciproc, indispensabil în 
raporturile de vecinătate. În sensul art. 377 din Codul civil, se consideră vecin orice teren sau imobil de unde se pot 
produce influenţe reciproce.

Influenţa vecină admisibilă. Art. 378 din Codul civil reglementează limitele influenţelor pe care trebuie să le su-
porte vecinul. 

Astfel, art. 378 alin. (1) din Codul civil prevede că proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu poate in-
terzice influenţa pe care o exercită asupra bunului său gazul, aburul, mirosul, funinginea, fumul, zgomotul, căldura, 
vibraţia sau o altă influenţă similară provenită din terenul vecin, dacă nu împiedică proprietarul în folosirea bunului 
sau dacă încalcă nesemnificativ dreptul acestuia. În raporturile de vecinătate, asemenea influenţe se numesc incon-
venienţe reciproce normale, datorate exercitării dreptului de proprietate. În conformitate cu această normă, fiecare 
vecin are obligaţia de a suporta inconvenienţele normale. 
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Dacă aceste influenţe sunt considerabile, adică anormale, proprietarul deranjat de acestea îi poate cere proprie-
tarului de teren vecin, care este sursa influenţei, o compensaţie corespunzătoare în formă bănească, potrivit art. 378 
alin. (2) din Codul civil. Vor fi anormale influenţele care depăşesc exercitarea obişnuită a dreptului de proprietate în 
localitatea respectivă şi limitele economice admisibile.

Proprietarul nu poate cere despăgubiri în cazul în care nici influenţele normale enumerate la art. 378 alin. (1) din 
Codul civil nu-1 împiedică să-şi folosească bunul sau îi limitează nesemnificativ dreptul său.

Pe de altă parte, inconvenienţele normale, denumite „influenţe vecine admisibile”, pot avea o intensitate mai 
mare, adică pot fi considerabile. În conformitate cu art. 378 alin. (2) din Codul civil, proprietarul de teren sau de un 
alt bun imobil va trebui să suporte influenţa pe care o exercită asupra bunului său gazul, aburul, mirosul, funinginea, 
fumul, zgomotul, căldura, vibraţia sau alţi factori proveniţi din terenul vecin, chiar dacă influenţa este considerabilă. 
Proprietarul va trebui să suporte influenţa considerabilă doar în cazul în care aceasta este produsă de folosinţa 
obişnuită a terenului vecin şi nu poate fi înlăturată prin măsuri justificate economic [art. 378 alin. (2) din Codul civil]. 
Raţionamentul îşi are fundamentul în art. 378 alin. (2) din Codul civil, care prevede: dacă este obligat să suporte 
o asemenea influenţă şi dacă aceasta depăşeşte folosirea recunoscută obişnuită în localitatea respectivă şi limi-
tele economice admisibile, proprietarul poate cere proprietarului de teren care cauzează influenţă o compensaţie 
corespunzătoare în formă bănească. Aşadar, nu în toate cazurile poate fi acordată recompensă pentru influenţă 
considerabilă. Persoana beneficiază de acest drept doar atunci cînd influenţa considerabilă: depăşeşte folosirea 
recunoscută obişnuită în localitatea respectivă şi limitele economice admisibile.

Ingerinţa inadmisibilă. Obligaţia ca prin realizarea unei lucrări să nu se atenteze în mod inadmisibil asupra tere-
nului vecinului, prevăzută art. 379 alin. (1) din Codul civil. Prin instituirea unei astfel de obligaţii, legislatorul a urmărit 
protejarea interselor generale ale comunităţii prin respectarea cerinţelor arhitectonice, impuse de normele de interes 
public. Adesea, particularii se simt lezaţi de efectele normelor emise de organele competente, considerînd aceste 
reguli neîntemeiate. 

În general, pentru cultivarea plantelor pe un teren liber nu se cer autorizaţii, însă pentru construirea imobilelor 
de orice tip, statul impune astfel de autorizaţii. Construcţia poate demara numai după ce proprietarul a obţinut auto-
rizaţia de la organul competent. Eliberarea ei este condiţionată de prezentarea unor acte: certificatul de urbanism, 
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documentaţia de releveu, expertiza tehnică, extrasul din documentaţia urbanistică, studiul de fundamentare, datele 
privind prospecţiunile geologice, ridicările topo-geodezice.

Autorizarea de către stat a construcţiei nu are drept scop împiedicarea particularilor în realizarea demersurilor 
lor. Această procedură are două scopuri: prevenirea contruirii de către proprietar pe un teren neadecvat, afectat de 
aluviuni, ape freatice etc. şi protejarea intereselor generale ale comunităţii, prin respectarea cerinţelor arhitectonice, 
impuse de normele de drept public. Proprietarii care nu sunt de acord cu aceste măsuri se pot adresa în justiţie, 
fundamentîndu-şi acţiunile pe art. 379 alin. (1) din Codul civil. 

Dacă art. 379 alin. (1) din Codul civil este vorba de posibilitatea interzicerii construcţiei, alin. (2) al aceluiaşi arti-
col reglementează situaţia în care o construcţie, ridicată cu respectarea cerinţelor referitoare la distanţă, afectează 
în mod inadmisibil terenul vecin. Demolarea unei asemenea construcţii este posibilă doar dacă afectarea inadmisi-
bilă se produce în mod evident.

Limitele legale de exercitare a dreptului de proprietate care rezultă din raporturile de vecinătate. 
Folosirea apelor. Apele pot face atît obiectul domeniului privat, cît şi obiectul domeniului public. Această afirmaţie 

îşi are fundamentul în Constituţie, la art. 127 alin. (4), care prevede că doar apele folosite în interes public sunt con-
siderate bunuri ale domeniului public, fapt care presupune că celelalte ape sunt considerate bunuri ale domeniului 
privat.

Codul civil reglementează la articolele 381-386 relaţiile care pot să apară între vecini, ca rezultat al folosirii ape-
lor. Potrivit acestor articole, proprietarul unui teren este obligat să permită scurgerea apelor naturale dintr-un fond 
superior, precum ar fi apele provenite din ploi sau dintr-un izvor. Prejudiciile provocate de această scurgere vor fi 
suportate de către proprietarul terenului. Însă acesta are posibilitatea să se adreseze instanţei de judecată pentru a 
i se autoriza efectuarea lucrărilor necesare de deviere a cursurilor apelor, astfel ca, în trecerea lor pe terenul său, să 
nu provoace pagube solului sau lucrărilor edificate pe acesta. Efectuarea acestor lucrări, pe terenul său, nu trebuie 
să agraveze situaţia terenului inferior, prin scurgerea acestor ape art. 381 alin. (3) din Codul civil. Mai mult, dacă 
scurgerea apelor nu este naturală, ci provocată de proprietarul terenului superior, proprietarul terenului inferior va 
avea dreptul la o despăgubire faţă de acesta indiferent dacă, ca urmare a lucrărilor efectuate pe terenul superior, apa 
va fi sau nu direcţionată într-un şanţ sau un curs de apă. Proprietarul terenului superior va fi obligat la despăgubire, 
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date fiind scurgerea apei de pe terenul superior şi cheltuielile suportate de proprietarul fondului inferior cu efectua-
rea lucrării şi a captării apei scurse de pe fondul superior, precum şi întreţinerea şanţului sau a cursului apei. Însă 
proprietarul terenului inferior nu-i va putea interzice proprietarului terenului superior să redirecţioneze apa în acest 
şanţ sau curs de apă. 

Din art. 381 din Codul civil pot fi deduse regulile generale de folosuire a apelor. Astfel, o primă regulă din alin. (1) 
stabileşte următoarele: Cursurile de apă şi pînza freatică din mai multe terenuri nu pot fi deviate sau manipulate de 
proprietarul oricărui teren astfel încît cantitatea sau calitatea apei să fie modificată în dezavantajul proprietarului unui 
alt teren. Această regulă îi permite proprietarului de teren să folosească apele şi pînza freatică. Ea însă nu trebuie 
să prejudicieze proprietarul unui alt teren. 

O a doua regulă generală poate fi dedusă din alin. (2): Proprietarul terenului inferior nu poate împiedica în nici un 
fel curgerea firească a apelor provenite de pe terenul superior. Dacă însă o scurgere de apă de pe terenul superior 
îi provoacă prejudicii terenului inferior, proprietarul acestuia poate efectua lucrări de schimbare a cursului apei. Lu-
crările pot fi efectuate doar în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, cheltuielile fiind suportate de proprietarul terenului 
inferior. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 381 alin. (3) din Codul civil, proprietarul terenului superior este 
obligat să nu efectueze nici o lucrare de natură să agraveze situaţia terenului inferior.

Art. 382 din Codul civil reglementează reguli speciale de folosire a apei. Alin. (1) al acestui articol prevede că 
proprietarul terenului inferior nu poate împiedica curge rea provocată de proprietarul terenului superior sau de alte 
persoane, aşa cum este cazul apelor care ţîşnesc pe acest din urmă teren, datorită unor lucrări subterane întreprinse 
de proprietarul terenului superior, cazul apelor provenite din secarea terenurilor mlăştinoase, al apelor folosite în-
tr-un scop casnic, agricol sau industrial, însă numai dacă această curgere precedă vărsarea într-un curs de apă sau 
într-un şanţ. Astfel, spre deosebire de art. 381 din Codul civil, art. 382, nu se referă la scurgerea firească a apelor, 
ci la scurgerea apelor provocată de proprietar, la apele care ţîşnesc din cauza unor lucrări subterane întreprinse de 
proprietarul terenului superior, la scurgerile provocate de secarea terenurilor mlăştinoase etc. Totodată, proprietarul 
terenului inferior este obligat să admită scurgerea apelor din terenul superior provocată de acţiunile proprietarului 
acestuia doar dacă această scurgere precedă vărsarea într-un curs de apă sau într-un şanţ. Pe de altă parte, în 
conformitate cu art. 382 alin. (2) din Codul civil, proprietarul terenului superior este obligat să aleagă mijloacele de 
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scurgere care ar aduce prejudicii minime terenului inferior. De asemenea, proprietarul terenului superior trebuie să-i 
plătească proprietarului terenului inferior despăgubiri pentru prejudiciile care îi vor fi provocate de scurgerea apelor, 
despăgubiri care trebuie să fie juste şi plătite în prealabil.

Din art. 382 din Codul civil rezultă că proprietarul terenului inferior nu poate să împiedice scurgerea de ape 
provocată de proprietarul terenului superior în cazul în care pe terenul inferior nu se află construcţii şi alte obiective 
enumerate la alin. (3). Astfel, ori de cîte ori pe terenul inferior se vor afla construcţii, împreună cu grădina şi curtea 
aferentă, sau un cimitir, acest teren nu poate fi supus unor scurgeri de apă provocate de proprietarul terenului supe-
rior, deoarece există un risc pentru construcţiile amplasate pe terenul inferior. din aceste considerente legislatorul a 
admis, la art. 382 alin. (3) din Codul civil, posibilitatea ca proprietarul terenului inferior să împiedice scurgerea apei 
de pe terenul superior.

Chiar dacă aduce prejudicii, scurgerea apelor naturale de pe terenul superior trebuie suportată de către pro-
prietarul acestuia, care însă are posibilitatea de a se adresa instanţei pentru a i se autoriza efectuarea lucrărilor de 
schimbare a cursului acestor ape, evitînd astfel producerea de prejudicii (art. 381 din Codul civil). Dacă scurgerea 
apelor nu este naturală, ci provocată de proprietarul terenului superior, proprietarul terenului inferior nu o va putea 
împiedica dacă apele se revarsă într-un alt curs de apă sau într-un şanţ. În acest caz însă, proprietarul terenului 
inferior va fi îndreptăţit la plata unei juste şi prealabile despăgubiri din partea proprietarului de teren superior (art. 
382 din Codul civil).

Articolele 383 şi 384 din Codul civil reglementează situaţiile în care proprietarul captează apa, instituind cîteva 
obligaţii în sarcina proprietarului pe al cărui teren există surplusul de apă. De exemplu, proprietarul care vrea să 
folosească pentru irigarea terenului său apele naturale şi artificiale de care poate dispune în mod efectiv are dreptul 
să facă, pe cheltuiala sa exclusivă, pe terenul riveran opus, lucrări utile de captare a apei (art. 383 din Codul civil). 
Proprietarul terenului care are surplus de ape este obligat, în conformitate cu art. 384 din Codul civil, să ofere acest 
surplus proprietarului care nu poate procura apa necesară terenului său altfel decît cu suportarea unor cheltuieli 
excesive. La rîndul său, beneficiarul surplusului de apă este obligat să plătească o despăgubire justă şi prealabilă. 

Art. 385 din Codul civil se referă la apa de izvor, i.e. la posibilitatea folosirii acesteia de către proprietarii tere-
nurilor vecine. În acest articol sunt stabilite două reguli. Astfel, alin. (1) se referă la posibilitatea proprietarului pe al 
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cărui teren se află un izvor să folosească apa după cum doreşte, însă ţinînd cont de drepturile dobîndite asupra apei 
de izvor de către proprietarul terenului inferior. din acest alineat coroborat cu art. 317 din Codul civil, se deduce că 
proprietarul terenului cu izvor este şi proprietarul apei acestuia. Pornind de la art. 315 alin. (3) din Codul civil şi de la 
art. 385 alin. (1) din Codul civil, rezultă că proprietarul terenului cu izvor, proprietar al apei acestuia, o poate utiliza 
cu condiţia de a nu aduce atingere drepturilor dobîndite de către proprietarul terenului inferior. În art. 385 alin. (1) din 
Codul civil nu este indicat de care drepturi dobîndite ale proprietarului terenului inferior trebuie să ţină cont proprieta-
rul terenului pe care se află izvorul. Se are în vedere orice drept dobîndit de proprietarul terenului inferior, fie că este 
vorba de un drept dobîndit prin act juridic, fie că este vorba de un drept dobîndit prin uzucapiune.

Art. 385 alin. (2) din Codul civil dispune că proprietarul terenului pe care se află izvorul nu poate să-i schimbe 
cursul, dacă prin această schimbare ar lipsi locuitorii unei localităţi de apă pentru necesităţile curente. Acest articol 
limitează dreptul de proprietate pe care îl are proprietarul de teren asupra apei din izvor. Conform acestei reguli, pro-
prietarul nu doar că nu poate schimba cursul apei, ci nici nu poate priva locuitorii unei localităţi de folosinţa apei, cum 
este cazul poluărilor cu substanţe nocive. Necesităţile curente presupun folosirea unei ape de absolută trebuinţă, 
pentru menaj şi pentru adăpatul vitelor, nu şi pentru alte necesităţi. Locuitorii unei localităţi nu pot invoca prevederile 
art. 385 alin. (2) din Codul civil pe motiv că apa le-ar fi fost necesară pentru proprietăţile ei curative (a se vedea, mu-
tatis mutandis, situaţia din cazul Kyrtatos v. Grecia, 22 mai 2003). Aceste prevederi sunt aplicabile şi în cazul în care 
locuitorii îşi pot procura apa necesară săpînd fîntîni. Dispoziţia art. 385 alin. (2) din Codul civil se referă la orice fel 
de izvor, indiferent de debitul lui, cu condiţia ca acesta să fie o apă curgătoare, nu însă şi la apele din fîntîni, iazuri, 
mlaştini etc. Astfel, legea instituie o limitare a dreptului de proprietate pentru protecţia intereselor unei colectivităţi. 
Prin urmare, dreptul de a folosi apele dintr-un izvor nu poate fi revendicat de unul sau mai mulţi locuitori izolaţi numai 
în folosul lor.

Picatura streşinii. Art. 386 din Codul civil se referă la picătura streşinii: Acoperişul trebuie să fie construit astfel 
încît apa, zăpada sau gheaţa să cadă exclusiv pe teritoriul proprietarului. Conform art. 386 din Codul civil, proprie-
tarul este obligat să-şi construiască acoperişul astfel încît streaşina acestuia să nu permită scurgerea sau căderea 
apei, zăpezii sau gheţii pe teritoriul vecin. Rezultă că un proprietar nu are dreptul să facă o streaşină care să dea în 
teritoriul vecinului. Pentru a se conforma cerinţei legale, el trebuie să ridice peretele său la o distanţă suficientă de 
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fondul vecin pentru ca apa, zăpada sau gheaţa să cadă de pe streaşină doar pe teritoriul său. Dacă apa, zăpada 
sau gheaţa cad din streaşină pe terenul său, proprietarul nu este obligat să împiedice extinderea acestora pe terenul 
vecin. Concluzia rezultă din conţinutul art. 381 alin. (2) din Codul civil, potrivit căruia proprietarul terenului inferior 
nu poate împiedica în nici un fel scurgerea firească a apelor provenite de pe terenul superior, ceea ce înseamnă că 
este obligat să suporte scurgerea naturală a apelor. Însă proprietarul trebuie să ia măsuri ca apa, zăpada sau gheaţa 
să nu provoace, prin infiltrare, vreun prejudiciu construcţiei vecinului său (de exemplu, porţiunii pavate pe care se 
scurge apa de pe streaşină).

O persoană poate construi însă o streaşină din care să cadă apa, zăpada sau gheaţa pe un teren al cărui co-
proprietar este.

Proprietarul poate să lase ca apa, zăpada sau gheaţa să cadă pe proprietatea vecină, dar numai în cazul în care 
a dobîndit acest drept prin titlu, adică prin înţelegere cu proprietarul vecin, ceea ce constituie o servitute de scurgere 
a apelor.

Prevederile art. 386 din Codul civil sunt aplicabile atît în cazul localităţilor rurale, cît şi în cazul localităţilor urbane, 
deoarece legea nu distinge.

În prevederile art. 386 din Codul civil, legislatorul reflectă unul dintre principiile generale în materie de proprie-
tate, conform căruia persoana are dreptul să facă orice pe proprietatea sa, cu o singură condiţie: să nu prejudicieze 
drepturile vecinului său.

 Regimul juridic al fructelor căzute, al rădăcinilor şi al ramurilor de pe terenul vecin este reglementat de articolele 
387 şi 388 din Codul civil. Astfel, art. 387 din Codul civil prevede că fructele căzute din pomi sau arbuşti pe terenul 
vecin se consideră fructe de pe acel teren.

Conform art. 387 din Codul civil, dreptul de proprietate asupra fructelor căzute din pomi sau arbuşti este al 
proprietarului terenului pe care au căzut. Soluţia dată de lege rezultă din regula accesiunii, în baza căreia tot ceea 
ce uneşte bunul ori se încorporează în acesta îi revine proprietarului. Excepţia de la această regulă rezultă din pre-
vederile art. 391 alin. (3) din Codul civil, în temeiul cărora proprietarul terenului vecin trebuie să-i permită vecinului 
accesul pe terenul său ca să ridice fructele care, dată fiind existenţa unei forţe naturale sau a unei forţe majore, au 
căzut pe terenul vecin. 
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Prevederile art. 387 din Codul civil se aplică doar în cazul fructelor căzute, pentru că cele de pe ramurile care se 
întind pe proprietatea vecinului aparţin proprietarului pomului. Dacă nu recurge în acest caz la prerogativele confe-
rite de art. 388 din Codul civil, proprietarul terenului este obligat, în condiţiile prevăzute la art. 391 alin. (1) din Codul 
civil, să permită accesul proprietarului de pom pe terenul său, pentru ca acesta să-şi culeagă fructele.

Dacă art. 387 din Codul civil se referă la fructele căzute pe terenul vecin, art. 388 din Codul civil se referă la ră-
dăcinile şi ramurile de pe terenul vecin. Conform art. 388 alin. (1) din Codul civil, proprietarul terenului poate să taie 
şi sî-şi oprească rădăcinile de arbori şi de arbuşti care au pătruns la el de pe terenul vecin. Prin urmare, indiferent 
de faptul dacă plantaţiile (arborii sau arbuştii) sunt sădiţi la o distanţă reglementară sau cu încălcarea distanţei pre-
văzute la art. 389 din Codul civil, proprietarul terenului poate să taie şi să-şi oprească rădăcinile care au pătruns la el 
de pe terenul vecin. Aceeaşi regulă este aplicabilă şi ramurilor de arbori şi de arbuşti ce atîrnă de pe terenul vecin. 
Totuşi, dreptul de a tăia şi a opri rădăcinile şi crengile ce vin de pe terenul vecin poate fi exercitat doar dacă rădăcinile 
şi ramurile împiedică folosirea terenului pe care au pătruns (art. 388 alin. (2) din Codul civil).

Distanţa pentru construcţii, lucrări sau plantaţii. Potrivit art. 389 alin. (1) din Codul civil: orice construcţie, lucrare 
sau plantaţie se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanţe minime faţă de linia de 
hotar, conform legii, regulamentului de urbanism sau, în lipsă, conform obiceiului locului, astfel încît să nu se aducă 
atingere drepturilor proprietarilor vecini. În privinţa construcţiilor, obligaţia de a nu construi decît la o anumită distanţă 
poate fi stabilită de lege, de regulamentele de urbanism, iar în lipsa acestora, de obiceiul locului. 

Codul civil nu prevede care ar fi distanţa necesară pentru construcţiile ridicate pe terenul vecin, ceea ce înseam-
nă că, prin reglementări particulare, este instituită obligaţia de a nu construi decît la o anumită distanţă faţă de linia 
de hotar dintre terenurile vecine sau de a efectua anumite lucrări sau plantaţii la o distanţă stabilită de legile speciale, 
de regulamentul de urbanism sau, în lipsa acestora, de obiceiul locului. 

Dacă art. 389 din Codul civil nu face referiri exprese la distanţa dintre construcţii, lăsînd ca aceasta să fie stabilită 
de legi, regulamente sau de obiceiul locului, în privinţa distanţei la care trebuie sădiţi arborii, legislatorul stabileşte că 
ea nu poate fi mai mică de doi metri, de la linia de hotar. Această distanţă minimă se referă doar la arborii mai mari 
de doi metri. din art. 389 alin. (2) din Codul civil, care prevede că arborii, cu excepţia celor mai mici de doi metri, a 
plantaţiilor şi a gardurilor vii, trebuie sădiţi la distanţa stipulată de lege, de regulamentul de urbanism sau de obice-
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iul locului, dar care să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar, rezultă că legea, regulamentul de urbanism sau 
obiceiul locului pot stabili o distanţă mai mare de 2 metri de hotar. 

În art. 389 alin. (3) din Codul civil sunt reglementate consecinţele sădirii arborilor la o distanţă mai mică decît cea 
legală. În asemenea situaţii, proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori tăierea la înălţimea cuvenită 
a arborilor, plantaţiilor ori gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sunt ridicate. Aşadar, art. 
389 alin. (3) din Codul civil nu se referă şi la consecinţele nerespectării distanţei. În lipsa unor reglementări exprese 
referitoare la consecinţele nerespectării distanţei prevăzute pentru construcţii, sunt incidente dispoziţiile art. 390 din 
Codul civil.

Depăşirea hotarului terenului învecinat în cazul construcţiei. Art. 390 din Codul civil care se referă la depăşirea 
hotarului terenului învecinat în cazul construcţiei trebuie să fie coroborat cu prevederile art. 317 şi 329 din Codul 
civil, conform cărora tot ceea ce uneşte bunul ori se încorporează în el ca urmare a faptei proprietarului, a unei 
alte persoane ori ca urmare a unui caz fortuit îi revine proprietarului de teren, dacă legea nu prevede altfel. Aşadar, 
potrivit regulii generale, cel care a construit depăşind limita terenului său nu va dobîndi drept de proprietate asupra 
construcţiei amplasate pe terenul vecin. Dobîndirea dreptului de proprietate în asemenea cazuri este reglementată 
în art. 329 din Codul civil. Art. 390 din Codul civil nu se referă la dreptul de proprietate asupra unei construcţii am-
plasate pe două terenuri ce aparţin la doi proprietari diferiţi, ci la alte raporturi dintre proprietarii de terenuri vecine. 

Prin urmare, în conformitate cu art. 390 alin. (1) din Codul civil, dacă proprietarul unui teren, cu ocazia ridicării 
unei construcţii, a construit dincolo de limita terenului său, fără a i se putea imputa premeditarea sau culpa gravă, 
vecinul trebuie să tolereze încălcarea hotarului dacă nu a obiectat pînă sau imediat după depăşirea limitei. Vecinul 
va fi obligat să tolereze încălcarea hotarului său doar dacă cel care a construit este un constructor de bună-credinţă 
sau dacă este o persoană căreia nu i se putea imputa premeditarea sau culpa gravă. O asemenea situaţie poate să 
apară atunci cînd proprietarul care a construit atît pe terenul său, cît şi pe terenul străin nu cunoştea şi nici nu putea 
să cunoască faptul că el construieşte şi pe un teren străin.

Dacă nu poate cere demolarea construcţiei, vecinul prejudiciat este îndreptăţit la plata unei despăgubiri, tolerînd 
încălcarea hotarului. Mărimea ei se stabileşte prin acordul vecinilor, iar în lipsa unui acord, prin hotărîre judecăto-
rească. În conformitate cu art. 390 alin. (2) din Codul civil, despăgubirea se plăteşte anual, cu anticipaţie.
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Vecinul prejudiciat are, în conformitate cu art. 390 alin. (3) din Codul civil, şi o altă opţiune, aceea de a pretinde 
preţul porţiunii de teren pe care s-a construit în schimbul transmiterii proprietăţii ei. Acest fapt presupune că proprie-
tarul terenului care a ridicat o construcţie dincolo de limitele lui poate fi obligat să cumpere lotul pe care a construit.

Accesul pe un teren străin. O altă situaţie de limitare a dreptului de proprietate o reprezintă obligaţia proprieta-
rului de a suporta accesul proprietarului vecin pentru întreţinerea construcţiilor sau plantaţiilor sale, art. 391 alin. (1) 
din Codul civil. Accesul este realizabil numai după înştiinţarea prealabilă, printr-un aviz scris sau verbal. Proprietarul 
care este obligat să permită accesul pe terenul său poate să ceară compensarea prejudiciului cauzat prin acest 
fapt şi restabilirea terenului în starea anterioară, conform art. 391 alin. (2) din Codul civil. Dacă un bun a pătruns pe 
terenul său din cauza unei forţe majore sau a unei forţe naturale, proprietarul trebuie să permită căutarea şi ridica-
rea bunului nu numai vecinului, ci şi altor persoane interesate, potrivit art. 391 alin. (3) din Codul civil (de exemplu, 
autorităţilor publice locale).

O primă reglementare se referă la situaţiile în care proprietarul construcţiilor sau al plantaţilor trebuie să utilizeze 
terenul vecin pentru întreţinerea construcţiilor şi plantaţiilor care îi aparţin. Pentru a avea acces pe terenul vecin în 
vederea întreţinerii construcţiilor sau plantaţiilor sale, proprietarul trebuie să-l înştiinţeze pe vecin în scris sau verbal 
că urmăreşte acest lucru. Astfel, art. 391 alin. (1) din Codul civil prevede că orice proprietar este obligat ca, după 
primirea unui aviz scris sau verbal, să-i permită vecinului accesul pe teritoriul său, după caz, pentru efectuarea şi 
întreţinerea unei construcţii, plantaţii şi efectuarea unor alte lucrări pe terenul vecin. Proprietarul terenului i-ar putea 
cere vecinului său să indice în aviz data şi timpul necesar pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere a construcţiilor 
sau plantaţiilor sale.

Conform art. 391 alin. (2) din Codul civil, proprietarul care este obligat să permită accesul pe teritoriul său are 
dreptul la compensarea prejudiciului cauzat prin  acest fapt şi la restabilirea terenului în starea anterioară. Legea in-
dică posibilitatea reparaţiei doar a prejudiciului cauzat prin accesul pe  teren. În toate cazurile, cel care a avut acces 
pe teren străin poate fi obligat şi la restabilirea terenului în starea sa anterioară.  Proprietarul este obligat să permită 
accesul pe terenul său nu doar vecinului, ci şi altor persoane dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 391  
alin. (3) din Codul civil. Astfel, această prevedere legală dispune că, în cazul în care, datorită unei forţe naturale sau 
unei forţe majore, un bun a pătruns pe un teren străin sau  a fost transportat acolo, proprietarul terenului trebuie să 
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permită căutarea  şi ridicarea bunului, dacă nu a purces el însuşi la căutare sau la restituire. Aşadar, pe un teren pot 
pătrunde nu doar bunurile vecinului, ci şi ale  altor persoane, dacă acest lucru are loc din cauza unei forţe naturale 
sau forţe majore. De exemplu, inundaţiile sau furtunile pot duce anumite bunuri pe alte terenuri.

Proprietarul terenului pe care au nimerit bunuri străine din cauza unei forţe naturale sau forţe majore, are la 
dispoziţie două posibilităţi: 

a) să ad mită accesul proprietarului bunului pe terenul său pentru căutarea şi ridicarea bunului; 
b) să găsească bunul şi să-1 predea proprietarului.
În teza finală a art. 391 alin. (3) din Codul civil, s-a dispus că proprietarul terenului poate cere ridicarea bunului 

străin şi aducerea terenului în situaţia anterioară. Deducem de aici că proprietarul bunului va fi obligat, la cererea 
proprietarului  de teren, să-şi ridice bunul, iar în cazul în care, ca urmare a ridicării, terenului i se vor cauza prejudicii, 
proprietarul bunului va fi obligat la reparaţia acestora. 

Totodată, prevederea art. 391 alin. (3) din Codul civil potrivit căreia bunul continuă să aparţină proprietarului său, 
cu excepţia cazului cînd acesta renunţă la el, coroborată cu art. 317 din Codul civil, permite extragerea unei excepţii 
de la regula generală care prevede că tot ceea ce uneşte bunul ori se încorporează în el îi revine proprietarului aces-
tuia. Astfel, în cazul în care, din cauza unei forţe majore sau unei forţe naturale, bunul pătrunde pe un teren străin, 
acesta va continua să-i aparţină proprietarului său şi nu proprietarului de teren.

Dacă alin. (l)-(3) din art. 391 din Codul civil se referă pur şi simplu la accesul pe un teren străin, alin. (4) insti-
tuie o obligaţie pentru cel care efectuează lucrări şi construcţii pe terenul său. Astfel, în conformitate cu această 
prevedere, proprietarul de teren care efectuează şi întreţine construcţii sau execută alte lucrări pe teritoriul său 
nu are dreptul să pericliteze terenul vecin ori să compromită trăinicia construcţiilor sau plantaţiilor situate pe 
acesta.

Trecerea pe proprietatea străină. Potrivit art. 392 alin. (1) din Codul civil, dacă terenul este lipsit de comunica-
ţii, prin orice cale de acces de folosinţă comună, - conducte de alimentare cu apă, conducte de energie electrică, 
gaze, telecomunicaţii şi alte asemenea, proprietarul poate cere vecinilor să-i permită utilizarea terenurilor lor pentru 
instalarea comunicaţiilor necesare. Pentru o asemenea utilizare a terenului vecin, beneficiarul trebuie să-i plătească 
proprietarului terenului o despăgubire justă şi prealabilă, conform art. 392 alin. (2) din Codul civil. 



– 110 –

Această normă se referă la trecerea prin proprietate străină pentru conectare la conducte de apă, de energie 
termică, de gaze, la reţele de telecomunicaţii şi altele asemenea şi nu conţine reglementări exprese referitoare la 
dreptul de trecere, adică la folosirea terenului vecin doar pentru trecere. Art. 392 din Codul civil cuprinde în esenţă 
şi situaţiile în care un teren este lipsit de comunicaţie, neavînd nici o cale de acces şi de ieşire la drum. Astfel, sin-
tagma din art. 392 alin. (1) din Codul civil «terenul este lipsit de comunicaţie prin orice cale de acces» urmează a 
fi interpretată în sens larg, fiind aplicabilă şi situaţiilor în care terenul nu are nici o ieşire la nici un drum public. Prin 
urmare, proprietarul oricărui teren lipsit de comunicaţie prin orice cale de acces poate cere vecinilor permisiunea de 
a instala pe terenul lor comunicaţia necesară.

Pentru o asemenea utilizare a terenului vecin (terenurilor vecine, după caz), beneficiarul trebuie să plătească o 
despăgubire justă şi prealabilă. Cuantumul ei se stabileşte prin acordul părţilor, care pot conveni ca despăgubirea 
să ia forma plăţii unice. 

Astfel, art. 392 alin. (2) din Codul civil prevede că trecerea urmează a se face în condiţii de natură să aducă o 
minimă atingere exercitării dreptului de proprietate asupra terenului. Vecinului al cărui teren este folosit pentru acces 
trebuie să i se plătească o justă şi prealabilă despăgubire care, prin acordul părţilor, poate fi efectuată sub formă de 
plată unică.
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§1.3. DREPTUL OBLIGAŢIILOR

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

1.3.1. Acţiunea oblică. •	probele care confirmă creanţa creditoru-
lui;
•	probele care confirmă faptul că debitorul 
poate deveni titularul unui drept.

•	 articolele 598-601 din Codul civil;
•	 jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Philis v. Gre-
cia, 21 august 1991.

Notă: 
Acţiunea oblică este actiunea civila prin care creditorul poate să exercite drepturile şi acţiunile debitorului său, 

cînd acesta refuză sau neglijează să şi le exercite.
Acţiunea oblică reprezintă mijlocul juridic prin care creditorul exercită drepturile şi acţiunile debitorului sau inacti-

ve, în numele şi pe seama acestuia, deci în vederea păstrării sau ameliorării patrimoniului acestuia şi astfel a gajului 
general al creditorilor.

Aşadar, acţiunea oblică este acea acţiune in justiţie pe care creditorul o exercita pentru valorificarea unui drept 
care aparţine debitorului sau.

Calificarea „oblică” sau „indirectă” este dată de faptul că creditorul exercită în această acţiune oblică, prin eluda-
rea adevăratului titular al acesteia-debitorul său, împotriva debitorului sau, terţ în raport cu creditorul.

Calificarea de „subrogatorie” este atrasă de realitatea ca creditorul nu exercita o acţiune proprie, ci una care 
aparţine debitorului, în numele acestuia din urma şi în locul sau, însă care va avea acelaşi rezultat ca şi cînd ar fi 
fost exercitată de debitor.

Aşadar, finalitatea acestei acţiuni este de a evita micşorarea solvabilităţii debitorului ori chiar deconfitura sa şi, 
implicit, de a preîntîmpina lezarea intereselor creditorului.

De exemplu, avem trei societăţi : A, B şi C. Dacă societatea A are de recuperat o sumă de bani de la societatea 
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B, care la rîndul său trebuie să recupereze o creanţă de la societatea C, firma A se va putea îndrepta spre firma C 
pe calea acestei acţiuni. 

Intentarea acţiunii oblice este o măsură de conservare a patrimoniului debitorului şi de prevenire a unei eventu-
ale insolvabilităţii a acestuia, ca să asigure şi să menţină şansele creditorilor de a-şi realiza creanţele lor. 

Domeniul de aplicare rezultă chiar din definiţia acţiunii oblice, creditorii putând exercita pe calea acţiunii oblice 
toate drepturile şi actiunile cu caracter patrimonial ale debitorului fiind excluse actiuniile de stare civila ale persoanei, 
acestea fiind niste acţiuni personale.

Temeiul juridic al acestei acţiuni este art. 599 din Codul civil potrivit căruia creditorul poate exercita drepturile şi 
acţiunile debitorului său, cu excepţia celor exclusiv personale. Astfel, această acţiune poate fi exercitată de către 
creditor în numele debitorului său inactiv, în scopul valorificării unui drept al debitorului.

Calitatea de pîrît o are terţa persoană împotriva căreia putea fi înaintată acţiunea de către debitor şi care poate fi 
chemată, de asemenea, în proces, în calitate de intervenient principal, putînd opune creditorului său toate excepţiile 
opozabile propriului creditor.

Acţiunea oblică poate fi admisă dacă: 
- debitorul este sau poate deveni titularul unui drept, dar dă dovadă de pasivitate sau chiar refuză să-şi exercite 

dreptul, sau în acţiune i se subrogă creditorul;
- există pericolul insolvabilităţii debitorului, în cazul în care s-ar pierde dreptul pe care – din nepăsare, neglijenţă 

sau rea-credinţă – nu înţelege să-l exercite personal, creditorul fiind nevoit să acţioneze prin subrogare, în numele său;
- acţiunea poartă un caracter patrimonial cu privire la drepturi existente în patrimoniul debitorului, nu şi asupra 

drepturilor personale nepatrimoniale sau drepturilor care nu pot fi urmărite;
- creditorul are un interes legitim şi serios, pentru că debitorul este insolvabil sau doreşte să devină solvabil, şi 

deci dreptul său de urmărire asupra unor bunuri este periclitat;
- creanţa trebuie sa fie certă şi lichidă, cel tîrziu la momentul examinării acţiunii, precum şi exigibilă, adică ajunsă 

la scadenţă. 
Creditorul care intentează acţiunea oblică nu exercită un drept propriu, dreptul fiind al debitorului, acţiunea fiind 

caracterizata ca o acţiune în numele şi pe contul debitorului din care decurg următoarele consecinţe: 
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- împotriva creditorului reclamant, pîrîtul acţionat în justiţie poate opune toate excepţiile pe care le-ar fi putut 
opune debitorului;

- hotărîrea de admitere a acţiunii oblice prin care s-a evitat diminuarea patrimoniului profită toţi creditorii chiro-
grafari şi nu doar creditorul reclamant, care s-a substituit drepturilor debitorului, intentînd acţiunea.

- debitorului îi este opozabilă hotărîrea pronunţată în acţiunea oblică numai dacă a fost întrodus în proces, ho-
tărîrea bucurandu-se de autoritate de lucru judecat faţă de debitor numai dacă opereaza tripla identitate de obiect, 
de cauza si de persoane.

- hotărîrea judecăţii pronunţată este opozabilă tututror creditorilor, indiferent dacă le este favorabilă sau nu fa-
vorabilă. 

Acţiunea oblică constituie un veritabil beneficiu în favoarea creditorilor chirografari, oferindu-le posibilitatea de a 
conserva patrimoniul debitorului în vederea satisfacerii drepturilor lor de creanţă.

Pe calea acţiunii oblice creditorul poate exercita, în general, toate drepturile şi acţiunile ce fac parte din patrimo-
niul debitorului, de exemplu: 

- acţiunea în plata unei creanţe;
- acţiunea în anularea unui act juridic; 
- acţiunea în repararea unui prejudiciu cauzat printr-o faptă ilicită;
- acţiunea în recunoaşterea unui drept de usufruct, servitude sau superficie;
- acţiunea în rezoluţiunea unui contract de vînzare-cumpărare pentru neplata preţului etc.
Nu pot fi exercitate pe calea acţiunii oblice drepturile care conform legii sau naturii lor sunt considerate ca fiind 

exclusiv personale ale debitorului. În această categorie intră: 
a)  drepturile personale nepatrimoniale, cum ar fi: - acţiunile de stare civilă; - stabilirea filiaţiei; - drepturile părin-

teşti etc.; 
b) drepturile patrimoniale a căror exercitare implică o apreciere subiectivă din partea titularului lor, înmtemeiată 

pe raţiuni de ordin moral, cum ar fi: - acţiunea în revocarea unei donaţii pentru ingratitudine; - renunţarea la succe-
siune etc.;

c) drepturile avînd un caracter neumăribil : - dreptul la pensie de întreţinere; - dreptul de uz; - dreptul de abitaţie.
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Creditorul nu este îndreptăţit să exercite acţiunea oblică în cazul în care debitorul îşi exercită el însuşi drepturile 
şi acţiunile.

Dacă debitorul a cărui inactivitate justificase intervenţia creditorului îşi schimbă atitudinea, atunci el poate prelua 
acţiunea pornită de creditor, iar creditorul poate rămîne în proces, alături de debitor, perntri a-şi apăra propriile interese.

În cazul în care creditorul exercită cu succes acţiunea oblică, se va evita micşorarea patrrimoniului debitorului, 
căci, prin efectul acţiunii oblice, bunurile asupra cărora purta dreptul ce era ameninţat cu pierderea este readus în 
patrimoniul debitorului. Aceste bunuri vor servi la asigurarea gajului general al tuturor creditorilor chirografari, fără ca 
creditorul care a exercitat acţiunea oblică să aibă vreun drept de preferinţă faţă de ceilalţi creditori.

Prin hotărîrea instanţei de judecată, toate bunurile revendicate se transmit debitorului, iar de acestea beneficiază 
toţi creditorii săi. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

1.3.2. Acţiunea pauliană. •	contractul de înstrăinare a bu-
nurilor debitorului sau alte probe-
le care confirmă acest fapt;
•	probele care confirmă creanţa 
creditorului.

•	 articolele 218 şi 599 din Codul civil;
•	 Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europe-
ne a Drepturilor Omului: Kocsis v. România, 
20 decembrie 2007; Association Cultuelle 
du Temple Pyramide v. Franţa, 31 ianuarie 
2013; Association des Chevaliers du Lotus 
d’Or v. Franţa, 31 ianuarie 2013.

Notă: 
Acţiunea pauliană este definită ca fiind acea acţiune acordată de lege creditorilor în scopul de a ataca şi a obţine 

revocarea acelor acte făcute de debitori în frauda drepturilor lor şi în beneficiul unor terţi care fie au fost complici la 
fraudă, fie s-au îmbogaţit pe această cale.
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Acţiunea pauliană este acea acţiune prin care creditorul solicită să fie declarate inopozabile faţă de el actele 
juridice încheiate de către debitor în frauda intereselor sale, cum sunt cele prin care debitorul îşi creează sau îşi 
măreşte o stare de insolvabilitate.

Acţiunea pauliană nu este expres reglementată în legislaţia noastră, deşi prin unele dispoziţii legale se instituie 
dreptul creditorilor chirogafari de a cere anularea actului juridic făcut de debitor în frauda intereselor sale de către 
debitorul său.

Astfel, potrivit art. 218 din Codul civil, creditorii chirogafari ai părţii ocrotite pe calea acţiunii oblice, pot cere anu-
larea actului juridic al debitorului său făcut în frauda intereselor (drepturilor) sale de către debitor.

Acţiunea pauliană se deosebeşte esenţial de acţiunea oblică. Acţiunea oblică se exercită în numele debitorului, 
în timp ce acţiunea pauliană este exercitată de către creditor în numele său propriu. În timp ce acţiunea oblică sanc-
ţionează inacţiunea (pasivitatea) debitorului, acţiunea pauliană se declanşează ca urmare a acţiunilor frauduloase 
ale acestuia. Dacă acţiunea oblică profită tuturor creditorilor, acţiunea pauliană foloseşte numai creditorului care a 
promovat-o.

Domeniul de aplicare a acţiunii pauliene cuprinde, în principiu, toate actele juridice, indiferent de categoria din 
care fac parte: acte cu titlu oneros, acte cu titlu gratuit; acte unilaterale sau contracte; contracte sinalagmatice sau 
unilaterale; acte abdicative sau extinctive de drepturi şi acte translative sau constitutive de drepturi; acte individuale 
şi acte colective; acte creatoare de obligaţii şi acte de înstrăinare de drepturi existente etc.

Creditorul înaintează acţiunea în numele propriu împotriva debitorului său, precum şi împotriva terţului dobînditor.
Acţiunea pauliană poate fi intentată dacă sunt respecate următoarele condiţii: 
- creanţa creditorului trebuie să fie certă, lichidă şi exigibilă şi, de regulă, anterioară actului atacat;
- admisibilitatea acţiunii pauliene nu depinde de existenţa unui titlu executoriu;
- actul juridic încheiat de debitor cu terţul trebuie să fi cauzat un prejudiciu creditorului reclamant; 
- să existe frauda debitorului (consilium fraudis). Prin fraudă se înţelege intenţia (dolul) debitorului de a cauza un 

prejudiciu creditorului prin încheierea actului atacat.
- să existe complicitatea terţului la frauda debitorului. Există complicitatea terţului atunci cînd el a cunoscut că 

prin actul atacat se cauzează un prejudiciu creditorului. 
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Există posibilitatea ca terţul dobînditor să înstrăineze, la rîndul său, bunul unei alte persoane. Acţiunea pauliană 
va putea fi îndreptată împotriva subdobînditorului, sub rezerva îndeplinirii şi în raport cu acesta a tuturor condiţiilor ei 
de admisibilitate, inclusiv a complicităţii sale la fraudă. Pe lîngă aceste cerinţe, acţiunea pauliană va putea fi primită 
împotriva terţului subdobînditor doar dacă ea este admisibilă şi faţă de dobînditorul direct.

Nu pot fi revocate pe cale pauliană următoarele acte:
a) actele care privesc drepturile nepatrimoniale ale debitorului. Ele nu pot fi atacate şi declarate inopozabile pe 

cale pauliană, deoarece încheierea lor implică o apreciere de ordin personal şi moral din partea debitorului. Sunt 
astfel de acte: actul căsătoriei, actul de recunoaştere a paternităţii unui copil din afara căsătoriei, actul adopţiei etc.;

b) actele juridice referitoare la drepturile patrimoniale exclusive ale debitorului. Este vorba de actele juridice ce 
privesc drepturi patrimoniale a căror exercitare implică o apreciere personală din partea debitorului. Exemplu: al 
renunţării debitorului la repararea pe cale patrimonială a unui prejudiciu moral, al refuzului de a cere revocarea judi-
ciară a unei donaţii pentru ingratitudinea donatarului etc;

c) actele juridice privitoare la drepturile şi bunurile insesizabile ale debitorului. Se află în afara domeniului de 
aplicare a acţiunii pauliene şi actele juridice încheiate de către debitor, referitoare la bunurile sau drepturile sale in-
sesizabile, precum: renunţarea la o bursă de studiu, renunţarea la dreptul de a cere majorarea pensiei de întreţinere 
datorate de un terţ debitorului în baza obligaţiei legale de întreţinere, renunţarea la dreptul la diurnă, renunţarea la 
dreptul de a primi alocaţii de stat etc.

Astfel, acţiunea pauliană are configuraţia unei acţiuni personale şi nu reale. Acţiunea pauliană este una per-
sonală, întrucît ea este un atribut al gajului general, care nu asigură creditorului niciun drept real asupra bunurilor 
debitorului privite în individualitatea lor. Prin intermediul ei se asigură protecţia juridică a unui drept de creanţă, care 
nu poate fi apărat decît pe calea unei acţiuni personale. 

Instanţa poate anula actul juridic total sau parţial, adică în măsura prejudiciului cauzat creditorului.
Potrivit art. 219 din Codul civil actul juridic anulat încetează cu efect retroactiv din momentul încheierii, iar bunul 

se restituie în patrimoniul debitorului pentru a putea fi urmărit în vederea executării creanţei creditorului.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

1.3.3. Acţiunea în 
regres.

•	probele care confirmă că re-
clamantul a executat obligaţia 
debitorului (debitorilor). 

•	 articolele 530-544, 1025-1027, 1163, 1415 din Codul civil;
•	 art. 29 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 
414 din 22 decembrie 2006;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 11 din 16 decembrie 2013 cu privire 
la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei în do-
meniul asigurărilor obligatorii şi facultative a transportului auto.

Notă:
Acţiunea în regres ţine de raporturile dintre codebitorii solidari, cărăuşi, fidejusor şi debitor etc. Titularul acţiunii 

este persoana care a efectuat plata creanţei pentru o altă persoană.
Conform art. 544 din Codul civil, debitorul solidar care a executat obligaţia are dreptul să intenteze o acţiune de 

regres împotriva celorlalţi debitori solidari pentru părţile acestora din obligaţie. În cazul imposibilităţii stabilirii întinde-
rii obligaţiei debitorilor solidari, aceştia sunt obligaţi unii faţă de alţii la părţi egale. 

Acţiunea în regres este o acţiune civilă prin care cel obligat împreună cu alţii sau pentru alţii poate obţine, printr-o 
hotărîre judecătorească definitivă, obligarea celui sau celor pentru care a plătit la înapoierea plăţii făcute pe seama 
lor, fie subrogîndu-se în drepturile creditorului plătit (pentru a putea beneficia de garanţiile acestuia), fie întemein-
du-se pe raporturi juridice directe (rezultate din mandat, îmbogăţire fără justă cauză, gestiune de afaceri etc.), pentru 
a putea obţine atît suma plătită creditorului, cît şi dobînzi, cheltuieli sau alte daune-interese.

Acţiunea în regres este utilizată în raporturile dintre codebitorii solidari, în cele dintre fideiusor şi debitorul garantat, 
precum şi în raporturile dintre cei care răspund pentru fapta altuia, pe de o parte, şi autorul faptei ilicite, pe de altă parte. 

Acţiunea se introduce împotriva persoanei (persoanelor) pentru care a plătit debitorul, în vederea restituirii su-
melor achitate creditorului.
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§2. CAUZELE CARE REZULTĂ DIN DREPTUL CONTRACTUAL

§2.1. ACŢIUNI CARE REZULTĂ DIN CONTRACTUL DE VÎNZARE-CUMPĂRARE

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

2.1.1. Acţiuni privind 
atribuirea drepturilor şi 
obligaţiilor de cumpărător 
(subrogarea în drepturi) 
pentru încălcarea 
dreptului de preemţiune.

•	 contractul de vînzare-cumpărare 
încheiat între vînzător şi terţ (alte acte 
confirmative);
•	 contractul de arendă a terenului 
sau a bunurilor mobile arendate (in-
ventar agricol);
•	 actele care confirmă dreptul de 
proprietate asupra unei cote-părţi ide-
ale din bunurile proprietate comună 
pe cote-părţi (contractul de vînza-
re-cumpărare, contractul de donaţie, 
certificat de moştenitor etc.);
•	 actele care confirmă dreptul de 
proprietate asupra unei cote–părţi 
sociale din capitalul societăţii comer-
ciale; 
•	 probe prin care se confirmă preţul la 
care pîrîtul a vîndut cota-parte ideală 
unui terţ (recipisă, scrisori, faxuri etc);

•	 articolele 152, 153, 352, 447, 793-797 din 
Codul civil;
•	 articolele 6-9 din Legea cu privire la preţul 
normativ şi modul de vînzare-cumpărare a 
pămîntului nr.1308 din 20 iulie 1997;
•	 art. 15 alin. (4) din Legea cu privire la ar-
enda în agricultură nr. 198 din 15 mai 2003;
•	 articolele 25 şi 29 din Legea privind soci-
etăţile cu răspundere limitată nr.135 din 14 
iunie 2007; 
•	 Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 
1134 din 2 aprilie 1997;
•	 Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene 
a Drepturilor Omului: Hentrich v. Franţa, 19 
februarie 1998; Beyeler v. Italia, 5 ianua-
rie 2000; Jahn şi alţii v. Germania, 30 iunie 
2005;
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•	 actele care confirmă că reclaman-
tul a achitat preţul de cumpărare sau 
a depus pe contul de depozit al in-
stanţei această sumă;
•	 informaţia şi extrasul din Registrul 
de stat al persoanelor juridice care 
confirmă înregistrarea dreptului de 
proprietate asupra unei cote – părţi 
din capitalul social;
•	 procesele-verbale ale Adunării 
generale a acţionarilor;

•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 2 din 27 martie 
2006 cu privire la aplicarea unor dispoziţii 
ale Codului civil şi ale altor acte normative 
referitoare la dreptul de proprietate privată 
asupra imobilelor, inclusiv asupra con-
strucţiilor anexe;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 4 octom-
brie 2010 cu privire la unele chestiuni ce 
apar la soluţionarea litigiilor dintre acţionar 
şi societatea pe acţiuni, dintre asociat şi so-
cietatea cu răspundere limitată (modificată 
prin Hotărîrea Plenului CSJ nr.13 din 24 de-
cembrie 2010).

 
Notă: 
Conform art. 352 alin (1) din Codul civil, în cazul vînzării unei cote-părţi din bunurile proprietate comună pe co-

te-părţi, cu excepţia vînzării la licitaţie, ceilalţi coproprietari au dreptul preferenţial de a cumpăra cota la preţul cu care 
se vinde şi în aceleaşi condiţii.

Sub condiţia nulităţii contractului de vînzare-cumpărare, legea stabileşte anumite cerinţe în vederea înstrăinării 
bunului proprietate comună pe cote-părţi sau a vînzării unei cote-părţi din proprietatea comună. 

În conformitate cu prevederile art. 352 alin. (2) şi 794 din Codul civil, vînzătorul este obligat să notifice titularii 
dreptului de preemţiune despre intenţia sa şi condiţiile vînzării, iar aceştia pot să-şi exercite acest drept prin informa-
rea vînzătorului, în termenele stabilite de art. 352 alin. (2) şi 795 din Codul civil.

Actele de dispoziţie, privind bunul proprietate comună, încheiate în lipsa unanimităţii pot fi lovite de nulitate rela-
tiva dacă se demonstrează că terţul este de rea-credinţă. 
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Dacă dobînditorul este de bună-credinţă (nu ştia şi nici putea să ştie că bunul este comun şi nu este acordul 
tuturor coproprietarilor la înstrăinare ), actul de dispoziţie a bunului comun, nu va fi lovit de nulitate. În acest caz, cei-
lalţi coproprietari vor fi în drept să înainteze pretenţiile către acel coproprietar, care a înstrăinat bunul cu încălcarea 
dispoziţiilor art.351 alin.(1) din Codul civil. Dacă însă dobînditorul este de rea-credinţă, actul de dispoziţie va fi lovit 
de nulitate, bunul înstrăinat fiind restituit coproprietarilor.

În cazul în care bunul proprietate comună pe cote-părţi a fost vîndut fără respectarea dreptului de preemţiune, 
titularul acestui drept poate intenta, în decursul unui termen de trei luni, o acţiune în faţa instanţei de judecată pentru 
a i se atribui drepturile şi obligaţiile de cumpărător. 

 Actul juridic de înstrăinare efectuat fără respectarea dreptului de preemţiune nu va fi lovit de nulitate, însă, 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. 

În concepţia actualului din Codul civil, dreptul de preempţiune se referă doar la situaţia în care acest drept se 
aplică în materia vînzării de bunuri.

Reglementarea legală a dreptului de preemţiune în Codul civil cuprinde mai întîi dispoziţiile generale din art. 352, 
iar apoi dispoziţiile speciale referitoare la dreptul de preempţiune conferit la vînzarea terenurilor, dreptul de preferinţă 
acordat la încheierea unui nou contract de închiriere, dreptul de preempţiune instituit în favoarea arendaşului.

Părţile nu pot deroga prin convenţie sau act juridic unilateral de la dispoziţiile ce reglementează acest drept, iar 
preemtorul – titularul dreptului de preemţiune, nu poate renunţa la dreptul de proprietate.

Coproprietarul poate să beneficieze de dreptul preferenţial doar în cazurile în care el este de acord să procure 
cota-parte la condiţiile indicate în notificare. Dacă coproprietarul nu va fi de acord cu preţul propus, atunci cota pate va 
putea fi vîndută persoanei terţe. Bunul va putea fi procurat de terţe persoana la preţul ce a fost propus coproprietarului. 

Prin această reglementare se realizează, în fapt, o limitare a libertăţii contractuale şi a principiului autonomiei de 
voinţă, în considerarea opţiunii legiuitorului de a impune alegerea partenerului contractual.

Reieşind din dispoziţiile art. 352 din Codul civil cesiunea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cote-părţi 
din proprietatea comună nu se admite. Examinînd litigiul, instanţa nu anulează contractul de vînzare-cumpărare, dar 
dispune subrogarea reclamantului în drepturile şi obligaţiile cumpărătorului.
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Efectele dreptului de preempţiune (art. 352 din Codul civil) constau în faptul că că vînzarea-cumpărarea se 
consideră încheiată între preemtor şi vînzător în condiţiile cuprinse în contractul încheiat cu terţul, iar contractul cu 
terţul se desfiinţează retroactiv, vînzătorul fiind răspunzător pentru evicţiunea care rezultă din exercitarea dreptului 
de preempţiune, faţă de terţul de bună-credinţă (art. 767 din Codul civil). În privinţa scadenţei obligaţiei de plată a 
preţului (art. 1736 din Codul civil), atunci cînd în contractul încheiat cu terţul s-au acordat termene de plată a preţului, 
preemptorul nu se poate prevala de aceste termene. 

Dacă bunul face obiectul urmăririi silite sau este scos la vînzare silită cu autorizarea judecătorului, dreptul de 
preempţiune se exercită în condiţiile prevăzute de Codul de executare, însă trebuie remarcat că nici procesul-verbal 
încheiat de executorul judecătoresc şi nici hotărîrea de validare a ofertei reale nu vor putea constitui titluri de propri-
etate, ci se vor rezuma la constatarea plăţii datoriei.

O altă regulă specială cuprinsă în art. 351 alin. (2) din Codul civil, se referă la începerea cursului termenului de 
prescripţie extinctivă, acesta începînd să curgă de la data cînd coproprietarul care nu şi-a dat acordul a cunoscut 
sau trebuia să cunoască existenta cauzei de nulitate. Dreptul de a cere nulitatea actului de dispoziţie, care a fost 
încheiat cu încălcarea prevederilor art.351 alin.(1) din Codul civil îl au oricare din coproprietari, în decurs de trei ani 
de zile din momentul cînd au aflat sau trebuia să afle că bunul a fost înstrăinat.

Pentru asigurarea acţiunii, reclamantul poate depune pe contul de depozit al instanţei preţul de cumpărare a 
bunului şi cheltuielile suportate de cumpărător la întocmirea contractului.

Reieşind din sensul art. 794 alin. (5) din Codul civil, reclamantul poate beneficia de amînarea preţului de cum-
părare dacă oferă o garanţie pentru suma ce urmează a fi plătită.

De menţionat că de dreptul de preemţiune la cumpărarea terenurilor pot dispune nu doar coproprietarii terenu-
rilor, dar şi alte persoane stabilite în Legea cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului 
nr.1308 din 20 iulie 1997.

Potrivit art. 15 alin. (4) din Legea cu privire la arendă în agricultură, arendaşul beneficiază de dreptul de preem-
ţiune în cazul vînzării bunurilor dat în arendă.

Dacă a fost instituit un drept de superficie, proprietarul terenului dispune de dreptul de preemţiune, în cazul în 
care superficiarul va vinde construcţiile edificate pe acest teren – art. 447 din Codul civil.
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Dreptul de preemţiune nu trebuie confundat cu dreptul de preferinţă, care rezultă din convenţia părţilor (de exem-
plu: 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 contractual.

În proces va fi chemat în calitate de copîrît şi terţa persoană care a cumpărat bunul. 
În litigiile cu privire la înstrăinarea cotelor părţi din societăţile comerciale, dacă se solicită obligarea înregistrării 

dreptului asupra cotei-părţi în Registru de Stat a persoanelor juridice, trebuie chemat în proces, în calitate de inter-
venient accesoriu, Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova.

La soluţionarea acestei categorii de litigii, instanţa de judecată trebuie să stabilească dacă prin încheierea con-
tractului de vînzare-cumpărare urmează trebuie respectat dreptul de preemţiune prevăzut de art. 352 alin. (1) din 
Codul civil şi dacă bunul nu este înregistrat separat. 

În cazul unor litigii care au ca sursă încălcarea dreptului de preemţiune la înstrăinarea părţii sociale într-o socie-
tate cu răspundere limitată, se vor reţine următoarele. Asociaţii beneficiază de dreptul de preemţiune numai în cazul 
înstrăinării părţii sociale prin vînzare-cumpărare. Instanţa de judecată va ţine cont, în asemenea cazuri, de faptul că 
dreptul de preemiţiune nu operează în cazul înstrăinării cu titlu gratuit a părţii sociale (donaţie, schimb, transmitere 
în capitalul social). Societatea poate procura părţi sociale proprii doar în condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) şi (2) 
din Legea privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135 din 14 iunie 2007. 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 alin. (2) din aceeaşi lege. Dacă asociatul nu şi-a înstrăinat partea socială unui terţ şi modifică 
condiţiile de vînzare-cumpărare, micşorînd inclusiv 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, le este propusă cumpă-
rarea persoanelor terţe. Nerespectarea acestor condiţii îi acordă asociatului interesat dreptul de a înainta o acţiune 
privind atribuirea dreptului de cumpărător şi, în acest caz, instanţa nu va declara nul contractul, ci îl va substitui. 
Reamintim că atribuirea dreptului de cumpărător poate fi cerută de oricare dintre asociaţi. 
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Acţiunea de atribuire a dreptului de cumpărător poate fi formulată în termen de trei luni de la data încheierii con-
tractului de vînzare-cumpărare a părţii sociale.

Spre deosebire de asociaţii societăţii cu răspundere limitată, acţionarii societăţii pe acţiuni sunt în drept să-şi 
înstrăineze liber acţiunile – art. 166 din Codul civil şi art. 25 alin. (1) lit. e) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 
1134 din 2 aprilie 1997, dar, totodată, legea le oferă acţionarilor dreptul de preemţiune la emisiunile suplimentare – 
art. 27 al legii sus-menţionate.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

2.1.2. Acţiuni privind rezoluţiunea 
contractului de vînzare-cumpărare, 
restituirea sau reducerea preţului 
sau bunului şi primirea preţului 
pentru vicii ascunse.

•	 contractul de vînzare-cumpărare (bon de 
plată, alte înscrisuri), iar în privinţa mărfu-
rilor pentru care este stabilit un termen de 
garanţie – paşaportul tehnic sau alte docu-
mente care îl înlocuiesc, prospectul de vîn-
zare etc;
•	 probele care confirmă că bunul are vicii 
materiale (nu corespunde utilizării obişnui-
te, nu poate fi utilizat după destinaţie, asam-
blarea bunului este defectată etc); 
•	 concluzia expertului (specialistului) pri-
vind calitatea necorespunzătoare a bunului.

•	 articolele 513, 572, 603, 
763-785, 1398 din Codul civil;
•	 Legea privind calitatea în 
construcţii nr. 721 din 2 fe-
bruarie 1996;
•	 Legea cu privire la protecţia 
consumatorilor nr. 105 din 13 
martie 2003;

Notă:
Potrivit art. 763 alin. (2) lit.(a) din Codul civil vînzătorul este obligat să predea bunul fără vicii materiale. Se con-

sideră că bunul este fără vicii materiale, dacă la transferarea riscului corespunde caracteristicilor asupra cărora s-a 
convenit.
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Dacă părţile nu au convenit asupra caracteristicilor bunului, acesta urmează a fi considerat liber de vicii dacă:
- corespunde destinaţiei stabilite în contract;
- corespunde utilizării obişnuite şi prezintă caracteristici care există în mod obişnuit la bunuri de aceleaşi fel şi la 

care cumpărătorul se poate aştepta, ţinînd cont de felul bunului. La aceste caracteristici se adaugă şi cele la care se 
poate aştepta compărătorul, în baza specificaţiilor publice ale vînzătorului, producătorului sau ale reprezentanţilor 
acestora, îndeosebi prin reclamă, cu excepţia cazului în care specificaţiile nu pot influenţa decizia de cumpărare.

Prin urmare, vînzătorul răspunde de deficienţele calitative ale bunului vîndut care nu i-au fost cunoscute cum-
părătorului în momentul predării bunului şi nici nu puteau fi descoperite prin mijloace obişnuite de verificare. Aceste 
deficienţe fac ca bunul să nu poată fi întrebuinţat conform destinaţiei sale sau fac ca întrebuinţarea să-i fie una atît 
de redusă, încît se presupune că cumpărătorul n-ar fi contractat ori n-ar fi plătit suma pe care a plătit-o, dacă le-ar fi 
cunoscut. Cu alte cuvinte, vînzătorul răspunde pentru viciile materiale ascunse.

Pentru ca vînzătorul să răspundă, viciul ascuns trebuie să fi existat la momentul vînzării bunului. Vînzătorul nu 
răspunde pentru viciile apărute ulterior încheierii contractului deoarece, prin efectul încheierii contractului, riscurile 
trec asupra cumpărătorului. În cazul în care proprietatea nu se transmite din momentul încheierii contractului, vînză-
torul răspunde şi pentru viciile ivite ulterior vînzării, dar pînă la momentul transmiterii dreptului de proprietate.

Este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un 
cumpărător prudent şi diligent. Garanţia este datorată dacă viciul sau cauza lui exista la data predării bunului. 

De regulă, vînzătorul răspunde de viciile ascunse ale lucrului, dacă din cauza lor lucrul este impropriu pentru 
întrebuinţare conform destinaţiei sale sau dacă viciile micşorează valoarea de întrebuinţare a bunului, astfel încît 
cumpărătorul, în cunoştinţă de cauză, nu ar fi cumpărat sau ar fi plătit un preţ mai redus. 

Efectul viciului ascuns se poate produce după momentul predării bunului, dar aceasta nu este o condiţie funda-
mentală. Spre exemplu, descoperirea absolut întîmplătoare a unor vicii la structura de rezistenţă a casei poate jus-
tifica introducerea unei cereri de chemare în garanţie, fără a fi necesar să se aştepte un cutremur care să confirme 
greşita concepere sau realizare a structurii de rezistenţă. 

Nu este necesar ca viciul să se fi manifestat anterior predării, ci doar de la data predării să existe cauza, chiar 
dacă viciul se manifestă ulterior. În practică, s-a subliniat că este îndeplinită condiţia anteriorităţii, deci se poate 
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angaja răspunderea vînzătorului, dacă germenele viciului este anterior, chiar dacă efectul se manifestă după înche-
ierea contractului. În acest sens, dacă o haină de blană cumpărată în luna octombrie se destramă în luna ianuarie a 
anului următor, în condiţii de ger, s-a angajat răspunderea vînzătorului pentru vicii ascunse. Vînzătorul nu garantea-
ză doar pentru viciile care îi sunt imputabile, el trebuie să garanteze că bunul este apt pentru utilizarea prevăzută, 
chiar dacă viciul fusese anterior cauzat de un terţ. El se poate îndrepta, în acest caz, împotriva terţului. 

Proba existenţei viciului în momentul predării aparţine cumpărătorului, vînzătorul fiind prezumat a fi de bună-cre-
dinţă, iar răsturnarea prezumţiei va fi în sarcina dobînditorului 

Urmează a fi menţionat că viciile trebuie să facă bunul de neîntrebuinţat ori să-i micşoreze în mod substanţial 
utilitatea, ceea ce nu se poate reţine atunci cînd este necesară doar înlocuirea unor piese uzate

Din interpretarea dispoziţiilor legale mai sus menţionate, rezultă condiţiile pentru angajarea răspunderii vînză-
torului pentru vicii ascunse, care trebui îndeplinite cumulativ, nefiind suficientă dovedirea numai a uneia sau a două 
dintre ele, şi anume: -viciul trebuie să fie ascuns; -viciul trebuie să existe la momentul încheierii convenţiei; -viciul să 
fie grav. 

Potrivit art. 763 alin. (3) şi (4) din Codul civil există vicii materiale şi atunci cînd asamblarea convenită contractual 
a fost realizată defectuos de către vînzător sau de către ajutoarele lui, precum şi atunci cînd bunul trebuie asamblat 
de cumpărător şi acesta îl asamblează defectuos din caza indicaţiilor de asamblare eronate.

Există viciu material şi în cazul în care vînzătorul a predat 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 cazurilor cînd nu 
exercită o influenţă substanţială asupra utilizării bunului.

Cumpărătorul comerciant este obligat să verifice bunul într-un termen atît de scurt, cît permit împrejurările, iar în 
cazul constatării viciilor să informeze neîntîrziat vînzătorul, în caz contrar pierde dreptul de a invoca viciul (art. 765 
alin. (3) din Codul civil).

Potrivit art. 783 din Codul civil, cumpărătorul poate să înainteze pretenţii vînzătorului cu privire la viciile bunului 
nedeclarate de acesta la vînzare, îndată ce a descoperit aceste vicii, dar nu mai tîrziu de termenul stabilit în contract. 
Dacă în contract nu este stabilit un anumit termen pretenţiile pot fi înaintate în cel mult şase luni din ziua predării 
bunurilor mobile, iar în privinţa bunurilor imobile în cel mult un an.
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Acţiunile prevăzute de lege în cazul răspunderii pentru vicii ascunse au caracter patrimonial, fiind acţiuni perso-
nale şi supuse, aşadar, prescripţiei extinctive. În cazul în care este imposibil de a stabili ziua de predare a bunului 
care urmează să fie înregistrat sau dacă bunul este predat cumpărătorului înainte de încheierea contractului, terme-
nul de înaintare a pretenţiilor începe a curge din ziua înregistrării bunului în modul stabilit. 

În situaţia în care bunul vîndut are termeni de garanţie, pretenţiile pentru viciile depistate pot fi înaintate în acest 
termen. Dacă bunul cu termen de garanţie a fost dat în posesiunea cumpărătorului pînă la încheierea contractului 
şi nu se poate determina data predării, termenul de înaintare a pretenţiilor se calculează de la data încheierii con-
tractului, iar dacă bunul a fost transportat, de la data expedierii lui în adresa cumpărătorului (art. 748 din Codul civil).

Acţiunea cu privire la rezoluţiunea contractului de vînzare-cumpărare, restituirea bunului şi primirea preţului sau 
micşorarea preţului pentru viciile bunului poate fi introdusă în faţa instanţei de judecată în termen de un an din data 
înaintării pretenţiilor, iar dacă nu au fost înaintate pretenţii sau nu poate fi stabilită data înaintării lor, în termen de un 
an din data expirării termenelor stabilite la art. 783 şi 784 din Codul civil.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material rele-
vant:

2.1.3. Acţiuni privind rezoluţiunea 
contractului de vînzare-cumpărare 
pentru neplata preţului.

•	contractul de vînzare-cumpărare 
sau alt înscris care confirmă înche-
ierea contractului;
•	probele care confirmă neplata pre-
ţului.

•	articolele 709-711, 735-746 din Co-
dul civil.
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului: Amat-G 
Ltd şi Mebaghishvili, 27 septembrie 
2005. 

Notă:
În cazul în care cumpărătorul nu-şi execută obligaţiunile contractuale cu privire la plata preţului, vînzătorul poate 

înainta o acţiune privind rezoluţiunea contractului vînzare-cumpărare sau o acţiune cu privire la plata preţului.



– 126 – – 127 –

Dreptul vînzătorului de a cere rezoluţiunea contractului de vînzare-cumpărare poate fi exercitat atît în cazul 
neachitării integrale a preţului, precum şi în cazul în care achitarea este doar parţială. Rezoluţiunea contractului nu 
poate fi cerută în cazul în care cumpărătorul, date fiind prevederile art. 754 şi 755 din Codul civil sau clauzele con-
tractuale, nu achită cheltuielile de vînzare a unui bun. În acest caz, vînzătorul are dreptul de a cere doar restituirea 
cheltuielilor suportate.

Dacă cumpărătorul nu plăteşte preţul, total sau parţial, vînzătorul poate cere rezoluţiunea vînzării, tot aşa cum o 
poate face şi atunci cînd nu s-au plătit dobînzile convenite. 

În ceea ce priveşte efectele rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, dacă rezoluţiunea s-a pronunţat 
împotriva cumpărătorului, atunci ea operează retroactiv pînă în momentul vînzării. Dat fiind acest fapt, cumpă-
rătorul va restitui vînzătorului bunul vîndut, împreună cu fructele acestuia, şi va putea fi obligat şi la daune-in-
terese.

Regula generală în materie de obligaţii este că, în lipsa stabilirii unui termen, plata se poate cere imediat. To-
tuşi, în materie de vînzare-cumpărare, plata se poate cere numai în momentul predării lucrului vîndut, astfel încît 
termenul prevăzut pentru predarea lucrului profită şi cumpărătorului în privinţa plăţii preţului. Este posibil ca părţile 
să stipuleze la încheierea contractului plata fracţionată a preţului, la termene succesive.

Rezoluţiunea contractului pentru neplata preţului poate fi cerută nu numai de vînzător în persoană şi de succe-
sorii lui, dar şi de către creditorii chirografari ai vînzătorului, precum şi de către legatari, dacă i s-a testat creanţa pre-
ţului. Atît legatarul, cît şi creditorii chirografari pot solicita rezoluţiunea contractului pe calea intentării acţiunii oblice.

Vînzătorul poate solicita rezoluţiunea contractului doar în cazul în care şi-a executat personal obligaţiile şi a ex-
pirat termenul de plată a preţului, dacă din contract nu rezultă altfel.

Acţiunea cu privire la rezoluţiunea contractului poate fi iniţiată cu respectarea prevederilor articolelor 709-710, 
733 şi 741 din Codul civil.

Dacă contractul a fost rezolvit, iar cumpărătorul refuză să restituie bunul, vînzătorul poate înainta o acţiune cu 
privire la revendicarea bunului. În cazul în care este imposibilă restituirea bunului în natură, potrivit prevederilor art. 
738 din Codul civil, vînzătorul poate solicita o compensaţie în bani, în locul restituirii bunului.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

2.1.4. Acţiuni privind declararea 
nulităţii contractului de vînzare
-cumpărare a terenului sau a 
clădirilor şi terenurilor aferente, 
încheiat cu încălcarea cerinţelor 
de formă.

•	 contractul de vînzare-cumpărare a 
terenului, autentificat notarial;
•	 contractul de vînzare-cumpărare a 
clădirilor şi terenului aferent;
•	 actele de proprietate asupra imo-
bilului care face obiectul tranzacţiei 
(după caz, contractul de vînzare-cum-
părare, contractul de donaţie, proce-
sul-verbal de predare-primire, titlul de 
proprietate, certificatul de moştenitor;
•	 certificatul eliberat de Oficiul Ca-
dastral Teritorial, care ar confirma lip-
sa dreptului unui terţ asupra terenului, 
adică garanţiile contra evicţiunii; lipsa 
grevării acestui bun;
•	 acordul tuturor coproprietarilor, în 
cazul vînzării unui bun în regim de co-
proprietate; 
•	 în cazul apartamentelor, adeverin-
ţa eliberată de asociaţia de proprietari 
sau de locatari care sa certifice că pro-
prietarul nu are datorii pentru întreţine-
re, reparaţii, cheltuieli comune etc; 

•	 Codul funciar,
•	 articolele 211 alin. (2), 213 alin. (2), 
215 alin. (1) din Codul civil;
•	 Legea cu privire la proprietate nr.459 
din 22 ianuarie 1991;
•	 Legea cu privire la preţul normativ şi 
modul de vînzare-cumpărare a pămîn-
tului nr.1308 din 20 iulie 1997;
•	 Legea privind reglementarea de stat 
a regimului proprietăţii funciare, cadas-
trul funciar de stat şi monitoringul funci-
ar nr.1247 din 22 decembrie 1992;
•	 Legea cadastrului bunurilor imobile 
nr.1543 din 25 februarie 1998;
•	 Jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului: Velikovi şi 
alţii v. Bulgaria, 15 martie 2007; Gashi 
v. Croaţia, 13 decembrie 2007; Lan-
cranjan Franchini şi alţii v. România, 10 
iulie 2012; Grafescolo S.R.L. v. Moldo-
va, 22 iulie 2014;
•	 Hotărîrea Guvernului nr.144 din 5 
martie 1992 cu privire la modul de solu-
ţionare a litigiilor funciare.
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Adeverinţa nu este necesară în cazul 
în care cumpărătorul consimte să pre-
ia eventualele debite existente.
În plus, pentru persoanele juridice:
•	 certificatul de înregistrare a persoa-
nei juridice valabil, eliberat de Camera 
Înregistrării de Stat;
•	 extrasul din registrul persoanelor 
juridice în baza căruia îsi desfăşoară 
activitatea persoana juridică;

•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr.1 din 7 iu-
lie 2008 cu privire la aplicarea de către 
instanţele de judecată a legislaţiei ce 
reglementează nulitatea actului juridic 
civil.

Notă:
Prin Legea cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308 din 20 iulie1997 este 

stabilită modalitatea în care decurge vînzarea terenurilor proprietate publică şi privată.
Contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor trebuie autentificate la notar – art. 3 alin. (5) şi art. 4 alin. (5) lit. 

d) din Legea cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308 din 20 iulie 1997. Ne-
respectarea acestei condiţii de formă atrage nulitatea contractului – art. 4 alin. (6) şi art. 5 alin. (4) din aceeaşi Lege.

Contractele de vînzare-cumpărare a apartamentelor pot fi autentificate şi sub formă scrisă. Nerespectarea for-
mei scrise a contractului de vînzare-cumpărare atrage nulitatea numai în cazul în care acest efect este expres pre-
văzut de lege sau prin acordul părţilor – art. 211 alin. (2) din Codul civil.

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) din Codul civil. 
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Acţiunea cu privire la declararea nulităţii contractului de vînzare-cumpărare a terenurilor pentru nerespectarea 
condiţiilor de formă este imprescriptibilă.

Potrivit art. 213 alin. (2) din Codul civil, dacă una din părţi şi-a executat total sau parţial obligaţiile care îi reveneau 
din contractul de vînzare-cumpărare a terenului – pentru care este necesară forma autentică, iar cealaltă parte se 
eschivează de la autentificarea notarială a acestuia, instanţa de judecată poate să-l declare valabil, la cererea părţii 
care a executat total sau parţial contractul, dacă acesta nu conţine elemente care contravin legii. Totodată, partea 
care a evitat în mod neîntemeiat să autentifice contractul este obligată să repare prejudiciul provocat celeilalte părţi.

Potrivit alin. (3) lit. d) al art. 5 din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, noul 
deţinător de teren prezintă contractul de vînzare-cumpărare la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate 
este situat terenul, pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra lui.

Conform art. 23 alin. (2) al Legii menţionate, dacă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care se află 
imobilul nu funcţionează un organ cadastral teritorial, contractul de vînzare-cumpărare va fi prezentat, în termen de 
trei luni de la data autentificării notariale sau de la data încheierii acestuia în cazul în care autentificarea notarială 
nu este obligatorie, la primăria municipiului, oraşului, satului (comunei) pe al cărei teritoriu este situat terenul, pentru 
operarea modificărilor în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri.

 În cazul în care contractul nu a fost înregistrat în acest termen, cumpărătorul, potrivit art. 215 alin. (1) din Codul 
civil, se adresează în instanţa de judecată cu o cerere privind înregistrarea contractului. Hotărîrea judecătorească 
prin care s-a dispus înregistrarea contractului serveşte drept temei pentru înregistrarea contractului de vînzare-cum-
părare – art. 215 din Codul civil.

Conform normelor legale invocate, terenurile cu sau fără construcţii, situate în intravilan şi extravilan, indiferent 
de destinaţia sau de întinderea lor, pot fi înstrăinate şi dobîndite prin acte juridice inter vivos, încheiate în formă au-
tentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. 

Art. 212 din Codul civil stabileşte expres forma autentică a încheierii contractului de vînzare-cumpărare a bunu-
rilor imobile, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. La încheierea unui astfel de contract părţile nu doar că înregis-
trează conţinutul şi clauzele tranzacţiei pe hîrtie, ci le şi autentifică notarial, urmărind apoi înregistrarea contractului 
în Registrul bunurilor imobile.
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Nerespectarea vreuneia din aceste condiţii conduce la nulitatea contractului încheiat. Reieşind din cele spuse 
mai sus, deducem că acest contract este unul solemn.

Totodată, în conformitate cu art. 213 alin. (2) din Codul civil, instanţa de judecată poate recunoaşte valabil con-
tractul de vînzare-cumpărare a locuinţei care nu a fost autentificat notarial, cu condiţia ca tranzacţia să nu conţină 
ilegalităţi şi să fi fost executat de ambele părţi sau de o singură parte. În acest caz nu mai este nevoie de o autenti-
ficare notarială a contractului.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

2.1.5. Acţiuni privind 
preschimbarea bunului 
cumpărat pentru consum 
cu amănuntul.

•	probele care confirmă că bunul a fost 
cumpărat de la vînzătorul respectiv 
(bon de plată, factură, proba cu mar-
tori);
•	pretenţia prealabilă cu privire la soli-
citarea preschimbării bunului;
•	probele care confirmă activitatea de 
antreprenoriat a vînzătorului (extrasul 
din Registrul de Stat al persoanelor ju-
ridice, patenta de întreprinzător);

•	 articolele 803-808, 681-699, 665- 769, 
771-779, 782-785 din Codul civil;
•	 Legea privind protecţia consumatorului 
nr.105 din 13 martie 2013;
•	 Legea privind drepturile consumatorilor 
la încheierea contractelor nr. 8 din 26 fe-
bruarie 2016; 
•	 Hotărîrea Guvernului nr.1465 din 8 de-
cembrie 2003 cu privire la aprobarea Re-
gulilor de înlocuire a produselor nealimen-
tare şi a termenelor de garanţie;
•	 Hotărîrea Guvernului nr.212 din 4 apri-
lie 1995 despre aprobarea Regulilor de 
comercializare cu amănuntul a producţiei 
alcoolice;
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•	 Hotărîrea Guvernului nr.65 din 26 ianua-
rie 2001 cu privire la aprobarea Regulilor de 
comercializare cu amănuntul a unor tipuri 
de mărfuri alimentare şi nealimentare;
•	 Hotărîrea Guvernului nr.774 din 20 iunie 
2016 cu privire la preţurile de comercializare 
a produselor social importante; 
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr.7 din 09.10.2006 
cu privire la practica aplicării legislaţiei des-
pre protecţia consumatorilor la judecarea 
cauzelor civile.

Notă:
Vînzarea-cumpărarea bunurilor pentru consum (cu amănuntul) este reglementată în secţiunea 7 a Titlului III, 

cartea III din Codul civil. Contractul de vÎnzare-cumpărare de bunuri pentru consum ca şi celelalte contracte de vîn-
zare-cumpărare este un contract bilateral, consensual şi oneros. 

Cu toate acestea, contractul de vînzare-cumpărare a bunurilor pentru consum are, întîi de toate, particularităţi 
referitoare la subiecţi. În calitate de vînzător se prezintă neapărat antreprenorul („persoana fizică sau juridică care 
practică activitate de antreprenoriat”). În calitate de cumpărător în contractul de vînzare - cumpărare a bunurilor pen-
tru consum poate apărea orice subiect de drept civil care procură bunul pentru satisfacerea necesităţilor personale.

De menţionat că, de cele mai multe ori, în calitate de cumpărători se prezintă consumatorii – persoanele fizice, 
de aceea relaţiile rezultate din contractul de vînzare - cumpărare a bunurilor pentru consum, pe lînga faptul că sunt 
reglementate de Codul Civil al Republicii Moldova, se supun şi reglementărilor speciale prevăzute în exclusivitate 
pentru consumatori. 

O alta particularitate a contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor pentru consum este faptul ca încheierea 
acestuia are loc în baza ofertei publice. Art. 805 din Codul civil prevede că expunerea bunului cu etichete în vitrină, 
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punerea la dispoziţie a meniului, publicitatea bunului, descrierea lui în cataloage şi alte propuneri, adresate unui cerc 
nedeterminat de persoane, se consideră ofertă publică pentru încheierea unui contract de bunuri pentru consum. 
Fiind o varietate a contractului de vînzare-cumpărare, contractul de vînzare- cumpărare a bunurilor pentru consum 
este, în linii generale, supus reglementării art. 681-695 din Codul civil.

În particular însă, specificul acestei categorii de contract, determinat de caracterul lord de consum, presupune 
încheierea lor în baza ofertei publice a bunurilor, ceea ce însemnă că contractele de cumpărare a bunurilor pentru 
consum se consideră încheiate din momentul alegerii mărfii de către cumpărător în magazinele cu autoservire sau 
din momentul alegerii şi transmiterii acesteia de către vînzător la cererea cumpărătorului. 

Ţinînd seama de acest fapt, art. 805 din Codul civil priveşte oferta publică a bunurilor drept ofertă în sensul 
prevederilor art. 681 alin. (1) din Codul civil, şi nu drept chemare la ofertă în sensul prevederilor alin. 3 al aceluiaşi 
articol.

Oferta publică a bunurilor, fiind în esenţă aceeaşi propunere adresată unui cerc nedeterminat de persoane, se 
consideră ofertă publică pentru încheierea unui contract de vînzare-cumpărare de bunuri pentru consum, indiferent 
dacă se indică sau nu preţul bunului şi alte clauze esenţiale pentru încheierea contractului, spre deosebire de pre-
vederile art. 681 alin. (3) din Codul civil, care califică oferta publică (propunerea adresată unui cerc nedeterminat de 
persoane) drept chemare la ofertă, atunci cînd această propunere nu conţine nici o manifestare expresă a voinţei 
de a fi legat prin acceptare.

Prin art. 808 din Codul civil sunt instituite reguli speciale de preschimbare a bunului. Astfel, potrivit acestei 
prevederi legale, cumpărătorul are dreptul ca, în decurs de 14 zile din momentul recepţionării bunului nealimentar, 
dacă vînzătorul nu a stabilit un termen mai mare, să preschimbe bunul la locul cumpărării lui sau în alt loc stabilit de 
vînzător, cu un bun similar de o altă mărime, formă, gabarit, model, culoare etc., cu efectuarea, în cazul diferenţei de 
preţ, a recalculării. Alin. (2) al acestui articol stabileşte că dacă bunul similar necesar pentru preschimbare lipseşte, 
cumpărătorul are dreptul să restituie bunul, iar vînzătorul este obligat să-i restituie suma plătită.

De menţionat că, în cazul în care în termen de şase luni de la transferul riscului se constată un viciu al bunului, 
sunt aplicabile prevederile articolelor 736-771 din Codul civil.

Art. 804 din Codul civil, conţine prevederi speciale cu privire la garanţia caracteristicilor bunului vîndut pentru 
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consum faţă de prevederile art. 772 din Codul civil. Aceste prevederi se reduc la faptul că garanţia stipulată la art. 
772 din Codul civil trebuie să fie formulată într-un limbaj clar şi exact, ca să fie accesibilă chiar şi unui consumator 
neiniţiat. În garanţie trebuie specificate drepturile legale ale consumatorului.

Garanţia trebuie să mai conţină referiri la faptul că existenţa acesteia nu limitează drepturile consumatorului. 
Faptul înserării în textul declaraţiei de garanţie a unor drepturi legale ale cumpărătorului (consumatorului) nu-i cre-
ează impedimente acestui în realizării drepturilor de care dispune un cumpărător în contractul de vînzare-cumpărare 
(cum ar fi drepturile cumpărătorului, prevăzute de art. art. 765-769, 771-779, 782-785 din Codul civil). De asemenea, 
garanţia trebuie să conţină toate menţiunile necesare pentru a se putea beneficia de ea, inclusive datele cu privire 
la amplasarea reţelelor de comercializare cu amănuntul, a centrelor de deservire, programul lor de muncă şi telefoa-
nele pentru relaţii, caracteristicile tehnice sau de fabricare a bunului comercializat etc.

 Bunul poate fi preschimbat dacă nu a fost utilizat, nu şi-a pierdut calităţile de consum şi dacă cumpărătorul dis-
pune de probe că a cumpărat acest bun de la vînzătorul respectiv – art. 808 alin.(3) din Codul civil. În cazul în care 
bunul preschimbat este mai scump, cumpărătorul este obligat să plătească diferenţa de preţ.

Legislatorul în vigoare, permite doar preschimbarea bunurilor nealimentare, cumpărate pentru consum. Bunul 
cumpărat pentru consum poate fi preschimbat cu un bun similar numai la locul procurării acestuia sau în alt loc stabilit 
de către vînzător. Bunăoară, în cazul cînd bunul este comercializat în baza mostrelor, atunci cînd acesta este pus la 
dispoziţia cumpărătorului de la depozitul vînzătorului, intermediarului sau, nemijlocit, de la depozitul producătorului, 
vînzătorul poate stabili locul de preschimbare a bunului cumpărat pentru consum în locul de amplasare a acestora.

Cheltuielile suportate de către cumpărător în urma preschimbării bunului cumpărat pentru consum (bunăoară, 
cele legate de transportarea bunului către vînzător) le suportă însăşi cumpărătorul şi nicidecum vînzătorul, deoarece 
preschimbarea bunului nu este o consecinţă a neexecutării sau executării necorespunzătore a obligaţiilor contrac-
tuale. Dacă la momentul solicitării preschimbării bunului cumpărat pentru consum vînzătorul nu dispune de un bun 
similar, cumpărătorul este în drept să restituie bunul cumpărat, primind în schimbul acestuia echivalentul bănesc, 
plătit la cumpărare. 

În cazul în care vînzătorul refuză preschimbarea bunului, cumpărătorul poate intenta o acţiune privind preschim-
barea bunului în justiţie.
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Prin prisma Legii cu privire la protecţia consumatorului, consumatorului poate solicita şi despăgubiri morale.
Date fiind aceste prevederi legale privind modalitatea preschimbării bunurilor, se impune respectarea procedurii 

prealabile. Judecătorul trebuie să verifice parcurgerea acestei etape.
Lista bunurilor nealimentare de calitate adecvată ce nu pot fi schimbate cu o marfă similară sunt specifice în ane-

xa la Regulile de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie adoptate prin Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova nr.1465 din 8 decembrie 2003. Lista este exhaustivă şi nu poate fi completată sau modificată prin 
acordul părţilor contractante.

Codul Civil prevede reglementări în cazul cînd bunurile sunt afectate atît de vicii materiale (art. 763 din Codul 
civil, cît şi de vicii de natură juridică art. 764 din Codul civil.

În principiu, prin reţeaua de comercializare a bunurilor pentru consum sunt posibile cazurile de desfacere a 
mărfii avînd vicii materiale, dar cu respectare condiţiei că cumpărătorului îi sunt cunoscute viciile bunului, adică ele 
sunt evidente sau, după caz, sunt stipulate în contract. Mai mult ca atît, conform prevederilor art. 765 alin.(1) din 
Codul civil, drepturile cumpărătorului în privinţa viciilor sunt excluse dacă, la momentul încheierii contractului, el era 
conştient de faptul că bunul era viciat. Aceasta însă nu-l lipseşte pe cumpărător de dreptul de a preschimba bunul 
cumpărat pentru consum conform prevederilor art. 808 din Codul civil.

Conform prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105 din 13 martie 2013, se in-
terzice comercializarea de produse a căror utilizare în condiţii normale poate pune în pericol viaţa, sănătatea sau se-
curitatea consumatorilor, la fel cum se interzice producerea şi comercializarea produselor falsificate sau substituite. 
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§2.2. ACŢIUNI CARE DECURG DIN CONTRACTUL DE DONAŢIE

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

2.2.1. Acţiuni privind 
declararea nulităţii 
contractului de donaţie 
încheiat cu nerespectarea 
formei sau în timpul unei 
boli considerate letală, 
precum şi în cazul 
inadmisibilităţii donaţiei. 

•	 contractul de donaţie încheiat în formă 
simplă sau, după caz, autentificat la no-
tar;
•	 probele care confirmă că în timpul în-
cheierii contractului donatorul avusese o 
boală considerată letală (concluzia medi-
co-legală, extrasul din fişa medicală etc.);
•	 proba cu martori;
•	 extrasul din Registrul de Stat al bunu-
rilor imobile.

•	 articolele 210, 217, 220, 230, 233, 
827-833 din Codul civil;
•	 articolele 3 alin. (2) şi 43 din Legea cu 
privire la notariat nr. 1453 din 8 noiem-
brie 2002;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr.2 din 30 
martie 2009 cu privire la unele chestiuni 
apărute în practica aplicării de către in-
stanţele judecătoreşti a legislaţiei la so-
luţionarea litigiilor ce ţin de contractele 
de donaţie şi de înstrăinare a bunului cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă.

Notă:
Contractul de donaţie este contractul prin care una dintre părţi (donatorul) îşi micşorează în mod irevocabil pa-

trimoniul său cu un drept, mărind patrimoniul celeilalte părţi (donatarul) cu acelaşi drept, fără a urmări să primească 
ceva în schimb – art. 827 din Codul civil.

Contractul de donaţie este un contract care produce efecte inter vivos, nefiind un act pentru cauză de moarte 
(cum este cazul testamentului). Contractul de donaţie care prevede predarea bunului după decesul donatorului este 
lovit de nulitate absolută, conform art. 827 alin.(4) din Codul civil. 

Potrivit art. 829 din Codul civil, dacă obiectul donaţiei este un bun pentru a cărui vînzare (înstrăinare) este pre-
văzută o anumită formă a contractului, aceeaşi formă este cerută şi pentru donaţie.
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Prin urmare, conform art. 3 alin. (4) din Legea nr.1308 din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vîn-
zare-cumpărare a pămîntului, contractele de donaţie a terenurilor, precum şi cea a imobilelor amplasate pe aceste 
terenuri se încheie în forma autentică, indiferent de valoarea obiectului contractului. Chiar dacă imobilul nu a fost 
transmis donatarului conform art. 828 alin. (1) din Codul civil, nu poate fi invocată nulitatea contractului de donaţie 
a bunului imobil înregistrat la OCT conform art. 321 alin.(2) din Codul civil sau neînregistrat încă la OCT, dar auten-
tificat notarial, în baza faptului că contractul de donaţie este considerat încheiat în momentul transmiterii bunului. 
Regula încheierii contractului de donaţie în momentul transmiterii bunului este regula generală, însă în materie de 
bunuri imobile se aplică regulile speciale. 

Conform art. 210 alin. (4) din Codul civil, dacă din cauza unei deficienţe fizice, a unei boli sau a unei alte cauze 
persoana nu poate semna manu propria actul juridic, atunci, în baza împuternicirii date de aceasta, actul juridic poa-
te fi semnat de către o altă persoană. Semnătura terţului trebuie să fie certificată de notar sau de o altă persoană îm-
puternicită prin lege, arătîndu-se cauza pentru care cel care a încheiat actul juridic nu a putut semna manu propria.

Promisiunea de donaţie trebuie încheiată şi ea în formă autentică. Nerespectarea formei, potrivit art. 830 alin. (1) 
din Codul civil, nu afectează valabilitatea donaţiei, dacă promisiunea este îndeplinită, cu excepţia contractelor care 
au ca obiect bunuri pentru a căror înstrăinare se cere forma autentică. Prin urmare, declararea nulităţii contractului 
pentru nerespectarea formei autentice poate fi invocată de orice persoană care are un interes născut şi actual, pre-
cum şi de instanţa de judecată din oficiu (art. 217 din Codul civil) şi nu poate fi înlăturată în nici un fel.

Potrivit art. 823 din Codul civil este interzisă donaţia, cu excepţia donaţiei neînsemnate, pentru îndeplinirea unor 
obligaţii morale:

a) în numele persoanelor incapabile;
b) către proprietari, administratori sau lucrători din instituţii medicale, educative, de asistenţă socială şi din alte 

instituţii similare din partea persoanei care este internată în acestea sau din partea soţului sau a rudelor acesteia de 
pînă la gradul patru inclusiv. Această regulă nu se aplică între rudele de pînă la al patrulea grad inclusiv;

c) în relaţiile dintre persoanele juridice cu scop lucrativ.
Nu este permisă acceptarea de către funcţionarii publici, judecători, procurori şi alte categorii de funcţionari a 

darurilor pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu excepţia atenţiilor simbolice, conform normelor de politeţe şi 
de ospitalitate recunoscute.
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Contractele de donaţie întocmite cu încălcarea interdicţiilor menţionate se sancţionează cu nulitatea absolută.
Donatorul care a donat un bun în timpul unei maladii considerate letală poate cere după însănătoşire declararea 

nulităţii contractului de donaţie, potrivit art. 833 din Codul civil.
În cazul încheierii donaţiei în una din cele patru situaţii interzise, stabilite expres şi exhaustiv de art. 832 din Co-

dul civil, contractul de donaţie este lovit de nulitate absolută conform art. 220 alin.(1) din Codul civil, deoarece este 
contrar normei legale prohibitive. 

Donaţia din cazul maladiilor considerate letale urmate de însănătoşirea donatorului este lovită de nulitate relati-
vă. Prin maladii letale trebuie înţelese procesele patologice (bolile) care, indiferent de natura lor, afectează organis-
mul uman şi conduc, în mod inevitabil, la decesul celui bolnav. Presupunerea caracterului letal al maladiei trebuie 
fundamentată din punct de vedere medical şi nu doar bănuită de donator sau alte persoane.

La examinarea acestor categorii de litigii, instanţa de judecată va verifica dacă la momentul autentificării contrac-
tului, notarul a verificat capacitatea de exerciţiu şi capacitatea juridică a persoanelor părţi la contract, în baza art. 43 
din Legea cu privire la notariat nr. 1453 din 8 noiembrie 2002.

Titular al acţiunii este exclusiv donatorul, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, acesta curgînd de 
la data la care s-a însănătoşit donatorul, în măsura în care a fost înlăturat riscul letalităţii bolii. Alte persoane intere-
sate, cum ar fi rudele, nu vor putea cere declararea nulităţii contractului în baza art. 833 din Codul civil. În rezultatul 
declarării nulităţii contractului, vor surveni consecinţele stabilite la art. 219 din Codul civil. Dacă pînă la pronunţarea 
hotărîrii judecătoreşti donatorul decedează, contractul nu va fi declarat nul. Nulitatea donaţiei în timpul maladiilor 
considerate letale, este una relativă şi poate fi invocată doar de donator.

Donatorul va putea cere nulitatea contractului de donaţie în decursul termenului general de prescripţie, din mo-
mentul însănătoşirii sale.

Dat fiind faptul că nu este stabilit expres termenul de înaintare a acţiunii de declarare a nulităţii donaţiei, do-
natorul poate solicita declararea nulităţii contractului în termen de 6 luni de la data cînd s-a însănătoşit, date fiind 
dispoziţiile articolelor 230 şi 233 din Codul civil.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

2.2.2. Acţiuni privind 
revocarea contractului de 
donaţie. 

•	contractul de donaţie;
•	extrasul din registrul de Stat 
al bunurilor imobile;
•	probele care confirmă că do-
natarul nu şi-a îndeplinit sarcina;
•	probele care confirmă că do-
natarul a atentat la viaţa dona-
torului sau a unei rude apropi-
ate a acestuia, ori a săvîrşit alte 
fapte ilicite faţă de persoanele 
menţionate.

•	articolele 834, 835, 599, 738 din Codul civil;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului: Nelissenne v. Belgia, 23 
octombrie 2003; 
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 2 din 30 martie 
2009 cu privire la unele chestiuni apărute în 
practica aplicării de către instanţele judecăto-
reşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce ţin 
de contractele de donaţie şi de înstrăinare a 
bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă. 

Notă:
Potrivit art. 834 din Codul civil, donatorul poate cere revocarea donaţiei, dacă donatarul nu a îndeplinit sarcina 

donaţiei. Orice persoană în al cărei interes este stipulată sarcina poate cere îndeplinirea acesteia, nu şi revocarea 
contractului.

Por cere revocarea donaţiei pe acest temei creditorii donatorului prin intermediul acţiunii oblice (art. 599 din Co-
dul civil), precum şi succesorii legali ai donatorului, care beneficiază de efectele revocării.

Revocarea donaţiei produce efectele prevăzute de art. 738 din Codul civil.
Revocarea donaţiei poate fi cerută şi în temeiul art. 835 din Codul civil pentru ingratitudine, adică în cazurile cînd 

donatarul a atentat la viaţa donatorului sau a unei rude apropiate a acestuia, cînd se face vinovat de o altă faptă 
ilicită faţă de donator sau faţă de o rudă apropiată a acestuia sau dacă refuză nejustificat să acorde donatorului 
îngrijirea cuvenită.
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Acţiunea în revocare pentru ingratitudine este o acţiune personală, nu se poate intenta decît împotriva autorului 
faptei şi nu produce efecte retroactive faţă de terţi.

Succesorii pot fi introduşi în proces dacă donatorul a decedat după depunerea acţiunii, ei fiind în drept să in-
tenteze acţiunea numai în situaţia în care nu a expirat termenul de prescripţie de 1 an, termen pentru depunerea 
acţiunii în revocare care a curs în defavoarea donatorului. Calitatea de pîrît în acţiunea privind revocarea donaţiei 
pentru ingratitudine îi 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 din 
Codul civil.

Astfel, potrivit art. 835 alin. (4) din Codul civil, acţiunea în revocare pentru ingratitudine nu poate fi intentată îm-
potriva moştenitorilor donatarului nici de moştenitorii donatorului, cu excepţia cazului cînd donatorul a decedat pînă 
la expirarea termenului de intentare a acţiunii.

Alin. (3) al art. 835 din Codul civil stabileşte că revocarea poate fi făcută doar în decurs de un an din momentul 
la care cel îndreptăţit să revoce a luat cunoştinţă de motivul de revocare.

Revocarea produce efecte retroactive de la data încheierii contractului.
Acţiunea de revocare a donaţiei se taxează la valoarea bunului şi se judecă în ordinea procedurii contencioase.
La judecarea acestor categorii de litigii, se va face deosebire între revocarea donaţiei aplicabilă conform art. 834 

alin. (3) din Codul civil în cazul neîndeplinirii sarcinii convenite în contractul de donaţie condiţionată şi revocarea 
donaţiei pentru ingratitudine, în condiţiile art. 835 din Codul civil. În primul caz, revocarea este, de fapt, o veritabilă 
rezoluţiune a contractului, care se va solicita conform articolelor 709-711 şi 733-746 din Codul civil, în cazul admiterii 
acţiunii manifestîndu-se efectele prevăzute de art. 738 din Codul civil.

 Titulari ai acţiunii sunt donatorul şi succesorii acestuia, precum şi creditorii donatorului, în baza art. 599 din 
Codul civil. Terţul beneficiar al sarcinii nu este titular al acţiunii, el nefiind parte contractuală, însă va putea solicita 
executarea sarcinii inserate în contractul de donaţie în favoarea sa, conform art. 722 din Codul civil. 

 În cel de-al doilea caz, revocarea contractului de donaţie pentru ingratitudine constituie o retractare a contrac-
tului pentru cauzele stabilite expres şi exhaustiv la art. 835 alin. (1) din Codul civil: donatarul a atentat la viaţa dona-
torului sau a unei rude apropiate a acestuia. În sens civil, nu este necesară existenţa unei sentinţe penale definitive 
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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) din 
Codul de procedură civilă. Donatarul se face culpabil şi de faptele ilicite faţă de donator sau faţă de o rudă apropiată 
a acestuia, situaţie care presupune o ingratitudine gravă. 

Lista acestor fapte nu este exhaustivă, instanţele de judecată trebuind să le stabilească în raport cu măsura în 
care acestea demonstrează o ingratitudine gravă. De exemplu, pot fi considerate asemenea fapte agresiunile ver-
bale sau fizice exercitate în mod frecvent sau, după caz, chiar şi o singură dată. Situaţia în care donatarul refuză 
fără motive întemeiate să acorde donatorului întreţinerea datorată presupune existenţa unei obligaţii de întreţinere 
prevăzută de lege (Titlul IV din Codul familiei), pentru că, 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.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

2.2.3. Acţiuni privind 
rezoluţiunea contractului 
de donaţie. 

•	contractul de donaţie;
•	extrasul din Registrul bunurilor imo-
bile;
•	probele care confirmă că donatorul 
nu este în stare să-şi asigure întreţi-
nerea sau să-şi îndeplinească obliga-
ţiile legate de întreţinere faţă de terţi 
după executarea donaţiei (ancheta 
socială privind examinarea condiţiilor 
locative şi sociale întocmită de orga-
nele administraţiei publice locale).

•	 Articolele 836 şi 738 din Codul civil;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 2 din 30 martie 
2009 cu privire la unele chestiuni apărute în 
practica aplicării de către instanţele judecă-
toreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor ce 
ţin de contractele de donaţie şi de înstrăina-
re a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă. 
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Notă:
Art. 836 din Codul civil prevede că donatorul poate cere rezoluţiunea contractului de donaţie dacă după executa-

rea donaţiei nu mai este în stare să-şi asigure o întreţinere corespunzătoare şi să-şi îndeplinească obligaţiile legate 
de întreţinerea faţă de terţi. 

Legislatorul a prevăzut expres că pentru rezoluţiunea contractului de donaţie trebuie întrunite cumulativ două 
condiţii: starea de imposibilitate a donatorului de a-şi asigura întreţinerea corespunzătoare şi starea de imposibilitate 
a donatorului de a-şi îndeplini obligaţiile legale de întreţinere faţă de terţi. Pot constitui „stări de nevoie” cazurile în 
care veniturile donatorului s-au redus astfel încît acesta nu-şi mai poate permite întreţinerea corespunzătoare a sa 
sau a persoanelor pe care le întreţine legal sau intervenirea unor situaţii neprevăzute. Starea de nevoie determină 
rezoluţiunea contractului de donaţie numai dacă a intervenit fără ca donatorul să o fi provocat în mod intenţionat sau 
prin culpă gravă.

Constituie culpă gravă cazul în care donatorul a ajuns în stare de nevoie, din imprudenţă sau din neatenţie, fără 
a urmări scopul provocării acesteia, dar pe care a prevăzut-o sau trebuia să o prevadă. 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.

Prin obligaţiile legate de întreţinere faţă de terţi se înţeleg obligaţiile pe care trebuie să le acorde donatarul în 
baza unei hotărîri judecătoreşti irevocabile.

Dacă donatorul şi-a provocat intenţionat sau prin culpă gravă starea de nevoie, rezoluţiunea contractului este 
inadmisibilă. În cazul rezoluţiunii contractului de donaţie, donatarul este obligat să restituie doar bunul pe care l-a 
primit în dar. Dacă bunul donat nu mai există sau este înstrăinat, rezoluţiunea nu este permisă, iar donatarul nu 
poate fi obligat la despăgubiri.

Este esenţial ca circumstanţele şi obligaţiile care fac posibilă rezoluţiunea contractului de donaţie executat să nu 
existe la momentul încheierii contractului de donaţie, ci să se nască după încheierea lui. Aceste împrejurări trebuie 
să înrăutăţească starea patrimonială a donatorului într-o asemenea măsură, încît nu ar mai fi posibilă întreţinerea 
corespunzătoare a propriei sale persoane sau/şi ar exista un pericol privind neexecutarea obligaţiilor legale de între-
ţinere a unor persoane de către donator.
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Este necesar să se facă deosebire între refuzul de a îndeplini promisiunea de donaţie, prevăzut de art. 830 
alin. (2) din Codul civil, şi rezoluţiunea contractului de donaţie, în cazul apariţiei stării de nevoie, în baza art. 836 din 
Codul civil. Cu toate că cele două instituţii operează în baza aceloraşi temeiuri, primul caz vizează un contract care 
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 se pronunţă de către instanţa de judecată, la cererea donatorului sau a 
creditorului obligaţiei de întreţinere.
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§2.3 ACŢIUNI CE DECURG DIN CONTRACTUL DE ÎNSTRĂINARE A BUNULUI CU CONDIŢIA 
ÎNTREŢINERII PE VIAŢĂ

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

2.3.1. Acţiuni privind rezoluţiunea 
contractului pentru neexecutarea 
obligaţiunilor contractuale şi 
pentru imposibilitatea executării 
obligaţiilor contractuale. 

•	contractul de înstrăinare a 
bunului cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă;
•	probele care confirmă neex-
ecutarea de către dobînditor a 
obligaţiilor ce rezultă din contract 
(de exemplu, actul de constatare 
a condiţiilor de trai etc).

•	 articolele 602 alin. (2), 709, 711, 737, 
839-845 din Codul civil;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 2 din 30 
noiembrie 2009 cu privire la unele ches-
tiuni apărute în practica aplicării de către 
instanţele judecătoreşti a legislaţiei la so-
luţionarea litigiilor ce ţin de contractele de 
donaţie şi de înstrăinare a bunului cu con-
diţia întreţinerii pe viaţă.

Notă:
Potrivit art. 839 din Codul civil, în baza contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, o 

parte (beneficiarul întreţinerii) se obligă să-i transmită celeilalte părţi (dobînditorul) dreptul de proprietate asupra unui 
bun imobil sau mobil, iar dobînditorul se obligă să-i asigure beneficiarului întreţinerea – locuinţa, hrana, îngrijirea şi 
ajutorulul necesar pentru cât va trăi, precum şi chetuielile de înmormîntare.

Dacă dobînditorul nu-şi execută obligaţiile de întreţinere în natură, beneficiarul întreţinerii poate cere modificarea 
contractului prin înlocuirea acestuia cu o sumă de bani plătită periodic – art. 842 din Codul civil.

Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii se încheie în scris, dar dacă pentru înstrăinarea bunului 
se cere respectarea formei autentice, contractul se încheie în formă autentică – art. 840 din Codul civil.

Potrivit art. 844 alin. (1) din Codul civil, beneficiarul întreţinerii este în drept să ceară rezoluţiunea contractului, în 
cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către dobînditor.
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Art. 844 din Codul civil stabileşte posibilitatea rezoluţiunii contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia între-
ţinerii pe viaţă în două situaţii delimitate după criteriul subiectului acţiunii în rezoluţiune:

- la cererea beneficiarului întreţinerii, în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către dobînditor;
- la cererea dobînditorului, dacă acesta dovedeşte existenţa unor circumstanţe apărute independent de voinţa 

sa, din cauza cărora se află în imposibilitatea de a-şi executa obligaţia de întreţinere faţă de beneficiar. 
Instanţele judecătoreşti vor verifica respectarea obligaţiei de prestare a întreţinerii în limitele condiţiilor indicate 

în contract, avînd în vedere că nu este suficientă prezumarea faptului că obligaţia de întreţinere nu a fost executată 
sau a fost executată necorespunzător doar din declaraţiile beneficiarului întreţinerii

Astfel, instanţele judecătoreşti trebuie să stabilească dacă dobînditorul a acordat întreţinerea în natură în condiţiile 
stipulate în contract, şi în special dacă i-a asigurat beneficiarului întreţinerii locuinţa, hrana şi ajutorul necesar prin pris-
ma principiului admisibilităţii probelor, potrivit art. 122 din Codul de procedură civilă. De asemenea, în cazul în care este 
acţiunea, în dispozitivul hotărîrii se declară rezoluţiunea contractului şi nu rezilierea lui, în temeiul art. 844 din Codul civil.

În cazul contractului cu pluralitate de părţi (mai muţi beneficiari şi/sau dobînditori), trebuie avut în vedere faptul 
că obligaţia de întreţinere este indivizibilă atît activ, cît şi pasiv. Astfel, în caz de pluralitate de beneficiari, ea nu este 
considerată îndeplinită dacă nu s-a executat integral faţă de toţi creditorii, întinderea şi valoarea ei stabilindu-se în 
funcţie de necesităţile şi durata vieţii tuturor beneficiarilor. În caz de pluralitate de dobînditori, fiecare dintre ei pot fi 
obligaţi să execute obligaţia de întreţinere. Tot astfel, prestarea întreţinerii de către oricare dintre aceştia este libe-
ratoare pentru toţi.

Totodată, art. 844 din Codul civil trebuie aplicat raportat la articolele 709-711 şi 733 din Codul civil. Rezoluţiunea 
contractului nu poate fi justificată de orice nerespectare a obligaţiilor contractuale. Ea este justificată la cererea dobîndi-
torului, dacă acesta dovedeşte existenţa unor circumstanţe apărute independent de voinţa sa, din a căror cauză se află 
în imposibilitatea de a-şi executa obligaţia de întreţinere faţă de beneficiar. Asemenea circumstanţe pot fi: înrăutăţirea 
stării materiale a dobînditorului din cauza 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 din pură dorinţă, fără să invoce circumstanţele obiective care îl pun 
în imposibilitatea de a executa obligaţia de întreţinere, acţiunea sa trebuie respinsă ca neîntemeiată.
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De asemenea, este inadmisibilă invocarea pieirii bunului dobîndit, deoarece riscul pieirii bunului aparţine do-
bînditorului, iar acest fapt nu-l degrevează pe dobînditor de obligaţia de întreţinere – art. 843 din Codul civil. Întrucît 
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 acestuia în temeiul art. 623 din Codul civil.

Indiferent de subiectul acţiunii, rezoluţiunea are drept consecinţe juridice restituirea bunului înstrăinat în propri-
etatea beneficiarului întreţinerii sau, în caz de imposibilitate a restituirii bunului în natură, restituirea valorii acestuia; 
radierea, după caz, a interdicţiei stabilite de art. 842 din Codul civil; şi eliberarea beneficiarului de obligaţia restituirii 
întreţinerii care i-a fost prestată de dobînditor pînă la momentul rezilierii contractului. Dacă bunul (imobil, de exem-
plu) există în natură, restituirea valorii acestuia este posibilă numai dacă părţile litigante vor fi de acord. 

Acţiunea în rezoluţiunea contractului de întreţinere poate fi intentată şi de moştenitorii beneficiarului, după decesul 
acestuia, în baza aceluiaşi temei şi poate fi admisă, dacă se dovedeşte neexecutarea obligaţiilor contractuale de către 
dobînditor atît în timpul vieţii beneficiarului, cît şi după moartea acestuia, în privinţa cheltuielilor de înmormîntare.

În cazul admiterii acţiunii, instanţa poate dispune fie restituirea bunului, fie plata valorii lui. Valoarea întreţinerii 
prestate de dobînditor nu se restituie.

Obligaţia de întreţinere ce decurge din acest contract este o obligaţie personală şi din acest motiv nu poate fi 
transmisă de către dobînditor unei alte persoane şi nici nu poate di urmărită de creditori – art. 839 alin. (3) din Codul 
civil. Însă, în cazul decesului dobînditorului, drepturile şi obligaţiile lui trec la succesorii care au moştenit bunul – art. 
846 din Codul civil.

Obligaţia de întreţinere care îi incumbă dobînditorului, precum şi dreptul de proprietate al acestuia asupra bu-
nului dobîndit pot fi transmise succesorilor, în cazul decesului dobînditorului – art. 846 din Codul civil. Prin urmare, 
beneficiarul întreţinerii nu va putea invoca ca posibil temei de rezoluţiune a contractului de înstrăinare a bunului cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă înlocuirea prestatorului întreţinerii, ca urmare a decesului dobînditorului iniţial.

Avînd în vedere faptul că actul juridic de întreţinere pe viaţă este un contract cu titlu oneros, obiectul contractului 
constă din două părţi componente, echivalente, de principiu: transmiterea în proprietate a unui bun imobil, în schim-
bul întreţinerii beneficiarului de către dobînditor cu asigurarea locuinţei, hranei, îngrijirii, ajutorului necesar etc. Toate 
acestea reprezintă, cumulate, costul întreţinerii pe viaţă.
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§2.4. ACŢIUNI CARE DECURG DIN NERESPECTAREA CONTRACTULUI DE ÎMPRUMUT

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

2.4.1. Acţiuni privind 
restituirea sumei, în baza 
unui contract de împrumut.

•	copia contractului de îm-
prumut;
•	alte probele care confirmă 
încheierea contractului de 
împrumut;
•	somaţia prealabilă;
•	calculul dobînzii.

•	 articolele 210, 211, 267, 283, 617, 864-874 din 
Codul civil;
•	 jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului: Kerékgyártó v. Ungaria, 16 de-
cembrie 2003; 
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr.8 din 24 ecembrie 2010 
cu privire la unele chestiuni referitoare la aplicarea de 
către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţion-
area litigiilor legate de contractele de împrumut;

Notă:
Împrumutul este un contract prin care o parte (împrumutătorul) se obligă să transmită în proprietatea celeilalte 

părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar acesta din urmă se obligă să restituie aceeaşi sumă de bani 
sau echivalentul lor în bunuri de acelaşi gen, aceeaşi calitate şi aceeaşi cantitate, la expirarea termenului pentru 
care i-au fost împrumutate – art. 867 din Codul civil.

Dat fiind faptul că contractul de împrumut este un contract translativ de proprietate, împrumutătorul trebuie să 
aibă capacitatea necesară, adică să îndeplinească condiţiile cerute de lege pentru încheierea actelor de dispoziţie şi 
să fie proprietarul bunului care reprezintă obiectul contractului. Împrumutatul trebuie să îndeplinească şi el condiţiile 
cerute de lege pentru încheierea actelor de dispoziţie. Această cerinţă are ca raţiune faptul că împrumutatul trebuie 
să restituie banii sau bunurile împrumutate, dacă acest fapt nu ar fi prevăzut în înscrisul constatator al contractului.

Momentul transmiterii banilor în baza unui contract de împrumut trebuie stabilit de părţile contractuale, deoarece 
în cazul în care este prevăzut expres în acesta că transmiterea banilor are loc pînă la încheierea lui sau în momentul 
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încheierii lui, această clauză serveşte drept dovadă de transmitere a banilor. În cazul în care în contract este stipu-
lată transmiterea banilor la data încheierii lui, fără prevederea momentului transmiterii banilor, părţile sunt obligate 
să prezinte probe privind transmiterea banilor. 

Codul civil nu conţine reguli referitoare la forma contractului de împrumut, urmînd a fi respectate reguli generale 
cu privire la forma actului juridic. Astfel, dacă valoarea bunului împrumutat depăşeşte 1000 lei, dovada contractu-
lui se face prin înscris autentic sau prin act sub semnătură privată prevăzut la articolele 210 şi 211 din Codul civil. 
Nerespectarea formei scrise a contractului decade părţile din dreptul de a solicita, în caz de litigiu, proba cu martori 
pentru dovedirea existenţei împrumutului.

Obligaţia împrumutatului privind restituirea împrumutului se consideră executată în momentul transmiterii sumei 
băneşti sau a bunului fungibil împrumutătorului ori în momentul transferului sumei băneşti în cauză pe contul curent 
bancar al împrumutătorului. Astfel, momentul executării obligaţiei nu îl constituie 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 către debitor trebuie să se conformeze cerinţelor prevăzute de 
art. 586 din Codul civil. 

Instanţele de judecată trebuie să ţină cont de faptul că, pentru confirmarea executării obligaţiei privind restituirea 
împrumutului mai mare de 1000 de lei, trebuie să se prezinte probe scrise, iar dacă debitorul este persoană juridică, 
aceste probe se prezintă indiferent de mărimea sumei împrumutului care urmează a fi restituită.

Sub acest aspect, în conformitate cu dispoziţiile art. 210 alin. (1) din Codul civil, dovada actelor juridice al căror 
obiect are o valoare ce depăşeşte suma de 1000 lei nu se poate face decît prin înscris autentic sau prin înscris sub 
semnătură privată, iar dovada cu martori nu va fi acceptată în contra a ceea ce cuprinde actul. 

Recipisa care are ca obiect o suma de bani este unilaterală, iar pentru ca înscrisul doveditor să aibă forţă probantă 
deplină ca înscris sub semnătura privata, trebuie scris în întregime de către împrumutat şi semnat de către acesta.

Dacă nu au fost respectate aceste dispoziţii şi înscrisul nu este semnat, el este nul ca înscris sub semnătura 
privata, neavînd forţa probantă caracteristică unui asemenea înscris. El are valoare de început de dovadă scrisă.

Conform regulii actori incumbit probatio, cel care susţine ceva în faţa instanţei de judecată trebuie să o şi dovedească. 
Reclamantului îi revine sarcina probei sub aspectul probării existenţei unui contract de împrumut valabil încheiat cu pîrîtul. 
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Prin prisma articolelor 1432, 1444, 1540 şi 1543 din Codul civil, împrumutătorul sau succesorii lui sunt în drept 
să intenteze acţiuni împotriva succesorilor împrumutatului decedat privind executarea contractului de împrumut, 
dacă aceştia din urmă au acceptat succesiunea. Moştenitorii pot fi obligaţi să execute obligaţiile celui care le-a lăsat 
moştenirea în limitele valorii bunurilor succesorale. 

Contractul de împrumut poate fi încheiat cu titlu gratuit sau oneros. 
Principala obligaţie a împrumutatului este de a restitui împrumutul la termen şi în modul stabilit de contract. Dacă 

nu au fost stabilite dobînzi, împrumutul poate fi restituit înainte de termen. Dacă nu a fost stabilit nici un termen de 
restituire şi nici termenul de preaviz, împrumutul trebuie restituit în decursul a 30 zile de la data la care împrumutatul 
a primit cererea de restituire.

Dacă împrumutatul nu restituie la termen împrumutul, împrumutătorul poate cere restituirea imediată a împrumu-
tului şi a dobînzii aferente – art. 869 alin. (4) din Codul civil. 

Alte efecte ale nerespectării împrumutului sunt stabilite prin art. 872 alin. (2) şi (3) din Codul civil.
Astfel, părţile sunt libere să stabilească în contracte rata dobînzii aplicabile în cazul neexecutării obligaţiei de 

plata, aceasta dobîndă reprezentînd daunele interese moratorii. Cuantumul dobînzii este limitat, legislatorul stabilind 
că dacă prin contract s-a prevăzut o dobîndă mai mare decît dobînda admisă prin lege, obligaţia de plată a acestei 
dobînzi este nulă de drept. 

În cazul contractului cu titlu oneros, părţile pot prevedea şi plata unei dobînzi, care trebuie să fie într-o relaţie 
rezonabilă cu rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei. Clauza asupra dobînzii este nulă, dacă se încalcă 
dispoziţia alin. (1) al art. 869 din Codul civil.

Astfel, conform art. 872 alin. (1) colaborat cu art. 619 din Codul civil, creditorul poate cere dobînzi de întîrziere 
reprezentînd 5% peste rata dobînzii aferente prevăzute la art. 869 şi 585 din Codul civil, dacă legea sau contractul 
nu prevăd altfel.

În cazul actelor juridice la care nu participă consumatorii, dobînda este de plus 9% peste rata dobînzii prevăzute 
la art. 585 din Codul civil, dacă legea sau contractul nu prevăd altfel.

Potrivit alin. (3) al art. 689 din Codul civil, dobînda se plăteşte la expirarea fiecărui an, pentru perioada dintre 
momentul încheierii contractului şi cel al restituirii împrumutului, dacă în contract nu este prevăzut altfel.
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În cazul în care a fost încheiat un contract de împrumut cu titlu oneros fără indicarea termenului la care împru-
mutul urmează a fi restituit, dobînda va fi calculată pentru întreaga perioadă, pînă la data formulării pretenţiei. 

Stingerea obligaţiei principale prin restituirea bunului împrumutat fără plata dobînzilor nu atrage stingerea cre-
anţei la dobînzi.

La judecarea acestor categorii de litigii, instanţa de judecată nu trebuie să dispună plata penalităţilor la dobînda 
contractuală, pentru că în legislaţia civilă nu există stabilită o asemenea sancţiune şi, prin urmare, nu poate fi înca-
sată o sumă care nu are acoperire legală. 

Cu privire la încasarea penalităţii pentru suma împrumutului nerambursat, instanţele de judecată vor ţine cont de 
art. 283 din Codul civil. În acest caz, clauza penală este o convenţie accesorie, care îşi grevează existenţa pe con-
venţia principală. din acest punct de vedere, este important ca obligaţia garantată prin clauza penală să fie valabilă, 
pentru că dacă obligaţia principală este nulă ori se stinge atunci, şi clauza penală devine nulă ori se stinge.

În cazul în care a fost încheiat un contract de împrumut în care lipseşte clauza 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) din Codul de procedură civilă, pe motiv că reclamantul nu a respectat procedura de 
soluţionare prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară, cale prevăzută de lege pentru această categorie de cauze 
sau de contractul părţilor. Or, respectarea acţiunilor prevăzute de dispoziţiile art. 871 alin. (4) din Codul 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. 

Articolul 617 din Codul civil prevede cazurile în care debitorul se consideră în întîrziere, ca urmare a somaţiei 
(avertizării), cazurile cînd nu este necesară preîntîmpinarea prealabilă, precum şi cazul cînd împrumutatul nu poartă 
răspundere pentru întîrzierea rambursării banilor sau a bunurilor împrumutate. Dacă întîrzierea executării obligaţiei 
pecuniare are loc din motive neimputabile împrumutatului, dobînda de întîrziere nu trebuie achitată. În particular, 
neexecutarea obligaţiei nu îi este imputabilă împrumutatului în cazul în care aceasta se datorează unei forţe majore, 
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dacă producerea sau efectele acesteia nu au putut fi cunoscute de către debitor la momentul naşterii obligaţiei ori 
dacă debitorul nu a putut împiedica sau înlătura producerea forţei majore ori a consecinţelor ei – art. 606 alin. (1) 
din Codul civil. Dacă forţa majoră are un caracter temporar, ea poate fi invocată numai în perioada în care are efect 
asupra executării obligaţiei. În cazul imposibilităţii executării obligaţiei din cauza forţei majore, împrumutatul trebuie 
să notifice împrumutătorul despre aceste circumstanţe şi despre efectele lor asupra executării. 

Penalitatea nu exclude aplicarea dobînzilor de întîrziere, şi invers. Dacă la încheierea contractului de împrumut 
s-a convenit asupra încheierii contractului de fidejusiune, prin care o parte (fidejusorul) se obligă faţă de cealaltă par-
te (creditorul) 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 din Codul civil, sunt obligaţi 
în solidar să restituie împrumutul creditorului, dacă în contract nu este prevăzut altfel.

În sensul art. 868 din Codul civil, cererea împrumutatului privind repararea prejudiciului cauzat în legătură cu 
neexecutarea obligaţiei de a da cu împrumut trebuie demonstrată prin probe veridice. Prejudiciul cauzat constă în 
pierderea profitului pe care împrumutatul putea să-l obţină ca urmare a executării obligaţiei, adică venitul ratat.

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 suma respectivă de valută străină sau în echivalentul în lei moldoveneşti, 
conform cursului stabilit de Banca Naţională a Moldovei la momentul executării hotărîrii. 

Sub aspectul sarcinii probei, instanţa apreciază că dovada existenţei contractului de împrumut îi revine împru-
mutătorului, respectiv reclamantului, iar debitorului îi revine sarcina de a face dovada contrară. Atunci cînd debitorul 
contestă existenţa contractului, acestuia îi revine sarcina de a proba nevalabilitatea contractului de împrumut.
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§2.5. ACŢIUNI CE DECURG DIN NERESPECTAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

2.5.1. Acţiuni privind 
rezilierea contractului de 
asigurare.

•	contractul de asigurare;
•	poliţa de asigurare;
•	probele care confirmă neexecutarea 
contractului de asigurare.

•	 articolele 1301, 1308, 1317, 1318, 1319, 
1320, 1324, 1326 din Codul civil;
•	 Legea cu privire la asigurări nr. 407 din 
21 decembrie 2006;
•	 Legea cu privire la asigurarea obligato-
rie pentru pagube produse de autovehicule 
nr. 414 din 22 decembrie 2006;
•	 jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene 
a Drepturilor Omului: Berezin v. Moldova 
(dec.), 17 iunie 2008; Constantin Hanganu 
v. Moldova (dec.), 22 aprilie 2008; Nina Cio-
banu v. Moldova (dec.), 22 aprilie 2008.

Notă:
Dispoziţiile art. 1301 din Codul civil prevăd că, prin contractul de asigurare, asiguratul se obligă să-i plătească 

asigurătorului prima de asigurare, iar acesta se obligă să-i plătească asiguratului sau unui terţ (beneficiarului asigu-
rării), la producerea riscului asigurat, suma asigurată ori despăgubirea, în limitele şi în termenele convenite. 

Art. 1301 din Codul civil oferă singura definiţie legală a contractului de asigurare, fără să distingă dacă se are în 
vedere asigurarea de persoane sau asigurarea de daune.

Conform art. 2 din Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de auto-
vehicule nr. 414 din 22 decembrie 2006, asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de 
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autovehicule reprezintă contractul de asigurare probat prin poliţa de asigurare RCA şi/sau certificatul de asigurare 
„Carte Verde”, prin care, în condiţiile prezentei legi, un asigurător autorizat care prestează asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto se obligă, în baza unei prime plătite de asigurat, să despăgubească prejudiciile provocate prin 
accidentele de autovehicul în perioada de valabilitate a contractului.

Potrivit art. 1308 alin. (1) din Codul civil, pentru încheierea contractului de asigurare, asiguratul îi prezintă asi-
gurătorului o propunere sau o cerere scrisă, în care invocă interesul propriu şi pe cel al beneficiarului asigurării sau 
declară verbal că doreşte să încheie un contract de asigurare. 

În baza prevederilor art. 8 alin. (1) din aceeaşi Lege, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto se reali-
zează direct prin încheierea unui contract de asigurare între posesorul de autovehicul şi asigurătorul autorizat care 
prestează asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. 

În contractele de asigurare obligatorie şi benevolă de răspundere civilă, obiectul îl constituie răspunderea civilă 
a posesorului, dar şi a utilizatorului de autovehicul, pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin acci-
dentele provocate de către aceştia cu autovehiculul asigurat, în limitele de acoperire teritorială ale asigurării.

 În conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006, încheierea contractului de 
asigurare i se solicită asigurătorului prin depunerea unei cereri de asigurare adresate acestuia. Asigurătorul nu are 
dreptul să refuze primirea, examinarea şi soluţionarea cererii de asigurare. 

Titulari ai acţiunii cu privire la rezilierea contractului de asigurare sunt asiguratul, asiguratorul şi beneficiarul 
asigurării.

Rezilierea contractului de asigurare reprezintă desfacerea acestuia pentru viitor, din cauza neexecutării obligaţiei 
uneia dintre părţi din motive care îi sunt imputabile, fără a fi restituite prime de asigurare plătite în perioada de asigurare.

Art. 1315 alin. (1) lit. a) din Codul civil prevede că asiguratorul este obligat să aducă la cunoştinţa asiguratului, 
într-o formă adecvată, condiţiile asigurării. 

Conform art. 1316 alin. (1) din Codul civil, asiguratorul este obligat să informeze asigurătorul, la încheierea con-
tractului, despre toate circumstanţele esenţiale referitoare la mărimea riscului care se asigură.

 Potrivit prevederilor art. 1317 alin. (1)-(3) din Codul civil, la încheierea contractului de asigurare, asiguratul este 
obligat să-i comunice asigurătorului toate împrejurările cunoscute, care ar avea importanţă pentru preluarea riscului 
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asigurat. Se consideră că au relevanţă împrejurările periculoase care ar influenţa decizia asigurătorului de a încheia 
sau nu contractul în condiţiile convenite. O împrejurare asupra căreia asigurătorul a formulat în mod expres şi în 
scris întrebări se consideră, în cazul în care provoacă dubii, una importantă. În cazul în care, contrar dispoziţiilor 
alin. (1) şi (2), s-a omis menţionarea unei împrejurări importante, asigurătorul poate rezilia contractul. De asemenea, 
el poate rezilia contractul dacă este omisă menţionarea unei împrejurări importante, pentru că asiguratul nu a luat 
cunoştinţă despre aceasta din motive care îi sunt imputabile.

Un alt temei al rezilierii contractului de asigurare este stabilit de art. 1318 din Codul civil: rezilierea contractului 
din cauza unor inexactităţi.

Asiguratul este obligat să-i furnizeze asigurătorului informaţii veridice despre împrejurările importante referitoare 
la riscul asigurat. Dacă după încheierea contractului asigurătorul constată că s-a făcut o menţiune inexactă în pri-
vinţa unei împrejurări importante, el are dreptul să rezilieze contractul. Asigurătorul nu va putea rezilia contractul de 
asigurare dacă a cunoscut inexactitatea la încheierea contractului, precum şi atunci cînd menţiunea inexactă nu se 
datorează asiguratului. 

De asemenea, dacă asiguratul întîrzie plata unei tranşe a primei de asigurare, asigurătorul poate rezilia contrac-
tul cu respectarea unui termen de preaviz de o lună. Norma în cauză stabileşte consecinţele care se produc în cazul 
neachitării unei tranşe a primei de asigurare de către asigurat, şi anume rezilierea contractului de către asigurător. 
În aceste situaţii, asigurătorul poate rezilia contractul doar dacă asiguratul a fost pus în întîrziere, potrivit art. 617 din 
Codul civil, şi dacă l-a înştiinţat pe asigurat despre aceasta cu o lună înainte. Rezilierea se face printr-o declaraţie 
scrisă adresată asiguratului – art. 1324 din Codul civil.

Art. 1326 alin. (2) din Codul civil prevede că dacă au apărut împrejurări periculoase provocate intenţionat de 
către asigurat sau dacă împrejurarea periculoasă existentă la momentul încheierii contractului n-a fost cunoscută din 
culpa asiguratului, asigurătorul poate rezilia contractul de asigurare fără preaviz.

Dacă asigurătorul reziliază contractul după ce s-a produs cazul asigurat, obligaţia sa de a presta rămîne valabi-
lă, în măsura în care împrejurarea în raport cu care obligaţia de menţionare este încălcată nu a avut nici o influenţă 
asupra producerii cazului asigurat sau asupra întinderii prestaţiei datorate de asigurător – art. 1320 din Codul civil.

Prin prisma art. 1319 alin. (1) din Codul civil, asigurătorul este în drept să rezilieze unilateral contractul de asi-
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gurare în termen de o lună din momentul în care a luat cunoştinţă de temeiul care justifică rezilierea. Termenul de 
o lună este un termen de perimare. În cadrul acestui termen, asigurătorul trebuie să-şi exercite dreptul la rezilierea 
contractului sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

2.5.2. Acţiuni care 
decurg din raporturile de 
asigurare obligatorie de 
răspundere civilă pentru 
pagubele produse de 
autovehicule.

•	contractul de asigurare;
•	poliţa de asigurare;
•	poliţa de asigurare „Cartea verde”;
•	cererea privind acordarea despăgubirii de 
asigurare;
•	certificatul de înmatriculare a mijlocului de 
transport;
•	raportul cu privire la starea tehnică a auto-
vehiculului;
•	procesul-verbal privind constatarea pagu-
belor (eventual, procesele-verbale suplimen-
tare);
•	procesul-verbal privind contravenţia şi alte 
înscrisuri care au stat la baza investigării ac-
cidentului rutier;
•	raportul de evaluare a pagubelor;
•	raportul de constatare tehnico- ştiinţifică 
sau raportul de expertiză cu privire la evalua-
rea prejudiciului;

•	articolele 1313, 1398, 1403, 1410, 
1415 din Codul civil;
•	Legea cu privire la asigurări nr. 407 
din 21 decembrie 2006;
•	Legea cu privire la asigurarea oblig-
atorie pentru pagube produse de au-
tovehicule nr. 414 din 22 decembrie 
2006;
•	Legea privind siguranţa traficului ru-
tier nr.131 din 7 iunie 2007;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 
13 mai 2009 cu privire la aprobarea 
Regulamentului circulaţiei rutiere;
•	Regulamentul privind fondul de pro-
tecţie a victimelor străzii, aprobat prin 
Hotărîrea Comisiei Pieţii Financiare 
din 9 aprilie 2009 nr. 19/11.
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•	decizia privind acordarea despăgubirii de 
asigurare;
•	dispoziţia privind plata despăgubirii de asi-
gurare;
•	probele care confirmă suportarea cheltu-
ielilor pentru tratament şi îngrijirile medicale 
(bonurile de plată, recomandările medicilor, 
contractele încheiate cu profesionişti pentru 
acordarea îngrijirii medicale etc.).

•	 jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului: Švarc şi 
Kavnik v. Slovenia, 8 februarie 2007; 
Gheorghe şi Maria Mihaela Dumi-
trescu v. România, 29 iulie 2008; Ro-
bert Lesjac v. Slovenia, 21 iulie 2009; 
Prynda v. Ucraina, 31 iulie 2012; Mi-
trov v. fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei, 2 iunie 2016; 
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 11 din 16 
decembrie 2013 cu privire la aplicarea 
de către instanţele de judecată a le-
gislaţiei în domeniul asigurări obliga-
torii şi facultative a transportului auto;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 6 din 4 iu-
nie 2005 cu privire la practica aplică-
rii de către instanţele judecătoreşti a 
legislaţiei materiale despre încasarea 
prejudiciului cauzat prin vătămare a 
integrităţii corporale sau altă vătăma-
re a sănătăţii ori prin deces.

Notă:
Obiectul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto îl constituie răspunderea civilă a posesorului de autove-

hicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accidentele de autovehicul în limitele de acoperire 
teritorială a asigurării. 
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Art. 8 alin. (2) din Legea nr.414 din 22 decembrie 2006 prevede un conţinut obligatoriu legat de forma şi cuprinsul 
contractului de asigurare, instituind două tipuri de contracte: 

a) cu indicarea persoanelor care utilizează autovehiculul pentru care se încheie contractul (un număr limitat de 
persoane); 

b) fără indicarea persoanelor care utilizează autovehiculul pentru care se încheie contractul (un număr nelimitat 
de persoane).

Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto intră în vigoare din data la care este plătită prima de 
asigurare, dacă condiţiile de asigurare nu prevăd altfel – art. 9 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie 
de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule nr. 414 din 22 decembrie 2006 şi art. 1313 alin. (1) din 
Codul civil. 

Legislaţia Republicii Moldova permite încheierea contractului de asigurare cu perioade de asigurare mai mici 
pentru autovehicule utilizate în activităţi agricole sezoniere, înmatriculate cu numere temporare şi în alte cazuri pre-
văzute de lege, deşi termenul contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto este de 12 luni.

Părţi litigante în materie de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule 
pot fi: persoana păgubită, posesorul de autovehicul, utilizatorul, asigurătorul şi asiguratul. Trebuie indicată persoana 
vinovată de comiterea accidentului rutier, în caz contrar fiind chemată în proces de către instanţa de judecată, în 
calitate de intervenient accesoriu.

Dacă la soluţionarea litigiului se va constata că posesorul de autovehicul vinovat de producerea accidentului 
are încheiat inclusiv un contract de asigurare benevolă de răspundere civilă auto pentru acoperirea pagubelor ce 
depăşesc limitele stabilite la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006 şi valoarea acţiunii depăşeşte 
aceste limite, instanţele de judecată vor soluţiona cererea reclamantului privind introducerea în calitate de copîrît în 
proces şi a asigurătorului, în temeiul contractului de asigurare benevolă. 

Instanţa de judecată poate fi sesizată atît de către proprietarul de drept al autovehiculului, cît şi de persoana care 
posedă autovehiculul în temeiul unui contract de locaţiune, de leasing, de comodat sau în baza altor titluri prevăzute 
de legislaţie.

Din conţinutul art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006 rezultă că schimbarea proprietarului 
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autovehiculului asigurat condiţionează încetarea contractului de asigurare şi îl obligă pe noul proprietar să încheie 
un nou contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. 

Astfel, în situaţiile în care accidentul de autovehicul a avut loc în perioada în care mijlocul de transport fusese 
deja înstrăinat unei alte persoane, iar noul proprietar nu încheiase un nou contract de asigurare, pretenţiile de des-
păgubire nu vor fi reparate de asigurătorul cu care proprietarul iniţial al mijlocului de transport avea încheiat contract 
de asigurare. Or, asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru pagubele produse în situaţiile în care răspunderea asi-
gurătorului încetase – art. 16 alin. (1) lit. i) din Legea nr.414 din 22 decembrie 2006. În acest caz, schimbarea pro-
prietarului va determina încetarea contractului şi, respectiv, exonerarea asigurătorului de acordarea despăgubirilor. 
Astfel, vor fi aplicabile dispoziţiile art. 20 alin. (5) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006. 

În cazurile în care autorul şi/sau autovehiculul implicat în producerea accidentului rutier au rămas neidentificaţi 
sau posesorul autovehiculului nu are încheiat contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, conform 
art. 20 alin. (5) din Legea nr.414 din 22 decembrie 2006, Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule va fi res-
ponsabil pentru achitarea despăgubirii de asigurare şi repararea prejudiciului şi va putea intenta o acţiune de regres 
împotriva părţii vinovate care nu deţinea poliţă de asigurare, conform dispoziţiilor art. 1415 din Codul civil. 

În cea din urmă situaţie, instanţa de judecată, la cererea părţilor, poate soluţiona problema introducerii în calitate 
de copîrît în proces a Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule, în conformitate cu articolele 62 şi 185 alin. 
(1) lit. c) Din Codul de procedură civilă.

 După ce este depusă cererea de chemare în judecată, judecătorul verifică dacă a fost achitată taxa de stat, 
ţinînd cont de caracterul obiectului litigiului (patrimonial – încasarea despăgubirii de asigurare şi indemnizaţiei de 
asigurare pentru repararea prejudiciului material cauzat în rezultatul vătămării corporale ş.a.). 

În cazul în care, la data producerii accidentului de autovehicul, persoana păgubită are încheiat un contract de 
asigurare benevolă de bunuri (CASCO) pentru bunurile avariate sau distruse prin accidentul de autovehicul, ea este 
despăgubită în temeiul acestui contract – art. 22 alin. (11) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006. 

Asigurătorul care a acoperit prejudiciul conform contractului de asigurare benevolă este în drept să adreseze o 
acţiune de preluare a riscului asiguratului împotriva asigurătorului de răspundere civilă auto privind încasarea sumei 
achitate, care nu va depăşi limitele prevăzute de art. 14 din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006. Instanţele de 



– 158 – – 159 –

judecată trebuie să facă distincţie între acţiunea de regres şi preluarea de către asigurător a drepturilor asiguratului 
(subrogare) Acţiunea în regres urmează este intentată dacă există temeiurile prevăzute la art. 29 din Legea nr. 414 
din 22 decembrie 2006. Preluarea de către asigurător a drepturilor asiguratului (subrogarea) este reglementată de 
art. 1329 din Codul civil şi art. 17 alin. (3) din Legea cu privire la asigurări nr. 407 din 21 decembrie 2006 .

Limitele răspunderii asigurătorului sunt proporţionale cu limitele despăgubirilor de asigurare prevăzute de art. 14 
alin. (3) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule 
nr. 414 din 22 decembrie 2006.

În termenul prevăzut de art. 19 din Legea nr. 414, asigurătorul trebuie să examineze bunurile avariate şi să în-
cheie un proces-verbal de constatare a pagubelor, să închidă dosarul de daune privind vătămările corporale şi să 
achite despăgubirea de asigurare. Procesul verbal de constatare a pagubelor nu poate fi contestat separat în instan-
ţa de judecată, acestuia trebuind să i se dea o apreciere în funcţie de celelalte dovezi prezentate de părţi la exami-
narea litigiilor ce decurg din asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006, asiguratorul este 
obligat să plătească despăgubirea de asigurare în termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării dosarului de 
daune şi să accepte cererea păgubitului privind modalitatea de plată a despăgubirii de asigurare. În situaţiile în care 
în privinţa persoanei care a provocat accidentul rutier a fost intentat un dosar penal sau un dosar administrativ, ter-
menul de plată a despăgubirii de asigurare se va calcula din momentul în care sentinţa sau decizia judecătorească 
devene definitivă şi, respectiv, executorie – art. 418 alin. (6) Cod de procedură penală şi art. 478 Cod contravenţio-
nal.

În acelaşi timp, existenţa unei sentinţe irevocabile de achitare în baza art. 390 Cod procedură penală conduce 
la reabilitarea deplină a asiguratului/utilizatorului şi exclude răspunderea companiei de asigurare. 

Instanţele de judecată trebuie să ţină cont că hotărîrile organelor din stînga Nistrului, prin care se constată vino-
văţia persoanei care a comis accidentul rutier, survenirea riscului asigurat sau actele de efectuare a reviziei tehnice, 
nu sunt valabile şi, deci, nu constituie probe admisibile în sensul articolelor 117 şi 122 alin. (3) Cod procedură pena-
lă. Însă, instanţele de judecată trebuie să aibă în vedere că lipsa deciziei agentului constatator a organelor de resort 
nu implică respingerea arbitrară a cererii de chemare în judecată.
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Conform art. 22 din Legea nr.414 din 22 decembrie 2006, acordul scris existent între asigurat, persoana păgu-
bită sau reprezentantul ei legal şi asigurător reprezintă un mod de stabilire a despăgubirilor. Prin urmare, dacă se 
constată că printr-un acord privind 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 pretenţiile ce decurg din pagubele care erau 
cunoscute la data realizării acordului neanulat, instanţa de judecată trebuie să respingă acţiunea, în temeiul art. 
1333 din Codul civil şi al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006.

La determinarea despăgubirii de asigurare în cazul avarierii sau distrugerii autovehiculului, instanţele de judeca-
tă vor face distincţie între mărimea despăgubirii de asigurare în cazul distrugerii bunului şi mărimea despăgubirii de 
asigurare în cazul avarierii lui. 

Potrivit art. 21 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2006, alegerea unităţii de specialitate care va 
întocmi actul de evaluare a cheltuielilor de reparaţie şi/sau de înlocuire a părţilor sau pieselor avariate este lăsată la 
latitudinea părţilor.

Dacă în instanţa de judecată partea prejudiciată invocă şi alte pagube produse decît cele notate în procesul ver-
bal, pagube care nu au putut fi constatate iniţial, atunci, potrivit art. 21 alin. (8) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 
2006, în cuantumul despăgubirii de asigurare se vor include doar pagubele menţionate în procesul verbal suplimen-
tar de constatare, cu participarea persoanelor antrenate la constatarea iniţială. Procesul-verbal trebuie semnat, de 
asemenea, de către părţi.

Principiul reparaţiei integrale, prevăzut de art. 14 şi art. 1398 din Codul civil, stabileşte că persoana lezata într-un 
drept al ei poate cere repararea integrală a prejudiciului provocat. Astfel, în caz de vătămare corporală sau de deces, 
provocate prin accidentului rutier, despăgubirile de asigurare se acordă atît pentru persoanele aflate în afara autove-
hiculului care a produs accidentul, cît şi pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu excepţia conducătorului său.

Conform art. 6 alin. (6) al Legii nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări, care prevede că în caz de 
încălcare a termenului de plată a indemnizaţiei de asigurare sau a despăgubirii de asigurare din vina asigurătorului, 
acesta îi va plăti asiguratului, beneficiarului asigurării şi/sau păgubitului, pentru fiecare zi de întîrziere, o penalitate 
de 0,1% din suma indemnizaţiei sau a despăgubirii. În afară de penalitatea de întîrziere, reclamantul poate pretinde 
şi dobînda de întîrziere pentru neachitarea în termen a despăgubirii.
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Conform art. 624 alin. (5) din Codul civil, debitorul nu este obligat să plătească penalitatea în cazul în care 
neexecutarea obligaţiei nu se datorează vinovăţiei sale.

La examinarea litigiilor, instanţele de judecată trebuie să verifice respectarea de către reclamanţi a termenului de 
prescripţie extinctivă. Astfel, legislaţia relevantă prevede un termen general de prescripţie de 3 ani pentru intentarea 
acţiunii în vederea recuperării prejudiciilor. 

Dacă asiguratul intentează o acţiune împotriva asigurătorului privind compensarea cheltuielilor suportate în le-
gătură cu despăgubirea de asigurare, termenul de prescripţie se va calcula din momentul definitivării dosarului de 
daune şi refuzului acestuia de a achita despăgubirea respectivă. Totodată, conform art. 271 din Codul civil, acţiunea 
privind încasarea despăgubirilor de asigurare se va respinge în temeiul expirării termenului de prescripţie extinctivă 
numai la cererea persoanei în favoarea căreia a curs prescripţia, cerere depusă pînă la încheierea dezbaterilor în 
fond. Sunt considerate imprescriptibile extinctiv acţiunile privind repararea prejudiciului provocat vieţii sau sănătăţii 
subiectului raportului material litigios cu privire la asigurare, cu unica precizare că prejudiciul va fi reparat pentru o 
perioadă nu mai mare de trei ani înainte de intentarea acţiunii – art. 280 din Codul civil.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

2.5.3. Acţiuni care decurg 
din raporturile de asigurare 
benevolă (facultativă) pentru 
pagubele produse de 
autovehicule.

•	contractul de asigurare facultativă 
(CASCO);
•	cererea privind acordarea despăgubirii 
de asigurare;
•	certificatul de înmatriculare a mijlocului 
de transport; raportul privind starea teh-
nică a autovehiculului;
•	procesul-verbal privind constatarea 
pagubelor (inclusiv procesele-verbale 
suplimentare);

•	 articolele 1313, 1315, 1329, 1415 din 
Codul civil;
•	 articolele 5, 15, 17, 57 din Legea cu pri-
vire la asigurări nr. 407 din 21 decembrie 
2006;
•	 Legea privind siguranţa traficului rutier 
nr.131 din 7 iunie 2007; 
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 
2009 cu privire la aprobarea Regulamen-
tului circulaţiei rutiere;
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•	procesul-verbal privind comiterea con-
travenţiei şi alte înscrisuri care au stat la 
baza investigării accidentului rutier;
•	raportul de evaluare a pagubelor;
•	raportul de constatare tehnico-ştiinţifi-
că sau raportul de expertiză privind eva-
luarea prejudiciului;
•	decizia privind acordarea despăgubirii 
de asigurare;
•	dispoziţia privind plata despăgubirii de 
asigurare;
•	probele care confirmă suferirea unui pre-
judiciu (facturile fiscale eliberate de staţiile 
tehnice de reparaţie a autovehiculelor).

•	Regulamentul privind fondul de pro-
tecţie a victimelor străzii, aprobat prin 
Hotărîrea Comisiei Pieţii Financiare din 9 
aprilie 2009 nr. 19/11;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 11 din 16 
decembrie 2013 cu privire la aplicarea de 
către instanţele de judecată a legislaţiei 
în domeniul asigurări obligatorii şi faculta-
tive a transportului auto.

Notă:
Conform art. 5 din Legea cu privire la asigurări nr. 407 din 21 decembrie 2006, în asigurarea benevolă (facultati-

vă) raporturile dintre asigurat şi asigurător, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul 
de asigurare, iar condiţiile asigurării benevole sunt stabilite de către asigurător, în conformitate cu legislaţia şi cu 
actele normative ale autorităţii de supraveghere. 

Cu toate că condiţiile contractului de asigurare benevolă se stabilesc de către asigurător, instanţa de judecată 
trebuie să identifice dacă clauzele acestuia nu contravin legislaţiei în vigoare. 

Conform art. 15 alin. (5) din Legea cu privire la asigurări nr. 407 din 21 decembrie 2006, despăgubirea de asi-
gurare se stabileşte prin acordul comun al asigurătorului şi asiguratului şi nu poate depăşi valoarea bunurilor la data 
producerii evenimentului asigurat, şi nici cuantumul prejudiciului real suportat.
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În cadrul asigurării de vehicule (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, valoare 
declarată la momentul încheierii contractului de asigurare de către asigurat şi verificată de către asigurător conform 
preţurilor de piaţă din Republica Moldova. 

Obiectul contractului de asigurare facultativă a mijloacelor de transport este plata primei de asigurare de către 
asigurat în schimbul preluării riscului avarierii sau al distrugerii mijlocului de transport de către asigurator, şi achi-
tarea de despăgubiri asiguratului, odată ce are loc cazul pentru care s-a făcut asigurarea. Obiectul asigurării îl va 
constitui mijlocul de transport al asiguratului şi echipamentul adiacent.

În vederea reparării prejudiciului provocat mijlocului de transport ca urmare a producerii accidentului rutier, in-
stanţa de judecată poate fi sesizată, în cazul contractelor CASCO, doar de către beneficiar. 

Obligaţiile părţilor contractante în cazul producerii unui accident rutier atunci când există semnat un contract 
CASCO se stabilesc prin acesta, sub rezerva prevederilor articolelor 1315 şi 1316 din Codul civil. 

La plata despăgubirilor de asigurare în situaţiile de aducere a autovehiculului în stare de nefolosinţă, ca urmare 
a producerii unor accidente, asigurătorul CASCO este în drept să plătească despăgubirile de asigurare scăzînd din 
acestea costul părţilor componente ale autovehiculului rămase neavariate, dacă contractul nu prevede altfel.

Dacă în contractul de asigurare CASCO este prevăzută reparaţia autovehiculului deteriorat la unitatea de speci-
alitate cu care asigurătorul are încheiat un contract, atunci, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor în termenul de reparaţie 
stabilit, 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 prin expertiză, ţinînd-se cont de cheltuielile efectiv suportate şi 
probate cu documentele justificative prevăzute de legislaţia în vigoare (facturile fiscale, bonurile de casă etc.).

La examinarea litigiilor privind încasarea despăgubirii de asigurare facultativă, instanţa de judecată nu îşi poate 
fundamenta hotărîrile pe concluziile expertizei de evaluare a prejudiciului realizate de către părţi în afara procesului 
de judecată, dacă cealaltă parte are obiecţii. Expertiza trebuie realizată în condiţiile articolelor 148-160 din Codul 
de procedură civilă, care permit recuzarea expertului, atenţionarea expertului despre consecinţele penale pe care le 
presupune efectuarea de expertize false şi interogarea acestuia de către părţi, cu respectarea principiului egalităţii 
de arme.
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Se va ţine cont că asigurătorul de răspundere facultativă a mijlocului de transport este obligat să cheme în 
procesul de constatare a pagubei asigurătorul de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, probînd notificarea 
acestuia printr-un înscris justificativ.

Neprezentarea asigurătorului de răspundere civilă auto la proces nu împiedică asigurătorul de răspundere fa-
cultativă a mijlocului de transport să constate pagubele opozabile asigurătorului absent. La stabilirea despăgubirii 
trebuie avută în vedere instituirea francizei în contractul de asigurare, care poate fi stabilită în sumă fixă sau sub 
formă procentuală şi dedusă din indemnizaţia de asigurare. 

Odată cu înstrăinarea mijlocului de transport, dacă părţile nu au convenit altfel, rezilierea contractului de asigu-
rare facultativă a mijlocului de transport are loc de drept. În contract, părţile pot introduce o clauză conform căreia 
contractul de asigurare va continua să producă efecte după înstrăinarea bunului, şi în cazul dobînditorului acestuia. 

Plata despăgubirilor de asigurare este obligatorie pentru asigurători în cazul producerii riscului asigurat şi stabi-
lirii vinovăţiei persoanei în comiterea accidentului rutier.

Conform art. 17 alin. (1) al Legii cu privire la asigurări nr. 407 din 21 decembrie 2006, asigurătorul este în drept 
să refuze total sau parţial despăgubirea asiguratului, în asigurările de bunuri, în cazul: a) producerii de pagube ca 
urmare a unor acţiuni intenţionate ale asiguratului sau ale beneficiarului, îndreptate spre provocarea sau facilitarea 
producerii evenimentului asigurat, cu excepţia acţiunilor de îndeplinire a datoriei civice sau de apărare a vieţii, sănă-
tăţii, onoarei şi demnităţii; b) producerii de pagube ca urmare a unei infracţiuni intenţionate comise de asigurat sau 
beneficiar, legate direct de producerea evenimentului asigurat; c) comunicării intenţionate de informaţii false către 
asigurător sau necomunicării datelor, cunoscute de asigurat, care vizează interesele de asigurare, dacă circum-
stanţele tăinuite au o legătură cauzală cu producerea evenimentului asigurat; d) unor alte evenimente prevăzute de 
legislaţie.

De menţionat că asigurătorii contractelor CASCO nu au dreptul să se adreseze cu acţiune în regres împotriva 
Biroului Naţional al Asigurărilor de autovehicule, dacă au achitat despăgubirea de asigurare în baza contractului de 
asigurare respectiv – a se vedea pct. 14 din Regulamentul privind fondul de protecţie a victimelor străzii, aprobat prin 
Hotărîrea Comisiei Pieţii Financiare din 9 aprilie 2009 nr. 19/11. 
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Art. 6 alin. (6) din Legea cu privire la asigurări nr. 407 din 21 decembrie 2006, asigurătorul va plăti asiguratului, 
beneficiarului asigurării şi/sau păgubitului, pentru fiecare zi de întîrziere, o penalitate de 0,1% din suma despăgubirii, 
doar în cazul în care despăgubirea nu este acordată din culpa asigurătorului.

Atunci cînd nu se contestă mărimea despăgubirii, perioada de întîrziere în cazul contractelor de asigurare CAS-
CO începe să curgă din momentul expirării termenului de plată a despăgubirii de asigurare stabilit prin contract.

La determinarea perioadei pentru care trebuie încasată penalitatea, este necesar să se ţină cont de prevederile 
art. 268 lit. a) din Codul civil, potrivit căruia clauza penală urmează a fi încasată pentru o perioadă anterioară acţiunii 
nu mai mare de 6 luni.

De menţionat că obligaţiile asigurătorului care rezultă din contractele de asigurare CASCO în privinţa plăţii în 
termen a despăgubirilor sunt obligaţii pecuniare, în privinţa cărora sunt aplicabile prevederile articolelor 619 şi 1328 
alin. (3) din Codul civil. În afară de penalitatea prevăzută de lege, companiile de asigurare trebuie să achite şi dobînzi 
de întîrziere pentru toată perioada întîrzierii.

Potrivit art. 1329 alin. (1) din Codul civil, asigurătorul care a plătit despăgubirea de asigurare preia, în limitele 
acestei sume, dreptul la creanţă pe care îl deţine asiguratul sau o altă persoană care a încasat despăgubirea de 
asigurare faţă de terţul responsabil de producerea pagubei, dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Potrivit art. 
1415 alin. (1) din Codul civil, persoana care a reparat prejudiciul provocat de o altă persoană are dreptul la o acţiune 
de regres împotriva acesteia, în vederea recuperării despăgubirii plătite persoanei vătămate, dacă legea sau con-
tractul nu prevede altfel.
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§2.6. ACŢIUNI CE DECURG DIN CONTRACTUL DE GAJ

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

2.6.1. Acţiuni privind anularea 
contractului de gaj încheiat fără 
acordul terţelor persoane sau 
fără respectarea condiţiilor 
referitoare la bunul gajat.

•	contractul de gaj;
•	actele care confirmă dreptul de 
proprietate asupra bunului gajat;
•	probele care confirmă că bunul 
nu putea fi gajat sau a fost gajat 
fără acordul coproprietarilor. 

•	 articolele 454-495 din Codul civil; 
•	 Legea cu privire la gaj nr. 449 din 30 
iulie 2001;
•	 Legea privatizării fondului de locuinţe 
nr. 1324 din 10 martie 1993.

Notă:
Contractul de gaj este un contract accesoriu, unilateral, real şi constitutiv de drepturi reale, prin care creditorul 

(creditorul gajist) poate pretinde satisfacerea creanţelor sale cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv faţă de 
stat, din valoarea bunurilor gajate în cazul în care debitorul (debitorul gajist) nu-şi execută obligaţia garantată prin 
gaj – art. 454 din Codul civil.

Contractul de gaj, se încheie, de regulă, în formă scrisă. În cazul în care pentru transmiterea bunului se cere 
forma autentică, contractul se încheie în formă autentică. De asemenea, contractul de ipotecă se încheie în formă 
autentică. Nerespectarea formei atrage nulitatea contractului – art. 468 din Codul civil.

Potrivit art. 457 din Codul civil, obiect al gajului poate fi orice bun mobil sau imobil, inclusiv o universalitate de 
bunuri, titluri de valoare şi drepturi confirmate prin certificate de acţiuni.

Poate constitui obiect al gajului chiria pe care o produce un imobil închiriat sau arendat, acţiunile şi părţile soci-
ale în societăţile pe acţiuni şi cu răspundere limitată, precum şi drepturile confirmate prin certificatele de acţiuni. De 
asemenea, pot constitui obiect al gajului drepturile de proprietate intelectuală şi comercială (drepturile de autor şi 
drepturile de proprietate industrială cum ar fi: drepturile din investiţii, brevetele şi mărcile comerciale).



– 166 – – 167 –

Potrivit art. 26 din Legea cu privire la gaj nr. 449 din 30 iulie 2001, creanţele garantate, precum şi creanţele ne-
garantate pot constitui obiecte ale contractului de gaj.

Prin contract poate fi prevăzută extinderea gajului asupra bunurilor care vor fi dobîndite în viitor, precum şi asu-
pra fructelor bunurilor gajate – art. 457 alin. (3) şi (8) din Codul civil.

Dreptul de gaj se extinde asupra accesoriilor bunului principal care constituie obiect al gajului, dacă în contract 
nu se prevede altfel.

La verificarea îndeplinirii condiţiilor cu privire la obiectul contractului trebuie să se ţină cont de faptul că gajul este 
de două tipuri: gajul înregistrat (gajul fără deposedare) şi amanetul (gajul cu deposedare).

În cazul gajului înregistrat, obiectul acestuia rămîne în posesiunea debitorului gajist sau a unui terţ care acţionează 
în numele debitorului gajist, iar în cazul amanetului (gajul cu deposedare), obiectul acestuia se transmite în posesiunea 
creditorului gajist sau a unui terţ care acţionează în numele creditorului gajist – art. 455 alin. (1) şi (2) din Codul civil.

După natura raporturilor juridice, în categoria gajului înregistrat intră:
a) ipoteca – gajarea pămîntului, construcţiilor, a altor imobile legate de terenuri, a terenurilor aferente necesare 

asigurării funcţionale a obiectului gajat, a dreptului de folosinţă a obiectului gajat sau a dreptului de folosinţă a aces-
tor terenuri, grevarea chiriilor prezente şi viitoare pe care le produce un imobil;

b) ipoteca de întreprinzător – gajul întreprinderii, care se extinde asupra întregului ei patrimoniu, inclusiv asupra 
fondurilor fixe sau circulante, asupra altor bunuri şi drepturi patrimoniale reflectate în bilanţul întreprinderii, dacă 
legea sau contractul nu prevede altfel;

c) gajul mărfurilor care se află în circulaţie sau în proces de prelucrare;
d) gajul bunurilor pe care debitorul gajist le va dobîndi pe viitor.
Potrivit art. 475 alin. (2) din Codul civil nu pot constitui obiect al gajului bunurile retrase din circuitul civil, bunurile in-

alienabile sau bunurile insesizabile. Prin urmare, nu pot constitui obiect al gajului bunurile domeniului public al statului şi 
unităţilor administrativ-teritoriale care sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile – art. 298 alin. (4) din Codul civil.

Nu pot face obiect al gajului bunurile domeniului privat prevăzute de art. 85 Cod de executare.
De menţionat că bunurile care, potrivit legii, nu pot fi transmise separat, nu pot fi grevate în mod separat prin 

contractul de gaj. Bunul indivizibil nu poate constitui obiect al gajului.
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Potrivit art. 457 alin. (5) din Codul civil, bunurile care se află în proprietate comună pot fi gajate doar cu acordul 
coproprietarilor. 

Textul de lege citat nu stabileşte condiţii de formă pentru exprimarea acordului, astfel că în aceste cazuri vor fi 
aplicabile prevederile art. 202 din Codul civil, care prevede că dacă efectul unui act juridic care trebuie îndeplinit faţă 
de o persoană depinde de acordul unui terţ, acordul sau dezacordul poate fi exprimat atît faţă de o parte, cît şi faţă 
de cealaltă. Acordul nu presupune respectarea formelor stabilite pentru actul juridic. Prin urmare, pentru că acordul 
este o manifestare de voinţă independentă, actul juridic pentru care se cere acest acord este valabil sub orice formă 
ar putea fi exprimat.

În privinţa bunurilor proprietate comună în devălmăşie vor fi aplicabile prevederile art. 369 alin. (2) din Codul 
civil, care stabilesc că pentru actele de dispoziţie asupra bunurilor imobile proprietate comună în devălmăşie este 
necesar acordul scris al tuturor coproprietarilor devălmaşi.

De menţionat că în cazul în care coproprietarul îşi dă acordul privind punerea bunului sub gaj, el devine codebi-
tor gajist şi răspunde în mod solidar faţă de creditorul gajist.

Coproprietarul bunului pot încheia un acord potrivit căruia nici unul din aceştia nu poate greva bunul prin gaj, 
decît cu acordul celorlalţi.

Din interpretarea art. 457 alin. (6) din Codul civil, acordul menţionat este valabil doar în cazul în care a fost în-
scris în registrul bunurilor imobile.

Dacă unul din coproprietari este pus sub tutelă (curatelă), atunci bunul-proprietate comună va putea fi gajat doar 
cu acordul (permisiunea) prealabilă a autorităţilor tutelare – art. 42 din Codul civil.

În cazul în care copilul minor nu se află sub tutela autorităţii tutelare, cota-parte a minorului va putea fi pusă sub 
gaj cu consimţămîntul reprezentantului legal, adică al părinţilor, cu excepţia cotei-părţi dobîndite de către minor prin 
privatizare. În ultimul caz, este necesară autorizaţia autorităţii tutelare, potrivit art. 15 alin. (2) din Legea privatizării 
fondului de locuinţe nr. 1324 din 10 martie 1993.

Punerea în gaj a bunurilor-proprietate comună fără acordul terţului îndreptăţit atrage nulitatea relativă a contrac-
tului de gaj, instanţa neputînd invoca această circumstanţă din oficiu.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

2.6.2. Acţiunile privind 
declararea nulităţii 
contractului de gaj pentru 
nerespectarea condiţiilor 
referitoare la forma sau 
înregistrarea gajului. 

•	contractul de gaj;
•	actele care confirmă dreptul de 
proprietate al debitorului gajist;
•	extrasul din Registrul bunurilor 
imobile;
•	extrasul din Registrul garanţiilor 
reale mobiliare;
•	probele care confirmă că con-
tractul de gaj a fost încheiat cu în-
călcarea regulilor de formă. 

•	articolele 210, 211, 454-495 din Codul civil;
•	Legea cu privire la gaj nr. 449 din 30 iulie 2001;
•	Legea cu privire la ipotecă nr. 142 din 26 iunie 
2008; 
•	art. 12 din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 pri-
vind piaţa de capital;
•	Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 
25 februarie 1998; 
•	Legea cu privire la registre nr. 71 din 22 martie 
2007;
•	Legea cambiei nr. 1527 din 22 iunie 1993;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 204 din 28 martie 1995 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
modul de organizare şi funcţionare a caselor de 
amanet (lombardurilor); 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 849 din 27 iunie 2002 
cu privire la Registrul gajului bunurilor mobile;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 10 martie 2014 
cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislaţi-
ei privind gajul şi ipoteca.

Notă:
Potrivit art. 486 alin. (1) din Codul civil, contractul de gaj se încheie, de regulă, în formă scrisă. În cazul în care 

pentru transmiterea bunului se cere forma autentică, contractul se încheie în formă autentică. În cazul în care pentru 
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transmiterea bunului se cere formă autentică, contractul de gaj se încheie în formă autentică. Potrivit alineatului al 
doilea al aceluiaşi articol, contractul de ipotecă se încheie în formă autentică. Nerespectarea formei în cazul înche-
ierii acestor contracte atrage nulitatea lor.

De asemenea, în cazul în care, pentru constituirea gajului este necesară forma scrisă, se vor avea în vedere 
prevederile art. 210 alin. (2) din Codul civil, care permit ca acesta să fie încheiat şi printr-un schimb de scrisori, de 
telegrame, de telefonograme şi alte asemenea, semnate de partea care le-a expediat. Reiterăm că, potrivit art. 12 
alin. (1) din Legea cu privire la ipotecă nr. 142 din 26 iunie 2008, orice modificare sau completare a clauzelor con-
tractului de ipotecă se autentifică notarial, iar potrivit art. 468 alin. (3) din Codul civil, orice modificare sau completare 
a contractului de gaj se efectuează în forma prevăzută de alin. (1) al acestui articol. Spre deosebire de Legea cu 
privire la gaj nr. 449 din 30 iulie 2001, Codul civil nu sancţionează nerespectarea formei scrise cu nulitatea contractu-
lui, deşi, în cazul în care prin acordul părţilor va fi stabilit acest efect, nerespectarea formei scrise va atrage această 
sancţiune – art. 211 alin. (2) din Codul civil.

Potrivit art. 211 alin. (1) din Codul civil, nerespectarea formei scrise a contractului lipseşte părţile, în caz de litigiu, 
de dreptul de a cere proba cu martorii pentru dovedirea actului juridic.

Contractul de amanet poate fi încheiat atît în formă scrisă, cît şi prin simpla transmitere a bunului. Dacă bunul se 
află în posesia creditorului gajist, contractul de amanet este încheiat prin menţinerea posesiunii, odată ce debitorul 
gajist consimte în mod expres grevarea lui cu titlu de garanţie.

Gajul valorilor mobiliare se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare, conform prevederilor Legii cu 
privire la gaj. Celelalte drepturi şi grevări cu obligaţii ale valorilor mobiliare se înregistrează în registrul deţinătorilor 
de valori mobiliare. Grevarea cu obligaţii a valorilor mobiliare se face în temeiul contractului de gaj, al deciziei Comi-
siei Naţionale, al hotărîrii instanţei de judecată sau al deciziei altor autorităţi publice competente. În cazul neexecută-
rii obligaţiilor garantate prin gaj de către debitorul gajist, creditorul gajist îşi va realiza drepturile stabilite de legislaţia 
cu privire la gaj – art. 12 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital. 

Amanetul bunurilor la lombard este însoţit de emiterea unei chitanţe de amanetare, care confirmă încheierea 
contractului de amanet –art. 458 alin. (2) din Codul civil.

Cambiile sunt grevate prin încheierea unui contract scris – art. 73 din Legea cambiei nr. 1527 din 22 iunie 1993.
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Potrivit art. 468 alin. (2) din Codul civil, contractul de ipotecă se încheie în formă autentică, iar încălcarea acestei 
cerinţe de formă a contractului atrage nulitatea. Este o nulitate absolută, ce poate fi invocată de orice persoană care 
are un interes născut şi actual, precum şi de către instanţa de judecată, din oficiu – art. 217 din Codul civil.

În cazul în care creditorul şi-a executat obligaţia pe care o avea în sarcină, iar debitorul se eschivează de la 
autentificarea notarială, creditorul poate înainta o acţiune în declararea valabilităţii contractului – art. 213 alin. (2) din 
Codul civil.

Orice modificare sau completare a contractului de gaj se efectuează în forma stabilită pentru acest contract – art. 
208 alin. (5) coroborat cu art. 468 alin. (2) din Codul civil.

De menţionat că toate categoriile de gaj enumerate de art. 470 din Codul civil sunt supuse înregistrării, în confor-
mitate cu legislaţia privind funcţionarea registrelor respective, însă neînregistarea contractului de ipotecă în termen 
de trei luni de la data încheierii lui atrage nulitatea contractului – art. 470 alin. (2) lit. a) din Codul civil.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

2.6.3. Acţiuni privind 
valorificarea dreptului de gaj.

•	contractul de credit sau de împru-
mut;
•	contractul de gaj (ipotecă);
•	actele care confirmă dreptul de pro-
prietate al debitorului gajist;
•	extrasul din Registrul bunurilor imo-
bile;
•	probele care confirmă neexecutar-
ea creanţei conform contactului prin-
cipal;
•	preavizul;
•	notificarea.

•	 articolele 210, 211, 454-495 din Co-
dul civil;
•	 Legea cu privire la gaj nr. 449 din 30 
iulie 2001;
•	 Legea cu privire la ipotecă nr. 142 din 
26 iunie 2008; 
•	 Legea cadastrului bunurilor imobile 
nr.1543 din 25 februarie 1998; 
•	 Legea cu privire la registre nr. 71 din 
22 martie 2007;
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•	Hotărîrea Guvernului nr. 204 din 28 
martie 1995 pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la modul de organi-
zare şi funcţionare a caselor de amanet 
(lombardurilor); 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 849 din 27 
iunie 2002 cu privire la Registrul gajului 
bunurilor mobile;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Iosif şi alţii v. 
România, 20 decembrie 2007; Buceaş 
şi Buciaş v. România, 1 iulie 2014;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 10 mar-
tie 2014 cu privire la aplicarea unor preve-
deri ale legislaţiei privind gajul şi ipoteca.

Notă:
Conform ordinii reglementate de art. 487 alin. (2) din Codul civil, în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit sau 

şi-a îndeplinit necorespunzător obligaţia garantată, există trei modalităţi de exercitare a dreptului de gaj: 
1) creditorul gajist poate obţine obiectul gajului în posesiune, pentru a-l administra; 
2) creditorul gajist poate vinde el însuşi bunul gajat; 
3) creditorul gajist poate vinde obiectul gajului sub controlul instanţei de judecată. 
În conformitate cu art. 490 alin. (2) din Codul civil, transmiterea bunului gajat în posesiunea creditorului gajist 

poate fi benevolă ori silită.
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Trebuie să se aibă în vedere că, pentru exercitarea vreuneia din cele trei modalităţi menţionate în cazul în care 
debitorul gajist refuză să transmită benevol bunul gajat în posesia creditorului gajist, este necesară adresarea în in-
stanţa de judecată. În unele situaţii, vînzarea bunului gajat poate avea loc sub supravegherea instanţei de judecată.

La judecarea litigiilor care decurg din relaţiile legate de gaj şi de ipotecă, trebuie să se ţină cont de faptul că, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul în care debitorul gajist sau ipotecar nu şi-a executat obligaţiile conform 
contractului sau şi le-a executat în mod necorespunzător, dar şi în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract, 
creditorul gajist sau ipotecar are dreptul de a fi despăgubit din costul bunului gajat sau ipotecat, cu preferinţă faţă de 
alţi creditori, inclusiv faţă de stat.

În cazul dreptului de ipotecă, în afară de cele trei modalităţi menţionate, există o modalitate de exercitare a drep-
tului de ipotecă manifestată prin achiziţionarea bunului ipotecat de către creditorul ipotecar – art. 30 alin. (2) lit. c) din 
Legea cu privire la ipotecă. Alegerea modalităţii de urmărire a bunului rămîne la discreţia creditorului, cu excepţia 
cazurilor de achiziţie a bunului ipotecat în temeiul art. 35 alin. (1) din Legea cu privire la ipotecă nr. 142 din 26 iunie 
2008, unde este necesar şi acordul debitorului gajist.

În conformitate cu art. 31 alin. (1, 5-7) al Legii menţionate, în vederea iniţierii executării dreptului de ipotecă, 
creditorul ipotecar este obligat să-i expedieze debitorului ipotecar şi, dacă este cazul, debitorului o notificare privind 
intenţia sa de a executa dreptul de ipotecă în baza contractului de ipotecă, înregistrînd preavizul în Registrul bunu-
rilor imobile. 

În termenul indicat în notificare şi preaviz, debitorul are dreptul să achite suma restantă sau să înlăture într-un 
alt mod omisiunea de a-şi executa în mod corespunzător obligaţiile, aşa cum este stabilit în notificare şi preaviz. 
Dacă pînă la expirarea termenului menţionat sau a termenului mai mare stabilit în notificare sau preaviz debitorul 
nu a întreprins măsurile specificate în notificare şi preaviz, creditorul ipotecar are dreptul să continue procedura de 
executare a dreptului de ipotecă. 

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. 

Conform art. 31 alin. (2) din Legea cu privire la ipotecă nr. 142 din 26 iunie 2008, notificarea se consideră recepţi-
onată la expirarea a 7 zile lucrătoare din ziua expedierii. Avînd în vedere prevederile art. 33 alin. (1) al aceleiaşi Legi, 
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executarea silită a dreptului de ipotecă de către creditorul ipotecar se face în temeiul unei ordonanţe judecătoreşti, 
pronunţate 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.

Art. 31 alin. (2) al legii cu privire la ipotecă nr. 142 din 26 iunie 2008 stabilea că notificarea este considerată re-
cepţionată la expirarea a şapte zile lucrătoare din ziua expedierii.

Prin hotărârea Curţii Constituţionale din 27 septembrie 2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor pre-
vederi ale articolului 31 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 142 din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă, a fost declarat 
neconstituţional textul „Notificarea este considerată recepţionată la expirarea a 7 zile lucrătoare din ziua expedierii” 
şi textul „sau faptul expirării termenului rezumat pentru recepţionarea notificării,” din alin. (4) al articolului 31 din Le-
gea nr. 142 din  26 iunie 2008 cu privire la ipotecă. 

Prin urmare, la examinarea unor asemenea astfel de categorii de litigii, instanţele de judecată vor ţine cont că 
efectele notificării nu pot fi condiţionate în totalitate de primirea efectivă de către debitor a notificării. În cazul în care 
debitorul refuză primirea sau nu primeşte notificarea din orice alt motiv neimputabil creditorului şi pentru a nu afecta 
securitatea raporturilor juridice, se vor aplica regulile generale conform procedurii de expediere a scrisorilor reco-
mandate, stabilite de cadrul normativ privind comunicaţiile poştale. 

În termenul indicat, debitorul are dreptul să achite suma restantă sau să înlăture într-un alt mod omisiunea de 
executare corespunzătoare a obligaţiilor sale, aşa cum este stabilit în notificare şi preaviz. Dacă pînă la expirarea 
termenului menţionat debitorul nu a întreprins măsurile specificate în notificare şi preaviz, creditorul ipotecar are 
dreptul să continue procedura de executare a dreptului de ipotecă. 

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. 

Reieşind din prevederile art. 33 alin. (1) al aceleaşi Legi, executarea silită a dreptului de ipotecă de către credi-
torul ipotecar se face în temeiul unei ordonanţe judecătoreşti, pronunţată în acest sens în cadrul procedurii în ordo-
nanţă (procedura simplificată), sau, dacă este cazul, în temeiul unei hotărîri a instanţei de judecată, cu respectarea 
prevederilor Codului de procedură civilă. 
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La pronunţarea hotărîrii privind transmiterea silită a bunului imobil gajat, instanţa de judecată poate dispune 
evacuarea tuturor persoanelor care locuiesc în imobil şi a bunurilor care le aparţin. Totuşi, în aceste cazuri, instanţa 
trebuie să ţină cont de faptul că pierderea locuinţei de către o persoană este o ingerinţă extremă în dreptul ei la 
respectarea domiciliului. Orice persoană care riscă să i se aplice o măsură de o asemenea gravitate trebuie să be-
neficieze de o analiză a proporţionalităţii, efectuată de către un tribunal independent, în lumina principiilor relevante 
ale articolului 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (a se vedea McCann v. Regatul Unit, 13 mai 2008, § 
50, dar şi Zehentner v. Austria, 16 iulie 2009).

§3. CAUZE CIVILE PRIVIND DREPTUL STATUTAR

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

3.1. Excluderea asociatului 
din societatea cu răspundere 
limitată (prevederi generale).

- certificatul de înregistrare al întreprinderii 
(dacă există);
- actul de constituire sau contractul de consti-
tuire;
- extrasul din Registrul întreprinderii actualizat;
- statutul Societăţii;
- decizia privind desemnarea administratorului;
- alte dovezi în funcţie de temeiul excluderii.

•	Codul civil;
•	Legea privind societăţile cu răspunde-
re limitată nr. 135 din 14 iunie 2007;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 4 oc-
tombrie 2010 cu privire la unele chestiuni 
ce apar la soluţionarea litigiilor dintre ac-
ţionar şi societatea pe acţiuni, dintre aso-
ciat şi societatea cu răspundere limitată.

Notă:
Societatea cu răspundere limitată este o societate comercială care se bazează pe încrederea dintre asociaţi şi 

pe calităţile personale ale asociaţilor. Datorita acestui fapt, succesul sau insuccesul societatii depinde in mare mă-
sură de faptele asociaţilor, de activitatea pe care ei o desfaşoara în societate. 
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În cazul în care un asociat nu îşi índeplinşte obligaţiile asumate faţă de societate ori comite anumite fapte po-
trivnice intereselor societatii, existenta societăţii este ameninţată. Pentru a proteja societatea şi interesele celorlalti 
asociati Legea nr.135 din 14.06.2007 privind societatea cu răspundere limitată şi Codul Civil prevede posibilitatea 
excluderii asociatului indezirabil.

Măsura excluderii asociatului din societate apare ca o sancţiune aplicată asociatului şi în acelaşi timp ca soluţie 
pentru pentru salvgardarea societăţii, în beneficiul celorlalţi asociaţi.

Excluderea asociatului se poate solicita doar în baza următoarelor temeiuri care nu pot fi suplimentate cu altele 
înscrise în actul de constituire:

 a) asociatul a fost pus în întîrziere şi nu a vărsat integral aportul subscris în perioada suplimentară; 
 b) asociatul fiind administrator, comite fraudă în dauna societăţii; 
 c) asociatul fiind administrator foloseşte bunurile societăţii în scop personal;
 d) asociatul fiind administrator foloseşte bunurile în scopul unor terţi. 
Instanţele de judecată vor reţine că, nu constituie temei de excludere:
- divulgarea de către asociat a informaţiei confidenţiale privind activitatea societăţii;
- încălcarea obligaţiilor statutare de către asociat; 
- comiterea unor acţiuni contrare intereselor societăţii;
- pasivitatea asociatului în cadrul activităţii. 
Cele menţionate mai sus pot constitui temei pentru înaintarea acţiunii de reparare a prejudiciului cauzat. 
Procedura de excludere a unui asociat din societate nu este lăsată la aprecierea asociaţilor care doresc acest 

lucru, în mod arbitrar, ci, în mod obligatoriu, este supusă spre analiza instanţelor judecătoreşti, singurele în măsură 
să decidă dacă se impune aplicarea acestei măsuri. 

Excluderea asociatului din societate este de competenţa exclusivă a instanţelor de judecată – art. 47 alin. (2) din 
Legea nr. 135 din 14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată.

În concluzie, prevederile Legii nr. 23 din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj în privinţa acestor categorii de 
litigii sunt inaplicabile. Procedurii arbitrajului îi sunt supuse conflictele izvorîte din raporturile juridice civile, inclusiv 
patrimoniale, dintre părţi şi din raporturile obligaţionale contractuale şi necontractuale, cum ar fi vînzarea-cumpăra-
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rea, prestarea de servicii, executarea de lucrări şi altele asemenea, sau din raporturile de proprietate şi cu privire la 
alte drepturi reale, inclusiv din raporturile de proprietate intelectuală.

Cererea de excludere poate fi depusă de către societate (în cazul în care adunarea generală decide intentarea 
acţiunii în excludere), de către administrator, de oricare din asociaţi sau de un grup de asociaţi. Calitatea de pîrît 
în cererea de excludere o are asociatul a cărui excludere se solicită. Întrucît calitatea de fondatori o pot avea atît 
persoanele fizice, cît şi cele juridice. Chemarea Camerei Înregistrării de Stat în proces, în calitate de intervenient 
accesoriu, este inoportună, pentru că ea nu este o persoană interesată şi, potrivit prevederilor art. 16 Din Codul de 
procedură civilă 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 Camera Înregistrării de Stat, indiferent dacă 
aceasta a participat sau nu la proces.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

3.2. Excluderea asociatului 
din societatea cu răspundere 
limitată (omisiunea de a vărsa
integral aportul subscris în 
perioada suplimentară).

•	certificatul de înregistrare al întreprinderii 
(dacă există); 
•	actul de constituire sau contractul de con-
stituire;
•	extrasul din Registrul întreprinderii actua-
lizat;
•	statutul Societăţii;
•	decizia privind desemnarea administrato-
rului (probe generale);
•	hotărîrea Adunării Generale privind inten-
tarea acţiunii în instanţa de judecată privind 
excluderea asociatului;

•	  Codul civil;
•	Legea privind societăţile cu răspun-
dere limitată nr. 135 din 14 iunie 2007;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr.1 din 4 oc-
tombrie 2010 cu privire la unele ches-
tiuni ce apar la soluţionarea litigiilor 
dintre acţionar şi societatea pe acţiuni, 
dintre asociat şi societatea cu răspun-
dere limitată.
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•	înscrisuri care confirmă că pîrîtul a fost în-
ştiinţat despre necesitatea vărsării aportului 
(confirmare, aviz de primire);
•	înscrisuri care confirmă că pîrîtului i s-a stabilit 
un termen suplimenar de cel puţin o lună;
•	înscrisuri care confirmă că pîrîtul a fost somat 
cu privire la posibila excludere din societate, 
dacă nu-şi varsă aportul;
•	actul de predare-primire, un proces-verbal, un 
document bancar care atestă că pîrîtul nu şi-a 
vărsat integral aportul; 
•	actul de predare-primire, un proces-verbal, un 
document bancar prin care se confirmă tran-
sferul sau depunerea sumei de bani în contul 
societăţii, actul de transmitere a altor bunuri sau 
drepturi patrimoniale etc;
•	confirmarea înştiinţării efective privind terme-
nul suplimentar.

Notă:
Asociatul este obligat să-şi verse aportul la capitalul social în mărimea, în modul şi în termenele stabilite de actul 

de constituire. Această obligaţie este impusă de lege. Aportul la capitalul social se poate face prin bunuri, inclusiv 
prin drepturi patrimoniale şi prin bani. Fiecare asociat va trebui să-şi verse integral aportul subscris în cel mult şase 
luni de la data înregistrării societăţii. 
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Asociatul care, pus în întîrziere, nu efectuează aportul potrivit prevederilor statutului privind vărsarea aportului, 
poate fi exclus din societate.

Pentru excluderea asociatului din societatea cu răspundere limitată în baza omisiunii de a-şi vărsa integral apor-
tul subscris în perioada suplimentară, reclamantul trebuie 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. 
Dreptul societăţii de a reclama aportul de la asociat se prescrie în termen de trei ani de la înregistrarea de stat 

a societăţii. Astfel, excluderea pe acest temei este un drept şi nicidecum o obligaţie.
Excluderea asociatului poate avea loc doar pentru omisiunea de a vărsa aportul subscris şi nicidecum pentru 

omisiunea de a vărsa aporturile suplimentare, altfel această măsură ar constitui o ingerinţă nejustificată în dreptul 
său de proprietate.

Retragerea nejustificată a aportului vărsat în natură poate fi asimilată cu omisiunea de a vărsa aportul şi poate 
constitui temei pentru excluderea asociatului din asociaţie.

Asociaţii societăţii cu răspundere limitată au obligaţia de a vărsa integral capitalul social subscris, la data con-
stituirii sau cu ocazia majorării. Dacă aportul este în natură, se consideră că aportul este vărsat prin transferarea 
drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare.

La verificarea legalităţii acestui temei, instanţele de judecată trebuie să ţină cont de faptul că acesta vizează 
exclusiv aducerea aportului, astfel că analiza nu trebuie să se refere la momentul asumării obligaţiei de contribuţie, 
ci doar la faza executării.

Asociatul care a procurat o parte socială dintr-o societate cu răspundere limitată cu perfectarea contractului de 
vînzare-cumpărare nu va putea fi exclus în baza acestui temei. Această măsură gravă nu înlătură suportarea con-
secinţelor întîrzierii în efectuarea aportului, adică plata despăgubirilor, şi după caz a dobînzilor. 

De asemenea, asociaţii nu pot fi eliberaţi de obligaţia de a-şi vărsa aportul. Creanţa societăţii privind transmi-
terea aportului nu poate fi stinsă prin compensaţie. Faţă de obiectul aportului în natură nu poate fi opus dreptul de 
retenţie întemeiat pe o creanţă care nu se referă la acest obiect.
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Punerea în întîrziere a asociatului trebuie să se facă potrivit prevederilor dispoziţiilor generale privind executarea 
obligaţiilor prevăzute de Capitolul IV din Codul civil, inclusiv de articolele 617-619 din Codul civil. Prin punerea în 
întîrziere, asociatul care întîrzie să-şi verse aportul social este răspunzător de daunele pricinuite, iar dacă aportul a 
fost stipulat în numerar, este obligat şi la plata dobînzilor legale din ziua în care trebuia să facă vărsămîntul.

Legea impune necesitatea punerii în întîrziere a asociatului care a neglijat îndeplinirea acestei obligaţii. După 
îndeplinirea acestei formalităţi se naşte dreptul la acţiunea în excludere împotriva asociatului debitor. Nu se poate 
considera îndeplinită condiţia punerii în întîrziere prin formularea cererii de chemare în judecată, întrucît textul pre-
vede expres efectuarea unei notificări .

De asemenea, nu prezintă importanţă valoarea aportului la care asociatul s-a obligat, neputîndu-se susţine ca-
racterul modic al acestuia, atît timp cît legislatorul nu a stabilit în această privinţă o anumită valoare.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

3.3. Excluderea asociatului din 
societatea cu răspundere 
limitată (cînd asociatul 
administrator comite o fraudă 
în dauna societăţii).

•	certificatul de înregistrare al între-
prinderii;
•	actul de constituire sau contractul de 
constituire;
•	extrasul din Registrul întreprinderii 
actualizat;
•	statutul Societăţii;
•	decizia privind desemnarea adminis-
tratorului (probele generale);
•	hotărîrea Adunării generale a asoci-
aţilor privind înaintarea acţiunii in in-
stanţa de judecată privind excluderea 
asociatului administrator;

•	Codul civil;
•	Legea privind societăţile cu răspun-
dere limitată nr. 135 din 14 iunie 2007;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 4 oc-
tombrie 2010 cu privire la unele ches-
tiuni ce apar la soluţionarea litigiilor 
dintre acţionar şi societatea pe acţiuni, 
dintre asociat şi societatea cu răspun-
dere limitată.
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•	hotărîrea sau sentinţa judecătoreas-
că privind comiterea acţiunilor ilicite;
•	actele autentice, actele sub semnă-
tură privată, facturile acceptate, cores-
pondenţa, telegramele, registrele păr-
ţilor, martorii, precum şi alte probe, în 
baza cărora instanţa ar putea constata 
prejudiciul provocat societăţii;
•	actele care denotă contrariul celor in-
vocate de către reclamant;
•	hotărîrile Adunării generale a asocia-
ţilor care confirmă acţiunile administra-
torului şi îl delegă să încheie aseme-
nea contracte etc.;
•	dovezi privind încălcarea procedurii 
de excludere.

Notă:
Pentru comiterea fraudelor în dauna societăţii poate fi exclusă doar persoana care deţine calitatea de adminis-

trator, de vreme ce numai această calitate îi conferă posibilitatea săvîrşirii acestei încălcări. De menţionat 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, în baza comiterii unei fraude, întrucît, potrivit art. 69 alin. 
(2) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată, numai o persoană fizică poate fi 
administrator.
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Prin fraudă trebuie să se înţeleagă un comportament ilicit, cu scopul obţinerii unui avantaj personal sau în favoa-
rea unui terţ, efectul fiind producerea unui prejudiciu societăţii.

Cu privire la noţiunea de fraudă, instanţele de judecată au reţinut că intră în sfera acestei noţiuni următoarele fapte:
- contractarea, în numele societăţii, a unor împrumuturi bancare, achiziţionarea de bunuri de valoare, cum ar fi 

televizoare-color şi calculatoare, precum şi majorarea capitalului social, toate realizate unilateral de către asociatul 
administrator, fără acordul celuilalt asociat;

- împiedicarea celuilalt asociat administrator de a participa la activitatea societăţii prin schimbarea lacătelor 
societăţii, precum şi interzicerea accesului, de către un administrator, la documentele societăţii şi efectuarea unor 
cheltuieli în interes propriu, prin efectuarea de apeluri telefonice repetate în altă ţară, unde se deplasase pentru tra-
tament şi facturarea carburanţilor în numele societăţii, în acelaşi scop;

- înstrăinarea tuturor autovehiculelor societăţii către o altă societate la o valoare modică, dar şi către o societa-
te unde asociat unic era soţia pîrîtului, în condiţiile în care această societate avea ca obiect principal de activitate 
transportul rutier de mărfuri;

- vînzarea unor terenuri către o altă societate unde asociatul administrator era asociat unic şi neachitarea preţu-
lui în termenul stabilit, precum şi semnarea cererii de renunţare la judecarea acţiunii în rezoluţiune a contractului de 
vînzare-cumpărare, deşi nu mai avea calitatea de administrator ;

- transferul de către administrator al bunurilor care constituiau baza de producţie a societăţii şi preluarea unei 
părţi din forţa de muncă;

- încheierea unor contracte, în ciuda existenţei unui conflict de interese, prin care societatea vinde bunuri la pre-
ţuri mici sau cumpără bunuri la preţuri exagerate; 

- transmiterea împuternicirilor unui terţ în bază de procură, fără acordul celorlalţi asociaţi, terţ care încheie con-
tracte de comodat al bunurilor societăţii, provocînd prejudicii societăţii; 

- însuşirea, prin folosirea semnăturii sociale, a unor sume de bani din activul societăţii pentru cheltuieli personale 
– mese la restaurant, cazare la hoteluri, reparaţia autoturismului propriu, efectuarea de plăţi de taxe străine societăţii 
comerciale, ridicarea direct din casieriile societăţii, fără întocmirea de dispoziţii de plată, a unor sume de bani fără 
justificare;
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- înfiinţarea de către administrator, fără consimţămîntul şi cunoştinţa celorlalţi asociaţi, a unei societăţi concu-
rente, 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.

De asemenea, excluderera pentru fraudă are loc şi atunci cînd aceste acţiuni reduc din încredere şi impiedică 
buna-desfăşurare a activităţii, deseminarea informaţiilor false privind lichidarea, falsificarea deciziilor asociatului unic 
sau a hotărîrilor Adunării generale a asociaţilor; înfiinţarea de către administrator, fără consimţămîntul şi cunoştinţa 
celorlalţi asociaţi, a unei societăţi concurente, cu acelaşi obiect; confundarea patrimoniului societăţii, pe care o ad-
ministrează, cu dreptul său personal şi sustragerea unei sume importante din contul societăţii, fără acordul ei. Toate 
fapte reprezintă manifestări ale relei-credinţe sau ale abuzului de putere şi trebuie sancţionate cu excluderea din 
societate. 

Instanţele trebuie să ţină cont de faptul că pentru a fi parte în cererea pentru excludere nu este necesar ca pîrîtul 
să aibă calitatea de administrator la data introducerii acţiunii, ci este suficient ca delictele care i se impută să fi fost 
comise în perioada în care a deţinut o asemenea funcţie. În astfel de situaţii este inadmisibilă cererea de suspendare 
formulată. Comiterea fraudei nu trebuie constată doar printr-o hotărîre definitivă de condamnare a asociatului admi-
nistrator, fiind suficient ca judecătorul investit cu soluţionarea cererii de excludere să constate că faptele învederate 
constituie fraudă în dauna societăţii. 

Frauda poate fi consecinţa unei acţiuni, dar şi a unei inacţiuni a asociatului-administrator, în măsura în care aces-
ta avea obligaţia de a acţiona într-un anumit mod. Ea trebuie să fie în dauna societăţii, iar nu împotriva persoanei 
asociaţilor fără legătură cu această calitate. Administratorul trebuie să fi prejudiciat cu intenţie interesele societăţii. 
Fapta administratorului nu trebuie să aibă un caracter repetitiv, fiind suficientă o singură fraudă, însă cu condiţia ca 
aceasta să fi creat un prejudiciu societăţii. Asociatul-administrator trebuie să acţioneze cu intenţie în vederea produ-
cerii prejudiciului respectiv, astfel că eventualele prejudicii provocate din neglijenţă sau incapacitate de administrare 
nu constituie motive de excludere.

S-a apreciat că nu constituie fraude în dauna societăţii: 
- faptele inerente activităţii unui administrator silit să-şi realizeze atribuţiile în contextul atitudinii ostile a coasoci-

aţilor, care nu sunt urmare a culpei grave şi exclusive a acestuia;
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- neglijenţa, inabilitatea, dezinteresul în afaceri, atît timp cît acestor fapte le lipseşte elementul voliţional care să 
permită calificarea lor ca fiind un act de înşelăciune; 

- erorile în activitatea de gestiune, ineficienţa activităţii societăţii într-un sens sau altul sau alte aspecte avînd 
aceeaşi relevanţă în conţinut, ţin de răspunderea administratorului aferentă raporturilor de mandat în care acesta se 
afla faţă de societate, dar nu pot constitui un temei suficient pentru excludere, altfel s-ar confunda răspunderea în 
calitate de asociat cu răspunderea în calitate de administrator, iar intenţia şi prejudiciul sunt elemente esenţiale în 
aprecierea fraudei şi trebuie probate în egală măsură;

- renunţarea asociatului de a mai îndeplini funcţia de administrator sau renunţarea la exerciţiul acestei funcţii 
justifică doar aplicarea altor măsuri legale;

- neconvocarea adunării generale la cererea asociaţilor ori deşi ulterior administratorul a convocat adunarea 
acesta nu a respectat ordinea de zi propusă de asociaţi, iar adunarea nu a avut rezultatul scontat, fapta administra-
torului de a nu permite efectuarea unui control general asupra evidenţelor contabile şi gestiunii societăţii. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

3. 4. Repararea 
prejudiciului material de 
către administrator.

•	certificatul de înregistrare al întreprinderii 
(dacă există);
•	actul de constituire sau contractul de consti-
tuire;
•	extrasul din Registrul întreprinderii actualizat;
•	statutul Societăţii;
•	decizia privind desemnarea administratorului 
(probe generale);
•	actele doveditoare privind comiterea acţiuni-
lor ilicite;

•	Codul civil;
•	Legea privind societăţile cu răspun-
dere limitată nr. 135 din 14 iunie 2007;
•	Legea instituţiilor financiare nr. 550 
din 21 iulie 1995;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 
4 octombrie 2010 cu privire la unele 
chestiuni ce apar la soluţionarea liti-
giilor dintre acţionar şi societatea pe 
acţiuni, dintre asociat şi societatea cu 
răspundere limitată.
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•	actele în baza cărora instanţa ar putea con-
stata prejudiciul provocat societăţii (actele con-
tabile, contractele şi alte actele care dovedesc 
existenţa reală a dividendelor plătite, existenţa 
registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere, 
exacta îndeplinire a hotărîrilor adunărilor ge-
nerale, stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care 
legea şi actul constitutiv le impun, actele juri-
dice vătămătoare pentru societate, actele care 
denotă inacţiunea pentru recuperarea prejudi-
ciului din cauza poziţiei ocupate de către admi-
nistratori);
•	sentinţa privind condamnarea administrato-
rului, hotarîrea contravenţională privind sanc-
ţionarea administratorului şi alte acte ale orga-
nelor împuternicite cu efectuarea controlului 
activităţii intreprinderii prin care sunt constatate 
încălcări şi care nu au fost contestate etc.;
•	probele care justifica mărimea prejudiciului 
invocat;
•	probele care dovedesc contrariul celor invo-
cate de către reclamant;
•	hotărîrile care confirmă acţiunile administra-
torului şi care îl delegă să încheie asemenea 
contracte etc.
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Notă:
Confom regulii generale, administratorul trebuie sa acţioneze în interesul societăţii cu buna-credinţă şi cît mai 

rezonabil şi să dea dovadă de diligenţă şi loialitate, dat fiind faptul că societatea este angajată în raporturile cu terţii 
prin actele săvîrşite de către administrator.

Acest fapt presupune că administratorul îşi va îndeplini atribuţiile în conformitate cu legislaţia în vigoare, respec-
tînd obligaţiile care îi revin în baza statutului, în caz contrar fiind obligat să repare prejudiciile provocate societăţii.

Raţiunea instituirii unei răspunderi personale a administratorului societăţii comerciale se explică prin rolul esen-
ţial pe care i l-a conferit legea administratorului ca organ de conducere, de gestiune şi de reprezentare a societăţii. 
În consecinţă, pentru contrabalansarea puterilor vaste pe care le-a atribuit legislatorul administratorului, s-a impus 
instituirea unei răspunderi specifice a acestuia.

În cazul răspunderii administratorilor există trei forme de manifestare a acesteia: răspunderea faţă de societate 
şi asociaţi şi răspunderea excepţională faţă de terţii.

Conditiile angajarii raspunderii materiale ale administratorilor sunt urmatoarele:
- existenţa unei legături contractuale între pesoana responsabilă şi victimă; 
- existenţa unei fapte ilicite constînd într-o nerespectare a unei obligaţii contractuale sau legale, prin care se 

aduce atingere unui drept subiectiv sau unui interes al persoanei vătămate;
- producerea unui prejudiciu;
- existenţa unui raport de cauzalitate între faptă şi prejudiciu; 
- vinovăţia administratorului care a săvîrşit fapta ilicită; 
- inexistenţa unei cauze de nerăspundere.
Prejudiciile cauzate societăţii pot fi cauzare în rezultatul următoarelor acţiuni sau inacţiuni:
- lipsa unei gestiuni eficiente a societăţii;
- neexecutarea hotărîrilor adunării generale a asociaţilor şi a hotărîrilor consiliului societăţii; 
- ţinerea defectuoasă a contabilităţii societăţii, precum şi a registrelor societăţii prevăzute de lege şi de actul de 

constituire;
- neconvocarea adunării generale a asociaţilor atunci cînd valoarea activelor nete ale societăţii a devenit mai 

mică decît capitalul ei social; 
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- depăşirea limitelor împuternicirilor stabilite prin actul de constituire ori, dacă acesta nu prevede altfel, de către 
adunarea generală a asociaţilor; 

- neefectuarea unor actele care sa stopeze pierderile societăţii;
- efectuarea de plăţi ilegale către asociaţi,
- provocarea de prejudicii prin fraudarea societăţii.
Termenul de intentare a acţiunii este de 3 ani de la data comiterii acţiunii păgubitoare pentru societate. 
În cazul desemnării mai multor administratori, aceştia răspund solidar, dacă nu se stabileşte altfel prin hotărîrea 

judecătorească.
Persoana cu funcţie de răspundere a societăţii este scutită de răspunderea materială solidară pentru decizia 

organului executiv colegial al societăţii sau a consiliului societăţii, dacă: 
a) a votat împotriva luării acestei decizii de către organul de conducere respectiv; 
b) opinia ei separată este anexată la procesul-verbal al şedinţei organului respectiv sau este consemnată în 

procesul-verbal. 
Hotărîrea societăţii privind exonerarea de răspundere a administratorului este nulă dacă sunt lezate interesele 

terţilor, chiar dacă administratorul a acţionat în baza hotărîrii adunării generale a asociaţilor.
În cazul în care societatatea s-a angajat faţă de terţi să repare prejudiciul material pentru acţiunile ilicite ale ad-

ministratorului, această sumă se va putea încasa printr-o acţiune în regres împotriva administratorului.
De menţionat că la repararea prejudiciului faţă de societate se vor aplica şi prevederile art. 69 alin. (3) din Legea 

nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societatea cu răspundere limitată, potrivit cărora legislaţia muncii se extinde asupra 
relaţiilor dintre administrator şi societate în măsura în care nu este în contradicţie cu această lege.

În cadrul societăţilor pe acţiuni, conducerea se atribuie consiliului de administraţie, care îndeplineşte actele ne-
cesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii. Membrii consiliului de administraţie sunt cei care 
gestionează societatea şi o reprezintă în raport cu terţii şi în justiţie, iar din aceste considerente membrii consiliului 
de administraţie sunt răspunzători precum administratorii pentru neîndeplinirea îndatoririlor care le revin în acelaşi 
mod.
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În cazul antrenării răspunderii faţă de societate, administratorul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare sau cu întîrziere a obligaţiilor sale, stabilite prin statutul societăţii, prin lege sau prin hotărîrile 
adunării generale.

Răspunderea faţă de societate intervine în cazul în care administratorul unei societăţi comerciale a produs, prin 
conduita sa, prejudicii acţionarilor, cînd nu a convocat acţionarii la adunările generale, astfel încît aceştia să nu-şi 
poată exercita dreptul la vot, cînd au deturnat dividendele cuvenite acţionarilor ş.a.

În aceste împrejurări, acţionarii trebuie să facă dovada existenţei unui prejudiciu individual şi a legăturii de cau-
zalitate dintre prejudiciul suferit şi fapta administratorului.

 Cu derogare de la prevederile generale privind competenţa teritorială, cererea privind recuperarea prejudiciilor 
aduse unei bănci insolvabile împotriva administratorului băncii şi persoanei căreia îi este imputabilă apariţia stării de 
insolvabilitate sau de dificultate majoră a băncii se depune în faţa instanţei de judecată de la sediul băncii insolvabile, 
în baza art. 3815 din Legea instituţiilor financiare nr. 550 din 21 iulie 1995.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

3.5. Declararea nulităţii 
hotărîrilor Adunării generale 
a asociaţilor a societăţii cu 
răspundere limitată.

•	certificatul de înregistrare al întreprinderii;
•	actul de constituire sau contractul de con-
stituire;
•	extrasul din Registrul întreprinderii actualizat;
•	statutul Societăţii;
•	hotărîrea Adunării generale a asociaţilor;
•	procesul-verbal al Adunării generale a aso-
ciaţilor;
•	probele care confirmă că reclamantul nu 
a fost înştiinţat legal şi nici nu a participat la 
Adunarea generală a asociaţilor;

•	Codul civil;
•	Legea privind societăţile cu răspun-
dere limitată nr.135 din 14 iunie 2007;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 4 oc-
tombrie 2010 cu privire la unele ches-
tiuni ce apar la soluţionarea litigiilor 
dintre acţionar şi societatea pe acţiuni, 
dintre asociat şi societatea cu răspun-
dere limitată.
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•	probele care confirmă că hotărîrea a fost 
adopată cu încălcarea prevederilor legale 
sau a celor statutare;
•	scrisoarea recomandată sau avizul de înşti-
inţare (dacă această modalitate de înştiinţare 
este prevăzută de actul de constituire) privind 
convocarea adunării generale şi notificarea 
reclamantului, în cazul în care se invocă nuli-
tatea, pentru lipsă de înştiinţare;
•	procura reprezentantului asociatului care a 
participat la adunare (administratorul nu poa-
te fi reprezentantul asociatului);
•	probele potrivit cărora asociatul societăţii cu 
răspundere limitată a participat la adunarea 
generală a asociaţilor. a luat parte la vot în 
cazul tuturor chestiunilor care figurau în ordi-
nea de zi, a avut posibilitatea să facă propu-
neri şi nu le-a făcut.

Notă:
Participarea asociatului sau a reprezentantului lui la adunarea generală a asociaţilor acoperă orice viciu al ne-

înştiinţării şi/sau încălcării modalităţii şi a termenelor de înştiinţare. Obiectul acţiunii îl constituie declararea nulităţii 
hotărîrii Adunării generale a asociaţilor ca rezultat al deliberării, şi nu procesele-verbale, care nu pot fi atacate sepa-
rat de această hotărîre.
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Termenul de prescripţie pentru contestarea hotărîrilor adoptate la Adunărea generale a asociaţilor este de trei 
luni.

Informaţiile conţinute de procesul-verbal şi care nu corespund realităţii (spre exemplu, includerea unor date 
despre un membru al societăţii care nu a participat la adunarea generală, cu precizarea votului său pro sau contra 
adoptării hotărîrii) pot contribui la declararea nulităţii hotărîrii adunării generale. 

Termenul de prescripţie curge de la data adoptării hotărîrii pentru asociaţii prezenţi la adunare, iar pentru cei care 
au lipsit, de la data cînd li s-au adus la cunoştinţă copia hotărîii, cînd au primit copia de pe procesul-verbal în care 
este reprodus textul hotărîrii, cînd au recepţionat hotărîrea la domiciliul sau sediul lor. 

Dacă în baza hotarîrii respective s-au efectuat modificări în actele de constituire care au fost înregistrate la Ca-
mera Înregistrării de Stat, atunci termenul de prescripţie curge din data înregistrării modificărilor în Registrul persoa-
nelor juridice la Camera înregistrării de Stat.  

Dacă votul s-a efectuat prin corespondenţă, termenul de prescripţie se va calcula din data menţionată în actul 
de constituire privitor la modalitatea informării asociaţilor cu privire la rezultatul votării. Trebuie avut în vedere că 
în privinţa chestiunilor legate de aprobarea bilantuţui anual, aprobarea dărilor de seamă ale consiliului societăţii, 
aprobarea rapoartelor cenzorului sau a avizelor auditorului independent şi aprobarea hotărîrii privind repartizarea 
profitului net nu este permis votul prin corespondenţă.

Temeiuri ale declarării nulităţii îl pot constitui adoptarea hotărîrii cu încălcarea legii şi adoptarea hotărîii cu încăl-
carea prevederilor actelor de constituire, şi anume: 

- asociatul nu a luat parte la adunarea generală a asociaţilor;
- asociatul a votat împotriva hotărîrii contestate şi a solicitat introducerea menţiunii respective în procesul-verbal 

al şedinţei. 
Participarea asociatului sau a reprezentantului lui la adunarea generală a asociaţilor acoperă orice viciu al neîn-

ştiinţării şi/sau încălcării modului şi termenelor de înştiinţare. 
Instanţele de judecată pot respinge acţiunea în următoarele cazuri:
- cînd se votează chestiuni pentru care legea nu prevede votul unanim;



– 190 – – 191 –

- cînd se votează chestiuni pentru care legea nu prevede votul unanim şi este întrunit numărul de voturi necesar 
de cel puţin trei pătrimi, prevăzut de lege, dacă statutul societăţii nu prevede un număr mai mare de voturi pentru 
situaţiile prevăzute la art. 58 alin. (1) pct. 2), şi de majoritate de voturi, pentru situaţiile prevăzute de art. 58 alin. (1) 
pct. 3) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată.

De reţinut că nu va putea fi declarată nulă hotărîrea Adunării generale a asociaţilor din cauza absenţei asocia-
tului în următoarele situaţii: 

- cînd asociatul nu-şi exercită dreptul la vot în deliberările adunării generale a asociaţilor privind aportul în natură 
al său ori al persoanelor afiliate lui; 

- cînd se hotărăşte în privinţa actelor juridice încheiate între acesta sau persoanele afiliate lui şi societate;
- cînd se hotărăşte în privinţa răspunderii sale faţă de societate. 
Pentru adoptarea hotărîrilor în asemenea cazuri, majoritatea se compune din rîndul asociaţilor care au dreptul 

să voteze în chestiunile respective. 
De asemenea, chiar şi în situaţia în care au fost admise un şir de încălcări, instanţa de judecată ar putea lăsa 

în vigoare hotărîrea adunării generale a acţionarilor, dacă acestea sunt neesenţiale şi nu a fost cauzat un prejudiciu 
acţionarului. 

Participarea asociatului sau a reprezentantului său la adunarea generală a asociaţilor acoperă orice viciu al ne-
înştiinţării şi/sau încălcării modalităţii şi a termenelor de înştiinţare – art. 54 alin. (3) din Legea nr.135 din 14.06.2007 
privind societăţile cu răspundere limitată. Astfel, dacă asociatul societăţii cu răspundere limitată a participat la adu-
narea generală a asociaţilor, a luat parte la vot în privinţa tuturor chestiunilor care figurau pe 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, instanţa va respinge cererea, menţinînd hotărîrea adoptată. 

Hotărîrea luată de adunarea generală contrar legii, altor acte legislative sau statutului societăţii poate fi atacată 
în justiţie de oricare dintre asociaţi, sau de o altă persoană împuternicită al asociatului în cazurile menţionate de lege. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

3.6. Declararea nulităţii 
hotărîrilor Adunării generale 
a acţionarilor unei societăţi 
pe acţiuni.

•	certificatul de înregistrare al întreprinderii; 
•	actul de constituire sau contractul de con-
stituire;
•	extrasul din Registrul întreprinderii actuali-
zat;
•	statutul Societăţii;
•	hotărîrea Adunării generale a acţionarilor;
•	procesul-verbal al Adunării generale a ac-
ţionarilor;
•	registrul acţionarilor;
•	probele potrivit cărora acţionarul nu a fost 
înştiinţat legal şi nici nu a participat la Aduna-
rea generală a acţionarilor;
•	lista acţionarilor prezenţi la adunare;
•	ordinea de zi iniţială şi ordinea de zi modi-
ficată;
•	scrisoarea recomandată sau avizul de în-
ştiinţare (dacă acest mod de înştiinţare este 
prevăzut în actul de constituire) privind con-
vocarea adunării generale şi înştiinţarea re-
clamantului, în cazul în care se invocă nulita-
tea din cauza lipsei de notificare;

•	Codul civil;
•	Legea privind societăţile pe acţiuni 
nr. 1134 din 2 aprilie 1997;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii 
Europene a Drepturilor Omului: Bra-
melid şi Malmström v. Suedia, deci-
zia Comisiei din 12 octombrie 1982; 
Compania S. şi T. v. Suedia, decizia 
Comisiei din 11 decembrie 1986; 
Agrotexim şi alţii v. Grecia, 26 sep-
tembrie 1995; Offerhaus şi Offer-
haus v. Olanda (dec.), 16 ianuarie 
2001; Sovtransavto Holding v. Ucrai-
na, 25 iulie 2002; Türk Ticaret Ban-
kasi Munzam Sosyal Güvenlik Eme-
kli Ve Yardim Sandiği Vakfi v. Turcia 
(dec.), 23 mai 2006;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 
4 octombrie 2010 cu privire la unele 
chestiuni ce apar la soluţionarea liti-
giilor dintre acţionar şi societatea pe 
acţiuni, dintre asociat şi societatea 
cu răspundere limitată.
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•	procura reprezentantului care a participat la 
adunare;
•	probele potrivit cărora acţionarul societăţii a 
participat la adunare şi că a luat parte la votul 
tuturor chestiunilor care figurau pe ordinea 
de zi, a avut posibilitatea să facă propuneri şi 
nu le-a făcut.

Notă: 
Obiectul acţiunii îl constituie declararea nulităţii hotărîrii Adunării Generale a acţionarilor ca rezultat al deliberării, 

iar nu al proceselor-verbale, care nu pot fi atacate în mod separat faţă de hotărîre. Termenul de prescripţie pentru 
contestarea hotărîrilor adoptate la Adunarea generală a acţionarilor este de trei ani.

Informaţiile care se conţin în procesul-verbal şi nu corespund realităţii (de exemplu, sunt incluse date despre 
un membru al societăţii care nu a participat la adunarea generală, precizîndu-se votul său pro sau contra adoptării 
hotărîrii) pot contribui la declararea nulităţii hotărîrii adunării generale. 

Termenul de prescripţie curge din data adoptării hotărîrii pentru asociaţii prezenţi la adunare, iar pentru cei care 
au lipsit, de la data cînd li s-a adus la cunoştinţă copia hotărîii, de la data la care au primit copia de pe procesul-ver-
bal în care este reprodus textul hotărîrii sau de la data la care au recepţionat hotărîrea la domiciliul sau sediul lor. 

Temeiuri ale declarării nulităţii sunt:
- faptul că acţionarul nu a fost înştiinţat, în modul stabilit de lege, despre data, ora şi locul desfăşurării adunării 

generale;
- faptul că acţionarul nu a fost admis, fără temei legal, la adunarea generală;
- faptul că adunarea generală s-a desfăşurat fără a se asigura cvorumul necesar; 
- faptul că hotărîrea a fost adoptată cu privire la o chestiune care nu figura în ordinea de zi;
- faptul că hotărîrea a fost adoptată cu încălcarea cotei de voturi;
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- faptul că acţionarul a votat împotriva adoptării hotărîrii care îi lezează drepturile şi interesele legitime;
- faptul că drepturile şi interesele legitime ale acţionarului au fost grav încălcate.
Nu poate fi declarată nulă Hotărîrea Adunării generale a acţionarilor pe motive formale şi neesenţiale. 
De asemenea, situaţiile în care acţionarul care s-a abţinut de la vot, nu a completat buletinul sau a formulat o 

altă variantă de completare a buletinului în cazul adunării mixte, constituie şi ele temeiuri de respingere a acţiunii.
La examinarea temeiului privind încălcarea cotei de voturi se va verifica ce număr de voturi trebuie să întruneas-

că această chestiune potrivit legislaţiei (2/3 din voturile reprezentate la adunare sau mai mult de jumătate din voturile 
reprezentate la adunare) sau care sunt prevederile Statutului în acest sens, în cazul hotărîrilor asupra unor chestiuni 
referitoare la activitatea societăţii.

Acţionarul este persoana care a devenit proprietar al unei sau mai multor acţiuni ale societăţii, în modul stabilit 
de lege. 

Persoana care a dobîndit acţiunile după desfăşurarea adunării generale nu este în drept să conteste hotărîrile 
adoptate la adunarea respectivă, pentru că la momentul desfăşurării acesteia nu avea calitatea de acţionar. 

Persoana care şi-a pierdut calitatea de acţionar ulterior desfăşurării adunării generale nu are dreptul să conteste 
hotărîrea adunării, pentru că odată cu pierderea calităţii de acţionar, acesta îşi pierde şi drepturile de care benefici-
ază în această calitate. 

Dacă acţionarul a contestat în judecată hotărîrea adunării, înstrăinîndu-şi ulterior acţiunile, este posibilă înlo-
cuirea 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. 

Contestarea legalităţii hotărîii generale a acţionarilor nu este lăsată la aprecierea asociaţilor care doresc acest 
lucru, în mod arbitrar, ci, în mod obligatoriu, este supusă analizei instanţelor judecătoreşti, singurele în măsură să 
decidă dacă se impune aplicarea acestei măsuri. În concluzie, prevederile Legii nr. 23 din 22 februarie 2008 cu privire 
la arbitraj în cazul acestor categorii de litigii sunt inaplicabile. Sunt supuse arbitrajului conflictele izvorîte din raporturile 
juridice civile, inclusiv din cele patrimoniale, din raporturile juridice dintre părţi, din raporturile obligaţionale contractua-
le şi necontractuale cum ar fi vînzarea-cumpărarea, prestarea de servicii, executarea de lucrări şi alte asemenea, din 
raporturile de proprietate şi din alte drepturi reale, inclusiv din raporturile juridice de proprietate intelectuală.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi
 admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

3.7. Încălcarea dreptului de 
preemţiune la înstrăinarea 
părţii sociale a societăţii cu 
răspundere limitată.

•	certificatul de înregistrare al întreprinderii 
(dacă există);
•	actul de constituire sau certificatul de in-
registrare al întreprinderii;
•	extrasul din Registrul întreprinderii actu-
alizat;
•	statutul Societăţii;
•	hotărîrea Adunării generale a acţionarilor;
•	procesul-verbal al Adunării generale a ac-
ţionarilor;
•	contractul prin care s-a încălcat dreptul de 
preemţiune;
•	probele potrivit cărora preţul de vînzare 
către terţ este mai mic decît cel propus re-
clamantului;
•	probele potrivit cărora asociatul şi-a însătrăi-
nat partea socială pînă la vărsarea integrală a 
aportului subscris şi nu este cazul succesiunii;
•	probele potrivit cărora a fost respectată 
procedura legală de înştiinţare a asociatu-
lui privind înstrăinarea cotei;
•	oferta scrisă adresată administratorului 
privind vînzarea sau acceptarea achiziţio-
nării cotei;

•	Codul civil;
•	Legea privind societăţile cu răspun-
dere limitată nr. 135 din 14 iunie 2007;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 
4 octombrie 2010 cu privire la unele 
chestiuni ce apar la soluţionarea liti-
giilor dintre acţionar şi societatea pe 
acţiuni, dintre asociat şi societatea cu 
răspundere limitată.
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Notă:
Atunci cînd se verifică încălcarea dreptului de preemţiune, trebuie stabilit cui i-a fost înstrăinată partea socială. 

Astfel, dreptul de preemţiune nu este încălcat dacă partea socială sau o fracţiune a părţii sociale i-a fost înstrăinată 
soţului, rudelor şi afinilor în linie dreaptă fără limită şi în linie colaterală pînă la gradul doi, inclusiv, şi celorlalţi asociaţi 
ai societăţii, dacă actul de constituire nu prevede altfel. 

Asociaţii beneficiază de dreptul de preemţiune numai în cazul înstrăinării părţii sociale prin vînzare-cumpărare şi 
prin gaj. Nu poate fi vorba despre un drept de preferinţă în cazul înstrăinării cu titlu gratuit a părţii sociale (donaţie, 
schimb, transmitere în capitalul social).

La examinarea unor asemenea litigii trebuie verificată respectarea procedurii care a precedat încheierea con-
tractului de înstrăinare a părţii sociale. Astfel, se va verifica dacă asociatul i-a transmis o ofertă scrisă administra-
torului societăţii, dacă administratorul a adus oferta la cunoştinţa tuturor asociaţilor în termen de 15 zile de la data 
transmiterii, dacă a existat acceptarea scrisă a asociaţilor care a fost transmisă, la rîndul ei, către administrator în 
termen de 15 zile de la data primirii ofertei.

Trebuie să se ţină cont de faptul că asociatul care a indicat un anumit procent din partea socială pe care a urmărit 
să-l dobîndească nu poate solicita apărarea dreptului de preemţiune în privinţa unui procent mai mare.

Va considerată legală înstrăinarea părţii sociale dacă, în termen de 30 de zile de la data transmiterii ofertei, aso-
ciaţii sau societatea nu au procurat partea socială şi dacă partea socială a fost vîndută la un preţ egal sau mai mare 
decît cel indicat în ofertă, iar actul juridic de înstrăinare a părţii sociale a fost autentificat notarial.

Termenul de adresare în instanţa de judecată pentru invocarea încălcării dreptului de preemţiune este de 3 luni 
de la data încheierii actului juridic.

Nerespectarea dreptului de preemtiune îi acordă asociatului interesat dreptul de a înainta o acţiune privind tran-
sferul drepturilor şi obligaţiilor de cumpărător către acesta şi, într-un asemenea caz, instanţa nu va declara nul con-
tractul, ci îl va substitui. Chiar dacă partea socială este gajată, în cazul vînzării părţii sociale puse în gaj asociaţii şi 
societatea au dreptul de preemţiune la dobîndirea acesteia, în condiţiile legii.Dreptul creditorilor asupra părţii sociale 
se exercită cu respectarea dreptului de preemţiune al celorlalţi asociaţi şi al societăţii.

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 preem-
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ţiune. Numai după refuzul asociaţilor de a cumpăra la un preţ mai avantajos partea socială, aceasta se propune 
persoanelor terţe. Propunerea de transfer al dreptului de cumpărător poate fi formulată în termen de trei luni de la 
data încheierii contractului de vînzare-cumpărare a părţii sociale.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

3.8. Declararea nulităţii 
contractului de proporţii.

•	certificatul de înregistrare al întreprinderii 
(dacă există);
•	actulul de constituire sau certificatul de în-
registrare al întreprinderii;
•	extrasul din Registrul întreprinderii actualizat;
•	statutul Societăţii;
•	hotărîrea Adunării generale a acţionarilor;
•	procesul-verbal al Adunării generale a ac-
ţionarilor;
•	contractul de proporţii contestat;
•	probele referitoare la nerespectarea pro-
cedurii legale de adoptare a hotărîrii, la lip-
sa înştiinţării legale şi la lipsa de participare 
la Adunărea generală a acţionarilor;
•	lista acţionarilor prezenţi la adunare;
•	ordinea de zi iniţială şi ordinea de zi mo-
dificată; 
•	probele privind respectarea procedurii lega-
le de adoptare a hotărîrii, scrisoarea recoman-
dată sau avizul de înştiinţare a reclamantului

•	Codul civil;
•	Legea privind societăţile pe acţiuni 
nr. 1134 din 2 aprilie 1997;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 4 
octombrie 2010 cu privire la unele 
chestiuni ce apar la soluţionarea liti-
giilor dintre acţionar şi societatea pe 
acţiuni, dintre asociat şi societatea 
cu răspundere limitată.
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(dacă acest mod de înştiinţare este prevă-
zut în actul de constituire) referitor la con-
vocarea adunării generale în cazul în care 
se invocă nulitatea din cauza lipsei de no-
tificare;
•	procura reprezentantului care a participat 
la adunare;
•	probele potrivit cărora acţionarul societăţii 
a participat la adunare, a luat parte la votul 
tuturor chestiunilor care figurau în ordinea 
de zi, a avut posibilitatea să facă propuneri 
şi nu le-a făcut;
•	acordul organului competent;
•	probele potrivit cărora contractul nu este 
unul de proporţii;
•	decizia consiliului sau a adunării generale 
pentru administrator; 
•	actul care confirmă faptul că s-a votat cu 
unanimitate de voturi contractul de proporţii;
•	extrasul privind decizia societăţii publicat 
în organul de presă.

Notă:
La examinarea cauzei trebuie verificate următoarele circumstanţe:
1. dacă contractul contestat constituie o tranzacţie de proporţii şi în special dacă vizează:
a) achiziţionarea sau înstrăinarea, gajarea sau luarea de către societate cu titlu de gaj, darea în arendă, locaţi-
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unea sau leasing-ul ori darea în folosinţă, darea în împrumut (credit), fidejusiunea bunurilor sau a drepturilor asupra 
lor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor societăţii, conform ultimului bilanţ; sau

b) plasarea de către societate a acţiunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile în astfel de 
acţiuni, în sumă de peste 25% din toate acţiunile cu drept de vot plasate ale societăţii; sau

c) achiziţionarea de către orice persoană a unui pachet important de acţiuni ale societăţii. 
2. dacă a fost respectată procedura legală de adoptare a hotărîrii;
3. dacă există acordul organului competent; 
Decizia de încheiere a unei tranzacţii de proporţii de către societate se adoptă în mod unanim de către toţi mem-

brii aleşi ai consiliului societăţii, dacă obiectul acestei tranzacţii sunt bunurile a căror valoare constituie peste 25%.
Dacă la luarea deciziei de încheiere a unei tranzacţii de proporţii consiliul societăţii nu întruneşte unanimitatea, 

el este în drept să înscrie această chestiune în ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor. 
Examinînd cauzele privind declararea nulităţii unui contract de proporţii, instanţa de judecată trebuie să constate: 
a) dacă contractul este o tranzacţie de proporţii în sensul art. 82 din Legea nr. 1134 din 2 aprilie 1997 privind 

societăţile pe acţiuni;
b) dacă a fost aprobată hotărîrea de încheiere a tranzacţiei de proporţii.
Trebuie considerată tranzacţie de proporţii şi situaţia în care există două sau mai multe tranzacţii a căror valoare 

particulară este mai mică de 25%, dar luate împreună, depăşesc această cotă, ele trebuind totodată să fie „legate 
reciproc”. Pentru a stabili legătura dintre acestea, instanţa examinează întregul ansamblu al circumstanţelor (obiectul 
contractului, condiţiile de valabilitate, încheierea lor cu una şi aceeaşi persoană sau cu persoanele afiliate, intervalul de 
timp în care au fost încheiate contractele etc). Apreciindu-se dacă s-a încheiat o tranzacţie de proporţii prin achiziţiona-
rea unui pachet important de acţiuni, se va avea în vedere faptul 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 ope-
rează indiferent de faptul că terţul contractant avea sau nu cunoştinţă de lipsa aprobării, întrucît acesta trebuia să ceară 
la încheierea actului juridic respectiv dovada aprobării. Această soartă o are orice contract de proporţii încheiat fără 
acordul consiliului sau al adunării generale a acţionarilor, chiar dacă prin existenţa lui nu i s-au adus prejudicii societăţii.
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§4. CAUZE CIVILE PRIVIND DREPTURILE CONSUMATORILOR

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

4.1. Protecţia drepturilor 
consumatorului.

•	certificatul de înregistrare al între-
prinderii sau actul de constituire;
•	extrasul din Registrul întreprinderii 
actualizat;
•	certificatele de conformitate ale 
produselor;
•	bonul de casă sau un alt document 
care confirmă achiziţia bunurilor;
•	dovezile de efectuare a controlului 
calităţii produsului;
•	actele metrologice pentru mijloa-
cele de măsurare;
•	autorizatia necesară;
•	actele de garanţie;
•	contractul încheiat cu consumato-
rul (presări servicii, vînzare-cumpă-
rare etc);
•	alte acte în funcţie de tipul litigiului 
în care una dintre părţi este consu-
mator;

•	Codul civil;
•	Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105 
din 13 martie 2003; 
•	Legea privind clauzele abuzive încheiate cu con-
sumatorii nr. 256 din 9 decembrie 2011;
•	Legea privind produsele alimentare nr. 78 din 
18 martie 2004;
•	Legea privind contractele de credit pentru con-
sumatori nr. 202 din 12 iulie 2013;
•	Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 
23 septembrie 2010;
•	Legea privind activitatea de reglementare teh-
nică nr. 420 din 22 decembrie 2006;
•	Legea metrologiei nr. 647 din 17 noiembrie 
1995;
•	Legea privind securitatea generală a produsel-
or nr. 422 din 22 decembrie 2006; 
•	Legea privind organizarea şi funcţionarea 
pieţelor produselor agricole şi agroalimentare nr. 
257 din 27 iulie 2006;
•	Legea privind comerţul electronic nr. 284 din 22 
iulie 2004;
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•	pretenţia;
•	alte documente de însoţire a pro-
dusului;
•	decizia organelor de control pri-
vind rezultatele constatate în rapor-
tul de verificării, ca urmare a sesiză-
rii venite de la consumator.

•	Legea privind accesul la informaţie nr. 982 din 
11 mai 2000;
•	Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 din 10 
februarie 1999;
•	Legea cu privire la energetică nr. 1525 din 19 
februarie 1998;
•	Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19 iu-
lie 1994;
•	Legea privind securitatea biologică nr. 755 din 
21 decembrie 2001; 
•	Legea privind piaţa produselor petroliere nr. 
461 din 30 iulie 2001; 
•	Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoo-
lului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100 din 30 
iunie 2000;
•	Legea cu privire la medicamente nr. 1409 din 
17 decembrie 1997;
•	Legea cu privire la publicitate nr. 1227 din 27 
iunie 1997;
•	Legea privind serviciul public de alimentare cu 
apă şi de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 582 din 17 august 
1995 cu privire la reglementarea monopolurilor; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 465 din 8 decembrie 
2003 cu privire la aprobarea Regulilor de înlo-
cuire a produselor nealimentare şi a termenelor 
de garanţie, anexa nr.1;
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•	Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 4 octombrie 
2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
modul de gestionare a Registrului de reclamaţii ş.a
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1300 din 31 decembrie 
1998 pentru aprobarea Regulamentul cu privire 
la sistarea fabricării şi/sau comercializării (exe-
cutării, prestării) produselor (proceselor, servi-
ciilor) nestandardizate, de calitate inferioară, re-
tragerea din circulaţie a produselor falsificate şi 
nimicirea produselor (proceselor, serviciilor) ce 
prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consu-
matorilor şi pentru mediul ambiant;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 21 august 
2004 pentru aprobarea Regulamentul-tip de 
funcţionare a pieţelor; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 798 din 18 iunie 2002 
pentru aprobarea Regulilor privind prestarea ser-
viciilor poştale; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 9 aprilie 1998 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
furnizarea şi utilizarea energiei termice; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 4 aprilie 1995 
despre aprobarea Regulilor de comercializare cu 
amănuntul a producţiei alcoolice;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1010 din 31 octombrie 
1997 cu privire la aprobarea Regulilor comerţului 
de consignaţie; 
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•	Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 
2003 despre aprobarea Normelor privind etiche-
tarea produselor alimentare şi Normelor privind 
etichetarea produselor chimice de menaj;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 24 iulie 2013 
cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul 
protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 966 din 18 octombrie 
2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
modul de indicare a preţurilor produselor oferite 
consumatorilor spre comercializare;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 9 decembrie 
2011 privind crearea Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor şi aprobarea Regulamentului, 
structurii şi efectivului-limită ale acesteia;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 
2002 despre aprobarea Regulamentului cu privi-
re la modul de prestare şi achitare a serviciilor 
locative, comunale şi necomunale pentru fondul 
locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile 
deconectării acestora de la/reconectării la siste-
mele de încălzire şi alimentare cu apă;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 8 octombrie 
2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimen-
taţie publică;
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Jurisprudenţă relevantă a Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene: cauza C618/10, Banco Es-
pañol de Crédito SA v. Joaquín Calderón Cami-
no, 14 iunie 2012; cauza C-415/11, Mohamed 
Aziz v. Caixa d›Estalvis de Catalunya, Tarragona 
i Manresa (Catalunyacaixa), 14 martie 2013; 
cauza C413/12, Asociación de Consumidores 
Independientes de Castilla y León v. Anuntis Se-
gundamano España SL, 5 decembrie 2013; cau-
za C280/13, Barclays Bank SA v. Sara Sánchez 
García şi Alejandro Chacón Barrera, 30 aprilie 
2014 ; cauza C207/14, Hotel Sava Rogaška, 
gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o. v. Repu-
blika Slovenija, 24 iunie 2015; cauza C-310/15, 
Vincent DerooBlanquart împotriva Sony Europe 
Limited, 7 septembrie 2016; a se vedea practica 
bogată a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în 
materie de protecţie a drepturilor consumatorilor 
pe www.curia.eu /jcms/jcms/j_6/ro/;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr.7 din 09.10.2006 cu 
privire la practica aplicării legislaţiei despre pro-
tecţia consumatorilor la judecarea cauzelor civile; 
•	Recomandarea CSJ nr.4 din 04.11.2012 privind 
aplicabilitatea Legii privind protecţia consumatori-
lor în cauzele civile ce vizează litigiile cu privire la 
darea în exploatare în termen a imobilelor, inclusiv 
caselor de locuit, prestarea în termen a serviciilor.
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Notă: 
Protecţia consumatorilor se înscrie în cadrul politicilor promovate de orice stat liberal. Politica europeană de 

protecţie a consumatorilor constituie un element vital pentru buna-funcţionare a pieţei interne. Scopul său este să 
garanteze drepturile consumatorilor în relaţia cu comercianţii şi să furnizeze protecţie suplimentară, de exemplu 
pentru consumatorii vulnerabili. Consolidarea poziţiei consumatorilor şi protejarea eficientă a siguranţei şi a interese-
lor lor economice au devenit obiective esenţiale ale politicii europene în domeniul protecţiei consumatorilor, precum 
şi protejarea drepturilor consumatorilor pe cale judiciară. 

Dacă prevederile actelor normative ierarhic inferioare (instrucţiuni, regulamente) în materie de protecţie a con-
sumatorului vin în contradicţie cu legile în vigoare, instanţele vor aplica legile. 

Pentru a vedea dacă litigiul pe care îl judecă instanţa este unul care implică drepturile consumatorului, trebuie 
avute în vedere următoarele criterii:

1.calitatea de consumator; 
2. caracterul oneros al raportului contractual;
3. scopul satisfacerii cerinţelor personale;
4. calitatea de întreprinzător;
5. activitatea admisă de lege a persoanelor fizice şi juridice, alta decît cea din care să rezulte produse, în vede-

rea satisfacerii cerinţelor personale (de trai) ale consumatorilor. 
Consumatorul este persoana fizică care vrea să comande sau să procure ori care comandă, procură sau folo-

seşte produse şi/sau servicii pentru necesităţile de zi cu zi care nu au legătură cu activitatea de întreprinzător sau 
cu activitatea profesională. 

Agentul economic este persoana fizică sau juridică autorizată pentru activitatea de întreprinzător care fabrică, 
transportă, comercializează produse ori părţi din produse şi prestează servicii (execută lucrări). 

Relaţiile contractuale din această materie sunt acordurile încheiate în vederea satisfacerii cerinţelor de zi cu zi, 
în vederea achiziţionării de către persoana-antreprenor a mărfurilor, a prestării serviciilor pentru îndeplinirea activi-
tăţii de întreprinzător şi nu a unor necesităţi personale, sau în vederea importului de mărfuri, prestării de servicii şi 
efectuării de lucrări în scopul satisfacerii necesităţilor persoanelor juridice.
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Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorului reglementează relaţiile care au ca obiect bu-
nuri sau servicii, relaţii care se pot naşte în urma încheierii de contracte privind vînzarea-cumpărarea cu amănuntul, 
locaţiunea, antrepriza şi prestările de servicii, transportul cetăţenilor şi a bagajelor, comisionul, expediţia, depozitul, 
magazinajul, serviciile turistice, consignaţia, asigurarea, prestarea serviciilor financiare (bancare) pentru satisface-
rea necesităţilor personale ale consumatorului, inclusiv acordarea de credite, deschiderea conturilor clienţilor, efec-
tuarea 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, care nu urmăresc obţinerea de venituri (profit). Nu 
prezintă importanţă tipul contractului. Importantă este calificarea acestuia drept contract de consumator, conform 
art. 666 alin. (3) din Codul civil. 

Despre cerinţele în materie de informare în cazul contractelor incheiate cu consumatorii, inclusiv în cazul con-
tractelor la distanţă sau al contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale, trebuie să se aibă în vedere dispozi-
ţiile Legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor nr. 8 din 26 februarie 2016.

Înainte de depunerea acţiunii în instanţa de judecată trebuie să se verifice dacă a fost respectată faza prelimina-
ră, adică faza pretenţiilor, pe care legea o prevede expres. În caz de nerespectare a acesteia, cererea de chemare 
în judecată trebuie după intentarea procesului scoasă de pe rol (art. 267 lit. a) CPC).

Procedura de soluţionare pe cale extrajudiciară a litigiului, stabilită de art. 13 din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 
privind protecţia consumatorilor, nu constituie o procedură prealabilă în sensul legii. Nerespectarea ei nu condiţionează 
primirea cererii în instanţa de judecată. Ea reprezintă doar o posibilitate de soluţionare alternativă a litigiului prin medi-
ere. Astfel, consumatorii se vor putea adresa direct în instanţa de judecată, fără respectarea acestei proceduri. 

Acţiunile privind protecţia drepturilor consumatorilor pot fi depuse la instanţa judecătorească de către următoa-
rele persoane: 

- consumatorii; 
- reprezentanţii consumatorilor; 
- autorităţile administraţiei publice abilitate: Agenţia Pentru Protecţia Consumatorilor, alte organe ale administra-

ţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor:
a) în domeniul protecţiei vieţii şi sănătăţii consumatorilor – Ministerul Sănătăţii; 
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b) în domeniul transportului interurban şi internaţional – organul de specialitate al administraţiei publice centrale 
specializat; 

c) în domeniul construcţiilor – organul administraţiei publice centrale specializat în domeniul construcţiilor; 
d) în domeniul turismului – Agenţia Turismului; 
e) în domeniul energeticii – organul de stat abilitat cu funcţii de reglementări în energetică; 
f) în domeniul telecomunicaţiilor – organul de stat abilitat cu funcţii de reglementare în telecomunicaţii; 
g) în domeniul asigurărilor – organul de stat abilitat cu funcţii de supraveghere a asigurărilor; 
h) în domeniul serviciilor bancare – Banca Naţională;
i) în domeniul produselor alimentare, la toate etapele lanţului alimentar – Agenţia Naţională pentru Siguranţa 

Alimentelor. 
Asociaţiile obşteşti de consumatori sunt: Centrul pentru protecţia drepturilor consumatorilor, Liga pentru apăra-

rea drepturilor consumatorilor, Asociaţia obştească „Protecţia consumatorilor”, Asociaţia pentru solidaritate în pro-
tejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului din Republica Moldova, Asociaţia obştească centrul de 
apărare a drepturilor pacienţilor şi invalizilor, Asociaţia farmaciştilor din Moldova etc.

De menţionat că organizaţiile amintite pot depune acţiune în numele unui număr nelimitat de persoane. În cazul 
în care se depune acţiunea în numele unei singure pesoane este necesară solicitarea acestui consumator.Organele 
administraţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor pot interveni în proces şi pentru pentru a de-
pune concluzii, la cererea consumatorului şi din oficiu – art. 74 alin. (1) Din Codul de procedură civilă.

Dispozitivul hotărîrii în litigiul intentat în vederea declarării caracterului abuziv al unor clauze contractuale, elabo-
rate pentru a fi utilizate într-o multitudine de contracte, va stabili nulitatea acestora şi obligaţia comerciantului de a le 
exclude din contractele cu acelaşi obiect încheiate cu alţi consumatori, în vigoare la momentul pronunţării hotărîrii, 
precum şi interdicţia impusă comerciantului de a include astfel de clauze în contracte cu acelaşi obiect care urmează 
a fi încheiate cu consumatorii – art. 245 Din Codul de procedură civilă.

Vînzătorul sau prestatorul vor fi exoneraţi de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor sau pentru îndeplinirea lor ne-
conformă, ori pentru provocarea prejudiciului dacă vor face dovada că aceste fapte s-au produs din motive de forţă majoră.

Pentru soluţionarea litigiilor ce ţin de protecţia drepturilor consumatorilor, consumatorii şi agenţii economici pot 
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iniţia benevol procedura de mediere, ca o modalitate alternativă de soluţionare. În cazul soluţionării litigiilor ce ţin de 
protecţia drepturilor consumatorilor, procedura de mediere este cea reglementată de lege.

La soluţionarea litigiilor incheiate cu consumatorii trebuie să se aibă în vedere următoarele aspecte juridice:
- în cazul contractelor de vînzare-cumpărare, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire 

la momentul livrării, comerciantul livrează produsele transferînd posesiunea sau controlul asupra produselor către 
consumator, fără întîrzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile calendaristice de la încheierea 
contractului. În cazul în care comerciantul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul convenit cu 
consumatorul sau în termenul de 30 zile, consumatorul îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar de 
15 zile calendaristice, corespunzător cu circumstanţele cazului. În situaţia în care comerciantul nu livrează produsele 
în termenul suplimentar, consumatorul are dreptul de a declara rezoluţiunea sau, după caz, de a rezilia contractul. 
Prevederile sus-menţionate nu se aplică în cazul contractelor de vînzare-cumpărare atunci cînd comerciantul a re-
fuzat să livreze produsele, printr-o declaraţie lipsită de echivoc, în cazul în care livrarea în termenul convenit este 
esenţială, avînd în vedere toate circumstanţele care însoţesc încheierea contractului sau în cazul în care consu-
matorul informează comerciantul, înainte de încheierea contractului, că livrarea la o dată precisă sau cel tîrziu la o 
dată determinată este esenţială. În aceste cazuri, dacă comerciantul nu livrează produsele în momentul convenit 
cu consumatorul sau în termenul stabilit, consumatorul are dreptul de a declara rezoluţiunea sau, după caz, de a 
rezilia contractul imediat. La rezoluţiunea sau, după caz, rezilierea contractului, comerciantul rambursează, fără în-
tîrzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de cel mult 7 zile calendaristice de la rezoluţiunea, respectiv rezilierea 
contractului, toate sumele plătite în temeiul contractului. Aceste prevederi nu se aplică în situaţia contractelor de 
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, a contractelor de furnizare a gazelor naturale, a 
contractelor de furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu sunt puse în vînzare într-un volum limitat sau 
într-o cantitate prestabilită, nici în situaţia contractelor de furnizare a energiei termice, nici în cea a contractelor de 
furnizare a conţinutului digital care nu este livrat pe un suport material;

- se interzice comercianţilor-părţi la contractele de vînzare-cumpărare, la contractele de prestări servicii, la con-
tractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, la contractele de furnizare a gazelor 
naturale, la contractele de furnizare a energiei electrice, la contractele de furnizare a energiei termice sau la contrac-
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tele de furnizare de conţinut digital să perceapă de la consumatori comisioane aferente utilizării unui anumit mijloc 
de plată care depăşesc costul suportat de comerciant pentru utilizarea respectivului mijloc de plată. Reducerile 
acordate consumatorilor pentru utilizarea anumitor Mijloacele de plată nu se consideră comisioane pentru utilizarea 
tuturor celorlalte Mijloacele de plată disponibile, dacă acestea se bazează pe interesul legitim al comerciantului 
de a încuraja utilizarea anumitor Mijloacele de plată care sunt mai eficiente pentru activitatea sa comercială, dar 
nu pentru acoperirea costurilor de utilizare a unor alte Mijloacele de plată. Aspectele sus-menţionate nu le interzic 
comercianţilor să perceapă preţuri diferite pentru acelaşi produs sau serviciu atunci cînd acesta este comercializat 
prin canale de vînzări diferite;

- în cazul contractelor în care comerciantul expediază produsele către consumator, riscul de pierdere sau de 
deteriorare a produselor este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de 
acesta, alta decît transportatorul, intră în posesia fizică a produselor sau obţine controlul asupra produselor. Se con-
sideră că consumatorul a dobîndit posesia fizică a produselor în momentul în care acesta sau o parte terţă desem-
nată de acesta, alta decît transportatorul, le-a primit. Se consideră că consumatorul are controlul asupra produselor 
în cazul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decît transportatorul, are acces la bunuri pentru 
a le utiliza ca un proprietar sau le poate revinde. Cu toate acestea, riscul este transferat consumatorului în momentul 
livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către consumator să transporte produ-
sele, iar această opţiune nu a fost oferită de către comerciant, fără a aduce atingere drepturilor consumatorului faţă 
de transportator. În situaţia returnării produselor în cazul revocării, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor 
este transferat către comerciant în momentul în care acesta sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decît trans-
portatorul, intră în posesia fizică a produselor;

 - în cazul în care un comerciant operează o linie telefonică pentru a putea fi contactat prin telefon cu privire la 
contractul încheiat, consumatorul nu este obligat să plătească, la contactarea сomerciantului, mai mult decît tariful 
de bază pentru serviciul de telefonie utilizat pentru efectuarea apelului respectiv. Comerciantul nu are dreptul să 
utilizeze în acest scop numere telefonice pentru servicii cu tarif special (premium rate numbers); 

- înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă, comerciantul solicită consimţămîntul 
explicit din partea consumatorului cu privire la orice plată suplimentară celei asupra căreia s-au înţeles anterior prin 
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care se remunerează obligaţia contractuală principală a comerciantului. În cazul în care comerciantul nu a obţinut 
consimţămîntul explicit din partea consumatorului însă l-a dedus, utilizînd opţiuni incluse în mod automat pe care 
consumatorul trebuie să le respingă pentru a evita plata suplimentară sau prin acceptarea condiţiilor generale, con-
sumatorul poate pretinde rambursarea acestei plăţi;

- consumatorul este scutit de obligaţia de plată în caz de furnizare nesolicitată de produse, de apă şi servicii de 
canalizare, de gaze naturale, de energie electrică, de energie termică sau de conţinut digital sau în caz de prestare 
nesolicitată de servicii, interzisă prin art. 13 din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, 
care stabileşte norme privind combaterea practicilor comerciale incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consuma-
torii. În asemenea cazuri, lipsa unui răspuns din partea consumatorului în urma unei astfel de furnizări sau prestări 
nesolicitate nu reprezintă un consimţămînt.

Litigiile privind protecţia consumatorilor sunt examinate de către judecătorii. Acţiunea în apărare a drepturilor 
consumatorului poate fi intentată la oricare din sediile instanţei de la domiciliul reclamantului sau la instanţa de la 
locul încheierii sau executării contractului.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

4.2. Înlocuirea produsului 
necalitativ cu un alt produs de 
o calitate corespunzatoare.

•	certificatul de înregistrare al între-
prinderii sau actul ei de constituire;
•	extrasul actualizat din Registrul 
întreprinderii;
•	certificatele de conformitate ale 
produselor;

•	Codul civil;
•	Legea privind protecţia consumatorilor 
nr. 105 din 13 martie 2003; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1465 din 8 de-
cembrie 2003 cu privire la aprobarea Reguli-
lor de înlocuire a produselor nealimentare şi a 
termenelor de garanţie;
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•	bonul de casă sau un alt docu-
ment care confirmă procurarea bu-
nurilor;
•	dovezile de efectuare a controlu-
lui calităţii produsului;
•	acte metrologice pentru mijloace-
le de măsurare;
•	autorizaţia necesară;
•	actele de garanţie;
•	contractul încheiat cu consuma-
torul (presări servicii, vînzare-cum-
părare etc).
•	alte acte, în funcţie de tipul litigiu-
lui consumatorului;
•	pretenţia;
•	alte documente de însoţire a pro-
dusului.
•	decizia organelor de control pri-
vind rezultatele constatate ca ur-
mare a verificării pretenţiei consu-
matorului.

•	Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 4 oc-
tombrie 2006 pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la modul de gestionare 
a Registrului de reclamaţii;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 966 din 18 oc-
tombrie 2010 pentru aprobarea Regula-
mentului privind modul de indicare a pre-
ţurilor produselor oferite consumatorilor 
spre comercializare;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 7 din 9 oc-
tombrie 2006 cu privire la practica aplicării 
legislaţiei despre protecţia consumatorilor 
la judecarea cauzelor civile.

Notă:
Dreptul consumatorului de înlocuire a produsului necalitativ cu unul de o calitate corespunzătoare este regle-

mentat expres în art. 14 din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor Consumatorul are 
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două opţiuni: de a preschimba produsul cu altul de o calitate mai bună, cu achitarea diferenţei de preţ, dacă nu-l 
poate utiliza conform destinaţiei, şi de a returna produsul, în cazul în care acesta nu poate fi schimbat, cu restituirea 
banilor.

De menţionat că această reglementare se referă la produsele nealimentare. Exercitarea dreptului de preschim-
bare nu vizează produsele defectuoase ci bunurile cumpărate pentru consum, a căror calitate corespunde condiţiilor 
contractuale sau altor cerinţe, prevăzute de legislaţia în vigoare – art. 763 din Codul civil. De exemplu, consumatorul 
cumpără o cămaşă care nu se asortează cu costumul. Consumatorul cere o cămaşă de o culoare mai închisă, in-
diferent de model. Bunurile care nu pot fi preschimbate sau restituite se stabilesc, de regulă, prin lege sau prin alte 
acte normative. Ele sunt prevăzute în Anexa nr. 2 a Hotărîrii Guvernului nr. 1465 din 8 decembrie 2003 cu privire la 
aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie: 

1. Articolele de bijuterie (articolele din metale preţioase, pietre scumpe, din metale preţioase şi montate cu pietre 
semipreţioase şi sintetice, pietre preţioase şlefuite);

2. Confecţiile şi articolele din tricot (articole de lenjerie de corp, lenjerie de pat, articole de ciorăpărie);
3. Articolele de igienă individuală (periuţe de dinţi, piepteni, agrafe, bigudiuri, pensete, aparate de ras manuale 

sau electrice şi alte articole destinate pentru îngrijirea corpului);
4. Articolele de parfumerie şi cosmetică:
5. Mărfurile textile (ţesături din bumbac şi tip bumbac, in şi tip in, lînă şi tip lînă, mătase şi tip mătase, panglici, 

bandă de bordură etc.);
6. Cablurile (conducte electrice, cabluri, şnururi);
7. Materialele de construcţie şi de finisare, alte mărfuri comercializate la metraj (linoleum, peliculă, mochetă etc.);
8. Produsele şi materialele din mase polimerice care au contact cu produsele alimentare, inclusiv cele jetabi-

le (veselă şi accesorii pentru servitul mesei şi bucătărie, ambalaje, articole pentru păstrarea şi transportarea alimen-
telor – canistre, bidoane, butelii, butoaie);

9. Produsele chimice de uz casnic, pesticidele şi preparatele agrochimice;
10. Mobila de menire socială (garnituri şi seturi);
11. Autoturismele şi articolele moto-velo, remorcile şi agregatele, mijloacele mobile pentru mica mecanizare a 
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lucrărilor agricole, navele pentru plimbări şi alte Mijloacele de transport naval de menire socială;
12. Mărfurile tehnice complexe de uz casnic pentru care sunt stabilite termene de garanţie (aparate electrocas-

nice, aparate radioelectronice, aparate de calcul şi multiplicare, articole foto-chino, aparate de telefon fixe, mobile şi 
de faximil, instrumente muzicale electrice, echipamente şi utilaje ce funcţionează cu gaze şi dispozitivele acestora);

13. Articolele pentru profilaxia şi tratamentul unor boli în condiţii de domiciliu (articole pentru ocrotirea sănătăţii 
publice şi igienă din metal, cauciuc, textile şi alte materiale, instrumente, dispozitive şi aparate medicale, remedii 
pentru igiena cavităţii bucale, lentile pentru ochelari, articole pentru îngrijirea copiilor, preparate farmaceutice);

14. Jucării.
Lista este exhaustivă şi nu poate fi completată sau modificată prin acordul părţilor contractante.
Acest drept trebuie exercitat de către consumator faţă de vînzător în termen de 14 zile, exceptînd data procurării. 

Totodată, art. 808 din Codul civil îi oferă vînzătorului posibilitatea de a extinde acest termen, extindere care va trebui 
dovedită de către acesta prin act scris, în caz contrar aplicîndu-se termenul general. Acest termen începe să curgă 
din momentul recepţionării bunului de către cumpărător. 

La soluţionarea unor astfel de litigii, instanţele de judecată trebuie să ţină cont de faptul că refuzul vînzătorului de a 
satisface cererea consumatorului prin a-i oferi un alt produs similar care îi convine consumatorului va fi considerat ilegal.

În acest caz, consumatorul trebuie:
- să-şi exercite acest drept în termenul legal sau stabilit de vînzător;
- să invoce o situaţie prevăzută de lege (nu-i convine forma, gabaritul, modelul, mărimea, culoarea sau nu-l poa-

te utiliza conform destinaţiei din alte motive);
- să dovedească achiziţionarea produsului de la vînzător;
- să probeze existenţa unui alt produs similar la vînzător;
- să probeze că bunul nu a fost utilizat şi că nu şi-a pierdut calităţile de consum;
- să preschimbe bunul la locul cumpărării lui sau în alt loc stabilit de vînzător.
Lipsa vreunei condiţii din cele menţionate poate conduce la respingerea cererii cumpărătorului adresată vînză-

torului. 
Va fi considerat ilegal refuzul vînzătorului de a restitui contravaloarea produsului, în cazul în care produsul nece-
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sar pentru înlocuire lipseşte, precum şi oferirea unui alt produs total diferit de cel procurat şi reţinerea anumitor plăţi 
nejustificate din preţul produsului rambursat. Legea prevede expres faptul că cumpărătorul este în drept să restituie 
bunul cumpărat, primind în schimbul acestuia suma plătită la cumpărare.

Diferenţa de preţ nu constituie un impediment în exercitarea acestui drept, recalcularea fiind considerată legală. 
Dacă bunul similar pretins de către cumpărător în cazul preschimbării este mai scump, atunci cumpărătorul îi plă-
teşte diferenţa de preţ vînzătorului. În cazul în care bunul pretins este mai ieftin decît cel cumpărat, vînzătorul este 
obligat să-i întoarcă cumpărătorului diferenţa de preţ obţinută în urma recalculării. De menţionat faptul că cheltuielile 
suportate de către cumpărător în urma preschimbării bunului cumpărat pentru consum (bunăoară cele legate de 
transportarea bunului către vînzător) le suportă cumpărătorul, şi nicidecum vînzătorul, pentru că preschimbarea nu 
este o consecinţă a neexecutării ori executării necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale. 

În cazul unui refuz, vînzătorul trebuie să dovedească eventual că produsul este utilizat, că şi-a pierdut calităţile 
pentru consum, că îi lipseşte un produs similar, că a fost încălcat termenul de preschimbare. Produsul nu trebuie să 
fie purtat, să conţină defecte şi să fi suferit lovituri mecanice. Acesta trebuie să fie etichetat, iar starea lui trebuie să-i 
permită vînzătorului recomercializarea.

Bunul cumpărat pentru consum poate fi preschimbat cu un bun similar numai la locul procurării lui sau în alt loc 
stabilit de către vînzător. În cazul în care bunul este comercializat în baza mostrelor, atunci, în momentul în care 
este pus la dispoziţia cumpărătorului la depozitul vînzătorului, la depozitul intermediarului sau la depozitul produ-
cătorului, vînzătorul poate stabili locul de preschimbare a bunului cumpărat pentru consum la aceste depozite. Alte 
locuri pentru preschimbarea bunului stabilite de vînzător trebuie coordonate din timp printr-un acord al acestuia cu 
intermediarul sau, după caz, cu producătorul. 

Dovada procurării bunului de la vînzător se va poate face doar prin cec (bon de plată) sau prin depoziţiile mar-
torilor, în cazul procurării bunului din pieţi.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

4.3. Încasarea penalităţilor 
pentru încălcarea termenelor 
stabilite de Legea privind 
protecţia consumatorilor
nr.105 din 13 martie 2003.

•	certificatul de înregistrare al între-
prinderii (dacă există) sau actul de 
constituire;
•	extrasul din Registrul întreprinde-
rii actualizat;
•	certificatele de conformitate ale 
produselor;
•	bonul de casă sau un alt document 
care confirmă procurarea bunurilor;
•	dovezile privind efectuarea con-
trolului calităţii produsului;
•	actele metrologice pentru mijloa-
cele de măsurare;
•	autorizaţia necesară;
•	actele de garanţie;
•	alte acte, în funcţie de tipul litigiu-
lui de consumator;
•	alte documente de însoţire a pro-
dusului;
•	decizia organelor de control privind 
rezultatele constatate ca urmare a 
verificării pretenţiei consumatorului;
•	contractul de vînzare-cumpărare/
contractul de prestare servicii;

•	Codul civil;
•	Legea privind protecţia consumatorilor nr. 
105 din 13 martie 2003; 
•	Legea privind clauzele abuzive încheiate cu 
consumatorii nr. 256 din 9 decembrie 2011; 
•	Legea privind produsele alimentare nr. 78 
din 18 martie 2004;
•	Legea privind contractele de credit pentru 
consumatori nr. 202 din 12 iulie 2013;
•	Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 
din 23 septembrie 2010;
•	Legea privind activitatea de reglementare 
tehnică nr. 420 din 22 decembrie 2006;
•	Legea metrologiei nr. 647 din 17 noiembrie 
1995;
•	Legea privind securitatea generală a produ-
selor nr. 422 din 22 decembrie 2006; 
•	Legea privind organizarea şi funcţionarea 
pieţelor produselor agricole şi agroalimentare 
nr. 257 din 27 iulie 2006;
•	Legea privind comerţul electronic nr. 284 
din 22 iulie 2004;
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•	pretenţia şi confirmarea de expe-
diere a pretenţiei, avizul poştal;
•	actul de finalizare a lucrărilor sem-
nat de către consumator şi presta-
tor, precum şi de către executant;
•	hotărîrile Băncii Naţionale a Mold-
ovei privind rata dobînzii.

•	Legea privind accesul la informaţie nr. 982 
din 11 mai 2000;
•	Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 din 
10 februarie 1999;
•	Legea cu privire la energetică nr. 1525 din 
19 februarie 1998;
•	Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19 
iulie 1994;
•	Legea privind securitatea biologică nr. 755 
din 21 decembrie 2001; 
•	Legea privind piaţa produselor petroliere nr. 
461 din 30 iulie 2001; 
•	Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia al-
coolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100 
din 30 iunie 2000; 
•	Legea cu privire la medicamente nr. 1409 
din 17 decembrie 1997;
•	Legea cu privire la publicitate nr. 1227 din 
27 iunie 1997; 
•	Legea privind serviciul public de alimentare 
cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13 de-
cembrie 2013;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 582 din 17 august 
1995 cu privire la reglementarea monopolu-
rilor; 
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•	 Hotărîrea Guvernului nr. 465 din 8 decem-
brie 2003 cu privire la aprobarea Regulilor de 
înlocuire a produselor nealimentare şi a ter-
menelor de garanţie, anexa nr.1;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 4 octom-
brie 2006 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la modul de gestionare a Registrului 
de reclamaţii ş.a
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1300 din 31 de-
cembrie 1998 pentru aprobarea Regulamen-
tul cu privire la sistarea fabricării şi/sau co-
mercializării (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;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 21 august 
2004 pentru aprobarea Regulamentul-tip de 
funcţionare a pieţelor; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 798 din 18 iunie 
2002 pentru aprobarea Regulilor privind pre-
starea serviciilor poştale;
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•	Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 9 aprilie 
1998 pentru aprobarea Regulamentul cu pri-
vire la furnizarea şi utilizarea energiei termice; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 4 aprilie 
1995 despre aprobarea Regulilor de comer-
cializare cu amănuntul a producţiei alcoolice;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1010 din 31 octom-
brie 1997 cu privire la aprobarea Regulilor co-
merţului de consignaţie; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 
2003 despre aprobarea Normelor privind eti-
chetarea produselor alimentare şi a normelor 
privind etichetarea produselor chimice de me-
naj;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 24 iulie 
2013 cu privire la aprobarea Strategiei în do-
meniul protecţiei consumatorilor pentru anii 
2013-2020;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 966 din 18 octom-
brie 2010 pentru aprobarea Regulamentului 
privind modul de indicare a preţurilor produ-
selor oferite consumatorilor spre comerciali-
zare;
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•	Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 9 decem-
brie 2011 privind crearea Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor şi aprobarea Regu-
lamentului, structurii şi efectivului-limită ale 
acesteia;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19 februa-
rie 2002 despre aprobarea Regulamentului 
cu privire la modul de prestare şi achitare a 
serviciilor locative, comunale şi necomunale 
pentru fondul locativ, contorizarea aparta-
mentelor şi condiţiile deconectării acestora 
de la/reconectării la sistemele de încălzire şi 
alimentare cu apă;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 8 noiem-
brie 2007 cu privire la prestarea serviciilor de 
alimentaţie publică; 
•	HHotărîrea Plenului CSJ nr. 7 din 9 octom-
brie 2006 cu privire la practica aplicării legis-
laţiei despre protecţia consumatorilor la jude-
carea cauzelor civile; 
•	Recomandarea CSJ nr. 4 din 1 noiembrie 
2012 privind aplicabilitatea Legii privind pro-
tecţia consumatorilor în cauzele civile ce vi-
zează litigiile cu privire la darea în exploatare 
în termen a imobilelor, inclusiv caselor de lo-
cuit, prestarea în termen a serviciilor.
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Notă:
Potrivit legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorului, vînzătorul şi prestatorul sunt obligaţi, necondiţionat, să 

soluţioneze cererea consumatorului în termenul prevăzut de lege sau contract, în caz contrar fiind obligaţi la plata 
penalităţilor. Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorului sancţionează prin plata penalităţilor 
următoarele situaţii:

a) încălcarea de către de către vînzător sau prestator a termenului de 14 zile calendaristice pentru remedierea 
gratuită a deficienţelor apărute la produs, serviciu, pentru înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului 
ori serviciului necorespunzător în cadrul termenului de garanţie sau al termenului de valabilitate, deficienţe care nu 
sunt imputabile consumatorului – art. 13 alin. (1) din Lege.

Trebuie detaliate aici cîteva aspecte legate de termen: 
- acesta se calculează de la data înaintării reclamaţiei de către consumator sau în termenul stabilit prin contract;
- efectuarea de către vînzător sau prestator a unei expertize tehnice în vederea dovedirii refuzului pretenţiei 

consumatorului şi în vederea demonstrării culpei privind deficienţele apărute la produsul vîndut nu extinde termenul 
legal sau termenul stabilit de contract. Aceasta trebuie să aibă loc în cadrul acestui termen. Excepţii sunt viciile as-
cunse, apărute după expirarea termenului de garanţie, situaţie în care termenul de 14 zile curge de la data finalizării 
expertizei tehnice efectuate de o terţă parte competentă în domeniu, abilitată conform legislaţiei.

b) încălcarea de către prestator (executant) a termenelor şi condiţiilor stabilite în reglementările specifice din 
domeniu sau stipulate în contractul de prestare a serviciului (executare a lucrării) – art. 16 alin. (1) din Lege.

În situaţia în care prestatorul (executantul) nu a început la timp prestarea serviciului (executarea lucrării), sau, 
în timpul prestării serviciului (executării lucrării), a devenit clar că serviciul (lucrarea) nu va fi îndeplinit în termenul 
stabilit, sau, termenul de prestare a serviciului (executare a lucrării) a expirat, iar consumatorul i-a fixat prestatoru-
lui (executantului) un nou termen, în cadrul căruia acesta trebuie să înceapă şi să finalizeze prestarea serviciului 
(executarea lucrării), atunci consumatorul nu va avea dreptul să solicite penalităţi pentru începerea tardivă sau ne-
începerea prestării serviciilor pînă la fixarea unui nou termen. El va avea dreptul să solicite doar reducerea preţului 
pentru serviciu (lucrare). El va beneficia de dreptul de a solicita penalităţi doar în cazul rezilierii contractul de prestare 
a serviciului (executare a lucrării). Se vor respinge pretenţiile consumatorului privind încălcarea termenelor, dacă 
prestatorul va face dovada că tergiversarea a avuât loc din motive de forţă majoră.
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De obicei, actul final al lucrărilor reprezintă un element esenţial de justificare a pretenţiei privind încasarea pena-
lităţilor, prin contrapunerea datei la care acestea au fost finalizate cu cea stabilită de părţi în contract.

Penalitatea se va calcula în cotă procentuală pentru fiecare zi din suma restantă (sau pentru fiecare oră, dacă 
termenul a fost stabilit în ore), inclusiv pentru zilele de sărbătoare, cele nelucrătoare şi cele de odihnă şi va constitui:

- 5% din preţul produsului sau serviciului în vigoare la data examinării reclamaţiei consumatorului, pentru încăl-
carea termenului de 14 zile calendaristice de remediere gratuită a deficienţelor apărute la produs, serviciu, pentru 
înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în cadrul termenului de garan-
ţie sau termenului de valabilitate, la fiecare zi (sau oră, dacă termenul a fost stabilit în ore) depăşită;

- 10% din preţul serviciului (lucrării) pentru încălcarea termenelor stabilite, conform art. 16, de începere şi finali-
zare a prestării serviciului (sau de executare a lucrării) sau a termenelor noi fixate de consumator, la fiecare zi (sau 
oră, dacă termenul a fost stabilit în ore) depăşită.

Avînd în vedere prevederile articolelor 624 şi 629 din Codul civil, clauza penală (penalitatea) poate fi legală sau 
contractuală. Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105 din 13 martie 2003 stabileşte penalitatea legală la art. 
27, precum şi situaţiile de incidenţă a penalităţii în mărimea corespunzătoare, însă părţile pot conveni asupra unei 
alte penalităţi, nu mai mică decît cea legală. Clauza prin care se stabileşte o penalitate mai mică decît cea legală 
este nulă.

De menţionat că penalitatea poate fi mai mare dacă a fost stabilită de părţi prin contractul de prestare a servi-
ciului (executare a lucrării).

Penalitatea convenţională va putea fi ridicată la nivelul celei legale, de către instanţa judecătorească, în condiţiile 
art. 630 din Codul civil. Părţile dispun însă de dreptul de a fixa o penalitate mai mare în interesul consumatorului. 

În conformitate cu art. 630 din Codul civil, instanţa judecătorească poate dispune reducerea cuantumului pe-
nalităţii convenţionale în cazuri excepţionale, avînd în vedere toate circumstanţele: cuantumul extrem de mare al 
penalităţii în comparaţie cu prejudiciile consumatorilor, gradul de executare a obligaţiunii, starea materială a pîrîtului, 
alte chestiuni de interes. Mărimea penalităţii convenţionale poate fi redusă pînă la mărimea clauzei penale legale. 
Instanţa nu poate dispune reducerea penalităţii legale. 
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Consumatorul poate solicita repararea prejudiciului concomitent cu încasarea penalităţilor, precum şi îndeplini-
rea obligaţiilor care îi revin vînzătorului sau prestatorului (executantului) faţă de consumator.

De menţionat că pretenţiile privind penalitatea nu nu necesită respectarea obligatorie a unei proceduri prealabile.
Mai mult, 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. 
Repararea prejudiciului cauzat prin întîrziere sau printr-o executare necorespunzătoare a serviciului nu-l degre-

vează pe prestator de executarea serviciului în natură, cu excepţia cazurilor în care, din cauza unor circumstanţe 
obiective, consumatorul îşi pierde interesul pentru executare, sau în care executarea serviciului în natură este impo-
sibilă – art. 608 din Codul civil. 

Acţiunile privind încasarea penalităţii se prescriu în termen de şase luni – art. 268 din Codul civil.
 Dacă la momentul intentării unei Acţiunile privind îndeplinirea obligaţiunilor au trecut mai mult de 6 luni, încasa-

rea penalităţilor şi prejudiciilor pentru timpul precedent se limitează la ultimele şase luni de pînă la intentare, dacă 
cauzele întîrzierii nu sunt justificate, adică dacă nu se efectuează repunerea în termen.

Dacă după rezilierea contractului de prestare a serviciului (executare a lucrării) din cauza executării tardive 
consumatorului nu i s-a restituit preţul bunului la termen, pe lîngă încasarea penalităţilor pentru întîrzierea executării 
sau neexecutării obiectului contractului, consumatorul va avea dreptul să solicite şi încasarea dobînzii de întîrziere, 
potrivit art. 619 din Codul civil. Astfel, în raporturile juridice în care participă consumatorii (indiferent de calitatea 
lor – creditori sau debitori), se va calcula o dobînda în mărime de 5% peste rata dobînzii prevăzută de art. 585 din 
Codul civil. Pentru a calcula dobînda de întîrziere, se ia suma care trebuia achitată (spre exemplu, 37 120 lei), se 
înmulţeşte cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei (spre exemplu, 12,5%), la care se adună 5%. Suma ob-
ţinută 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). 37 120 x (12,5%+9%) x 887 = 19 394 365. Reclamantul trebuie să-i 
prezinte instanţei descifrarea modalităţii de calcul a dobînzii de întîrziere solicitate. Rata de bază a Băncii Naţionale 
a Moldovei se stabileşte prin hotărîrile periodice ale acesteia, ţinîndu-se cont de dinamica inflaţiei şi de indicatorii 
monetari şi macroeconomici, şi se publică în Monitorul Oficial. Deoarece rata de bază a BNM se modifică periodic, 
pentru perioadele de calcul diferite rata poate fi diferită. Dacă reclamantul solicită încasarea dobînzii pentru perioade 
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cu rata dobînzii diferită, dobînda trebuie calculată separat pentru fiecare perioadă, apoi se calculează dobînda medie. 
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 con-
sumatorul, 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 de art. 585 din Codul civil. Dobînda de întîrziere trebuie 
încasată de la data punerii debitorului în întîrziere. Punerea debitorului în întîrziere constă într-o manifestare de voinţă 
din partea creditorului prin care acesta 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 se poate materializa 
prin orice act, notificare, telegramă. Aceasta trebuie confirmată prin avizul de recepţie din partea debitorului.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

4.4. Revocarea contractului 
(prevederi generale).

•	certificatul de înregistrare al între-
prinderii ( dacă există) sau actul de 
constituire;
•	extrasul din Registrul întreprinde-
rii actualizat;
•	bonul de casă sau alt document 
care confirmă procurarea bunurilor;
•	alte acte, în funcţie de tipul litigiu-
lui de consumator ;
•	alte documente de însoţire a pro-
dusului ;
•	decizia organelor de control privind 
rezultatele constatate ca urmare a 
verificării pretenţiei consumatorului;

•	Codul civil;
•	Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105 
din 13 martie 2003; 
•	Legea privind clauzele abuzive încheiate cu 
consumatorii nr. 256 din 9 decembrie 2011;
•	Legea privind produsele alimentare nr. 78 din 
18 martie 2004;
•	Legea privind contractele de credit pentru 
consumatori nr. 202 din 12 iulie 2013;
•	Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 
23 septembrie 2010;
•	Legea nr. 420 din 22 decembrie 2006 privind 
activitatea de reglementare tehnică nr. 420 din 
22 decembrie 2006;
•	Legea metrologiei nr. 647 din 17 noiembrie 1995;
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•	contractul de vînzare-cumpărare/
contractul de prestare servicii.
•	pretenţia si confirmarea de expe-
diere a pretenţiei, avizul poştal.

•	Legea privind organizarea şi funcţionarea pie-
ţelor produselor agricole şi agroalimentare nr. 
257 din 27 iulie 2006;
•	Legea privind comerţul electronic nr. 284 din 
22 iulie 2004;
•	Legea privind accesul la informaţie nr.982 din 
11 mai 2000;
•	Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 din 10 
februarie 1999;
•	Legea cu privire la energetică nr.1525 din 19 
februarie 1998;
•	Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19 
iulie 1994;
•	Legea privind securitatea biologică nr. 755 din 
21 decembrie 2001; 
•	Legea privind piaţa produselor petroliere nr. 
461 din 30 iulie 2001; 
•	Legea cu privire la protecţia concurenţei nr. 
1103 din 30 iunie 2000; 
•	 Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia al-
coolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100 
din 30 iunie 2000; 
•	Legea cu privire la medicamente nr. 1409 din 
17 decembrie 1997;
•	Legea cu privire la publicitate nr. 1227 din 27 
iunie 1997; 
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•	Legea privind serviciul public de alimentare cu 
apă şi de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 
2013;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 582 din 17 august 
1995 cu privire la reglementarea monopolurilor; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 465 din 8 decembrie 
2003 cu privire la aprobarea Regulilor de înlo-
cuire a produselor nealimentare şi a termenelor 
de garanţie, anexa nr.1;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 4 octombrie 
2006 pentru aprobarea Regulamentului cu pri-
vire la modul de gestionare a Registrului de re-
clamaţii ş.a
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1300 din 31 decem-
brie 1998 pentru aprobarea Regulamentul cu 
privire la sistarea fabricării şi/sau comercializă-
rii (executării, prestării) produselor (proceselor, 
serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioa-
ră, retragerea din circulaţie a produselor falsifi-
cate şi nimicirea produselor (proceselor, servici-
ilor) ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea 
consumatorilor şi pentru mediul ambiant;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 21 august 
2004 pentru aprobarea Regulamentul-tip de 
funcţionare a pieţelor; 
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•	Hotărîrea Guvernului nr. 798 din 18 iunie 2002 
pentru aprobarea Regulilor privind prestarea 
serviciilor poştale; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 9 aprilie 1998 
pentru aprobarea Regulamentul cu privire la 
furnizarea şi utilizarea energiei termice; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 4 aprilie 1995 
despre aprobarea Regulilor de comercializare 
cu amănuntul a producţiei alcoolice;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1010 din 31 octom-
brie 1997 cu privire la aprobarea Regulilor co-
merţului de consignaţie; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 996 din 20 august 
2003 despre aprobarea Normelor privind eti-
chetarea produselor alimentare şi Normelor pri-
vind etichetarea produselor chimice de menaj;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 24 iulie 2013 
cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul 
protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 966 din 18 octombrie 
2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
modul de indicare a preţurilor produselor oferite 
consumatorilor spre comercializare;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 9 decembrie 
2011 privind crearea Agenţiei pentru Protecţia
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Consumatorilor şi aprobarea Regulamentului, 
structurii şi efectivului-limită ale acesteia;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 
2002 despre aprobarea Regulamentului cu pri-
vire la modul de prestare şi achitare a serviciilor 
locative, comunale şi necomunale pentru fon-
dul locativ, contorizarea apartamentelor şi con-
diţiile deconectării acestora de la/reconectării la 
sistemele de încălzire şi alimentare cu apă;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 8 noiem-
brie 2007 cu privire la prestarea serviciilor de 
alimentaţie publică; 
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 7 din 9 octombrie 
2006 cu privire la practica aplicării legislaţiei 
despre protecţia consumatorilor la judecarea 
cauzelor civile; 
•	Recomandarea CSJ nr. 4 din 1 noiembrie 
2012 privind aplicabilitatea Legii privind protec-
ţia consumatorilor în cauzele civile ce vizează 
litigiile cu privire la darea în exploatare în ter-
men a imobilelor, inclusiv caselor de locuit, pre-
starea în termen a serviciilor.

Notă:
Consumatorul trebuie să primească, în scris sau pe un alt suport durabil pe care să-l poată utiliza, în timp util, în 

perioada executării contractului şi cel tîrziu pînă la momentul livrării, condiţiile şi modalităţile de exercitare a dreptului 
de denunţare unilaterală. 
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În legislaţia Republicii Moldova, denunţarea unilaterală este denumită drept de revocare, constituie o excepţie 
de la regulile generale (pacta sunt servanda) şi îi acordă consumatorului posibilitatea încheierii de contracte cu drep-
tul de revocare a voinţei exprimate prin încheierea contractului. Revocarea este un drept prevazut expres de Legea 
privind drepturile consumatorilor.

Termenul de revocare constituie, aşadar, un termen de reflecţie acordat consumatorului asupra menţinerii sau 
renunţării la contractul valabil încheiat.

Consumatorul nu va mai fi legat de exprimarea sa de voinţă şi va revoca contractul cu respectarea condiţiilor 
exprese ale art. 749 alin. (2) din Codul civil: 

1.  revocarea nu trebuie să conţină nici o justificare. Ea trebuie să conţină informaţii suficente pentru determina-
rea contractului care se revocă şi a persoanei care revocă voinţa exprimată. Nu este necesară utilizarea termenului 
„se revocă”. Este suficientă o exprimare din care să rezulte fără echivoc voinţa consumatorului de a revoca un anu-
mit contract.

2.  revocarea trebuie să fie scrisă pe hîrtie sau formulată pe un alt suport de date trainic, sau 
3. revocarea trebuie să fie realizată prin expedierea bunului în termen de două săptămîni. Dreptul la restituire 

constituie o formă a dreptului de revocare, astfel că „revocarea declarată prin înapoierea bunului” este sinonimă cu 
„dreptul la restituire”. Cazurile privind dreptul nelimitat de restituire sunt prevăzute expres de lege. 

Declaraţia (notificarea) privind dreptul de revocare trebuie să conţină:
- explicaţii clar formulate referitoare la dreptul de revocare al consumatorului;
- prevederea termenului de două săptămîni şi momentul în care începe să curgă acesta;
- alternativele de exprimare a declaraţiei de revocare;
- datele de identificare ale părţilor contractuale şi ale consumatorului.
Nu constituie o notificare valabilă notificarea în care dreptul de revocare prevăzut cu litere mici şi nelizibil sau 

situaţia în care există doar un singur exemplar care se găseşte la întreprinzător.
Consumatorul va putea revoca nelimitat în timp voinţa exprimată şi întreprinzătorul va suporta dezavantajele 

unei revocări peste un termen (mult) mai îndelungat în lipsa unei notificări sau notificări constatate ca fiind nevalabile. 
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În declaraţia (notificarea) despre dreptul de revocare se avizează consumatorul şi despre faptul că pentru res-
pectarea termenului este suficientă data de expediere a declaraţiei.

Punerea la dispoziţie trebuie să fie reală. În cazul punerii la dispoziţie a notificării via email sau internet întreprin-
zătorul este obligat de a atenţiona consumatorul despre necesitatea stocării sau imprimării acesteia; întreprinzătorul 
poate, în asemenea cazuri, prevedea şi reguli mai stricte, de ex. prin condiţionarea unor etape subsecvente ale 
cumpărării online a produsului de imprimarea avizului etc. Notificarea consumatorului trebuie făcută în asemenea 
mod încît un exemplar al avizului să rămînă în posesia sa. 

Pentru stabilirea corectitudinii conţinutului declaraţiei de revocare, acesta trebuie verificat conform anexelor nr.1 
şi 2 din Legea privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor nr. 8 din 26 februarie 2016, care conţin 
intrucţiunile privind exercitarea dreptului de revocare a contractului. De asemenea, dacă nu a existat o notificare sau 
s-a efectuat una nevalabilă, consumatorul îşi va putea revoca voinţa exprimată oricînd.

Ca urmare a revocării, va opera efectele juridice ale rezoluţiunii, prevăzute de art. 733 din Codul civil, dacă nu 
este prevăzut altfel.

Efectele juridice sunt următoarele:
- consumatorul trebuie să restituie bunul pe cheltuiala şi riscul întreprinzătorului; 
- consumatorul răspunde pentru compensarea valorii pierdute a bunului utilizat; 
- consumatorul răspunde pentru agravările provocate de folosirea bunului, dacă a luat act de notificarea expresă 

asupra „consecinţelor juridice” şi „posibilităţii de a le evita” şi dacă a conştientizat consecinţele comportamentului său;
- consumatorul este eliberat de obligaţia punerii în întîrziere a întreprinzătorului, conform regulilor generale pre-

văzute de art. 617 alin. (4) din Codul civil, termenul de 30 zile calculîndu-se de la data declarării revocării şi restituirii 
bunului;

- consumatorul răspunde pentru deteriorarea bunului cu intenţie sau culpă gravă, conform regulilor generale, dar 
şi pentru neîmpachetarea adecvată a bunului.

Dacă nu a fost prevăzută obligaţia expedierii, întreprinzătorul este obligat să preia bunul.
Consumatorul răspunde pentru înrăutăţirile provocate prin folosirea bunului, dacă a primit anterior informaţii 

despre consecinţele juridice şi posibilităţile de a le evita. Dispoziţiile art. 738 alin. (2) lit. c) din Codul civil, în confor-
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mitate cu care, în situaţiile în care obiectul primit este deteriorat sau a fost distrus sau în care uzura bunului rezultată 
din folosinţa lui conform cu destinaţia sa nu se ia în considerare, sunt aplicabile doar în cazul în care consumatorul 
nu a primit asemenea informaţii, şi nici informaţii privind dreptul său de revocare, iar el nu a putut afla altfel despre 
existenţa acestui drept. O asemenea obligaţie a consumatorului lipseşte în cazul în care a avuât loc deteriorarea sau 
pieirea, deşi consumatorul dăduse dovadă de diligenţa unui bun proprietar – art. 738 alin. (4) lit. d) din Codul civil.

Sarcina probei în privinţa conţinutului informaţiilor sau al declaraţiei îi revine întreprinzătorului. Conţinutul revocării 
exprimate de către consumator se aplică în mod corespunzător şi declaraţiilor consumatorului faţă de întreprinzător.

Trebuie să se aibă în vedere faptul că termenul de revocare general de două saptamîni este redus de lege la 
o saptămînă în cazul contractului dintre un consumator şi o persoană care acţionează în exercitarea unei profesii, 
contract încheiat într-un cadru specific voiajorilor comerciali, în cazul contractelor încheiate pe credit şi în cazul con-
tractelor de asigurare.

În general, fiecare parte litigantă trebuie să facă dovada conţinutului declaraţiilor proprii.
În particular, reclamantul consumator trebuie să-i prezinte instanţei contractul, declaraţia scrisă privind dreptul 

de revocare, avizul sau notificarea privind operarea revocării, probele privind momentul punerii la dispoziţie a noti-
ficării, probele privind expedierea declaraţiei sau a avizului la termen şi probele privind recepţionarea acestora de 
către întreprinzător, probele privind expedierea bunului, probe privind conformitatea notificării despre intenţia de 
revocare faţă de întreprinzător cu dispoziţiile legislaţiei civile, proba diligenţei unui bun proprietar se va efectua de 
către consumator.

Probele pîrîtului sau întreprinzătorului sunt: declaraţia (notificarea) privind dreptul de revocare; probele potrivit 
cărora consumatorului i s-au adus la cunoştinţă toate informaţiile referitoare la folosirea bunului pentru a exclude 
răspunderea în cazul restituirii bunului deteriorat; probele privind conformitatea notificării cu dispoziţiile legislaţiei 
civile; probele privind momentul punerii la dispoziţie a notificării. De asemenea, întreprinzătorului îi revine sarcina 
probării tuturor faptelor în baza cărora acesta susţine nerespectarea de către consumator a termenului de revocare, 
dovada notificării consumatorului despre modul de folosire a bunului fără scăderea valorii acestuia şi inclusiv conţi-
nutul acestora.

Fiecare dintre părţi face dovada conţinutului propriilor declaraţiilor.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

4.5. Revocarea contractelor la 
distanţă şi a celor negociate în 
afara spaţiilor comerciale.

•	certificatul de înregistrare al întreprin-
derii sau actul de constituire;
•	extrasul din Registrul întreprinderii 
actualizat;
•	document care confirmă încheierea 
contractului;
•	alte acte in dependenţă de tipul litigiu-
lui de consumator;
•	alte documente de însoţire a produ-
sului;
•	decizia organelor de control privind 
rezultatele constatate in rezultatul veri-
ficării pretenţiei consumatorului;
•	contractul de vînzare-cumpărare/
contractul de prestare a serviciilor;
•	pretenţia si confirmarea de expediere 
a pretenţiei, avizul poştal.

•	Codul civil;
•	Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind 
protecţia consumatorilor; 
•	Legea privind clauzele abuzive încheia-
te cu consumatorii nr. 256 din 9 decembrie 
2011; 
•	Legea privind drepturile consumatorilor la 
încheierea contractelor nr. 8 din 26 februarie 
2016;
•	alte legi în funcţie de obiectul contractului. 
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene: cauza C191/15, Verein 
für Konsumenteninformation v. Amazon EU 
Sàrl, 28 iulie 2016.

Notă:
Libera circulaţie a mărfurilor şi a serviciilor le facilitează consumatorilor accesul la bunurile şi serviciile din ţara 

lor, precum şi la cele care provin dintr-o altă ţară. Pe lîngă aspectele generale, revocarea acestor tipuri de contracte 
prezintă particularităţi care vor fi evidenţiate mai jos.

Astfel, contractul la distanţă este contractul negociat şi încheiat între comerciant şi consumator, în cadrul unui 
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sistem de vînzări sau de prestări de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a comerciantului şi 
a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor Mijloacele de comunicare la distanţă, pînă la şi 
în momentul în care este încheiat contractul, inclusiv orice comandă făcută de consumator şi care produce efecte 
obligatorii asupra lui. Contractul negociat în afara spaţiilor comerciale este contractul dintre un comerciant şi un con-
sumator, care întruneşte una din următoarele condiţii:

a) este încheiat în prezenţa fizică simultană a comerciantului şi a consumatorului, într-un loc care nu este spaţiul 
comercial al comerciantului;

b) pentru acest contract consumatorului i s-a făcut o ofertă, în aceleaşi circumstanţe precum cele menţionate la 
lit. a);

c) este încheiat în spaţiile comerciale ale comerciantului sau prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă, 
imediat după ce consumatorul a fost abordat în mod personal şi individual, într-un loc care nu este spaţiul comercial 
al comerciantului, în prezenţa fizică simultană a acestuia şi a consumatorului, cu excepţia simplei distribuţii a infor-
maţiei promoţionale în apropiere de spaţiile comerciale ale comerciantului;

d) este încheiat în cursul unei deplasări organizate de comerciant, în scopul promovării şi vînzării către consu-
mator a produselor sau serviciilor respective. 

Contractul legat este contractul prin care consumatorul obţine bunuri, lucrări, conţinuturi digitale, servicii sau alte pre-
staţii legate de un contract la distanţă sau unul negociat în afara spaţiului comercial, dacă aceste prestaţii sunt furnizate:

a) de către acelaşi comerciant; sau
b) de către un terţ, în baza unui acord între terţul respectiv şi acelaşi comerciant.
Mijlocul de comunicare la distanţă înseamnă orice mijloc care poate fi utilizat pentru încheierea unui contract, 

fără prezenţa fizică simultană a furnizorului şi consumatorului (imprimatele fără destinatar, imprimatele cu destina-
tar, scrisorile-tip, publicitatea în presă cu formular de comandă, catalogul, convorbirile telefonice cu operator uman, 
convorbirile telefonice fără operator – automate de apel, audiotext, radio, videofonul, videotextul cu tastatură sau cu 
ecran tactil, poşta electronică, faxul, teleshopping-ul). Operatorul de mijloc de comunicare este persoana fizică sau 
juridică, publică sau privată, a cărei activitate profesională constă în a pune la dispoziţia furnizorilor unul sau mai 
multe Mijloacele de comunicare la distanţă.
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Situaţiile conflictuale din practică au impus condiţia ca, înainte de încheierea contractului la distanţă, comercian-
tul să îl informeze pe consumator în timp util, corect şi complet asupra următoarelor elemente:

- identitatea comerciantului şi, în cazul contractelor care prevăd plata anticipată, adresa şi modalităţile de con-
tactare a acestuia, telefon/fax, e-mail şi codul unic de înregistrare;

- caracteristicile esenţiale ale produsului sau serviciului;
- preţul bunurilor sau tarifele serviciilor, cu toate taxele incluse;
- cheltuielile de livrare, dacă este cazul;
- modalităţile de plată, de livrare sau de prestare;
- dreptul de denunţare unilaterală a contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta ordonanţă;
- costul utilizării tehnicii de comunicaţie la distanţă, în cazul în care acesta este calculat altfel decît conform ta-

rifului de bază;
- perioada de valabilitate a ofertei sau a preţului;
- durata minimă a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs 

sau serviciu;
- termenul limită de executare a obligaţiilor rezultînd din contract.
În cazul în care comerciantul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la costuri suplimentare 

sau la costurile aferente returnării produselor, consumatorul nu suportă respectivele costuri.
Important de reţinut este şi faptul că sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de 

informare stabilite pentru contractele la distanţă şi pentru cele în afara spaţiilor comerciale îi revine comerciantului.
Dacă părţile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul primirii me-

sajului de confirmare de către consumator, cu privire la comanda sa.
Termenul general de 14 zile pentru revocarea contractelor este valabil şi în cazul acestor tipuri de contracte. Astfel, 

consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile calendaristice pentru a revoca un contract la distanţă sau un contract 
negociat în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să-şi justifice decizia de revocare şi fără a suporta alte costuri.

La verificarea respectării termenului de 14 zile calendaristice, instanţele de judecată trebuie să se asigure că 
perioada de revocare se calculează:
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a) în cazul contractelor de prestări servicii, din ziua care urmează datei încheierii contractului;
b) în cazul contractelor de vînzare-cumpărare, din ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decît trans-

portatorul, şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor sau obţine controlul asupra pro-
duselor, în cazul contractelor în care comerciantul expediază produsele către consumator; 

- în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple ce vor fi livrate separat, din 
ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decît transportatorul, şi care este indicată de consumator, intră în 
posesia fizică a ultimului produs;

- în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, din ziua în care consumatorul sau o parte 
terţă, alta decît transportatorul, şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului lot sau ultimei 
piese;

- în cazul contractelor de livrare periodică a produselor pe o perioadă determinată de timp, din ziua în care con-
sumatorul sau o parte terţă, alta decît transportatorul, şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a 
primului produs;

c) în cazul contractelor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, al contractelor de 
furnizare a gazelor naturale şi contractelor de furnizare a energiei electrice, atunci cînd acestea nu prevăd vînzarea 
într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, iar în cazul contractelor de furnizare a energiei termice sau de 
furnizare de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, de la data încheierii contractului.

În cazul contractelor de vînzare-cumpărare, consumatorul poate să-şi exercite dreptul de revocare şi înainte de 
dobîndirea posesiei fizice asupra produselor. Nu se admite revocarea parţială. Astfel, în cazul în care consumatorul 
încheie un contract la distanţă sau un contract negociat în afara spaţiilor comerciale pentru produse multiple, acesta 
are dreptul să revoce contractul integral, pentru toate produsele care fac obiectul acestuia, dacă părţile nu convin 
altfel. 

Totuşi, legislaţia prevede şi anumite excepţii de la termenul de revocare de 14 zile şi anume 12 luni, în cazul omi-
siunii informării consumatorului despre perioada de revocare, aşa cum prevede legea. Or, potrivit art. 5 alin. (1) lit. 
h) din Legea privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor nr. 8 din 26 februarie 2016, în aceste tipuri 
de contracte condiţiile, termenul şi procedurile de exercitare a dreptului de revocare constituie o cerinţă obligatorie.
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Termenul de 14 zile începe să curgă:
- pentru produse, de la data primirii lor de către consumator, dacă au fost îndeplinite obligaţiile de informare de 

către ofertant; 
- pentru servicii, din ziua încheierii contractului sau, după încheierea contractului, din ziua în care obligaţiile de 

informare au fost îndeplinite, cu condiţia ca întîrzierea să nu depăşească 90 de zile.
Consumatorul nu poate denunţa unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepţia cazurilor în care părţile 

au convenit altfel:
- contractele de furnizare de servicii a căror execuţie a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării 

termenului de 14 zile lucrătoare;
- contractele de furnizare de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile cursurilor pieţei financiare 

care nu pot fi controlate de comerciant;
- contractele de furnizare a unor produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse dis-

tinct personalizate, precum şi a celor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora 
rapid;

- contractele de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care au fost 
desigilate de către consumator;

- contractele de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor-magazin;
- contractele de servicii de pariuri sau loterii.
Instituirea, în favoarea consumatorilor, a unui drept de denunţare unilaterală a contractului, fără penalităţi, repre-

zintă o limitare legală a libertăţii contractuale, justificată în mod obiectiv şi rezonabil de necesitatea asigurării unei 
protecţii sporite a consumatorilor, în considerarea faptului că aceştia nu au suficiente cunoştinţe pentru a aprecia în 
mod corect dacă bunurile sau serviciile destinate consumului corespund standardelor de calitate reglementate de 
legislaţia internă şi internaţională.

La soluţionarea litigiului, se va verifica dacă au fost respectate obligaţiile care le revin părţilor potrivit legii, în 
cadrul procedurii de exercitare a revocării, şi anume dacă:

1. informarea s-a efectuat în cadrul termenului de revocare stabilit de lege;
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2. informarea consumatorului despre dreptul de revocare este clară şi inteligibilă; 
3. consumatorul s-a folosit în procedura de revocare de una din opţiunile acordate de lege sau de comerciant: 

completarea şi transmiterea, în format electronic, pe pagina web a comerciantului, a formularul-tip de revocare pre-
văzut în anexa nr. 1 sau a declaraţiei neechivoce puse la dispoziţie de comerciant. În aceste cazuri, trebuie să existe 
comunicarea către consumator, fără întîrziere, pe un suport durabil, precum şi confirmarea de primire a formularului de 
revocare. Declaraţia prin care consumatorul îşi exprimă decizia de revocare a contractului poate să se refere, în mod 
explicit, la decizia de revocare sau la alte cuvinte similare neechivoce, atît timp cît consumatorul şi contractul respectiv 
sunt identificabili. Simpla restituire a produsului sau refuzul de a primi livrarea sau neridicarea produsului de la oficiul 
poştal, fără o declaraţie neechivocă în acest sens, nu se consideră o exercitare valabilă a dreptului de revocare.

4. consumatorul a transmis înapoi produsele sau li-a înmînat comerciantului sau unei persoane autorizate de 
comerciant să recepţioneze produsele, fără întîrzieri nejustificate şi în decurs de cel mult 14 zile calendaristice de la 
data la care acesta i-a comunicat comerciantului decizia sa de revocare a contractului, cu excepţia cazului în care 
comerciantul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele.

Potrivit legii, sarcina probei privind exercitarea dreptului de revocare îi revine consumatorului.
Ca o consecinţă a revocării constatate legal de către instanţă de judecată, consumatorul este în drept să-i so-

licite instanţei rambursarea tuturor sumelor pe care le-a achitat comerciantul ca plată din partea consumatorului, 
inclusiv, unde este cazul, a sumelor care acoperă costurile livrării produselor, fără întîrzieri nejustificate şi, în orice 
caz, nu mai tîrziu de 14 zile calendaristice de la data la care a fost informat comerciantul despre decizia de revocare 
a contractului în conformitate legea. 

Consumatorul nu va suporta costurile pentru:
1. prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizarea gazelor naturale, furnizarea 

energiei electrice, atunci cînd acestea nu sunt puse în vînzare într-un volum limitat sau într-o cantitate prestabilită, 
sau pentru furnizarea energiei termice, în totalitate sau parţial, în cursul perioadei de revocare, dacă:

a) comerciantul nu i-a furnizat informaţii în conformitate cu prevederile legii;
b) consumatorul nu a cerut în mod expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de revocare, în conformi-

tate cu prevederile legale;
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2) furnizarea, în totalitate sau parţială, a conţinutului digital care nu este livrat pe un suport material, dacă:
a) consumatorul nu şi-a dat acordul expres prealabil privind începerea executării înainte de sfîrşitul perioadei de 

14 zile calendaristice menţionate în lege; sau
b) consumatorul nu a confirmat faptul că îşi pierde dreptul de revocare în momentul în care îşi dă consimţămîntul; 
c) comerciantul nu a comunicat confirmarea potrivit prevederilor legale. 
Rambursarea sumelor se va dispune în aceeaşi monedă în care au fost primite de la consumator, folosind ace-

leaşi modalităţi de plată precum cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care 
consumatorul şi-a exprimat acordul explicit pentru o altă modalitate de plată şi cu condiţia ca plata comisioanelor 
pentru rambursare să nu cadă în sarcina consumatorului. 

Obligaţia de rambursare nu se aplică în cazul:
- comisioanelor bancare achitate de consumator pentru plata sumelor respective către comerciant, precum şi al 

pierderilor suportate de consumator în legătură cu convertirea în altă monedă a sumelor primite, atunci cînd contul 
bancar al consumatorului este deschis într-o altă monedă decît cea în care s-a efectuat plata iniţială şi rambursarea;

- costurilor suplimentare, atunci cînd consumatorul a ales explicit un alt tip de livrare decît livrarea standard ofe-
rită de comerciant;

- costurilor directe legate de returnarea produselor, cu excepţia situaţiei în care comerciantul acceptă să suporte 
acele costuri sau a situaţiei în care comerciantul nu a informat consumatorul despre obligaţia lui de a suporta aceste 
costuri;

- diferenţei sumei care rezultă din diminuarea valorii produselor ca urmare a manipulării acestora, alta decît cea 
necesară pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi modului de funcţionare a produselor (deteriorarea amba-
lajului prin simpla deschidere a acestuia nu constituie un motiv pentru despăgubire dacă produsele similare sunt 
expuse, de obicei, fără ambalaj în spaţiile comerciale ale comerciantului). Indiferent de situaţie, consumatorul nu 
este responsabil de diminuarea valorii produsului în cazul în care comerciantul a omis să-l informeze cu privire la 
dreptul de revocare. 

Excepţiile sus-menţionate nu se vor aplica dacă se demonstrează că comerciantul nu a obţinut acordul expres al 
consumatorului, însă l-a dedus utilizînd opţiuni incluse în mod automat sau clauze din condiţiile contractuale standard.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

4.6. Restituirea bunului în 
contractele cu consumatorii.

•	certificatul de înregistrare al întreprinde-
rii (dacă există) sau actul de constituire;
•	extrasul din Registrul întreprinderii 
actualizat;
•	alte acte, în funcţie de tipul litigiului 
de consumator;
•	alte documente de însoţire a produsului;
•	decizia organelor de control privind 
rezultatele constatate ca urmare a ve-
rificării pretenţiei consumatorului;
•	contractul de vînzare-cumpărare/
contractul de prestare a serviciilor;
•	pretenţia şi confirmarea de expediere 
a pretenţiei, avizul poştal.

•	Codul civil;
•	Legea privind protecţia consumatorilor 
nr. 105 din 13 martie 2003; 
•	Legea privind clauzele abuzive încheia-
te cu consumatorii nr. 256 din 9 decem-
brie 2011; 
•	Legea privind drepturile consumatorilor 
la încheierea contractelor nr. 8 din 26 fe-
bruarie 2016;
•	Alte legi, în funcţie de obiectul contractului. 
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii de Jus-
tiţie a Uniunii Europene: cauza C-310/15, 
Vincent DerooBlanquart v. Sony Europe 
Limited, 7 septembrie 2015. 

Notă: 
Art. 750 din Codul civil prevede dreptul de restituire a bunului, în contractele cu consumatorii.
Înlocuirea dreptului de revocare reglementat la art. 749 din Codul civil cu dreptul nelimitat de restituire trebuie 

prevăzută expres de lege. Temeiul încheierii contractului între consumator şi întreprinzător îl constituie prospectul de 
vînzare, care poate lua forma oricărui suport care conţine toate informaţiile necesare privitoare la bunurile procurate 
şi o notificare expresă privind dreptul de restituire al consumatorului.

Dreptul de restituire trebuie adus la cunoştinţa consumatorului personal şi individual
Trebuie verificat dacă prospectul de vînzare conţine toate informaţiile necesare. Termenul nu poate începe să 

curgă înainte de recepţionarea completă a bunului achiziţionat prin contract. În vederea probării recepţionării, între-
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prinzătorul poate prevedea obligaţia consumatorului de a semna o recipisă de recepţie. Pentru restituirea în termen, 
este decisivă data expedierii bunului, nu data recepţionării acestuia de către întrepinzător. Dacă consumatorul a fost 
notificat valabil în prealabil, conform art. 750 alin. (1) din Codul civil, iar acesta nu-şi exercită dreptul de revocare în 
interiorul a 2 săptămîni, contractul rămîne valabil, nemaiputînd fi atacat decît conform regulilor generale. Întreprinză-
torului îi revine sarcina probării tuturor faptelor în baza cărora acesta susţine nerespectarea de către consumator a 
termenului de restituire. Utilizatorul va face, în special, dovada notificării corespunzătoare în prospect, cea a asigu-
rării şi cea a conformităţii notificării cu dispoziţiile art. 750 alin. (1) din Codul civil, ca a momentului asigurării şi cea a 
posibilităţii de luare la cunoştinţă – art. 752 alin.(1) din Codul civil. Consumatorului îi revine sarcina dovezii expedierii 
şi, după caz, a receptării de către destinatar a bunului – art. 752 alin. (2) din Codul civil. 

Restituirea poate fi efectuată nelimitat, fără condiţii şi fără justificare, în termen de două săptămîni, care curge 
după recepţionarea completă a bunului achiziţionat prin contract. 

Ca urmare a restituirii bunului vor opera efectele juridice ale rezoluţiunii:
- consumatorul va trebui să restituie bunul pe cheltuiala şi riscul întreprinzătorului;
- consumatorul va răspunde prin compensarea valorii pierdute a bunului utilizat;
- consumatorul este eliberat de obligaţia punerii în întîrziere a întreprinzătorului, conform regulilor generale.
Fiecare dintre părţi face dovada conţinutului declaraţiilor proprii.
Consumatorul-reclamant va trebui să-i prezinte instanţei contractul, prospectul de vînzare-cumpărare, cu explicaţia 

clară referitoare la dreptul de restituire, probele privind expedierea bunului, probele privind preluarea bunului şi dovezile pri-
vind respectarea termenului de restituire. Probarea diligenţei de bun proprietar îi va reveni, de asemenea, consumatorului.

Comerciantul-pîrît va trebui să-i prezinte instanţei prospectul de vînzare-cumpărare cu explicaţia privind dreptul 
de restituire, probele potrivit cărora consumatorului i s-au adus la cunoştinţă toate informaţiile referitoare la folosirea 
bunului pentru a exclude răspunderea în cazul restituirii bunului deteriorat, probele privind conformitatea prospectu-
lui şi a explicaţiei cu dispoziţiile legislaţiei civile, probele privind momentul punerii la dispoziţie a prospectului, probele 
tuturor faptelor în baza cărora acesta susţine nerespectarea de către consumator a termenului de restituire, probele 
privind data expedierii bunului şi recipisă de recepţie, precum şi dovada notificării consumatorului despre modul de 
folosire a bunului fără scăderea valorii acestuia.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

4.7. Repararea prejudiciului 
material şi moral provocat 
de produsele şi serviciile 
necorespunzătoare şi 
defectuoase.

•	certificatul de înregistrare al întreprin-
derii sau actul său de constituire;
•	extrasul din Registrul întreprinderii ac-
tualizat;
•	certificatele de conformitate a produ-
selor;
•	bonul de casă sau un alt document 
care confirmă procurarea bunurilor;
•	dovezile de efectuare a controlului ca-
lităţii produsului;
•	actele metrologice pentru mijloacele 
de măsurare;
•	autorizaţia necesară;
•	contractul de vînzare-cumpărare/con-
tractul de prestare a serviciilor;
•	actele de garanţie;
•	pretenţia şi confirmarea de expediere 
a pretenţiei sau avizul poştal;
•	actul de finalizare a lucrărilor semnat 
de către consumator şi prestator sau 
executant;
•	expertiza privind produsul necalitativ; 

•	 Codul civil;
•	Legea privind protecţia consumatorilor 
nr. 105 din 13 martie 2003; 
•	Legea privind clauzele abuzive înche-
iate cu consumatorii nr. 256 din 9 de-
cembrie 2011; 
•	Legea privind drepturile consumatorilor 
la încheierea contractelor nr. 8 din 26 fe-
bruarie 2016;
•	Alte legi, în funcţie de obiectul contrac-
tului; 
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 7 din 9 oc-
tombrie 2006 cu privire la practica apli-
cării legislaţiei despre protecţia consu-
matorilor la judecarea cauzelor civile;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 9 din 9 oc-
tombrie 2006 cu privire la aplicarea de 
către instanţele de judecată a legislaţiei 
ce reglementează repararea prejudiciu-
lui moral; 
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•	probele privind cheltuielile suportate 
de către consumator şi prejudicierea să-
nătăţii sau a vieţii;
•	probele potrivit cărora consumatorului 
i s-au adus la cunoştinţă toate informaţi-
ile referitoare la folosirea bunului pentru 
a exclude răspunderea în cazul restituirii 
bunului deteriorat;
•	probele privind conformitatea produsului.

•	Recomandarea CSJ nr. 4 din 1 noiem-
brie 2012 privind aplicabilitatea Legii 
privind protecţia consumatorilor în cau-
zele civile ce vizează litigiile cu privire la 
darea în exploatare în termen a imobile-
lor, inclusiv a caselor de locuit, prestarea 
în termen a serviciilor.

Notă:
Potrivit Legii privind protecţia consumatorilor nr. 105 din 13 martie 2003, prejudiciul constituie dauna materială şi/

sau morală adusă consumatorului prin distrugerea, deteriorarea sau diminuarea averii, precum şi dauna provocată 
vieţii, sănătăţii şi eredităţii lui ca urmare a consumului şi/sau utilizării produselor sau serviciilor necorespunzătoare 
ori ca urmare a refuzului sau tergiversării neîntemeiate a încheierii contractului de prestare a serviciului.

Obligaţia de reparaţie a prejudiciului moral provocat consumatorului îi revine producătorului, vînzătorului sau 
prestatorului numai în cazul în care consumatorului i-au fost încălcate drepturile prevăzute de Legea privind pro-
tecţia consumatorilor nr. 105 din 13 martie 2003, precum şi de alte legi care au ca obiect protecţia consumatorilor. 
Potrivit art. 6 lit.c) din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, orice consumator are dreptul 
la repararea prejudiciului provocat de produsul sau serviciul necorespunzător. 

Cu referire la regimul juridic al răspunderii aplicabile pentru prejudiciul provocat consumatorilor, în acord cu pct. 
28 din Hotărîrea Plenului CSJ nr. 7 din 9 octombrie 2006 cu privire la practica aplicării legislaţiei despre protecţia 
consumatorilor la judecarea cauzelor civile, consumatorul va dispune de dreptul de a alege între regimul preferenţial 
conferit de reglementarea în materie de protecţie a drepturilor consumatorului şi regimul răspunderii contractuale, 
delictuale sau speciale. Nu este exclusă coexistenţa răspunderilor sus-menţionate – art.1431 alin. (2) din Codul civil. 
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Prejudiciul provocat consumatorului prin acţiunile persoanelor terţe va fi reparat potrivit dispoziţiilor generale, şi 
nu conform normelor Legii privind protecţia consumatorilor. 

Dacă prejudicierea vieţii şi sănătăţii a fost provocată de un viciu al produsului defectuos, se vor aplica prevede-
rile art. 1425 din Codul civil, care instituie răspunderea obiectivă, indiferent de culpa producătorului.

În Legea privind protecţia consumatorilor şi Codul civil putem identifica următoarele tipuri de prejudicii:
- daunele materiale şi/sau morale aduse consumatorului prin distrugerea, deteriorarea sau diminuarea averii;
- daunele materiale şi/sau morale provocate vieţii, sănătăţii şi eredităţii unei persoane ca urmare a consumului 

şi/sau a utilizării produselor, serviciilor necorespunzătoare;
- daunele materiale şi/sau morale provocate ca urmare a refuzului sau a tergiversării neîntemeiate a încheierii 

contractului de prestare a serviciului. 
Bunul viciat trebuie să fie destinat, în mod normal, utilizării sau consumului privat şi să fie utilizat de persoana 

prejudiciată în special pentru uz propriu.
Dacă producătorul nu poate fi stabilit, persoana care a livrat produsul poate fi considerată producător dacă, în 

termen de o lună din momentul în care a luat cunoştinţă de pretenţiile privind viciile produsului, nu indică producăto-
rul ori persoana care i-a livrat produsul. 

Potrivit art. 8 lit. d) din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, producătorul este 
obligat să răspundă pentru prejudiciul cauzat de produsul necorespunzător pe toată durata de funcţionare sau a 
termenului de valabilitate stabilite, cu condiţia respectării de către consumator a regulilor de transport, depozitare, 
păstrare, utilizare şi consum. 

Potrivit art. 9 lit. i) din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, vînzătorul este obligat să 
răspundă pentru prejudiciul provocat de produsul necorespunzător, pe toată durata de funcţionare sau a termenului 
de valabilitate stabilite, cu condiţia respectării de către consumator a regulilor de transport, depozitare, păstrare, 
utilizare şi consum. 

Potrivit art. 10 lit. j) din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, prestatorul este obli-
gat să răspundă pentru prejudiciul provocat de serviciul prestat în mod necorespunzător. Producătorul va răspunde 
pentru prejudiciul provocat de un produs cu viciu, chiar şi în lipsa culpei, cu excepţia cazurilor în care: 

- nu a pus produsul respectiv în circulaţie; 
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- 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; 

- 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; 

- viciul constă în faptul că produsul, în momentul în care producătorul l-a pus în circulaţie, corespundea unor 
dispoziţii legale obligatorii; 

- viciul nu putea fi identificat din cauza nivelului ştiinţei şi tehnicii de la momentul în care producătorul l-a pus în 
circulaţie; 

- viciul se datorează modului de asamblare a produsului final în cazul producătorului de materie primă sau în 
cazul producătorului unei părţi componente a produsului.

- gradul de vinovăţie se va avea în vedere la determinarea întinderii răspunderii agentului economic şi mărimii 
prejudiciul moral. 

- agentul economic a prevenit consumatorul despre 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.

În cazul în care pentru repararea prejudiciului nu este stabilit niciun termen, prejudiciul se repară dacă a apărut 
pe parcursul a 10 ani de la data la care producătorul a pus în circulaţie produsul care a provocat prejudicii, cu ex-
cepţia cazurilor în care persoana prejudiciată a iniţiat, în această perioadă, o procedură judiciară împotriva produ-
cătorului.

Pretenţiile privitoarea la repararea bunurilor pentru produse se prescriu în trei ani din momentul în care cel preju-
diciat a luat cunoştinţă sau trebuia să ia cunoştinţă de prejudiciu, de viciul produsului şi de identitatea producătorului.

Prejudiciul provocat vieţii, sănătăţii şi bunurilor consumatorului va fi reparat integral.
Conform art. 14 din Codul civil, repararea prejudiciului cauzat se va efectua în mod integral, prin restabilirea 

dreptului încălcat, consumatorul avînd dreptul de a solicita costul real al bunului, dacă cel indicat de producător nu 
este unul serios la momentul pronunţării hotărîrii.
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Prejudiciul moral provocat consumatorului de către producător, vînzător sau prestator prin încălcarea drepturilor 
lui prevăzute de lege, precum şi de alte acte normative, se repară în mărimea stabilită de instanţa judecătorească. 
Prejudiciul moral se repară indiferent dacă este reparat sau nu prejudiciul material provocat consumatorului. 

Pentru repararea prejudiciului provocat consumatorului, acesta trebuie să facă dovada prejudiciului. La restitui-
rea contravalorii, se va lua în calcul preţul produsului la data examinării reclamaţiei – în cazul în care preţul acestuia 
s-a majorat, şi preţul la data procurării – în cazul în care preţul acestuia s-a micşorat. 

Prejudiciul se repară de către vînzător sau prestator dacă a fost provocat pe parcursul: 
a) termenului de valabilitate, în cazul produselor pentru care se stabileşte acest termen; 
b) duratei de funcţionare, în cazul produselor care pot fi folosite o perioadă de timp îndelungată; 
c) a 2 ani, în cazul produselor pentru care nu este prevăzut termenul de valabilitate sau durata de funcţionare. 
Termenele enunţate nu trebuie înţelese ca termene de prescripţie a dreptului la acţiune, ci ca limite temporale, în 

interiorul cărora poate apărea dreptul la acţiune. De la acest moment începe să curgă termenul de prescripţie legal 
stabilit. 

Prin noţiunea de prejudiciu moral se înţeleg suferinţele psihice sau fizice provocate prin acţiuni sau omisiuni care 
atentează la valorile nepatrimoniale ce aparţin persoanei din momentul naşterii sau la bunurile dobîndite prin lege 
(viaţa, sănătatea, demnitatea şi reputaţia profesională, inviolabilitatea vieţii personale, secretul de familie şi perso-
nal) sau prin fapte care atentează la drepturile personale nepatrimoniale.

Mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral se determină de către instanţa de judecată – art. 1423 alin. (1) 
din Codul civil. La pronunţarea hotărîrii de admitere a cererii de încasare a prejudiciului moral, instanţa de judecată 
nu este în drept să se refere la mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral solicitată de către persoana vătăma-
tă. Prejudiciul moral se compensează prin echivalent bănesc – art. 1422 alin. (1) din Codul civil. La determinarea 
mărimii compensaţiei pentru prejudiciul moral, instanţa de judecată trebuie să ofere o apreciere subiectivă în privinţa 
gravităţii suferinţelor psihice sau fizice provocate părţii vătămate, precum şi o apreciere obiectivă a datelor care cer-
tifică acest fapt, adică despre: 

- importanţa vitală a drepturilor personale nepatrimoniale şi a bunurilor (viaţa, sănătatea, libertatea, inviolabilita-
tea locuinţei, secretul personal şi familial, onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională etc.); 
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- gravitatea suferinţelor psihice sau fizice provocate persoanei vătămate (lipsirea de libertate, pricinuirea vătă-
mării corporale, decesul persoanelor apropiate, pierderea sau limitarea capacităţii de muncă etc.); 

- tipul de vinovăţie (intenţie, imprudenţă) a persoanei care a provocat prejudiciul, în cazul în care este necesară 
prezenţa acesteia pentru repararea prejudiciului moral. Cînd determină mărimea prejudiciului moral în echivalent 
bănesc, instanţa de judecată poate avea în vedere şi alte circumstanţe probatoare prezente în dosarul cauzei, în 
special situaţia familială şi materială a persoanei care poartă răspundere pentru provocarea prejudiciului. 

Termenul în interiorul căruia persoana poate sesiza instanţa de judecată cu privire la repararea prejudiciului 
moral este de trei ani în litigiile delictuale şi trei ani în cazul produselor pentru care nu este prevăzută stabilirea ter-
menului de valabilitate sau a duratei de funcţionare. 

Obligaţia de a dovedi faptul pricinuirii prejudiciului moral (suferinţele psihice sau fizice suportate) îi aparţine părţii 
vătămate, iar din acest motiv, în cererea privind compensarea prejudiciului moral, aceasta trebuie să indice persoa-
na, circumstanţele şi acţiunile care i-au provocat suferinţe morale (psihice) sau fizice. Consumatorul este în drept să 
pretindă repararea prejudiciului provocat de produsele sau serviciile necorespunzătoare, indiferent de faptul dacă 
s-a aflat sau nu în relaţii contractuale cu vînzătorul sau prestatorul acestora. Prejudiciul se repară de către vînzător 
sau prestator şi în cazul în care livrarea produsului sau prestarea serviciului se face în mod gratuit sau la preţ redus 
ori dacă produsul a fost comercializat ca piese de schimb sau distribuit sub o altă formă. Prejudiciul se repară de 
către vînzător sau prestator dacă a fost provocat pe parcursul:

a) termenului de valabilitate, în cazul produselor pentru care se stabileşte acest termen;
b) duratei de funcţionare, în cazul produselor care pot fi folosite o perioadă îndelungată de timp;
c) a 2 ani, în cazul produselor pentru care nu este stabilit termenul de valabilitate sau durata de funcţionare.
Prejudiciul moral provocat consumatorului de către producător, vînzător sau prestator prin încălcarea drepturilor 

lui prevăzute de Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105 din 13 martie 2003 precum şi de alte acte normative 
se repară în cuantumul stabilit de instanţa judecătorească. Prejudiciul moral se repară indiferent de repararea pre-
judiciului material provocat consumatorului. Pentru repararea prejudiciului provocat consumatorului, acesta trebuie 
să facă dovada prejudiciului.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

4.8. Acţiunea în 
constatarea clauzelor 
abuzive.

•	certificatul de înregistrare al între-
prinderii sau actul ei de constituire;
•	extrasul din Registrul întreprinderii 
actualizat;
•	contractul de vînzare-cumpărare/
contractul de prestare a serviciilor;
•	pretenţia si confirmarea de expedi-
ere a pretenţiei, avizul poştal;
•	actul de constatare a clauzelor 
abuzive întocmit de Agenţia pentru 
Protecţia Consumatorilor, în cazul în 
care este sesizată această instituţie.

•	Codul civil;
•	Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105 
din 13 martie 2003; 
•	Legea privind clauzele abuzive încheiate cu 
consumatorii nr. 256 din 9 decembrie 2011; 
•	Legea privind drepturile consumatorilor la în-
cheierea contractelor nr. 8 din 26 februarie 2016;
•	Legea privind contractele de credit pentru con-
sumatori nr. 202 din 12 iulie 2013;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uni-
unii Europene: cauza C-240/98, Océano Grupo 
Editorial SA v. Roció Murciano Quintero, şi cauza 
C-241/98, Salvat Editores SA v. José M. Sánchez 
Alcón Prades, 27 iunie 2000; cauza C-541/99, 
Cape Snc v. Idealservice Srl, 22 noiembrie 2001; 
cauza C-542/99, Idealservice MN RE Sas v. 
OMAI Srl, 22 noiembrie 2001; cauza C-478/99, 
Commission des Communautés Européennes v. 
Royaume de Suède, 7 mai 2002; cauza C-473/00, 
Cofidis v. Fredout, 21 noiembrie 2002; cauza 
C-168/05, Elisa María Mostaza Claro v. Centro 
Móvil Milenium SL, 26 octombrie 2006; cauza 
C-168/05, Elisa María Mostaza Claro v. Centro 
Móvil Milenium SL, 26 octombrie 2006; 
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•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 7 din 9 octombrie 
2006 cu privire la practica aplicării legislaţiei 
despre protecţia consumatorilor la judecarea ca-
uzelor civile;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 9 din 9 octombrie 
2006 cu privire la aplicarea de către instanţele 
de judecată a legislaţiei ce reglementează repa-
rarea prejudiciului moral.

Notă:
Directiva Consiliului 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consuma-

torii a fost transpusă în dreptul intern prin Legea nr. 256 din 9 decembrie 2011 privind clauzele abuzive în contractele 
încheiate cu consumatori.

Cele mai multe clauze abuzive sunt stabilite în contractele de adeziune, precum şi în contractele de servicii ban-
care, de asigurare sau de prestare a unor servicii de interes general.

Obiect al acţiunii privind constatarea unor calauze abuzive îl formează orice contract încheiat cu consumatori, 
precum şi bonurile de comandă, bonurile de livrare, biletele, tichetele şi altele asemenea care conţin stipulări sau 
referiri la condiţii generale prestabilite.

Prin clauze abuzive se înţeleg clauzele contractuale care nu au fost negociate direct cu consumatorul şi care, 
prin ele însele sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul acestuia şi contrar cerinţei bu-
nei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Aşadar, se disting două condiţii pe care trebuie să le îndeplinească o clauză pentru a considerată abuzivă:
 1. să nu fie negociată individual (de exemplu, contractele de adeziune privind desfăşurarea activităţii unor so-

cietăţi mari, de tipul celor bancare, de asigurări etc., contractele standard preformulate sau condiţiile generale de 
vînzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau saerviciului respectiv, contractele de adeziune);
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2. să creeze un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul consumatorului.
Judecătorul poate să aprecieze din oficiu caracterul abuziv al unei clauze dintr-un contract atunci cînd decide 

asupra admisibilităţii unei cereri.
Aprecierea caracterului dezechilibrului semnificativ se face în concret, avînd în vedere o serie de criterii enume-

rate în Directiva Consiliului 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consu-
matorii şi preluate de legea naţională.

În vederea determinării clauzelor abuzive, trebuie avute în vedere toate circumstanţele care însoţesc încheierea 
contractului, natura bunurilor sau a serviciilor pentru care s-a încheiat contractul, aprecieri care se fac prin raportare 
la momentul încheierii contractului.

Cînd se apreciază caracterul abuziv trebuie să se stabilească elementul obiectiv al clauzei, adică existenţa unui 
dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor în detrimentul consumatorului, şi elementul subiectiv, 
adică încălcarea cerinţei bunei-credinţe.

Mai mult, orice neclarităţi se interpretează în favoarea consumatorului, potrivit art. 5 din Directiva 93/13/CEE şi 
art. 732 din Codul civil.

Cu privire la cerinţele consumatorului, trebuie să se stabilească dacă clauzele abuzive constituie o neexecutare 
a unei obligaţii contractuale sau o încălcare a unei norme prohibitive.

În cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, se dispune, sub sancţiunea aplicării de da-
une-interese, modificarea clauzelor contractuale în măsura în care contractul rămîne în vigoare, sau desfiinţarea 
acelui contract, cu plata de daune-interese, după caz.

Poate fi abuzivă clauza care autorizează vînzătorul sau furnizorul să rezilieze contractul în mod discreţionar, în 
timp ce consumatorului nu i se acordă aceeaşi posibilitate.

Constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractele cu consumatorii este echivalentă cu constatarea 
nulităţii absolute a acestora, nefiind aplicabilă sancţiunea existentă în cazul nulităţii relative, i.e. anularea clauzei 
respective.

Prin urmare, pentru că nulitatea absolută poate fi invocată oricînd, dreptul la acţiune al reclamanţilor nu poate fi 
considerat prescris.
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Clauza abuzivă privează contractul, parţial sau total, de cauză, privită ca o cauză mediată şi implicit compromite 
grav echilibrul contractual. Norma prevăzută de lege nu apără doar interesele personale ale consumatorului, ci re-
prezintă o normă de ordine publică, care protejează un interes colectiv, astfel că sancţiunea este nulitatea absolută.

În altă ordine de idei, aplicarea sancţiunii este echivalentă cu „lipsirea de efecte”.
Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze au fost negociate direct cu 

consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare 
globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de către comerciant. 

Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de 
datoria lui să prezinte probe în acest sens Prin modul în care a fost redactată această clauză, fără nicio posibilitate 
de negociere, aceasta îmbracă forma clauzei abuzive.

Potrivit art. 719 din Codul civil, se interzice încheierea clauzelor contractuale standard fără posibilităţi de evalu-
are 

În aplicarea dispoziţiilor art. 729 din Codul civil, trebuie să se aibă în vedere că:
a) clauzele contractuale standard se consideră ca fiind stabilite de întreprinzător, dacă nu au fost introduse în 

contract de către consumator; 
b) articolele 715-719 se aplică în cazul condiţiilor contractuale reformulate şi atunci cînd acestea sunt stabilite 

pentru o singură folosinţă, precum şi în măsura în care consumatorul nu a putut influenţa conţinutul prevederilor din 
cauza reformulării lor; 

c) la aprecierea defavorizării necorespunzătoare se iau în considerare şi împrejurările existente la încheierea 
contractului. 

Potrivit art. 732 din Codul civil, neclarităţile din condiţiile contractuale standard se interpretează în defavoarea 
părţii care le-a formulat. În caz de dubiu, contractul se interpretează în favoarea celui care a contractat obligaţia 
şi în defavoarea celui care a stipulat-o. În toate cazurile, contractul se interpretează în favoarea aderentului sau a 
consumatorului. 

Dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor se vor corobora, respectiv 
completa, cu dispoziţiile articolelor 712-720 din Codul civil. 
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Instanţa trebuie să verifice dacă contractul tip încheiat de către agentul economic monopolist cu consumatorul, 
în condiţiile art. 4 alin. (6) din Legea privind protecţia consumatorilor, i-a fost prezentat în prealabil organului admi-
nistraţiei publice (Departamentului Standardizare şi Metrologie), pentru coordonare. 

Întrucît anularea accesoriului nu conduce la anularea principalului, se va declara nulă doar clauza abuzivă, iar 
restul contractului va rămîne valabil. 

Potrivit art. 245 alin. (2) Din Codul de procedură civilă, dispozitivul hotărîrii din litigiul intentat pentru declararea 
caracterului abuziv al unor clauze contractuale elaborate pentru a fi utilizate în o multitudine de contracte va stabili 
nulitatea acestor clauze, obligaţia comerciantului de a le exclude din contractul în cauză, obligaţia de a exclude aces-
te clauze din contractele cu acelaşi obiect încheiate cu alţi consumatori, în vigoare la momentul pronunţării hotărîrii, 
precum şi interdicţia impusă comerciantului de a include astfel de clauze în contracte cu acelaşi obiect, în viitor. 

Sub incidenţa prezentei legi nu cad: 
a) clauzele contractuale care reflectă normele prevăzute în legi şi în alte acte normative; 
b) contractele de muncă reglementate de prevederile Codului muncii; 
c) contractele privind drepturile de succesiune; 
d) contractele privind drepturile reglementate de prevederile Codului familiei; 
e) actele (contractele) de constituire a societăţilor comerciale; 
f) contractele de societate civilă; 
g) clauzele contractuale transpuse din convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
În cazul contractelor care conţin clauze standard, comerciantul are obligaţia de a pune la dispoziţia consuma-

torului în mod gratuit, la cerere, un exemplar de contract pe care îl propune în formă scrisă, pe hîrtie sau pe un alt 
suport durabil acceptat de consumator. 

Art. 6 alin. (2) din Legea privind clauzele abuzive încheiate cu consumatorii nr. 256 din 9 decembrie 2011 pre-
vede că la evaluarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale, cu excepţia clauzelor stabilite la art. 5 alin.(5), se 
va ţine cont de: 

a) puterea diferită de negociere a părţilor; 
b) natura bunurilor sau a serviciilor; 
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c) faptul că consumatorul a fost încurajat să-şi dea acordul pentru clauza respectivă prin afirmaţia că va obţine 
un beneficiu sau un avantaj din acceptarea clauzei respective; 

d) faptul că bunurile sau serviciile au fost vîndute sau furnizate la comanda specială a consumatorului; 
e) faptul că comerciantul a acţionat în mod corect şi echitabil faţă de cealaltă parte ale cărei interese legitime 

trebuie să le ia în considerare. 
Evaluarea caracterului abuziv al clauzelor nu se referă la obiectul contractului şi nici la caracterul adecvat al pre-

ţului sau al remuneraţiei faţă de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, în măsura în care aceste 
clauze sunt exprimate în mod clar şi inteligibil. Obiectul contractului şi raportul dintre preţ şi calitate pot fi luate în 
considerare la evaluarea caracterului abuziv al celorlalte clauze contractuale. În cazul contractelor de asigurări, cla-
uzele care definesc sau care delimitează în mod clar riscul asigurat şi răspunderea asigurătorului nu se supun unor 
astfel de evaluări, deoarece aceste restricţii sunt avute în vedere la calcularea primei plătite de către consumator. 
Clauzele abuzive cuprinse în contractul încheiat cu consumatorul nu vor produce efecte asupra consumatorului şi 
se vor considera nule, iar contractul va continua să producă efecte în partea rămasă, în cazul în care poate continua 
să existe fără aceste clauze. 

Evaluarea clauzelor contractuale şi decizia finală asupra faptului că acestea sunt sau nu recunoscute ca fiind 
abuzive se efectuează de către instanţa de judecată. 

Calitatea de reclamant o poate avea consumatorul sau orice asociaţie obştească abilitată în acest sens de către 
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.

Consumatorul direct prejudiciat prin contractele încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi sau asociaţi-
ile obşteşti de consumatori sunt în drept să intenteze acţiuni în instanţă judecătorească pentru apărarea drepturilor, 
libertăţilor şi intereselor legitime ale consumatorilor prejudiciaţi, în vederea declarării nulităţii clauzelor contractuale 
presupuse a fi abuzive, în condiţiile legii.

Pentru prevenirea includerii în contracte a unor clauze abuzive, acţiunile menţionate mai sus pot fi îndreptate, 
separat sau împreună, împotriva unui număr de comercianţi din acelaşi sector economic sau împotriva societăţilor 
acestora care utilizează sau recomandă utilizarea aceloraşi clauze sau a unor clauze similare. 

Fiecare parte face dovada conţinutului declaraţiilor proprii. Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard 
preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

4.9. Acţiunea în constatarea 
nulităţii unor clauze din 
contractul de credit bancar 
încheiat cu consumatorii.

•	certificatul de înregistrare al între-
prinderii sau actul de constituire;
•	extrasul din Registrul întreprinderii 
actualizat;
•	contractul de credit;
•	pretenţia si confirmarea de expedi-
ere a pretenţiei, avizul poştal;
•	informaţiile precontractuale impri-
mate pe hîrtie sau pe un alt suport 
durabil, furnizate consumatorului, în 
baza clauzelor şi a condiţiilor de cre-
ditare oferite de către creditor;
•	contractul de credit negociat iniţial;
•	 acordurile adiţionale privind modi-
ficarea contractului;
•	probele potrivit cărora contrac-
tul de credit şi modificările operate 
la acesta nu sunt redactate într-un 
limbaj clar şi lizibil, cu caractere de 
aceeaşi dimensiune şi culoarea de 
fond a hîrtiei pe care este redactat 
formularul nu este în contrast cu cea 
a fontului utilizat;

•	Codul civil;
•	Legea privind protecţia consumatorilor nr. 
105 din 13 martie 2003; 
•	Legea privind clauzele abuzive încheiate cu 
consumatorii nr. 256 din 9 decembrie 2011; 
•	Legea privind drepturile consumatorilor la în-
cheierea contractelor nr. 8 din 26 februarie 2016;
•	Legea privind contractele de credit pentru 
consumatori nr. 202 din 12 iulie 2013;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene: cauza C618/10, Banco 
Español de Crédito SA v. Joaquín Calderón 
Camino, 14 iunie 2012; cauza C110/14, Ho-
raţiu Ovidiu Costea v. SC Volksbank Româ-
nia SA, 3 septembrie 2015; cauzele C381/14 
şi C385/14, Jorge Sales Sinués v. Caixabank 
SA şi Youssouf Drame Ba v. Catalunya Caixa 
SA (Catalunya Banc SA), 14 aprilie 2016;
•	 Hotărîrile Plenului CSJ nr. 7 din 9 octombrie 
2006 cu privire la practica aplicării legislaţiei 
despre protecţia consumatorilor la judecarea 
cauzelor civile
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•	probele potrivit cărora clauzele con-
travin celor stipulate expres de lege;
•	probele potrivit cărora în actul adi-
ţional al contractului au fost introdu-
se alte prevederi decît cele impuse 
prin legislaţie;
•	probele privind legalitatea şi temei-
nicia introducerii clauzelor şi lipsa 
caracterului abuziv al acestora;
•	probele potrivit cărora pîrîtul că a 
depus toate diligenţele pentru infor-
marea consumatorului cu privire la 
semnarea actului adiţional în cazul 
în care aceste modificări se impu-
neau de legislaţie, iar consumatorul 
a refuzat semnarea actelor;
•	probele din partea pîrîtului potrivit 
cărora clauzele contestate vizează 
introducerea şi perceperea costurilor 
specifice pentru servicii suplimenta-
re solicitate în mod expres de către 
consumator, neprevăzute în contract 
şi care nu au fost oferite consumato-
rului la data încheierii acestuia;

•	Hotărîrile Plenului CSJ nr. 9 din 9 octombrie 
2006 cu privire la aplicarea de către instanţele 
de judecată a legislaţiei ce reglementează re-
pararea prejudiciului moral.
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•	actele adiţionale acceptate de că-
tre consumator cu privire la perce-
perea acestor costuri;
•	probele privind notificarea cu cel 
puţin 10 zile calendaristice înainte de 
aplicarea acestora a consumatoru-
lui în scris sau, la cererea expresă a 
consumatorului, prin altă modalitate 
stabilită de acesta şi agreată de con-
sumator a nivelului costurilor creditu-
lui, potrivit condiţiilor contractual;
•	punerea la dispoziţie a noului gra-
fic de rambursare.

Notă:
În vederea asigurării protecţiei intereselor economice ale consumatorilor prin crearea de condiţii echitabile pen-

tru obţinerea creditelor de consum, precum şi prin stabilirea unor norme de comportament responsabil al creditorilor 
în acordarea creditelor pentru consumatori, legislatorul a introdus instituţia contractului de credit pentru consumatori, 
un contract prin care un creditor îi acordă sau se angajează să-i acorde unui consumator un credit sub formă de 
amînare la plată, împrumut sau alte facilităţi similare, cu excepţia contractului pentru prestarea de servicii în mod 
continuu sau pentru furnizarea de bunuri de acelaşi fel, atunci cînd consumatorul plăteşte pentru acestea în rate, pe 
toată durata furnizării lor.

La momentul încheierii contractului şi pe parcursul derulării contractului se interzice:
1. introducerea clauzelor contractuale care îi dau dreptul creditorului să modifice unilateral clauzele contractua-

le fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator;
2. introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care:
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- consumatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea prevederilor şi a condiţiilor contractuale; 
- creditorul poate declara scadent sau poate denunţa unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul în 

cazul afectării reputaţiei creditorului;
- creditorul poate declara scadent anticipat creditul în cazul în care consumatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile 

conform altor contracte de credit încheiate cu alţi creditori;
- creditorul îi impune consumatorului încheierea contractului de asigurare a bunurilor puse drept garanţie cu un 

asigurator agreat de creditor.
- creditorul are dreptul să refuze încasarea ratelor de credit în moneda în care s-a acordat creditul. 
De asemenea pe parcursul derulării contractului de credit nu sunt admise:
- introducerea şi perceperea de noi taxe, comisioane, tarife sau de oricare alte costuri aferente contractului, cu 

excepţia celor prevăzute de lege;
- majorarea costurilor stabilite la încheierea contractelor; 
- perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit; 
- perceperea unui comision, a unui tarif sau a oricărui alt cost, în cazul în care consumatorul doreşte schimbarea 

datei de scadenţă a creditului cu cel mult 30 de zile;
- perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorul solicită schimbarea garanţiilor şi în condiţiile în 

care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii.
Pentru contractele de credit cu dobîndă variabilă se vor aplica următoarele reguli:
a) dobînda va fi compusă dintr-un indice de referinţă, stabilit conform metodologiei Băncii Naţionale a Moldovei, 

la care creditorul poate adăuga o anumită marjă fixă pe toată durata derulării contractului; 
b) modul de calcul al dobînzii trebuie indicat în mod expres în contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau a con-

diţiilor în care survine modificarea ratei dobînzii flotante, atît în sensul majorării, cît şi în cel al reducerii acesteia;
c) elementele care intră în formula de calcul a dobînzii flotante şi valoarea acestora trebuie să fie afişate pe si-

te-urile şi la toate oficiile creditorilor.
Aşadar, se disting două condiţii pe care trebuie să le îndeplinească o clauză pentru a fi abuzivă şi constatată nulă:
1. să nu fie negociată individual;
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2. să creeze un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul consumatorului.
Aprecierea caracterului dezechilibrului semnificativ se face în concret de către judecătorul învestit cu soluţioarea 

cazului, avînd în vedere cazurile expuse expres de legea naţională. Creditorii trebuie să utilizeze, în acest sens, 
formularul Informaţiilor standard la nivel European privind creditul pentru consumatori.

Contractul de credit trebuie redactate în scris, vizibil şi uşor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, cu 
mărimea de minimum 12 p, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil. Contractele de credit trebuie să conţină informaţii 
complete, clare şi uşor de înţeles, în limba romînă. Aceste informaţii vor fi detaliate sau explicate suplimentar de către 
bancă, la cererea expresă a consumatorului, înainte de semnarea contractului sub forma unei note, anexă la contract.

Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe doar patru comisioane, respectiv:
1.comision de analiză dosar;
2. comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent;
3. compensaţie în cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor, după caz, penalităţi;
4. comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului.
În cazul rambursării anticipate a creditului, creditorul este îndreptăţit la o compensaţie rezonabilă şi justificată în 

mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipată a creditului, cu condiţia ca rambursa-
rea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobînzii aferente creditului este fixă. O astfel de compensaţie 
nu poate fi mai mare de:

a) 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi rezili-
erea convenită a contractului de credit este mai mare de un an; 

b) 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data 
convenită pentru rezilierea contractului de credit nu este mai mare de un an.

Va fi ilegală cerinţa privind compensaţia pentru rambursarea anticipată, în cazul în care:
a) rambursarea a fost realizată ca urmare a executării unui contract de asigurare care are drept scop asigurarea 

riscului de neplată;
b) contractul de credit este acordat sub forma unei facilităţi de tip “descoperit de cont” (overdraft); sau
c) rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobînzii aferente creditului nu este fixă.
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Orice compensaţie nu trebuie depăşeaşcă cuantumul dobînzii pe care consumatorul ar fi plătit-o în perioada 
dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit.

Într-un final, fiecare dintre părţi face dovada conţinutului declaraţiilor proprii. Băncii îi revine obligaţia de a dovedi 
că a negociat, în mod direct, această clauză cu împrumutatul. Or, dacă un comerciant pretinde că o clauză standard 
preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.

Contractele de credit trebuie să conţină informaţii complete, clare şi uşor de înţeles, în limba română. Aceste 
informaţii vor fi detaliate sau explicate suplimentar de către bancă, la cererea expresă a consumatorului, înainte de 
semnarea contractului sub forma unei note, anexă la contract.

Va fi considerată abuzivă o astfel de clauză în cazul în care din felul în care este redactată nu se poate deduce, 
în mod clar şi inteligibil, care va fi evoluţia în timp a părţii variabile a dobînzii pe care consumatorii trebuie să o plă-
tească băncii, modul de redactare dînd posibilitatea acesteia să aprecieze, în mod unilateral, criteriile în funcţie de 
care va stabili această componentă a dobînzii, creîndu-se, astfel, un vădit dezechilibru între drepturile şi obligaţiile 
părţilor, în defavoarea consumatorilor.

În majoritatea cazurilor, contractul de credit are caracterul unui contract de adeziune, raportat la modul de ex-
primare al voinţei părţilor, întrucît clauzele sale nu au fost negociate direct cu consumatorii, ci au fost preformulate 
de către bancă. Aflat pe poziţie diametral opusă, contractul de adeziune este un act juridic redactat în întregime sau 
parţial numai de către una dintre părţile contractante, co-contractantul neavînd posibilitatea de modificare a acestor 
clauze, ci numai pe aceea de a adera sau nu la un contract preredactat.

Raportat la prevederile legale, instanţa de judecată trebuie să verifice următoarele condiţii:
1) lipsa negocierii clauzei contractuale;
2) clauza creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor;
3) dezechilibrul se produce în detrimentul consumatorului, nefiind respectată cerinţa bunei-credinţe.
S-a reţinut că, fără a încălca prevederile legii, natura abuzivă a unei clauze contractuale se evaluează în funcţie de:
a) natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul încheierii acestuia;
b) toţi factorii care au determinat încheierea contractului;
c) alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant: 

4.10. Încălcarea drepturilor 
consumatorilor în cadrul 
comerţului electronic 
(on-line) şi al contractelor la 
distanţă

•	 certificatul de înregistrare al întreprinderii 
(dacă există) sau actul de constituire;
•	 extrasul din Registrul întreprinderii actu-
alizat;
•	 certificatele de conformitate a produselor;
•	 dovezile de efectuare a controlului calită-
ţii produsului;
•	 autorizaţia necesară (în cazul în care, 
pentru vînzarea bunurilor, executarea lucră-
rilor sau prestarea serviciilor este necesară 
o licenţă sau o autorizaţie, comerţul electro-
nic poate fi efectuat din momentul obţinerii 
licenţei sau autorizaţiei pentru practicarea 
genului de activitate respectiv);
•	 contractul electronic şi probele privind în-
cheierea contractului electronic;
•	 comunicarea electronic stocată;
•	 probele privind datele incomplete de iden-
tificare a agentului economic, copia de pe 
site (lipsa datelor complete de identificare şi 
a numarului de înregistrare al firmei, probele 
privind neconcordanţele dintre adresa sediu-
lui social menţionat pe site şi în contractele 
încheiate cu consumatorii şi sediul real);

•	Codul civil;
•	Legea privind protecţia consumato-
rilor nr. 105 din 13 martie 2003; 
•	Legea privind comerţul electronic nr. 
284 din 22 iulie 2004;
•	Legea cu privire la documentul elec-
tronic şi semnătura digitală nr. 264 din 
15 iulie 2004;
•	Legea despre încheierea şi execu-
tarea contractelor la distanţă privind 
serviciile financiare de consum nr. 
157 din 18 iulie 2014;
•	Legea privind protecţia datelor cu 
caracter personal nr. 133 din 8 iulie 
2011;
•	Legea privind contractele de credit 
pentru consumatori nr. 202 din 12 iulie 
2013;
•	Legea privind drepturile consuma-
torilor la încheierea contractelor nr. 8 
din 26 februarie 2016;
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•	 actele de garanţie;
•	 alte acte, în funcţie de drepturile încălcate;
•	 probele referitoare la faptul că informaţiile 
postate pe website despre produsele comer-
cializate nu sunt traduse în limba romînă;
•	 probe privind existenţa unor informaţii 
incomplete despre produsele şi serviciile 
prestate (de exemplu, cele despre natu-
ra materialului din care sunt confecţionate 
produsele textile, durata medie de utilizare 
a produselor de folosinţă îndelungată ş.a.);
•	 probele privind neconcordanţele dintre 
oferta de pe website şi oferta reală; 
•	 probele privind lipsa unei informaţii depli-
ne despre datele de contact ale agentului 
economic şi identitatea sa, despre caracte-
risticile esenţiale ale produsului/serviciului, 
despre preţul final, cu toate taxele incluse, 
şi despre modalităţile de plată, livrare, solu-
ţionare a reclamaţiilor;
•	 probele privind textul contractului, propus de 
către ofertant, fără modificarea clauzelor lui;
•	 corespondenţa electronică relevantă.

•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene: cauza 
C-336/03, easyCar (UK) Ltd v. Of-
fice of Fair Trading, 10 martie 2005; 
cauza C73/06, Planzer Luxembourg 
Sàrl v. Bundeszentralamt für Steu-
ern, 28 iunie 2007; cauza C489/07, 
Pia Messner v. Firma Stefan Krüger, 
3 septembrie 2009; cauza C49/11, 
Content Services Ltd v. Bundesarbe-
itskammer, 5 iulie 2012; 
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 7 din 9 
octombrie 2006 cu privire la practica 
aplicării legislaţiei despre protecţia 
consumatorilor la judecarea cauzelor 
civile.

Notă:
Procesul de cumpărare, de vînzare sau de schimb de produse, servicii sau informaţii prin intermediul reţelelor 

informatice este cunoscut sub numele business-to-consumers. 
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Comerţul electronic constituie activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice de vînzare a bunurilor, 
executare a lucrărilor sau prestare a serviciilor, efectuată prin intermediul comunicaţiilor informatice şi/sau a contrac-
telor electronice

Cele mai multe litigii atestate în materia drepturilor consumatorilor în cadrul comerţului electronic vizează:
1.  neafişarea sau afişarea incompletă pe website a datelor de contact ale agentului economic şi lipsa informaţi-

ilor sau existenţa unor informaţii incomplete referitoare la identitatea sa;
2.  lipsa informaţiilor complete şi corecte privind caracteristicile esenţiale ale produsului/serviciului;
3.  lipsa informaţiilor privind drepturile consumatorilor la achiziţionarea online a produselor şi serviciilor; 
4.  neafişarea corectă a preţului final, cu toate taxele incluse, şi a informaţiilor privind modalităţile de plată, livrare, 

soluţionare a reclamaţiilor.
Consumatorul trebuie să dovedească existenţa relaţiilor contractuale cu agentul economic fie prin contractul 

electronic (ofertă şi acceptare, adică totalitatea documentelor electronice care alcătuiesc contractul de drept civil, 
urmărind stabilirea, modificarea sau sistarea unor drepturi şi obligaţii civile, al căror obiect îl pot constitui bunurile, 
lucrările sau serviciile), fie printr-o altă formă prevăzută de lege.

Informarea consumatorului este unul dintre principalele elemente pe care se pune baza atît în legislaţia privind co-
merţul electronic, precum şi în cea privind contractele la distanţă. În principiu, consumatorul trebuie poată afla în mod 
clar şi direct principalele informaţii cu privire la ceea ce vede online: nu doar numele societăţii care administrează pagi-
na de internet, ci şi datele de contact, inclusiv numărul telefon, de fax şi e-mail-ul, codul unic de înregistrare şi alte infor-
maţii publice. Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare îi revine comerciantului.

La soluţionarea litigiilor privind neafişarea sau afişarea incompletă pe website a datelor de contact ale agentului 
economic şi lipsa informaţiilor sau prezenţa unor informaţii incomplete privind identitatea sa trebuie să se verifice 
existenţa următoarelor acte de identificare:

a) denumirea completă şi forma de organizare juridică – în cazul persoanei juridice; numele şi prenumele – în 
cazul persoanei fizice înregistrate în calitate de întreprinzător individual; 

b) datele cu privire la înregistrarea de stat, codul fiscal al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual; 
c) adresa juridică, adresa de poştă electronică a persoanei, numărul telefonului de contact; 



– 260 – – 261 –

d) numărul şi termenul de valabilitate al licenţei sau al autorizaţiei (în cazul în care, pentru efectuarea activităţii 
este necesară o licenţă sau o autorizaţie), precum şi denumirea autorităţii administraţiei publice ce a eliberat licenţa 
sau autorizaţia; 

e) datele privind condiţiile expedierii, preţurile bunurilor destinate vînzării, tarifele lucrărilor care vor fi executate 
sau ale serviciilor care vor fi prestate; 

f) preţurile bunurilor, tarifele lucrărilor sau ale serviciilor, care trebuie indicate cu precizarea reducerilor, a inclu-
derii sau neincluderii în preţuri şi tarife a impozitelor; 

g) includerea sau neincluderea în preţuri şi tarife a cheltuielilor de livrare şi/sau a altor cheltuieli, precum şi va-
loarea acestora, dacă este cazul; 

h) alte date care urmează a fi prezentate în conformitate cu contractul dintre părţi şi cu actele legislative sau în 
funcţie de decizia agenţilor comerţului electronic.

Adiacent, la capitolul informare pentru contractele la distanţă, trebuie să se aibă în vedere şi cerinţele prevăzute 
de art. 5 din Legea privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor nr. 8 din 26 februarie 2016, şi anume 
faptul că trebuie să i se ofere consumatorului următoarele informaţii, într-un mod clar şi inteligibil:

a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, în funcţie de mijlocul de comunicare utilizat şi de pro-
dusele sau serviciile în cauză;

b) denumirea completă sau prescurtată, scrisă în limba română, şi numărul de identificare de stat (IDNO) ale 
comerciantului persoană juridică sau numele, prenumele şi numărul de identificare de stat (IDNP) ale comerciantului 
persoană fizică; 

c) adresa sediului comerciantului, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia, 
în cazul în care sunt disponibile, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu acesta şi să comunice în mod 
eficient, iar dacă este cazul, adresa sediului şi identitatea comerciantului în numele căruia acţionează intermediarul; 

d) adresa locului în care îşi desfăşoară activitatea comerciantul, în cazul în care aceasta este diferită de adresa 
furnizată în conformitate cu lit. c), şi, după caz, adresa poştală a comerciantului în numele căruia acţionează inter-
mediarul, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;

e) preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care costul nu poate fi calculat 
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din timp în mod rezonabil, dată fiind natura produselor ori a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi toate costu-
rile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale ori de orice altă natură, sau, în cazul în care acestea nu pot 
fi calculate din timp în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de 
consumator. În cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul 
total va include costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix, 
preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat din timp, trebuie 
indicată modalitatea de calcul al preţului;

f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci cînd acesta 
este calculat pe baza unui alt tarif decît tariful de bază;

g) modalităţile de plată, livrare, executare, data pînă la care sau termenul în care comerciantul se angajează 
să livreze produsele sau să presteze serviciile şi, acolo unde este cazul, procedura de soluţionare a reclamaţiilor 
derulată de comerciant;

h) în cazul în care există un drept de revocare, condiţiile, termenul şi procedurile de exercitare a dreptului re-
spectiv conform art. 10 alin. (1), precum şi formularul-tip de revocare prevăzut în anexa nr. 1;

i) acolo unde este cazul, faptul că consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz 
de revocare şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi natura lor, nu pot fi, în mod normal, retur-
nate prin poştă, costul aferent returnării produselor; 

j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de revocare după formularea unei cereri în conformitate cu 
art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (10), informaţia potrivit căreia consumatorul este obligat să achite comerciantului costuri 
rezonabile în conformitate cu art. 13 alin. (6); 

k) în cazul în care dreptul de revocare nu este prevăzut în conformitate cu art. 15, informaţia conform căreia con-
sumatorul nu va beneficia de un drept de revocare sau, acolo unde este cazul, circumstanţele în care consumatorul 
îşi pierde dreptul de revocare;

l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea produselor; 
m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vînzare acordată consumatorului, serviciile 

prestate după vînzare (inclusiv adresa sediului la care se prestează şi cine suportă cheltuielile de transport, dacă 
acestea sunt aplicabile) şi garanţiile comerciale;
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n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sunt definite de Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind 
protecţia consumatorilor, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;

o) acolo unde este cazul, durata contractului sau, dacă contractul este încheiat pe o durată nedeterminată ori 
urmează să fie reînnoit în mod automat, condiţiile de reziliere a contractului;

p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care revin consumatorului conform contractului;
q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor (cauţiunile, inclusiv blocarea unor sume pe 

contul de card al consumatorului) sau altor garanţii financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cere-
rea comerciantului;

r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru conţinutul digital;
s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate pertinentă a conţinutului digital cu componentele hardware şi 

software despre care comerciantul deţine informaţii sau despre care se poate presupune în mod rezonabil că acesta 
deţine informaţii;

t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la o procedură extrajudiciară de depunere şi 
soluţionare a reclamaţiilor, căreia i se supune comerciantul.

Dacă pentru a face comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcţie similară, butonul sau funcţia 
similară se etichetează de o manieră lizibilă doar cu menţiunea „Comandă cu obligaţie de plată”, sau „Cumpără 
acum”, sau „Plăteşte acum”, sau „Confirmă cumpărătura”, sau cu o formulare lipsită de ambiguitate, care să indice 
că trimiterea comenzii presupune obligaţia efectuării unei plăţi către comerciant. Dacă comerciantul încalcă aceste 
prevederi, consumatorul nu are nicio obligaţie în temeiul contractului sau al comenzii.

Paginile web prin intermediul cărora se efectuează comerţul electronic trebuie să indice în mod clar şi lizibil, cel 
tîrziu la începutul procesului de formulare a comenzii, dacă se aplică vreo restricţie în ceea ce priveşte livrarea şi 
care sunt mijloacele de plată acceptate.

Comerciantul îi transmite consumatorului confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil, într-un termen 
rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel tîrziu la momentul livrării produselor sau înainte de 
începerea prestării serviciului solicitat. Confirmarea respectivă include: informaţiile menţionate la art. 5 alin. (1) din 
Legea despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum nr. 157 din 18 
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iulie 2014 cu excepţia cazului în care comerciantul i-a transmis deja informaţiile respective consumatorului, pe un 
suport durabil, înaintea încheierii contractului la distanţă, precum şi, acolo unde este cazul, confirmarea acordului 
prealabil, expres, al consumatorului cu privire la ofertă şi confirmarea potrivit cu art. 15 alin. (1) lit. m).

Dacă ofertele sau informaţiile cu privire la bunurile, lucrările sau serviciile propuse de agentul comerţului elec-
tronic au fost prezentate în formă electronică care nu permite reproducerea informaţiei fără denaturări şi nu oferă 
o imagine clare despre agentul comerţului electronic, precum şi despre bunurile, lucrările şi serviciile propuse de 
acesta, preţurile şi tarifele lor şi condiţiile de vînzare, executare sau prestare atunci aceasta constituie o încălcare 
a drepturilor consumatorilor prin neinformarea completa si corecta asupra caracteristicilor esentiale ale produsului/
serviciului.

Potrivit art. 13 din Legea nr. 284 din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic, comunicarea electronică după 
puterea juridică şi puterea doveditoare se echivalează cu informaţia în formă scrisă. Consumatorul urmează să do-
vedească comunicarea electronică, întrucît subiecţii comerţului electronic nu sunt obligaţi să păstreze comunicările 
electronice create de ei, dacă contractul sau legea nu prevede altfel. 

Dacă contractul sau legea prevede păstrarea anumitor comunicări electronice urmează a se verifica respectarea 
condiţiilor prevăzute de lege.

Comunicările comerciale trebuie să respecte cel puţin următoarele cerinţe: 
a) să fie clar identificabile; 
b) persoana în numele căreia sunt făcute să fie clar identificabilă; 
c) ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar identificabile, iar condiţiile care tre-

buie îndeplinite pentru obţinerea lor să fie clar prezentate şi accesibile; 
d) competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile, iar condiţiile de participare să fie clar prezentate 

şi accesibile; 
e) alte cerinţe prevăzute de legislaţie. 
Nu se vor considera ca fiind încheiate următoarele contracte electronice: 
a) contractele în baza cărora apar sau se transmit drepturile de proprietate asupra bunurilor imobile, cu excepţia 

contractelor de locaţiune sau arendă; 
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b) contractele a căror încheiere necesită, conform legislaţiei, participarea instanţelor de judecată, autorităţilor 
administraţiei publice sau demnitarilor publici; 

c) contractele de fidejusiune şi de gaj al valorilor mobiliare, executate de persoane ce acţionează în scopuri ne-
legate de activitatea lor comercială; 

d) contractele care sunt reglementate de dreptul familial sau dreptul succesoral. 
Locul încheierii contractului electronic se consideră locul unde se află agentul comerţului electronic, dacă con-

tractul nu prevede altfel. 
Oferta sau acceptarea se consideră primită din momentul expedierii de către destinatar a înştiinţării, în formă de 

comunicare electronică, despre primirea lor, dacă părţile nu au convenit altfel. 
Oferta şi acceptarea vor fi păstrate de către părţile contractului electronic pînă la momentul încetării contractului 

electronic. 
Oferta şi acceptarea vor fi păstrate de către expeditor în forma transmisă, iar de către destinatar în forma în care 

au fost recepţionate, dacă părţile nu au convenit altfel. 
Consimţămîntul consumatorului poate fi obţinut în orice formă şi poate fi probat cu orice mijloc de probă. Sarcina 

probei îi revine furnizorului de servicii.
Consimţămîntul comunicat printr-un mesaj transmis prin poşta electronică este valabil exprimat, dacă sunt înde-

plinite cumulativ următoarele condiţii:
a) este expediat pe adresa poştală în care destinatarul doreşte să recepţioneze comunicările comerciale;
b) subiectul mesajului este format din concatenarea textului ACCEPT COMUNICĂRI COMERCIALE din PAR-

TEA, scris cu majuscule, şi numele sau denumirea persoanei căreia îi vor fi transmise comunicările comerciale. 
Clauzele şi condiţiile generale ale contractului propus trebuie puse la dispoziţia destinatarului într-un mod care 

să-i permită acestuia să le stocheze şi să le reproducă. Această obligaţie de informare nu este valabilă în cazul 
contractelor încheiate exclusiv prin poşta electronică sau prin alte Mijloacele de comunicare individuală echivalente. 

De asemenea, ofertantul trebuie să le ofere consumatorilor, în cadrul paginii sale de web, informaţii legate de 
tarifele produselor şi serviciilor pe care le comercializează, includerea sau nu în preţ a cheltuielilor de livrare, precum 
şi valoarea acestora. 
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Dacă părţile nu au convenit altfel, contractul se consideră încheiat în momentul în care acceptarea ofertei de a 
contracta a ajuns la cunoştinţa ofertantului.

Nu este recunoscută ca dovadă a încheierii contractului electronic: 
a) expedierea confirmării despre recepţionarea ofertei; 
b) neexpedierea sau nerecepţionarea acceptării. 
Retragerea ofertei se face prin expedierea către destinatar a înştiinţării privind retragerea ofertei, în formă de 

document electronic, în care trebuie să se indice cauzele retragerii. 
În cazul contractelor încheiate în cadrul comerţului electronic se aplică legislaţia civilă. La examinarea litigiilor 

trebuie să se verifice şi dacă activitatea comercială contestată de consumator nu este exceptată de art. 2 din Legea 
privind comerţul electronic nr. 284 din 22 iulie 2004. Contractul electronic trebuie să conţină clauzele obligatorii pre-
văzute de art. 20 din Legea nr. 284 din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic. De asemenea, trebuie să se aibă 
în vedere că dacă o dispoziţie privind conţinutul şi modul în care trebuie furnizate informaţiile, prevăzută de Legea 
privind comerţul electronic nr. 284 din 22 iulie 2004, contravine unei dispoziţii din Legea privind drepturile consuma-
torilor la încheierea contractelor, se va aplica această din urmă lege. Sarcina probei privind îndeplinirea cerinţelor 
în materie de informare, stabilite în prezentul capitol, îi revine comerciantului. De asemenea, la soluţionarea unor 
asemenea litigii se vor aplica şi prevederile Legii despre încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind ser-
viciile financiare de consum nr. 157 din 18 iulie 2014, în special atunci cînd se invocă încălcarea drepturilor consu-
matorilor înainte şi după încheierea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum la comercializarea 
serviciilor financiare în cadrul unei scheme de vînzări sau de prestare a serviciilor la distanţă administrată de furnizor 
şi intermediarii implicaţi în comercializarea serviciilor financiare. Se vor verifica, după caz, respectarea obligaţiilor 
furnizorului şi ale intermediarului (atunci cînd serviciile financiare îi sunt vîndute consumatorului printr-un intermedi-
ar), în special cele care ţin de informarea consumatorilor. Prin comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de 
consum trebuie să se aibă în vedere procedeul de vînzare sau de prestare a serviciilor financiare la distanţă, care 
presupune utilizarea mijloacelor de comunicare şi care nu implică prezenţa fizică simultană a furnizorului şi a consu-
matorului. Consumatorul este orice persoană fizică care are intenţia să comande sau să procure ori care comandă, 
cumpără sau foloseşte servicii financiare de consum comercializate prin intermediul mijloacelor de comunicare la 
distanţă pentru necesităţi care nu au legătură cu activitatea de întreprinzător sau profesională.
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§5. CAUZE CIVILE PRIVIND LIBERTATEA DE EXPRIMARE 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

5.1. Apărarea dreptului la 
libertatea de exprimare, 
apărarea onoarei, a demnităţii, 
a reputaţiei profesionale, a vieţii 
private şi de familie ale 
persoanei (prevederi generale).

•	 înscrisurile care confirmă informaţia ce 
lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia 
profesională a persoanei fizice sau juri-
dice sau lezează dreptul la libertatea de 
exprimare;
•	probele care confirmă răspîndirea aces-
tei informaţii de către pîrît;
•	 probele care confirmă caracterul ero-
nat al informaţiei diseminate (extrase din 
ziare, reviste, publicaţii periodice, carac-
teristici, procese-verbale ş.a); 
•	 probele care conţin informaţia contes-
tată sau înregistrarea emisiunii sau, dacă 
prezentarea înregistrării nu este posibilă, 
informaţiile legate de postul de televiziu-
ne sau de radio, emisiunea, data şi ora 
difuzării;
•	 copia de pe cererea prealabilă, cu dova-
da expedierii sau înmînării acesteia pîrîtului;
•	 răspunsul la cererea prealabilă; 
•	 proba cu martori.

•	Convenţia Europeană pentru Apă-
rarea Drepturilor Omului şi a Liber-
tăţilor Fundamentale şi jurisprudenţa 
relevantă a Curţii Europene a Drep-
turilor Omului;
•	Constituţia Republicii Moldova;
•	Codul Civil;
•	Codul audiovizualului nr. 260 din 
27 iulie 2006;
•	Legea privind libertatea de expri-
mare nr. 64 din 23 aprilie 2010;
•	Legea cu privire la petiţionare nr. 
190 din 19 iulie 1994;
•	Legea presei nr. 234 din 26 octom-
brie 1994;
•	Legea privind protecţia datelor cu 
caracter personal nr. 133 din 8 iulie 
2011;
•	Legea privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe nr.139 din 2 iulie 
2010;
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•	Legea privind drepturile copilului 
nr. 338 din 15 decembrie 1994;
•	Legea securităţii statului nr. 618 
din 31 octombrie 1995;
•	Legea cu privire la secretul de stat 
nr. 245 din 27 noiembrie 2008;
•	Legea privind transparenţa în pro-
cesul decizional nr. 239 din 13 no-
iembrie 2008;
•	Legea cu privire la publicitate nr. 
1227 din 27 iunie 1997;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 7 din 24 
decembrie 2012 cu privire la practi-
ca aplicării de către instanţele de ju-
decată a unor prevederi ale Legii cu 
privire la libertatea de exprimare;
•	Recomandarea CSJ nr. 34 din 12 
martie 2013 cu privire la aplicarea 
art. 8 din Legea privind libertatea de 
exprimare.

Notă:
„Libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esenţiale ale unei societăţi [democratice], una din 

bazele progresului său şi a dezvoltării fiecărei persoane. […] aceasta nu este incidentă doar în cazul informaţiilor 
sau ideilor acceptate în mod favorabil sau considerate drept inofensive, ori ca un fapt indiferent, ci şi în cazul celor 
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care ofensează, şochează sau deranjează autorităţile statale sau un segment al populaţiei. Acestea sunt cerinţele 
pluralismului, ale toleranţei şi ale deschiderii fără de care nu există societate democratică. Acest fapt presupune, în-
tre altele, că fiecare formalitate, condiţie, restricţie sau penalitate impusă în această sferă trebuie să fie proporţională 
cu scopul legitim urmărit.” (Handyside v. Regatul Unit, 7 decembrie 1976, § 49). 

„… [T]oleranţa şi respectarea demnităţii egale a tuturor fiinţelor umane constituie fundamentele unei societăţi 
democratice pluraliste. De principiu, în anumite societăţi democratice poate fi considerat necesar să se sancţioneze 
sau chiar să se prevină toate formele de exprimare care diseminează, incită, promovează sau justifică ura bazată 
pe intoleranţă …, cu obligaţia ca toate formalităţile, condiţiile, restricţiile sau penalităţile impuse să fie proporţionale 
cu scopul legitim urmărit.” (Erbakan v. Turcia, 6 iulie 2006, § 56).

Exercitarea dreptului la libera exprimare, precum şi asigurarea unui echilibru corect în dreptul la libera exprimare 
şi apărarea onoarei, a demnităţii, a reputaţiei profesionale şi a vieţii private şi de familie ale persoanei constituie un 
imperativ impus prin legislaţia naţională şi prin convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Cînd soluţionează conflictele dintre libertatea de exprimare şi valorile aferente vieţii private, judecătorii trebuie să 
ţină cont mai ales de jurisprudenţa bogată a Curţii Europene a Drepturilor Omului în această materie. În acelaşi timp, 
trebuie avute în vedere şi prevederile Legii privind libertatea de exprimare nr. 64 din 23 aprilie 2010, care constituie 
legea specială în acest domeniu.

Astfel, potrivit art. 1 din Legea privind libertatea de exprimare nr. 64 din 23 aprilie 2010, prin defăimare trebuie 
înţeleasă răspîndirea informaţiei false care lezează onoarea, demnitatea şi/sau reputaţia profesională a persoanei. 
Răspîndirea informaţiei reprezintă un proces de transmitere a informaţiei către alte persoane (cel puţin către o per-
soană, exceptînd persoana lezată), iar informaţia este orice expunere de fapt, opinie sau idee sub formă de text, 
sunet şi/sau imagine. Faptul este un eveniment, proces sau fenomen care a avut sau are loc în condiţii concrete de 
loc şi timp şi a cărui veridicitate poate fi dovedită. Judecata de valoare este o opinie, un comentariu, o teorie sau o 
idee care reflectă atitudinea faţă de un fapt, a cărui veridicitate este imposibil de dovedit. Judecata de valoare fără 
un substrat factologic suficient este judecata de valoare care se bazează pe fapte ce nu au avut loc sau pe fapte 
ce au avut loc, însă a căror expunere este denaturată pînă la falsitate. Injuria constituie o exprimare verbală, scrisă 
sau nonverbală care ofensează intenţionat persoana şi care contravine normelor de conduită general acceptate 
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într-o societate democratică. Informaţia despre viaţa privată şi de familie reprezintă orice informaţie, inclusiv imagi-
ne, 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. Interesul public este un interes al societăţii (şi nu simpla curiozitate a indivizilor) faţă de evenimentele 
ce ţin de exercitarea puterii publice într-un stat democratic sau faţă de alte probleme care, în mod normal, trezesc 
interesul societăţii sau al unei părţi a ei. Persoană care exercită funcţii publice este o persoană fizică care exercită 
atribuţiile puterii publice (executive, legislative ori judecătoreşti) sau persoană juridică ce prestează servicii de uti-
litate publică, sau persoană fizică care administrează persoana juridică ce prestează servicii de utilitate publică ori 
subdiviziuni ale acesteia. Persoana publică este o persoană care exercită funcţii publice sau o altă persoană care, 
datorită statutului, poziţiei sociale sau altor circumstanţe, trezeşte interesul public. Documentul autorităţii publice 
este actul emis de o autoritate publică sau de o persoană care exercită atribuţiile puterii publice. Comunicatul autori-
tăţii publice este o relatare făcută publică de o autoritate publică sau, în numele acesteia, de o persoană care exer-
cită atribuţiile puterii publice. Mass-media constituie un mijloc de informare în masă, tipărit sau electronic. Această 
categorie include şi jurnaliştii. Investigaţia jurnalistică reprezintă o cercetare rezonabilă a faptelor de către mass-me-
dia în vederea realizării unui material jurnalistic. Rectificarea este o corectare benevolă, din proprie iniţiativă sau 
la cerere, a faptelor care au fost prezentate greşit. Dezminţirea este infirmarea relatărilor defăimătoare cu privire 
la fapte care nu corespund realităţii. Replica este răspunsul persoanei lezate la opiniile exprimate într-un material 
răspîndit de mass-media. Scuzele reprezintă o declaraţie prin care persoana îşi exprimă regretul pentru injurie sau 
pentru informaţii despre viaţa privată şi de familie. Discursul care incită la ură este orice formă de exprimare care 
provoacă, propagă, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe 
intoleranţă. Onoarea este o apreciere socială a personalităţii şi meritelor sale date de către societate, o reflectare a 
calităţilor persoanei în conştiinţa societăţii. Demnitatea este autoaprecierea calităţilor morale, profesionale şi de altă 
natură ale persoanei. Reputaţia profesională este o opinie (apreciere) a societăţii, formată în decursul unei perioade 
despre calităţile profesionale ale persoanei. Lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale presupune că în 
privinţa persoanei au fost răspîndite informaţii defăimătoare care nu corespund realităţii.

Cînd soluţionează litigii de acest gen, instanţele judecătoreşti trebuie să verifice:
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1. dacă informaţiile despre dezminţirea cărora este înaintată acţiunea, au fost răspîndite;
2. dacă ele cu adevărat defăimează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a persoanei;
3. dacă acestea nu corespund realităţii;
4. dacă acestea reprezintă judecăţi de valoare.
Sunt defăimăitoare informaţiile care nu corespund realităţii şi care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia 

profesională a persoanei în opinia publică sau în opinia unor cetăţeni din punct de vedere al respectării legilor, prin-
cipiilor morale ale societăţii (de exemplu, informaţiile despre săvîrşirea unei fapte nedemne, comportarea nedemnă 
în colectivul de muncă, în familie, în viaţa cotidiană etc.).

Se consideră răspîndire a informaţiilor ce denigrează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională a persoa-
nei publicarea în presă, transmiterea sau difuzarea unor asemenea informaţii în emisiunile radiofonice şi televizate, 
prezentarea în jurnale şi actualităţi şi în alte Mijloacele de comunicare, în caracteristicile de serviciu, în discursurile 
publice, prezentarea (afişarea) în locurile publice a pancartelor, lozincilor,fotografiilor cu conţinut defăimător sau co-
municarea lor în altă formă, inclusiv orală, unor sau cel puţin unei persoane. Comunicarea unor asemenea informaţii 
strict către persoana vizată nu poate fi considerată o răspîndire a lor.

Caracterul defăimător al informaţiei trebuie dovedit de reclamant, conform prevederilor art. 24 alin. (1) lit.b) din 
Legea privind libertatea de exprimare nr. 64 din 23 aprilie 2010. 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, iar 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 Legea nr. 64 din 
23 aprilie 2010.
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De asemenea, trebuie menţionat că nu toate relaţiile care vizează dreptul la informare cad sub incidenţa Legii 
privind libertatea de exprimare. Potrivit art. 1 alin.(2) din Legea nr. 64 din 23 aprilie 2010, prevederile legii nu se 
aplică în cazul 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 din 11 mai 2000, acordarea dreptului la replică con-
curenţilor electorali în campania electorală, care este reglementată de art. 64 alin. (6) Codul electoral. Dispoziţiile 
legale se vor aplica în situaţia în care dreptul la replică s-a solicitat după finalizarea campaniei electorale. De ase-
menea, prevederile legii vizate nu se aplică în cazul încălcării drepturilor de autor, situaţie reglementată de legislaţia 
cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe. din acest motiv, este necesară stabilirea corectă a legii materiale 
pentru soluţionarea cauzei deduse judecăţii.

Nu pot fi dezminţite informaţiile cuprinse în hotărîrile şi sentinţele judiciare, demersurile în scris (verbale) şi de-
claraţiile martorilor adresate urmăririi penale sau instanţelor judecătoreşti în procesul soluţionării altei cauze, în ordo-
nanaţele organelor de urmărire penală şi administrative, în hotărîrile organelor autorităţii publice şi ale comisiilor de 
atestare, în actele despre aplicarea faţă de lucrător a unei sancţiuni disciplinare şi în alte documente oficiale, pentru 
atacarea cărora legislaţia prevede o altă cale. Concomitent, se va ţine cont de faptul că în conformitate cu art. 27 din 
Legea presei nr. 234 din 26 octombrie 1994, fondatorii, redactorii, jurnaliştii, autorii nu sunt responsabili pentru difu-
zarea informaţiei cuprinse în documentele şi comunicatele oficiale ale autorităţilor publice sau care reproduc textual 
discursurile publice sau rezumatul lor adevărat.

Potrivit art. 34 alin. (4) Constituţia Republicii Moldova, mijloacele de informare în masă, publice sau private, sunt 
obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

Libertatea de exprimare a mass-media se bucură de garanţiile suplimentare prevăzute de art. 11 alin. (3), art. 13 
alin. (1) şi art. 28 alin. (2) din Legea privind libertatea de exprimare. Spre exemplu, art. 11 alin. (3) din Legea privind 
libertatea de exprimare pevede că în cazul în care 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. Art. 13 alin. (1) din Legea privind libertatea de exprimare 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 
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identitatea sursei sau orice informaţii care ar putea duce la identificarea acesteia. Totuşi, această garanţie nu trebuie 
absolutizată. În dependenţă de circumstanţele fiecărei cauze, instanţele vor putea acorda prioritate unei valori concu-
rente mai importante decât identitatea secretă a sursei. Spre exemplu, cazul păstrării secretului identităţii unui terorist 
care a anunţat presa că va comite nişte atacuri cu bombă şi valoarea concurentă a vieţii şi sănătăţii cetăţenilor – a se 
vedea Stichting Ostade Blade v. Olanda (dec.), 27 mai 2014. Art. 28 alin. (1) şi (2) enumeră cazurile în care mass-me-
dia 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.

Persoanele care exercită funcţii publice pot fi supuse criticii, iar acţiunile lor – verificării din partea mass-mediei, 
în ceea ce priveşte modul în care şi-au exercitat sau îşi exercită atribuţiile, în măsura în care acest lucru este nece-
sar pentru a asigura transparenţa şi exercitarea responsabilă a atribuţiilor lor. 

Totodată, la soluţionarea cauzelor, este necesar să se ţină cont de faptul că, în sensul art.10 §2 din Convenţia 
Europeană, al articolului 32 alin. (2) Constituţia Republicii Moldova şi al articolului 3 alin. (3) din Legea cu privire la 
libertatea de exprimare nr. 260 din 27 iulie 2006, 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 infracţiu-
nilor, 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 necesare câteva condiţii pentru restrîngerea libertăţii de exprimare: 
1.restrîngerea trebuie să fie prevăzută de lege;
2. restrîngerea trebuie să urmărească un scop legitim: apărarea securitatea naţională, integritatea teritorială sau 

siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii şi moralei, a reputaţiei şi drepturilor 
altora, împiedicarea divulgării de informaţii confidenţiale, garantarea autorităţii şi imparţialităţii puterii judecătoreşti;

3. restrîngerea trebuie să fie oportună, în sensul în care măsura aplicată să aibă o legătură raţională cu scopul 
legitim urmărit; 

4. restrîngerea să fie necesară, în sensul în care constituie ingerinţa minimă care realizează la maxim, din punct 
de vedere calitativ şi cantitativ, scopul legitim;

5. restrîngerea să fie proporţională cu scopul legitim. 
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Potrivit prevederilor art. 14 din Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 260 din 27 iulie 2006, cauzele 
privind defăimarea se examinează în procedură contencioasă conform prevederilor Capitolului II, Secţiunea 1 din 
această lege şi ale Codului de procedură civilă. 

Cînd nu este cunoscută sursa informaţiei defăimătoare şi nici autorul informaţiei, sau cînd persoana juridică 
care a răspîndit informaţia a fost lichidată şi nu este cunoscut autorul articolului ori al informaţiei defăimătoare sau 
acesta a decedat, cauzele în discuţie se examinează conform procedurii cu privire la constatarea faptelor care au 
valoare juridică, reclamantul avînd dreptul de a cere doar constatarea faptului de lezare, nu şi pretenţii materiale sau 
încasarea prejudiciului moral, caz în care nu este necesară respectarea procedurii prealabile prevăzută de art. 15 
din Legea cu privire la libertatea de exprimare.

Dacă acţiunea conţine pretenţii privind dezminţirea informaţiilor răspîndite în organele de informare în masă, 
calitatea de pîrîţi trebuie s-o aibă autorul şi mijlocul de informare în masă (redacţia,editura, agenţia care emite in-
formaţiile). La cererea persoanelor interesate, poate fi admisă apărarea onoarei şi demnităţii unei persoane fizice şi 
după moartea acesteia. 

Pentru dezminţirea informaţiilor care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia unei persoane decedate, acţiunile 
pot fi înaintate de către persoanele interesate (succesori, membri ai familiei, rude, coautori ş.a.) 

Se va ţine cont de faptul că sarcina probei în dovedirea corespunderii informaţiei răspîndite cu realitatea, în toate 
cazurile, este pusă pe seama pîrîtului, reclamantul fiind obligat doar să demonstreze răspîndirea informaţiei pe care 
o consideră defăimătoare de către persoana către care este înaintată acţiunea. Cu toate acestea, reclamantul nu 
este lipsit de dreptul de a prezenta dovezi pentru justificarea temeiniciei pretenţiilor sale.

Pretenţiile privind apărarea onoarei, demnităţii, reputaţiei profesionale sunt imprescriptibile extinctiv – art. 280 
lit.a) din Codul civil), pe cînd acţiunea în repararea prejudiciului, potrivit prevederilor art. 1424 alin. (1) din Codul 
civil, se prescrie în termen de trei ani începînd cu momentul în care persoana a cunoscut sau trebuia să cunoască 
existenţa prejudiciului şi persoana obligată să-l repare. Mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral se determică 
de către instanţa de judecată, ţinîndu-se cont de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice provocate persoanei 
vătămate de gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului, dacă vinovăţia este o condiţie a răspunderii şi de măsura 
în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei – art. 1423 din Codul civil. 
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Din interpretarea articolelor 16 şi 1422 din Codul civil, şi persoana juridică poate beneficia de compensaţii ma-
teriale pentru prejudiciile morale suferite. 

În cazul admiterii acţiunii, instanţa în hotărîre va indica modalitatea de dezminţire a informaţiilor care nu cores-
pund realităţii şi care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a persoanei. 

Modalităţile de dezminţire:
- dacă informaţia care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională este răspîndită printr-un mijloc 

de informare în masă, instanţa de judecată obligă emitentul să publice o dezminţire la aceeaşi rubrică, pagină, în 
acelaşi program sau ciclu de emisiuni, în cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti;

- în cazul în care un document emis de o organizaţie conţine informaţii care lezează onoarea, demnitatea şi re-
putaţia profesională, instanţa de judecată obligă această organizaţie să înlocuiască documentul;

- în alte cazuri decît cele sus-enunţate, modalitatea de dezminţire a informaţiilor care lezează onoarea, demni-
tatea şi reputaţia profesională se stabileşte de către instanţa de judecată. 

Persoana lezată în drepturile şi interesele sale ocrotite de lege, prin publicaţiile unui mijloc de informare în masă, 
este în drept să-şi publice replica în respectivul mijloc de informare în masă, pe contul acestuia. 

Orice persoană în a cărei privinţă a fost răspîndită o informaţie care îi lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia 
profesională este în drept, pe lîngă dezminţire, să ceară repararea prejudiciului material şi moral astfel provocat. 
Cuantumul despăgubirilor pentru prejudiciul moral trebuie sa fie rezonabil şi să se determine ţinîndu-se cont de: 

a) caracterul informaţiilor răspîndite; 
b) sfera de răspîndire a informaţiilor; 
c) impactul social asupra persoanei; 
d) gravitatea şi întinderea suferinţelor psihice sau fizice provocate persoanei vătămate; 
e) proporţionalitatea între acordarea despăgubirilor şi gradul în care reputaţia a fost lezată; 
f) gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului; 
g) măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei vătămate; 
h) publicarea rectificării, replicii sau dezminţirii pînă la pronunţarea hotărîrii judecătoreşti; 
i) alte circumstanţe relevante pentru cazul în discuţie. 
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La soluţionarea litigiilor cu privire la defăimare, cu privire la apărarea vieţii private şi de familie în care este cunos-
cut pîrîtul, instanţele de judecată urmează a ţine cont de faptul că reclamnatul urmează să treacă prin două etape:

1. procedura prealabilă; 
2. procedura contencioasă.
 Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 260 din 27 iulie 2006, persoana care 

se consideră defăimată îi poate solicita autorului informaţiei şi/sau persoanei juridice care a răspîndit-o rectificarea 
sau dezminţirea informaţiei defăimătoare, prin cerere prealabilă, acordarea dreptului la replică sau exprimarea scu-
zelor şi compensarea prejudiciului cauzat. În caz de deces al persoanei defăimate, cererea prealabilă se depune de 
persoana interesată. Nerespectarea procedurii prealabile constituie temei de restituire a cererii de chemare în jude-
cată – art. 170 alin. (1) lit.a) Din Codul de procedură civilă, iar dacă cererea a fost primită, instanţa trebuie s-o scoată 
de pe rol, în temeiul art. 267 lit.a) Din Codul de procedură civilă.

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. În cazul în care autorul informaţiei sau persoana juridică care a răspîndit informaţia 
refuză să satisfacă integral sau parţial capetele cererii prealabile, persoana lezată poate depune o cerere de chema-
re în judecată la instanţa competentă în termen de 30 de zile. Termenul specificat la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 260 
din 27 iulie 2006 este, de asemenea, un termen de prescripţie şi nu de decădere. Art.19 alin. (1) şi (2) din Legea cu 
privire la libertatea de exprimare nr. 260 din 27 iulie 2006 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 
cinci unităţi convenţionale.

La examinarea acţiunii privind dezminţirea informaţiilor care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesi-
onală sau care lezează dreptul la viaţă privată şi de familie, sarcina probei îi revine atît reclamantului, cît şi pîrîtului.

Cînd îi cere pîrîtului să dovedească adevărul declaraţiilor sale, privîndu-l în acelaşi timp de posibilitatea efectivă 
de a aduce probe în susţinerea declaraţiilor sale sau ignorînd probele prezentate fără a le da vreo apreciere, instanţa 
admite prin acest fapt o ingerinţă disproporţională în dreptul pîrîtului la libertatea de exprimare.

În cazul refuzului satisfacerii cererii prealabile pe motivul omiterii termenului de prescripţie, persoana lezată poate so-
licita, concomitent cu depunerea cererii de chemare în judecată, repunerea în termenul de depunere a cererii prealabile. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

5.2. Răspîndirea relatărilor false 
cu privire la anumite fapte.

•	înscrisurile care confirmă informaţia 
falsă ce lezează onoarea, demnitatea 
şi reputaţia profesională a persoanei 
fizice sau juridice sau dreptul la liber-
tatea de exprimare (extrase din ziare, 
reviste, publicaţii periodice, caracte-
ristici, procese-verbale etc); 
•	probele care confirmă răspîndirea 
acestei informaţiei de către pîrît;
•	probele care confirmă neconformi-
tatea informaţiei răspîndite cu realita-
tea; 
•	înregistrarea emisiunii sau, în ca-
zul în care prezentarea înregistrării 
nu este posibilă, indicarea postului, a 
emisiunii, a datei şi a orei difuzării;
•	copia de pe cererea prealabilă, cu 
dovada expedierii sau înmînării aces-
teia pîrîtului;
•	 răspunsul la cererea prealabilă; 
•	proba cu martori.

•	Constituţia Republicii Moldova;
•	Codul civil;
•	Codul audiovizualului nr. 260 din 27 iu-
lie 2006;
•	Legea privind libertatea de exprimare 
nr. 64 din 23 aprilie 2010;
•	Legea cu privire la petiţionare nr. 190 
din 19 iulie 1994;
•	 Legea presei nr. 234 din 26 octombrie 
1994;
•	 Legea privind dreptul de autor şi drep-
turile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010;
•	Legea privind drepturile copilului nr. 
338 din 15 decembrie 1994;
•	Legea securităţii statului nr. 618 din 31 
octombrie 1995;
•	Legea cu privire la secretul de stat nr. 
245 din 27 noiembrie 2008;
•	Legea privind transparenţa în procesul 
decizional nr. 239 din 13 noiembrie 2008;
•	Legea cu privire la publicitate nr. 1227 
din 27 iunie 1997;
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•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 7 din 24 
decembrie 2012 cu privire la practica 
aplicării de către instanţele de judecată 
a unor prevederi ale Legii cu privire la li-
bertatea de exprimare;
•	Recomandarea CSJ nr. 34 din 12 mar-
tie 2013 cu privire la aplicarea art. 8 din 
Legea privind libertatea de exprimare.

Notă:
Răspîndirea relatărilor false cu privire la fapte constituie un primul tip de lezare a onoarei, demnităţii sau repu-

taţiei profesionale.
Conform art. 7 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, răspîndirea relatărilor false cu privire la fapte con-

stituie un tip de lezare a onoarei, a demnităţii sau a reputaţiei profesionale.
Prin fapt trebuie să se înţeleagă un eveniment, proces sau fenomen care a avut sau are loc în circumstanţe spa-

ţiale şi temporale concrete şi a cărui veridicitate poate fi dovedită. Prin urmare, la judecarea unor asemenea litigii, 
trebuie să se aibă în vedere şi conceptul de judecată de valoare, potrivit căruia persoana nu poartă răspundere pen-
tru părerea expusă în privinţa unor evenimente şi circumstanţe a căror veridicitate este imposibil să se demonstreze. 

Dacă materialitatea faptelor se poate dovedi, judecăţile de valoare nu pot fi probate. În situaţiile în care afirmaţiile 
echivalează cu nişte judecăţi de valoare, proporţionalitatea ingerinţelor poate depinde de existenţa unei baze faptice 
suficiente care a stat la baza afirmaţiilor contestate, deoarece chiar şi judecăţile de valoare fără o asemenea bază 
care să le susţină pot fi considerate excesive (Feldek v. Slovakia, 12 iulie 2001, §§ 75-76).

Instanţele de judecată trebuie să distingă între fapte şi judecăţile de valoare după următoarele criterii:
Primul criteriu ţine de limbaj: foloseşte oare articolul de presă, de exemplu, un limbaj exact sau expresii confuze 

şi emfatice? În cazul în care materialul este scris utilizîndu-se expresii clare, care vorbesc despre lucruri concrete, se 
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poate spune că articolul relevă fapte. Dacă însă autorul operează cu un limbaj emfatic sau expresii neclare, atunci 
este vorba, mai degrabă, de o opinie.

Cel de-al doilea criteriu constă în posibilitatea verificării. Dacă veridicitatea sau falsitatea unui fapt poate fi ve-
rificată, atunci opinia poate fi caracterizată doar după corectitudinea sau incorectitudinea ei. Atunci cînd se pune 
problema corectitudinii sau incorectitudinii unei opinii, nu instanţa de judecată este cea în măsură să facă această 
apreciere.

Cel de-al treilea criteriu este cel al contextului. De regulă, el vizează locul unde este plasat articolul. Dacă arti-
colul este pe pagina cu noutăţi, el trebuie să expună fapte, dacă articolul este pe pagina cu comentarii, în care de 
exemplu se face o trecere în revistă a publicaţiilor, a restaurantelor etc., atunci cititorul îl va percepe mai curînd ca 
pe o opinie.

Cel de-al patrulea criteriu ţine şi el de limbaj. În acest caz, instanţa de judecată trebuie să-şi pună întrebarea 
dacă cititorul percepe figurile de stil din materialul publicistic, care sunt tipice exprimării de opinii, şi nu de fapte.

Conform celui de-al cincilea criteriu, care a apărut mai tîrziu decît precedentele, toate materialele publicistice 
care conţin învinuiri politice sunt apreciate ca exprimînd opinii. 

Cu privire la răspîndirea relatarilor false cu privire la fapte, Curtea a notat în cauza Flux (nr. 6) v. Moldova, 29 iulie 
2008, § 31 că ziarul reclamant încercase să prezinte în timpul procedurilor la nivel naţional declaraţiile contestate 
nu ca pe o acuzaţie directă de luare de mită de către directorul unui liceu, ci ca pe o încercare de a aduce în atenţia 
publicului fenomenul luării de mită în şcoli. Curtea a găsit acest argument neconvingător şi a considerat că atît în 
primul, cît şi în cel de-al doilea articol acuzaţiile fuseseră suficient de explicite încît să le sugereze cititorilor că direc-
torul era vinovat de comiterea infracţiunii de luare de mită. Ea a notat faptul în pofida gravităţii acuzaţiilor aduse di-
rectorului, conţinute în scrisoarea anonimă publicată la 4 februarie 2003, jurnalistul nu a încercat să-l contacteze pe 
acesta şi să-i ceară opinia cu privire la chestiunea în cauză. În cursul procedurilor contradictorii, instanţa naţională 
nu a acceptat argumentele şi probele ziarului reclamant şi a constatat că acuzaţiile nu au corespuns realităţii şi că au 
fost defăimătoare. Aşadar, trebuie subliniat faptul că dreptul la libera exprimare nu poate fi interpretat ca oferindu-le 
ziarelor un drept absolut de a acţiona într-un mod iresponsabil prin acuzarea persoanelor de comiterea infracţiunilor, 
în lipsa unui substrat factologic şi fără a le oferi acestora posibilitatea de a respinge acuzaţiile. 
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În cauza Busuioc v. Moldova, 21 decembrie 2004, Curtea a notat că pasajul contestat conţinea atît o declaraţie de 
fapte pretinse, cît şi o judecată de valoare. Se pare că reclamantul nu a verificat informaţia înainte de a o publica, deşi, 
în calitate de jurnalist, el trebuia s-o facă, iar informaţia s-a dovedit a fi incorectă şi putea fi considerată ofensatoare. 

Este important să se conştientizeze relaţia dintre libertatea de exprimare şi principiul prezumţiei de nevinovăţie. Per-
soanele, mass-media şi autorităţile publice trebuie să se abţină de la facerea de declaraţii care sugerează că o anumită 
persoană este vinovată de comiterea unei infracţiuni. Potrivit art. 12 alin. (2) din Legea privind libertatea de exprimare, 
autorităţile publice şi persoanele care le reprezintă sunt obligate să respecte dreptul la prezumţia nevinovăţiei şi să se 
abţină de la orice comentarii care ar sugera că persoana este vinovată de comiterea infracţiunii sau a contravenţiei. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut în mod constant faptul că o campanie de presă virulentă poate 
afecta negativ caracterul echitabil al unui proces prin influenţarea opiniei publice şi, prin urmare, a judecătorilor che-
maţi să decidă vinovăţia unui acuzat – Akay v. Turcia (dec.), 19 februarie 2002; Wloch v. Polonia (dec.), 30 martie 
2000; şi Priebke v. Italia (dec.), 5 aprilie 2001. De asemenea, Curtea Europeană a subliniat că, în cazul în care există 
o campanie de presă virulentă în jurul unui proces, decisive nu sunt temerile subiective ale suspectului cu privire la 
absenţa prejudiciului solicitate de instanţe, totuşi de înţeles, ci dacă, în circumstanţele specifice ale cazului, temerile 
sale pot fi considerate a fi justificate în mod obiectiv (G.C.P. v. România, 20 decembrie 2011, §46).

 Persoanele care nu reprezintă autorităţile publice şi nu pot influenţa în niciun fel derularea procesului intentat, 
inclusiv mass-media, au dreptul să-şi exprime opinia privind vinovăţia unei persoane cu condiţia ca: 

a) din contextul exprimării să reiasă clar că pînă la acel moment nu există o hotărîre judecătorească irevocabilă 
de condamnare a persoanei respective; 

b) din contextul exprimării să reiasă clar că este vorba de opinii, şi nu de fapte confirmate; 
c) faptele pe care se bazează comentariile privind vinovăţia unei persoane şi calitatea procesuală a acesteia să 

fie expuse cu precizie. Niciun organ al statului nu poate sugera prin declaraţii că persoana este vinovată de comite-
rea infracţiunii sau contravenţiei, atît timp cît vinovăţia nu a fost dovedită printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă. 

Instanţele de judecată trebuie să ţină cont de faptul că prevederile legale nu interzic relatările cu privire la acu-
zaţiile aduse unei persoane, cu condiţia că în acest caz nu trebuie să se sugereze că persoana este deja vinovată, 
ci doar că aceasta a fost acuzată. 
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Organul de urmărire penală, inclusiv procurorul şi organul de constatare, poate face declaraţii cu privire la vino-
văţia persoanei doar în cadrul unui proces în instanţa de judecată şi nicidecum în afara şedinţelor judiciare. 

Prezumţia de nevinovăţie nu împiedică investigarea jurnalistică şi dreptul jurnalistului de a-şi exprima opinia asupra 
acţiunilor ilegale stabilite. Dacă jurnalistul posedă documente care îi permit să conchidă că există semne evidente de 
comitere a unor infracţiuni, iar aceste documente au fost prezentate în instanţa judiciară, atunci chiar şi în lipsa sentin-
ţei, în cazul unei acţiuni de defăimare, instanţa ar trebui să respingă acţiunea şi să recunoască faptul că, în acel caz, 
informaţiile răspîndite corespund realităţii – cauza Dyundin c. Rusiei, 14 octombrie 2008, §38. Ulterior, este sarcina 
organelor de drept să efectueze cercetările necesare în baza faptelor publicate. Pe de altă parte, atunci cînd persoana 
compare doar ca suspect sau acuzat, nu trebuie să se exprime inexactităţi în privinţa calităţii sale procesuale.

Răspunderea juridică pentru răspîndirea relatărilor false cu privire la fapte se poate exercita prin două mijloace: 
rectificarea sau dezminţirea informaţiei şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat. 

Art. 26 din Legea cu privire la libertatea de exprimare se referă la dezminţire ca la cea mai importantă formă de 
restabilire a dreptului lezat, însă instanţele trebuie să facă distincţie între dezminţire, replică, rectificare şi exprimarea 
scuzelor, excepţii fiind doar situaţiile prevăzute de 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 art. 7 alin. (2) 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 Legea cu privire la libertatea de exprimare, dezminţirea este definită ca o infirmare a relată-
rilor 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 numai 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 finalizarea 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, date fiind prevederile art. 25 din lege. 



– 282 –

Persoana lezată poate solicita compensarea prejudiciului moral fără solicitarea unei dezminţiri sau rectificări. Însă 
în cererea de chemare în judecată trebuie să fie indicată informaţia care lezează, iar instanţa de judecată trebuie să 
stabilească dacă sunt întrunite condiţiile specificate în art. 7 alin. (2) din Legea cu privire la libertatea de exprimare.

Restabilirea persoanei în drepturi se va face doar dacă s-a constatat că informaţia este falsă. Verificarea trebuie 
să se facă în raport cu momentul răspîndirii, şi nu în raport cu momentul la care s-a intentat acţiunea sau s-a emis 
hotărîrea judecătorească. În cazul răspîndirii informaţiei de interes public de către mass-media cu bună-credinţă şi 
cu respectarea celorlalte obligaţii profesionale, nu va fi dispusă răspunderea materială – art. 29 alin. (5) din Legea 
cu privire la libertatea de exprimare. 

Defăimarea este răspîndirea unor relatări total false care prejudiciază onoarea de care se bucură o persoană fizică 
sau juridică în comunitate. În continuare, art. 7 alin. (8) din Legea cu privire la libertatea de exprimare cere ca stilul umo-
ristic şi satiric al expunerii să nu inducă publicul în eroare în privinţa faptelor. Totuşi, relatările prezentate în stil umoristic 
sau satiric nu pot fi tratate ca ştiri. În timp ce scopul ştirilor este să prezinte corect faptele, relatările în stil umoristic sau 
satiric nu urmăresc să informeze publicul, ci mai degrabă să ridiculizeze persoanele publice şi acţiunile lor. 

Solicitarea persoanei de apărare a dreptului său va fi respinsă în cazul în care informaţia răspîndită nu permite, 
în mod rezonabil, identificarea sa de către un observator obiectiv şi bine informat. Pentru a vorbi despre o „persoană 
concretă” nu este necesar ca acesteia să i se spună pe nume, ci este suficient ca ea să poată fi identificată corect din 
contextul comunicării. Totuşi, nu se pot intenta procese pentru apărarea onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesio-
nale împotriva unei colectivităţi cum ar fi poporul, populaţia unităţii administrative sau un grup social. Răspunderea 
juridică pentru răspîndirea relatărilor false cu privire la fapte se poate exercita prin două mijloace: 

1. rectificarea sau dezminţirea informaţiei; 
2. repararea prejudiciului moral şi material cauzat. 
Tragerea la răspundere juridică va fi dispusă doar în cazul în care vor fi întrunite toate cele trei condiţii enume-

rate în art. 7 alin. (2) al Legii cu privire la libertatea de exprimare. Avînd în vedere că rectificarea poate fi efectuată 
doar benevol şi numai 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. 
La compensarea prejudiciului moral vor fi aplicate prevederile art. 29 din Legea cu privire la libertatea de exprimare. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

5.3. Litigii privind răspîndirea 
judecăţilor de valoare fără 
substrat factologic suficient.

•	înscrisurile care confirmă opinia, comentariul, 
teoria sau idea afirmată care lezează onoarea, 
demnitatea şi reputaţia profesională a persoanei 
fizice sau juridice sau lezează dreptul la libertatea 
de exprimare (extrase din ziare, reviste, publicaţii 
periodice, caracteristici, procese-verbale etc); 
•	probele care confirmă răspîndirea judecăţii de 
valoare de către pîrît;
•	probele care confirmă că opiniile expuse nu au 
substrat factologic suficient sau sunt denaturate 
sau false; 
•	înregistrarea emisiunii sau, dacă prezentarea 
înregistrării nu este posibilă, indicarea postului, 
a emisiunii, a datei şi a orei difuzării;
•	copia de pe cererea prealabilă cu dovada ex-
pedierii sau înmînării acesteia pîrîtului;
•	răspunsul la cererea prealabilă; 
•	proba cu martori.

Notă:
Judecată de valoare fără un substrat factologic suficient constituie cel de-al doilea tip de lezare a onoarei, a 

demnităţii sau a reputaţiei profesionale.
Prin judecată de valoare fără substrat factologic suficient trebuie să se aibă în vedere judecata 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 falsificare.
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Substratul factologic trebuie dovedit de către pîrît.
În jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, judecăţile de valoare fără substrat factologic suficient mai 

sunt numite opinii excesive. 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 re-
plici, atunci cînd persoana lezată va considera că nu rectificarea, nu dezminţirea, ci mai ales o replică îi va restabili 
cu adevărat drepturile lezate. În cazul acordării dreptului la replică nu va fi dispusă dezminţirea. Regulile privind 
publicarea replicii sunt stabilite în art. 27 din Legea cu privire la libertatea de exprimare.

Acolo unde o judecată de valoare se bazează pe fapte, ea nu trebuie considerată defăimătoare atît timp cît 
faptele sunt rezonabil de exacte şi comunicate cu bună-credinţă şi cît timp judecata de valoare nu urmăreşte să 
conducă la o concluzie falsă, chiar dacă acest fapt este posibil. Va fi angajată răspunderea juridică doar dacă sunt 
întrunite toate cele trei condiţii, şi anume: afirmaţia nu se bazează pe un substrat factologic suficient; afirmaţia are 
un caracter defăimător; poate fi identificată persoana vizată de informaţie.

În cazul judecăţii de valoare fără substrat factologic se dispune dreptul la replica.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

5.4. Repararea prejudiciului 
material şi moral pentru injurii.

•	decizia de sancţionare contravenţio-
nală pentru injurii;
•	probele care dovedesc existenţa unui 
prejudiciu material şi moral, precum şi 
echivalentul bănesc al acestuia.

•	Constituţia Republicii Moldova;
•	 Codul civil;
•	 Codul contravenţional;
•	 Legea privind libertatea de exprimare 
nr. 64 din 23 aprilie 2010;
•	 Legea cu privire la petiţionare nr. 190 
din 19 iulie 1994;
•	 Legea presei nr. 234 din 26 octombrie 
1994;
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•	Legea privind drepturile copilului nr. 
338 din 15 decembrie 1994;
•	 Legea securităţii statului nr. 618 din 
31 octombrie 1995;
•	 Legea cu privire la secretul de stat nr. 
245 din 27 octombrie 2008;
•	 Legea privind transparenţa în proce-
sul decizional nr. 239 din 13 noiembrie 
2008;
•	 Legea privind drepturile de autor şi 
conexe nr. 139 din 2 iulie 2010;
•	 Legea cu privire la publicitate nr. 1227 
din 27 iunie 1997;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 7 din 24 
decembrie 2012 cu privire la practica 
aplicării de către instanţele de judecată 
a unor prevederi ale Legii cu privire la 
libertatea de exprimare;
•	 Recomandarea CSJ nr. 34 din 12 mar-
tie 2013 cu privire la aplicarea art. 8 din 
Legea privind libertatea de exprimare.

Notă:
Injuria constituie cel de-al treilea tip de lezare a onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale.
Condiţiile în care poate fi angajată răspunderea juridică pentru injurie sunt prevăzute în art. 7 alin. (6) din Legea 

cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23 aprilie 2010. Termenul de injurie este definit ca o exprimare verbală, 
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scrisă sau nonverbală care ofensează intenţionat persoana şi care contravine normelor de conduită general accep-
tate într-o societate democratică. 

Injuria nu poate fi reparată prin dezminţire, rectificare sau replică, deoarece acest lucru poate fi imoral (în cazul 
replicii) sau absurd (în cazul dezminţirii). din acest motiv, singura formă nepecuniară de restabilire a dreptului lezat 
este exprimarea scuzelor. Cazurile prevăzute la art.7 alin. (7) şi art. 33 alin. (2) din Legea nr.64 din 23 aprilie 2010 
sunt singurele cazuri în care pot fi cerute scuzele în baza unei norme juridice. Scuzele pot fi prezentate benevol, însă 
acest fapt ţine de dimensiunea morală a persoanei.

De menţionat că injuria, ca tip de lezare a onoarei şi demnităţii, este prevăzută şi de Codul contravenţional. 
Potrivit art. 69 Cod contravenţional, injuria este o fapta contravenţională comisă în public, prin vorbe sau fapte care 
înjosesc onoarea şi demnitatea persoanei. De asemenea este sancţionată şi injuria adusă în mass-media.

Prin urmare, pentru a se evita confuziile legate de probarea existenţei injuriei, instanţele de judecată vor ţine de 
cont de faptul că aceasta trebuie dovedită în cadrul procesului contravenţional şi nicidecum în cadrul procesului civil. 
În procedura contencioasă civilă se vor formula doar pretenţii privind repararea prejudiciului material şi moral, precum 
şi restabilirea dreptului încalcat, adică exprimarea scuzelor. Potrivit art. 45 Cod contravenţional, dacă prin contravenţie 
a fost provocat un prejudiciu, persoana prejudiciată este în drept să-şi valorifice pretenţiile civile în procedura civilă.

Responsabilitatea mass-mediei pentru preluarea relatărilor false cu privire la fapte şi/sau a judecăţilor de valoare 
fără substrat factologic suficient nu survine în cazul în care aceste informaţii au fost răspîndite în condiţiile stabilite 
de art. 28 din Legea privind libertatea de exprimare nr. 64 din 23 aprilie 2010.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

5.5. Apărarea dreptului la 
respectarea vieţii private şi de 
familie şi repararea 
prejudiciului material şi moral 
pentru încălcarea vieţii 
private şi de familie.

•	înscrisurile care confirmă încălcarea 
vieţii private şi de familie (extrase din zia-
re, reviste, publicaţii periodice, caracteris-
tici, procese-verbale etc); 
•	probele care confirmă răspîndirea aces-
tei informaţii de către pîrît;

•	Constituţia Republicii Moldova;
•	Codul Civil;
•	Codul contravenţional;
•	Legea privind libertatea de expri-
mare nr. 64 din 23 aprilie 2010;
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•	înregistrarea emisiunii sau, dacă pre-
zentarea înregistrării nu este posibilă, in-
dicarea postului, a emisiunii, a datei şi a 
orei difuzării;
•	 copia de pe cererea prealabilă, cu do-
vada expedierii sau înmînării acesteia pî-
rîtului;
•	 răspunsul la cererea prealabilă. 
•	proba cu martori

•	Legea presei nr. 234 din 26 octom-
brie 1994;
•	Legea privind drepturile copilului nr. 
338 din 15 decembrie 1994;
•	Legea privind protecţia datelor cu 
caracter personal nr. 133 din 8 iulie 
2011;
•	Legea cu privire la publicitate nr. 
1227 din 27 iunie 1997;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 7 din 24 
decembrie 2012 cu privire la practica 
aplicării de către instanţele de jude-
cată a unor prevederi ale Legii cu pri-
vire la libertatea de exprimare;
•	Recomandarea CSJ nr. 34 din 12 
martie 2013 cu privire la aplicarea 
art. 8 din Legea privind libertatea de 
exprimare.

Notă:
Potrivit art. 2 din Legea privind libertatea de exprimare nr. 64 din 23 aprilie 2010, informaţia despre viaţa pri-

vată şi de familie este 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 intimidate. din acest motiv, la judecarea pricinilor cu pri-
vire la răspîndirea informaţiei, instanţa de judecată va examina dacă informaţia cade sub incidenţa conceptului de 
informaţii despre viaţa privată şi de familie.
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În cazul în care va constata încălcarea dreptului la viaţa privată şi de familie, instanţa de judecată îl va obliga pe 
răspînditorul informaţiei, în baza art. 10 alin. (4) din Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 260 din 27 iulie 
2006, să-şi prezinte scuzele şi să compenseze prejudiciul material şi moral, în cazul în care nu şi-au găsit aplicabi-
litate limitele prevăzute de art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la libertatea de exprimare. 

Noţiunea de viaţă privată include elemente referitoare la identitatea unei persoane, cum ar fi numele său, fo-
tografia sa, integritatea fizică şi morală. Garanţia oferită de dreptul la viaţă privată este concepută în primul rând 
să asigure dezvoltarea, fără ingerinţe externe, a personalităţii fiecărui individ în relaţiile cu semenii săi. Există, prin 
urmare, o zonă de interacţiune între individ şi terţi care, chiar şi într-un context public, ţine de viaţa privată. 

În asemenea cazuri, trebuie asigurat un echilibru echitabil între dreptul reclamanţilor la respectarea vieţii lor pri-
vate şi dreptul editorului la libertatea de exprimare. Standardele directoare sunt următoarele:

1. libertatea de exprimare constituie unul din fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice, una din 
condiţiile de bază pentru progresul acesteia şi pentru dezvoltarea fiecăruia. Sub rezerva paragrafului 2 al articolului 
10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, aceasta se aplică nu doar „informaţiilor” sau „ideilor” care sunt pri-
mite favorabil sau sunt considerate inofensive sau indiferente, ci şi celor care ofensează, şochează sau îngrijorează. 
Este o cerinţă a pluralismului, a toleranţei şi a spiritului deschis, fără de care nu există „societate democratică”. Astfel 
cum este consacrată de articolul 10 din Convenţie, libertatea de exprimare este supusă unor excepţii, care trebuie, 
totuşi, să fie interpretate strict, iar necesitatea unor astfel de restricţii trebuie stabilită într-o manieră convingătoare (a 
se vedea, printre altele, Handyside v. Regatul Unit, 7 decembrie 1976, § 49; Editions Plon v. Franţa, 18 mai 2004, § 
42 ; Lindon, Otchakovsky-Laurens şi July v. Franţa [MC], 22 octombrie 2007, § 45).

2. Curtea Europeană a subliniat în repetate rânduri rolul esenţial al presei într-o societate democratică. Deşi pre-
sa nu trebuie să depăşească anumite limite, în special în ceea ce priveşte protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, 
datoria sa este de a comunica, cu respectarea obligaţiilor şi a responsabilităţilor sale, informaţii şi idei cu privire la 
toate chestiunile de interes general. Funcţiei sale de difuzare a informaţiilor şi ideilor cu privire la astfel de chestiuni, 
i se adaugă dreptul publicului de a le primi. Dacă ar fi altfel, presa nu ar putea să-şi joace rolul indispensabil de 
„câine de pază” (Bladet Tromso şi Stensaas v. Norvegia [MC], 20 mai 1999, §§ 59 şi 62; Pedersen şi Baadsgaard v. 
Danemarca [MC], 17 decembrie 2004, § 71).
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3. nu ţine de atribuţia instanţelor interne să se substituie presei în alegerea modului de relatare adoptat într-un 
anumit caz (Jersild v. Danemarca, 23 septembrie 1994, § 31; Stoll v. Elveţia [MC], 10 decembrie 2007, § 146).

4. libertatea de exprimare include publicarea de fotografii (Österreichischer Rundfunk v. Austria (dec.), 25 mai 
2004 şi Verlagsgruppe News GmbH v. Austria (nr. 2), 14 decembrie 2006, §§ 29 şi 40). Acesta este un domeniu în 
care protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora manifestă o importanţă deosebită, fotografiile putând conţine informaţii 
foarte personale, chiar intime, cu privire la o persoană sau la familia sa (Hachette Filipacchi Associés v. Franţa, 14 
iunie 2007, § 42 ; Eerikäinen şi alţii v. Finlanda, 10 februarie 2009, § 70). De altfel, fotografiile apărute în presa aşa-zi-
să de „senzaţie” sau în „presa inimii”, care este, de obicei, destinată să satisfacă curiozitatea publicului cu privire la 
detaliile din viaţa strict privată a unei persoane – Société Prisma Presse v. Franţa (dec.), 1 iulie 2003, sunt adesea 
realizate într-un climat de hărţuire continuă, care i-ar putea induce persoanei în cauză un sentiment foarte puternic de 
intruziune în viaţa sa personală sau chiar de persecuţie (Gourguénidzé v. Georgia, 17 octombrie 2006, § 59).

În continuare, vom prezenta cîteva criterii exemplificative privind punerea în balanţă a dreptului la liberă exprima-
re cu dreptul la respectarea vieţii private stabilite, din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului:

a) Contribuţia la o dezbatere de interes general

Un prim element esenţial este contribuţia pe care publicarea în presă a fotografiilor sau a articolelor o aduce la 
o dezbatere de interes general (Von Hannover v. Germania, 24 iunie 2004, § 60; Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue 
v. Belgia, 9 noiembrie 2006, § 68; Standard Verlags GmbH v. Austria (nr. 2), 4 iunie 2009, § 46). Definiţia a ceea 
ce constituie obiectul interesului general depinde de circumstanţele cauzei. Cu toate acestea, Curtea Europeană 
a recunoscut existenţa unui astfel de interes nu numai atunci când publicarea se referă la chestiuni politice sau la 
infracţiuni comise (Egeland şi Hanseid v. Norvegia, 16 aprilie 2009, § 58), ci şi atunci când priveşte subiecte legate 
de sport sau de artiştii scenei (Nikowitz şi Verlagsgruppe News GmbH v. Austria, 22 februarie 2007, § 25; Colaço 
Mestre şi SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. v. Portugalia, 26 aprilie 2007, § 28; Sapan v. Turcia, 
8 iunie 2010, § 34). În schimb, eventualele probleme conjugale ale unui preşedinte al republicii sau dificultăţile finan-
ciare ale unui cântăreţ celebru nu au fost considerate parte a unei dezbateri de interes general (Standard Verlags 
GmbH v. Austria (nr. 2), 4 iunie 2009, § 52 şi Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) v. Franţa, 23 iulie 2009, § 43).
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b) Renumele persoanei şi subiectul reportajului
 
Rolul sau funcţia persoanei vizate şi natura activităţilor care fac obiectul reportajului şi/sau a fotografiei consti-

tuie un alt criteriu important în legătură cu cel precedent. În această privinţă, este necesar să se facă distincţia între 
persoanele private şi persoanele care acţionează într-un context public, în calitate de personalităţi politice sau de 
persoane publice. Astfel, de vreme ce o persoană privată necunoscută publicului poate pretinde o protecţie specială 
a dreptului său la viaţă privată, acest lucru nu este valabil şi în cazul persoanelor publice (Minelli v. Elveţia (dec.), 14 
iunie 2005). Într-adevăr, nu se poate asimila un reportaj care relatează fapte susceptibile de a contribui la o dezba-
tere într-o societate democratică, despre personalităţi politice în exercitarea funcţiilor lor oficiale, spre exemplu, cu 
un reportaj privind detaliile din viaţa privată a unei persoane care nu îndeplineşte astfel de funcţii (Von Hannover v. 
Germania, 24 iunie 2004, § 63 şi Standard Verlags GmbH v. Austria (nr. 2), 4 iunie 2009, § 47).

Dacă în primul caz, rolul presei corespunde funcţiei sale de „câine de pază” însărcinat, într-o democraţie, să co-
munice idei şi informaţii cu privire la chestiuni de interes public, acest rol apare ca fiind mai puţin important în cel de-al 
doilea caz. În mod similar, în cazul unor circumstanţe speciale, dreptul publicului de a fi informat se extinde asupra unor 
aspecte din viaţa privată a unor persoane publice, mai ales atunci când este vorba de politicieni, însă acest lucru nu 
este valabil, atunci când fotografiile publicate şi comentariile însoţitoare se referă exclusiv la detalii din viaţa lor privată 
şi au ca unic scop satisfacerea curiozităţii publicului în această privinţă, chiar dacă persoanele respective au o anumită 
notorietate (a se vedea Von Hannover v. Germania, 24 iunie 2004, § 65). În acest din urmă caz, libertatea de exprimare 
necesită o interpretare mai restrânsă Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) v. Franţa, 23 iulie 2009, § 40).

c) Comportamentul anterior al persoanei în cauză

Comportamentul persoanei în cauză, înainte de publicarea reportajului, sau faptul că fotografia în cauză şi informaţii-
le aferente au făcut deja obiectul unei publicări anterioare sunt, de asemenea, elemente care trebuie luate în considerare 
(Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) v. Franţa, 23 iulie 2009, §§ 52-53 şi Sapan v. Turcia, 8 iunie 2010, § 34). Cu 
toate acestea, simplul fapt de a fi cooperat cu presa în trecut nu este de natură să o lipsească pe persoana respectivă 
de orice protecţie împotriva publicării fotografiei în cauză (Egeland şi Hanseid v. Norvegia, 16 aprilie 2009, § 62).
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d) Conţinutul, forma şi impactul publicării

Felul în care fotografia sau reportajul sunt publicate şi modul în care persoana este reprezentată în fotografie 
sau în reportaj pot, de asemenea, să fie luate în considerare (Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft 
m.b.H v. Austria (nr. 3), 13 decembrie 2005, § 47; Jokitaipale şi alţii v. Finlanda, 6 aprilie 2010, § 68). În mod similar, 
amploarea difuzării reportajului şi a fotografiei ar putea fi, de asemenea, importantă, după cum este vorba de un ziar 
de circulaţie naţională sau locală, cunoscut sau mai puţin cunoscut (Karhuvaara şi Iltalehti v. Finlanda, 16 noiembrie 
2004, § 47, şi Gourguénidzé v. Georgia, 17 octombrie 2006, § 55).

e) Circumstanţele realizării fotografiilor
Nu se poate face abstracţie de contextul şi de circumstanţele în care au fost realizate fotografiile publicate. În 

această privinţă, este important să se analizeze dacă persoana respectivă şi-a dat consimţământul pentru realizarea 
şi publicarea fotografiilor (Gourguénidzé v. Georgia, 17 octombrie 2006, § 56 şi Reklos şi Davourlis v. Grecia, 15 
ianuarie 2009, § 41) sau dacă acestea au fost făcute fără ştirea sa sau prin modalităţi frauduloase (Hachette Fili-
pacchi Associés (ICI PARIS) v. Franţa, 23 iulie 2009, § 47 şi Flinkkilä şi alţii v. Finlanda, 6 aprilie 2010, § 81). Trebuie 
avute în vedere, de asemenea, natura sau gravitatea intruziunii şi impactul publicării fotografiei pentru persoana în 
cauză (Egeland şi Hanseid v. Norvegia, 16 aprilie 2009, § 61). Într-adevăr, pentru o persoană privată necunoscută 
publicului, publicarea unei fotografii poate fi considerată ca fiind o ingerinţă mai semnificativă decât un reportaj scris 
(Eerikäinen şi alţii v. Finlanda, 10 februarie 2009, § 70).

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

5.6. Litigiile privind 
dicursurile care incită 
la ură (Hate speech).

•	înscrisurile care confirmă actele de ură 
rasială, xenofobia, antisemitismul sau 
alte forme de ură fondate pe intoleranţă 
(extrase din ziare, reviste, publicaţii perio-
dice, caracteristici, procese-verbale etc);

•	Constituţia Republicii Moldova;
•	Codul Civil;
•	Codul contravenţional;
•	Codul audiovizualului nr. 260 din 27 iulie 
2006;
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•	înregistrarea emisiunii sau, dacă pre-
zentarea înregistrării nu este posibilă, 
indicarea postului, a emisiunii, a datei 
şi a orei difuzării unde s-au făcut afir-
maţiile contestate;
•	copia de pe cererea prealabilă cu do-
vada expedierii sau înmînării acesteia 
pîrîtului;
•	răspunsul la cererea prealabilă; 
•	proba cu martori.

•	Legea privind libertatea de exprimare nr. 
64 din 23 aprilie 2010;
•	Legea privind accesul la informaţie nr. 
982 din 11 mai 2000;
•	Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 
19 iulie 1994;
•	Legea presei nr. 234 din 26 octombrie 
1994;
•	Legea privind dreptul de autor şi dreptu-
rile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010;
•	Legea privind drepturile copilului nr. 338 
din 15 decembrie 1994;
•	Legea cu privire la publicitate nr. 1227 
din 27 iunie 1997;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Europe-
ne a Drepturilor Omului, potrivit Fişei infor-
mative privind discursul urii elaborată de 
serviciul de presă al Curţii: ura inter-etnică 
– Pavel Ivanov v. Rusia (dec.), 20 februa-
rie 2007; W.P. şi alţii v. Polonia (dec.), 2 
septembrie 2004; negaţionismul şi revizio-
nismul – Garaudy v. Franţa (dec.), 24 iunie 
2003; Honsik v. Austria (dec.), 18 octom-
brie 1995; Marais v. Franţa (dec.), 24 iunie 
1996; M’Bala M’Bala v. Franţa (dec.), 



– 292 – – 293 –

20 octombrie 2015; ura rasială – Glimmer-
veen şi Hagenbeek v. Olanda (dec.), 11 
octombrie 1979; ura religioasă – Norwood 
v. Regatul Unit (dec.), 16 noiembrie 2004; 
pericol la adresa ordinii democratice – Par-
tidul Comunist din Germania v. Republica 
Federală a Germaniei (decizia Comisiei), 
20 iulie 1957; B.H., M.W., H.P. şi G.K. v. 
Austria (decizia Comisiei), 9 septembrie 
1998; Nachtmann v. Austria (decizia Co-
misiei), 9 septembrie 1998; Schimanek v. 
Austria (dec.), 1 Februarie 2000; apologia 
violenţei şi incitarea la ostilităţi – Sürek (nr. 
1) v. Turcia [MC], 8 iulie 1999; Özgür Gün-
dem v. Turcia, 16 martie 2000; Medya FM 
Reha Radyo ve Iletişim Hizmetleri A.S. 
v. Turcia, 14 noiembrie 2006; Gündüz v. 
Turcia, 13 decembrie 2003; Faruk Temel 
v. Turcia, 1 februarie 2011; Dicle (nr. 2) v. 
Turcia, 11 aprilie 2006; Erdal Taş v. Turcia, 
19 decembrie 2006; fluturaşe împotriva 
homosexualilor – Vejdeland şi alţii v. Su-
edia, 9 februarie 2012; justificarea teroris-
mului – Leroy v. Franţa, 2 octombrie 2008;
justificarea crimelor de război – Lehideux 
şi Isorni v. Franţa, 23 septembrie 1998;
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denigrarea identităţii naţionale – Dink v. 
Turcia, 14 septembrie 2010; afişarea unui 
steag cu conotaţii istorice controversate – 
Fáber v. Ungaria, 24 iulie 2012; incitare la 
ură inter-etnică – Balsytė-Lideikienė v. Litu-
ania, 4 noiembrie 2008; incitare la ură naţi-
onală – Hösl-Daum şi alţii v. Polonia (dec.), 
7 octombrie 2014; incitare la discriminare 
sau ură rasială – Jersild v. Danemarca, 23 
septembrie 1994; Soulas şi alţii v. Franţa, 
10 iulie 2008; Féret v. Belgia, 16 iulie 2009; 
Le Pen v. Franţa, 20 aprilie 2010; Perinçek 
v. Elveţia, 15 octombrie 2015; incitare la 
intoleranţă religioasă – İ.A. v. Turcia, 13 
septembrie 2005; Erbakan v. Turcia, 6 iu-
lie 2006; insultarea oficialilor statali – Otegi 
Mondragon v. Spania, 15 martie 2011; dis-
cursul urii pe internet – Delfi AS v. Estonia 
[MC], 16 iunie 2015; Magyar Tartaloms-
zolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt v. 
Ungaria, 2 februarie 2016;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 7 din 24 de-
cembrie 2012 cu privire la practica aplică-
rii de către instanţele de judecată a unor 
prevederi ale Legii cu privire la libertatea 
de exprimare.
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Notă:
Toleranţa şi respectarea demnităţii egale a tuturor fiinţelor umane constituie fundamentul unei societăţi democra-

tice pluraliste. În aceste condiţii, decizia de a sancţiona sau de a împiedica formele de exprimare care răspîndesc, 
incită, promovează sau justifică ura bazată pe intoleranţă ar putea fi considerată necesară în anumite societăţi 
democratice, cu condiţia ca aceste formalităţi, condiţii, restricţii sau sancţiuni impuse să fie proporţionale cu scopul 
legitim urmărit.

Potrivit legii, prin discursul care incită la ură trebuie să se înţeleagă orice formă de exprimare care provoacă, 
propagă, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleran-
ţă. Recomandarea nr. R (97) 20 din 1997 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei oferă o definiţie a acestui 
concept: discursul instigator la ură trebuie înţeles ca acoperind toate formele de exprimare care răspîndesc, incită, 
promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură bazate pe intoleranţă, inclusiv: 
intoleranţa exprimată prin naţionalismul agresiv şi prin etnocentrism, discriminarea şi ostilitatea faţă de minorităţi, 
migranţi şi persoane imigrante. 

Ura rasială constituie o formă de exprimare destinată atacării, intimidării, umilirii, discreditării sau incitării la 
violentă ori la acţiuni care pot produce prejudicii unei persoane sau unui grup de persoane, pe motive rasiale. 
Xenofobia este ura faţă de străini. Antisemitismul este o atitudine (politică, socială, religioasă etc.) ostilă faţă 
de evrei ca atare, doar pentru faptul că sunt evrei. Antisemitismul poate lua formele învăţăturilor religioase care 
proclamă inferioritatea evreilor. Antisemitismul poate include opinii, uri şi prejudecăţi sau forme politice care ur-
măresc discriminarea, izolarea şi oprimarea, pînă la violenţa fizică contra evreilor. El este, în esenţă, o formă 
de intoleranţă etnico-religioasă.

Spre exemplu, în cazul Pavel Ivanov v. Rusia (dec.), 20 februarie 2007, din faţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, reclamantul, care era şi redactorul-şef al unui ziar, s-a plîns de faptul că a fost condamnat pentru incitare 
publică la ură etnică, rasială şi religioasă, prin utilizarea mass-media. Acesta scrisese şi publicase o serie de artico-
le care îi prezenta pe evrei drept sursă a răului în Rusia, solicitînd excluderea lor din viaţa socială. El a acuzat un 
întreg grup etnic de complot, de o conspiraţie împotriva poporului rus şi a invocat ideologia fascistă decare dădeau 
dovadă liderii evrei. Atît în   publicaţiile sale, cît şi în observaţiile sale orale din timpul procesului, acesta a negat în 
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mod constant dreptul evreilor la demnitate naţională, susţinînd că ei nu reprezintă o naţiune. Reclamantul s-a plîns, 
în special, de lipsa caracterului justificat al condamnării sale. Curtea a declarat cererea inadmisibilă (incompatibilă 
ratione materiae). Aceasta nu a avut nici o îndoială privind caracterul antisemit al opiniilor reclamantului şi a fost de 
acord cu evaluarea făcută de către instanţele naţionale privind incitarea la ură faţă de poporul evreu. Un aseme-
nea atac general, vehement, la adresa unui grup etnic, constituie un afront la valorile care stau la baza Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului: toleranţa, pacea socială şi non-discriminarea. În consecinţă, date fiind prevederile 
articolului 17 (interzicerea abuzului de drept) din Convenţie, reclamantul nu a putut beneficia de protecţia conferită 
de libertatea de exprimare. 

Alte forme de ură fondate pe intoleranţă pot fi cele bazate pe ura de vîrstă, religie, sex, categorie socială, orien-
tare sexuală, infectarea cu HIV, dizabilitate ori împotriva unor grupuri vulnerabile din societate, sau a unor grupuri 
religioase (islamofobia).

Intoleranţa faţă de minorităţile sexuale: cauza Vejdeland şi alţii v. Suedia, 9 februarie 2012, a avut ca 
obiect condamnarea reclamanţilor pentru distribuirea într-o şcoală secundară superioară a aproximativ 100 
de pliante considerate de către instanţele de judecată să fie ofensatoare pentru homosexuali. Reclamanţii au 
distribuit pliante ale unei organiyaţii, lăsîndu-le în sau pe dulapurile elevilor. Afirmaţiile din pliante menţionau că 
homosexualitatea constituia un comportament sexual deviant, avînd un efect moral distructiv asupra fondului 
societăţii şi contribuind la proliferarea HIV si SIDA. Reclamanţii au susţinut că nu urmăriseră să-şi exprime 
dispreţul pentru homosexuali ca grup şi au declarat că scopul activităţii lor fusese cel de a porni o dezbatere 
privind lipsa de obiectivitate în educaţia din şcolile suedeze. Curtea Europeană a constatat că aceste declaraţii 
au constituit acuzaţii grave şi dăunătoare, chiar dacă ele nu constituiau un apel direct la ură. Curtea a subliniat 
faptul că discriminarea bazată pe orientarea sexuală era la fel de gravă precum discriminarea pe criterii de 
rasă, origine sau culoare. Acesta a conchis că nu existase nici o încălcare libertăţii de exprimare, de vreme ce 
ingerinţa în exercitarea dreptului reclamanţilor libertatea de exprimare fusese considerată în mod rezonabil de 
către autorităţile suedeze ca fiind necesară într-o societate democratică, în vederea protecţiei reputaţiei şi a 
drepturilor altora.
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Negarea unor evenimente istorice sensibile a fost, de asemenea, analizată de către Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului în contextul intoleranţei. Astfel, în cazul Garaudy v. Franţa, 24 iunie 2003, reclamantul, autorul unei 
cărţi despre evrei a fost condamnat pentru negarea comiterii unor crime împotriva umanităţii, defăimarea publică a 
unui grup de persoane – în acest caz, comunitatea evreiască – şi incitarea la ură rasială. Acesta a susţinut că i-a fost 
încălcat dreptul său la libertatea de exprimare. Curtea a declarat cererea inadmisibilă (incompatibilă ratione mate-
riae). Acesta a considerat că remarcile reclamantului au echivalat cu negarea Holocaustului şi a subliniat faptul că 
negarea crimelor împotriva umanităţii era una dintre cele mai grave forme de defăimare rasială a evreilor. Contesta-
rea existenţei unor evenimente istorice clar stabilite nu repreyenta o cercetare ştiinţifică sau istorică. Scopul real era 
reabilitarea regimului naţional-socialist şi acuzarea victimelor, prin falsificarea istoriei. Întrucît asemenea acte erau 
incompatibile cu valorile fundamentale pe care le promoveayă Convenţia, Curtea a aplicat articolul 17 (interzicerea 
abuzului de drept) şi a considerat că reclamantul nu avea dreptul să invoce articolul 10 (libertatea de exprimare) din 
Convenţie. 

Cu referire la ura religioasă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat, în Norwood v. Regatul Unit, 16 
noiembrie 2004, cazul unei persoane condamnate pentru ostilităţi grave faţă de un grup religios. Curtea a declarat 
cererea acestei persoane inadmisibilă (incompatibilă ratione materiae). Ea a considerat că un astfel de atac general 
şi vehement împotriva unui grup religios, asemenea unui act grav de terorism, era incompatibil cu valorile proclama-
te şi garantate prin Convenţie, în special cu toleranţa, pacea socială şi non-discriminarea. 

Cînd soluţionează astfel de litigii, instanţele de judecată trebuie să verifice dacă pericolul instigării la ură este 
unul cert şi prezent (cum ar fi certitudinea şi existenţa unui pericol de desfăşurare a unui miting al unei grupări neo-
naziste în mijlocul unei comunităţi evreieşti).

În general, în cazul în care sunt examinate cazurile privind incitarea la ură, instanţele de judecată trebuie să aibă 
în vedere două elemente prevăzute de Convenţia europeană a drepturilor omului şi care sunt utilizate de Curte în 
examinarea unor asemenea litigii: 

- interzicerea abuzului de drept, în cazul în care afirmaţiile în cauză neagă valorile fundamentale ale Convenţiei;
- limitările aplicabile libertăţii de exprimare şi permise de art. 10 parag. (2) din Convenţie. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

5.7. Apărarea dreptului la 
imagine.

• înscrisurile care confirmă încăl-
carea dreptului la imagine (extrase 
din ziare, reviste, publicaţii periodi-
ce, caracteristici, procese-verbale 
ş.a); 
• probele care confirmă răspîn-
direa acestei informaţiei de către 
pîrît;
• înregistrarea emisiunii, sau, dacă 
prezentarea înregistrării nu este 
posibilă, indicarea postului, emisi-
unei, datei şi orei difuzării;
• copia de pe cererea prealabilă 
cu dovada expedierii sau înmînării 
acesteia pîrîtului;
• răspunsul la cererea prealabilă; 
• proba cu martori.

•	 Constituţia Republicii Moldova;
•	 Codul Civil;
•	 Codul contraventional;
•	 Codul audiovizualului nr. 260 din 27 iulie 2006;
•	 Legea privind libertatea de exprimare nr. 64 
din 23 aprilie 2010;
•	 Legea privind protecţia datelor cu caracter 
personal nr. 133 din 8 iulie 2011;
•	 Legea privind accesul la informaţie nr. 982 
din 11 mai 2000;
•	 Legea presei nr. 234 din 26 octombrie 1994;
•	 Legea privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe nr. 139 din 2 iulie 2010;
•	 Legea privind drepturile copilului nr. 338 din 
15 decembrie 1994;
•	 Legea cu privire la publicitate nr. 1227 din 27 
iunie 1997;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene 
a Drepturilor Omului, potrivit Fişei informative 
privind dreptul persoanei la protecţia imaginii 
sale elaborată de serviciul de presă al Curţii: 
figuri publice sau politice – von Hannover v. 
Germania, 24 iunie 2004; 



– 298 – – 299 –

von Hannover v. Germania (nr. 2), 7 februarie 
2012; von Hannover v. Germania (nr. 3), 19 
septembrie 2013; Schüssel v. Austria (dec.), 21 
februarie 2002; Hachette Filipacchi Associés v. 
Franţa, 14 iunie 2007; Flinkkilä şi alţii v. Finlan-
da, 6 aprilie 2010; Sapan v. Turcia, 8 iunie 2010; 
Mgn Limited v. Regatul Unit, 18 ianuarie 2011; 
Mosley v. Regatul Unit, 10 mai 2011; Lillo-Sten-
berg şi Saether v. Norvegia, 16 ianuarie 2014; 
Couderc şi Hachette Filipacchi Associés v. Fran-
ţa, 10 noiembrie 2015; Kahn v. Germania, 17 
martie 2016; Sihler-Jauch şi Jauch v. Germania 
(dec.), 24 mai 2016; profesionişti (avocaţi, jur-
nalişti etc.) – Minelli v. Elveţia (dec.), 14 iunie 
2005; persoane private – Peck v. Regatul Unit, 
28 ianuarie 2003; Gurgenidze v. Georgia, 17 oc-
tombrie 2006; Reklos şi Davourlis v. Grecia, 15 
ianuarie 2009; Kurier Zeitungsverlag und Druc-
kerei GmbH (nr. 2) v. Austria şi Krone Verlag 
GmbH v. Austria, 19 iunie 2012;Küchl v. Austria, 
Rothe v. Austria şi Verlagsgruppe News Gmbh 
şi Bobi v. Austria, 4 decembrie 2012; Bremner v. 
Turcia, 13 octombrie; Société de Conception de 
Presse et d’Edition v. Franţa, 25 februarie 2016; 
persoane arestate sau urmărite penal – Sciacca 
v. Italia, 11 ianuarie 2005;
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Österreichischer Rundfunk v. Austria, 7 de-
cembrie 2006; Verlagsgruppe News GmbH v. 
Austria (nr. 2), 14 decembrie 2006; Khuyhin şi 
alţii v. Rusia, 23 octombrie 2008; Giorgi Nikola-
ishvili v. Georgia, 13 ianuarie 2009; Eerikäinen 
şi alţii v. Finlanda, 10 februarie 2009; Toma v. 
România, 24 februarie 2009; Egeland şi Han-
seid v. Norvegia, 16 aprilie 2009; Khmel v. Ru-
sia, 12 decembrie 2013;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 7 din 24 decem-
brie 2012 cu privire la practica aplicării de către 
instanţele de judecată a unor prevederi ale Le-
gii cu privire la libertatea de exprimare;
•	 Recomandarea CSJ nr. 34 din 12 martie 
2013 cu privire la aplicarea art. 8 din Legea 
privind libertatea de exprimare.

Notă:
Fiecare persoană are dreptul să dispună de ea însăşi aşa cum doreşte. Dreptul la imagine îi conferă titularului 

său posibilitatea de a se opune publicării sau utilizării imaginii sale dacă nu-şi dă consimţămîntul. Pentru că repre-
zintă un element în baza căruia poate fi identificată persoana, imagia ei beneficiază de o protecţie deosebită. 

Prin imagine trebuie înţelese caracteristicile exterioare, fizice şi vocea persoanei. Vocea este şi ea un atribut al 
personalităţii. Prin cuvînt şi voce se crează o imagine sonoră a personalităţii. 

Deşi nu este prevăzut expres de Legea cu privire la exprimare, dreptul la imagine face parte din informaţiile cu 
privire la viaţa private şi de familie, aşa cum reiese din interpretarea pe care o oferă Curtea Europeană a Drepturilor 
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Omului dreptului la viaţă privată. Publicarea unei fotografii interferează cu viaţa privată a unei persoane, chiar dacă 
acea persoană este o figură publică [Schüssel v. Austria (dec.), 21 februarie 2002; Von Hannover, 24 iunie 2004, §§ 
50 şi 53, şi Petrina v. România, 14 octombrie 2008, § 27]. 

În ceea ce priveşte fotografiile, Curtea a subliniat că imaginea unui persoane este unul dintre principalele atribu-
te ale personalităţii sale, pentru faptul că îi exprimă originalitatea şi îi permite să se diferenţieze de semenii săi. Drep-
tul persoanei la protejarea imaginii sale constituie astfel una din condiţiile esenţiale pentru dezvoltarea personală. 
Aceasta presupune, în principal, controlul persoanei asupra imaginii sale, care include posibilitatea pentru aceasta 
de a refuza difuzarea ei.

În anumite circumstanţe, chiar dacă îi este cunoscută publicului, o persoană se poate prevala de „speranţa legiti-
mă” de protecţie şi de respect pentru viaţa sa privată (Leempoel S.A. & ED. Ciné Revue v. Belgia, 9 noiembrie 2006, 
§ 78; Standard Verlags GmbH v. Austria (nr. 2), 4 iunie 2009, § 48, 4 iunie 2009 şi Hachette Filipacchi Associés (ICI 
PARIS) v. Franţa, 23 iulie 2009, § 53).

Dreptul la viaţă privată poate presupune uneori adoptarea unor măsuri menite să asigure respectarea vieţii pri-
vate chiar şi în relaţiile dintre indivizi (X şi Y v. Olanda, 26 martie 1985, § 23). Acest lucru este valabil inclusiv pentru 
protecţia dreptului la imagine împotriva abuzului din partea unor terţi (Schüssel v. Austria (dec.), 21 februarie 2002 
şi Reklos şi Davourlis v. Grecia, 15 ianuarie 2009, § 35).

Graniţa dintre obligaţiile pozitive şi negative ale statului în conformitate cu garanţiile dreptului la viaţă privată nu 
se pretează la o definire precisă; principiile aplicabile sunt totuşi comparabile. În special, în ambele cazuri, trebuie să 
se ţină cont de justul echilibru între interesele concurente în joc (White v. Suedia, 19 septembrie 2006, § 20 şi Gour-
guénidzé v. Georgia, 17 octombrie 2006, § 37).

Criteriile menţionate la secţiunea privind apărarea dreptului la respectarea vieţii private şi de familie şi repararea 
prejudiciului material şi moral pentru încălcarea vieţii private şi de familie rămîn valabile şi pentru acţiunile privind 
apărarea dreptului la imagine.

Prejudicierea dreptului la imagine poate avea loc prin diferite Mijloacele de comunicare (internet, publicaţii media 
ş.a.), prin urmare instanţa poate să interzică reproducerea, în vreun fel, a înfăţişării fizice ori a vocii reclamantului şi 
poate dispune repararea daunelor provocate în legătură cu utilizarea lor neautorizată. 
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Sunt considerate atingeri aduse dreptului la imagine:
- captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spaţiu privat, fără acordul acesteia; 
- difuzarea de materiale conţinînd imagini privind o persoană aflată în tratament în unităţile de asistenţă medica-

lă, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, trata-
ment, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei 
în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptăţite;

- utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană.
Instanţele de judecată vor constata încălcarea dreptului la propria imagine în cazul în care reproducerea ima-

ginii reclamantului printr-o fotografie, film, desen, pagină de internet etc. s-a efectuat fără acordul acelei persoane, 
precum şi în cazul în care captarea imagii s-a realizat de către o altă persoană decît cea autorizată, ori imaginea 
efectuată a fost denaturată.

Instanţele de judecată trebuie să verifice dacă există acordul reclamantului, care poate fi expres sau tacit. Aces-
ta nu se prezumă. Se va considera tacit acordul persoanelor publice care apar într-un loc public, dacă publicarea 
imaginii respective prezintă importanţă pentru societate. În aceste situaţii nu mai vorbim despre sfera de intimitate.

 În general, judecătorii trebuie să interpreteze strict întinderea autorizaţiei. Consimţămîntul dat de o persoană 
pentru folosirea imaginii sale trebuie să fie neviciat. Actele juridice privind imaginea sunt supuse cerinţelor de capa-
citate, în cazul captării imaginii minorului, ca şi a celui pus sub interdicţie judecătorească. În asemenea cazuri este 
nevoie de autorizarea reprezentantului legal. 

De asemenea, verificînd încălcarea dreptului la propria imagine, instanţele de judecată trebuie să aibă în vedere 
şi limitele dreptului la imagine, şi anume ordinea şi interesul public. 

Vor fi considerate ca fiind în limitele legii:
- înregistrarea şi transmiterea imaginilor captate pe drumurile publice (pentru depăşirea vitezei legale ori regu-

larizarea traficului);
- folosirea mijloacelor de supraveghere video de către autorităţile publice pentru a asigura protecţia instituţiilor 

publice ori pentru prevenirea sau constatarea afecării securităţii persoanelor şi a bunurilor în locuri expuse riscurilor 
de agresiune şi de furt, evident, cînd legea permite folosirea acestor mijloace;
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- folosirea mijloacelor de supraveghere video de către autorităţile publice pentru prevenirea sau constatarea 
atingerilor la securitatea persoanelor şi a bunurilor în locuri expuse riscurilor de agresiune şi de furt.

La examinarea unor asemenea litigii, instanţele de judecată trebuie să verifice şi următoarele circumstanţe ce ţin 
de efectuarea operaţiunilor de supraveghere video:

- dacă legea permite folosirea acestor mijloace;
- dacă operaţiunile de supraveghere video a locurilor publice au fost realizate fără vizualizarea imaginii din inte-

riorul locuinţelor şi nici cele ale intrărilor lor; 
- dacă publicul a fost informat în permanenţă despre existenţa sistemului de supraveghere video;
- dacă a existat autorizaţia sau o persoană responsabilă de instalarea sistemului de supraveghere video. 
Libertatea de exprimare constituie o altă limită a dreptului la imagine, iar cîmpul de aplicare al libertăţii de infor-

mare are tendinţa de a se lărgi. Informaţia se poate referi la toate sectoarele vieţii sociale, politice, culturale, ştiinţi-
fice, artistice, comerciale etc.
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§6. CAUZELE CIVILE PRIVIND DREPTUL SUCCESORAL

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi ad-
misibile:

Suportul normativ material 
relevant:

6.1. Litigii privind declararea 
nedemnităţii succesorului.

•	 copia certificatului de deces al defunc-
tului;
•	 copia sentinţei definitive prin care suc-
cesorul a fost condamnat pentru săvîrşirea 
intenţionată a unei infracţiuni împotriva ce-
lui ce a lăsat moştenirea pentru a veni la 
succesiune;
•	copia hotărîrii judecătoreşti definitive pri-
vind constatarea faptei imorale împotriva 
ultimei voinţe a testatorului;
•	copia hotărîrii judecătoreşti definitive pri-
vind decăderea din drepturile părinteşti;
•	 copia hotărîrii judecătoreşti definitive 
privind încasarea pensiei de întreţinere şi 
dovada că părinţii sau copii maturi s-au 
eschivat cu rea-credinţă de la executarea 
obligaţiei de întreţinere a celui care a lăsat 
moştenirea;
•	 orice alte mijloacele de probă care con-
firmă nedemnitatea succesorală.

•	 articolele 1434-1438, 272 alin. 
(1), 279 din Codul civil;
•	 jurisprudenţa relevantă a Curţii 
Europene a Drepturilor Omului: 
Velcea şi Mazăre v. România, 10 
noiembrie 2009.
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Notă:
Capacitatea succesorală este o stare juridică stabilită de lege, care atrage sancţiunea civilă a decăderii din drep-

tul de a moşteni al persoanei care ar fi avut vocaţie succesorală.
Decăderea din dreptul la succesiune constituie o sancţiune care constă în impedimentul realizării vocaţiei succe-

sorale a anumitor persoane, care au săvîrşit infracţiuni intenţinate împotriva celui ce a lăsat moştenirea sau o faptă 
imorală împotriva ultimei voinţe a celui ce a lăsat moştenirea, voinţă exprimată în testament. Sancţiunea nedemnită-
ţii poate fi aplicată în cazul moştenitorilor legali, inclusiv al moştenitorilor rezervatari şi al moştenitorilor testamentari.

Litigile privind declararea nedemnităţii succesorale se examinează conform procedurii contencioase.
Potrivit art. 1438 din Codul civil, acţiunea privind declararea nedemnităţii succesorale poate fi iniţiată de orice persoană 

care poate beneficia din punct de vedere patrimonial ca urmare a declarării nedemnităţii, inclusiv de creditorii defunctului.
Acţiunea poate fi iniţiată în termen de un an de la data deschiderii moştenirii. Reclamantul dispune de dreptul de 

a solicita repunerea în termen în condiţiile şi ordinea stabilite de art. 279 din Codul civil.
Potrivit art. 279 alin. (2) din Codul civil, persoana nu poate fi repusă în termen dacă nu şi-a exercitat dreptul la 

acţiune înainte de împlinirea unui termen de 30 zile, calculat din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască 
încetarea motivelor care justifică depăşirea termenului de prescripţie.

În cazul constatării săvîrşirii unei infracţiuni, termenul de prescripţie va curge, în conformitate cu prevederile art. 
272 alin. (2) din Codul civil, de la data rămînerii definitive a sentinţei de condamnare

Potrivit art. 1434 alin. (1) din Codul civil, succesorul poate fi declarat nedemn în cazul în care:
- a comis intenţionat o infracţiune sau fapte imorale împotriva ultimei voinţe a celui ce a lăsat moştenirea, voinţă 

exprimată în testament;
- a împiedicat cu intenţie realizarea ultimei voinţe a defunctului, fapt care a contribuit la chemarea la moştenire 

a autorului sau a persoanelor apropiate acestuia, ori la majorarea cotei lor succesorale.
Prin urmare, pot fi excluşi de la moştenire pentru motive de nedemnitate moştenitorii care sunt condamnaţi prin 

sentinţă definitivă pentru săvîrşirea intenţionată a unei infracţiuni împotriva celui care a lăsat moştenirea pentru de 
a veni la moştenire. Fapta imorală împotriva ultimei voinţe exprimate în testament trebuie constatată prin hotărîre 
judecătorească definitivă.
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Acţiunile persoanelor care nu au atins vîrsta de 14 ani, precum şi a persoanelor declarate incapabile prin hotărîre 
judecătorească nu pot fi considerate intenţionate şi, prin urmare, acestea nu pot fi decăzute din dreptul de moştenire.

Părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti şi nerestabiliţi în aceste drepturi la momentul deschiderii succesiunii, 
precum şi părinţii sau copii 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 – art. 1434 alin. (2) din Codul civil.

Descendenţii nedemnului nu pot veni la moştenire prin reprezentarea părintelui, ci numai în virtutea drepturilor 
lor de succesori testamentari.

Persoana vinovată de săvîrşirea faptelor enumerate în art. 1434 din Codul civil poate fi iertată de către cel care 
lasă moştenirea prin voinţa acestuia exprimată în testament – art. 1436 din Codul civil. Astfel, în cazul în care testa-
torul cunoaşte faptul că a fost comisă o infracţiune sau o faptă imorală împotriva ultimei sale voinţe şi lasă moştenire, 
prin testament, bunuri pe numele autorului, autorul va fi considerat iertat, iar testamentul – valabil.

Cota succesorală a persoanei decăzute din dreptul la succesiune se împarte în părţi egale între ceilalţi moştenitori.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi ad-
misibile:

Suportul normativ material rele-
vant:

6.2. Litigii privind privarea 
soţului supravieţuitor de 
dreptul la succesiune.

•	 copia certificatului de deces al de-
functului;
•	 copia certificatului de căsătorie;
•	 probele care confirmă că, de fapt, 
căsătoria cu cel care a lăsat moştenirea 
a încetat de cel puţin trei ani înainte de 
deschiderea moştenirii.

•	 articolele 1502 şi 1503 din Codul 
civil;
•	 articolele 39 şi 166 din Codul fam-
iliei.

Notă:
Soţul supraveţuitor poate avea vocaţie succesorală dacă avea această calitate la data deschiderii succesiunii, 

cu condiţia ca căsătoria să fi fost încheiată la organele de stat de stare civilă.
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Dacă soţii s-au despărţit în fapt de cel puţin trei ani înainte de deschiderea moştenirii, indiferent dacă au partajat 
sau nu bunurile proprietate comună în devălmăşie, soţul supraveţuitor poate fi privat de dreptul la succesiune prin 
hotărîre judecătorească – art. 1502 din Codul civil.

Litigiile privind privarea soţului supravieţuitor de dreptul la succesiune se examinează conform procedurii con-
tencioase.

Acţiunea privind privarea de dreptul la succesiune poate fi intentată de către succesori, precum şi de către per-
soanele interesate.

Faptul încetării căsătoriei cu trei ani înainte de deschiderea moştenirii poate fi confirmat prin orice Mijloacele de probă.
Prevederile art. 1502 din Codul civil se aplică doar în cazul în care succesiunea s-a deschis după intrarea în 

vigoare a noului din Codul civil al Republicii Moldova.
Soţul supravieţuitor poate pierde calitatea de succesor dacă există motive pentru declararea nulităţii căsătoriei 

şi cel care a lăsat moştenirea a intentat în acest sens o acţiune în instanţa de judecată – art. 1503 din Codul civil.
De menţionat 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 
în care hotărîrea instanţei judecătoreşti a rămas definitivă. Art. 166 alin. (6) din Codul familiei stabileşte că, pînă 
la intrarea în vigoare a acestui cod o căsătorie se consideră desfăcută pe cale judecătorească la data înregistrării 
divorţului la oficiul de stare civilă.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

6.3. Litigii privind privarea 
de dreptul la cota din 
rezerva succesorală şi 
decăderea din dreptul la 
rezerva succesorală.

•	 copia certificatului de deces al defunctului;
•	 actele care confirmă că pîrîtul este succesor 
rezervatar (carnetul de invaliditate, carnetul de 
pensionar, certificatul de naştere pentru dove-
direa minorităţii sau atingerii vîrstei de pen-
sionare pentru limită de vîrstă);

•	 articolele 1434, 1437, 1514, 1505, 
1513 din Codul civil;
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•	 orice probele care confirmă nedemnitatea 
succesorului rezervatar (în condiţiile prevăzute 
de art. 1434 din Codul civil).

Notă:
Rezerva succesorală este acea parte din patrimoniul persoanei care lasă moştenirea ce i se cuvine unei cate-

gorii de succesori prevăzuţi de art. 1505 din Codul civil şi care au dreptul la ea în virtutea legii, în mod imperativ şi 
independent de libera voinţă a testatorului, exprimată în timpul vieţii prin dispoziţiile testamentare 

Dată fiind 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 dacă acesta sunt cu 
titlu gratuit sau oneros.

Fiind un drept şi nu o obligaţie a persoanelor stabilite de lege, această posibilitate se supune termenului de ac-
ceptare prevăzut de art. 1517 din Codul civil.

Pentru recunoaşterea calităţii de moştenitor rezervatar, persoana trebuie să aibă calitatea de moştenitor de cla-
sa întîi şi să fie inaptă pentru muncă la data deschiderii succesiunii. Sunt inapte pentru muncă persoanele care au 
atins vîrsta de pensionare, 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, pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani. Incapaci-
tatea de muncă se va dovedi prin carnetul de invaliditate, carnetul de pensionar şi certificatul de naştere pentru do-
vedirea minorităţii sau atingerii vîrstei de pensionare pentru limită de vîrstă. Faptul că persoana inaptă pentru muncă 
nu a fost întreţinută de către defunct, se află într-o altă localitate sau ţară nu are importanţă pentru recunoaşterea 
calităţii ei de moştenitor rezervatar. Cota din rezerva succesorală constituie o doime din cota care i s-ar fi cuvenit 
fiecărui succesor legal, în caz de succesiune legală – art. 1505 din Codul civil. 

Moştenitorul rezervatar poate fi decăzut din dreptul la rezerva succesorală, în condiţiile prevăzute de art. 1434 
din Codul civil. Testatorul dispune de dreptul de a priva moştenitorul legal de cota din rezerva succesorală, prin în-
aintarea unei acţiuni în acest sens, în temeiul art. 1513 din Codul civil. Moştenitorul rezervatar poate accepta sau 
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renunţa la cota din rezerva succesorală în termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii - articolele 1517 şi 1526 
din Codul civil. 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 moşteni-
tor nedemn, atunci acest drept le este transmisibil, potrivit art. 1506 din Codul civil, succesorilor săi, în condiţiile art. 
1523 din Codul civil.

Litigiile privind privarea de cota din rezerva succesorală şi decăderea din dreptul la rezerva succesorală se exa-
minează conform procedurii contencioase.

Persoanele interesate pot intenta acţiune de privare de dreptul la cota din rezerva succesorală în termen de un 
an de zile de la data deschiderii moştenirii.

Succesorul rezervatar privat de dreptul la cota din rezerva succesorală este obligat să restituie tot ceea ce a 
primit ca rezervă succesorală, inclusiv fructele obţinute, către moştenitorii testamentari - articolele 1437 şi 1514 din 
Codul civil. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

6.4. Litigii privind declararea 
nulităţii testamentului.

•	 testamentul în original;
•	 copia hotărîrii judecătoreşti privind decla-
rarea incapacităţii testatorului sau concluzia 
medico-legală potrivit căreia testatorul nu avu-
sese discernămînt sau nu şi-a putut controla 
acţiunile la momentul întocmirii testamentului;
•	 probele care confirmă nulitatea testamentului 
întocmit cu încălcarea condiţiilor de fond sau de 
formă. 

•	 articolele 216-233, 1449-
1474 din Codul civil;
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Notă:
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 acestea – art. 1449 
din Codul civil. 

Moştenirea testamentară are prioritate faţă de moştenirea legală. Aceasta din urmă are doar o funcţie de supli-
nire, normele ei fiind aplicabile în cazul în care persoana nu a dispus prin testament cu privire la bunurile sale sau în 
cazul în care 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 de art. 1505 din Codul civil, interese materializate prin existenţa rezervei suc-
cesorale.

Testamentul este un act juridic solemn, unilateral, personal şi revocabil, şi din acest motiv, sub sancţiunea nu-
lităţii, nu poate fi întocmit prin reprezentare sau de către un terţ. Testatorul poate pune în seama terţelor persoane 
doar desemnarea executorului testamentar. Avînd în vedere caracterul personal şi unilateral al testamentului, se va 
declara nulă dispoziţia testamentară întocmită de două sau mai multe persoane.

În funcţie de dorinţa sau împrejurările în care se află testatorul, testamentul poate fi întocmit în una din următoa-
rele forme: 

a) olografă; 
b) autentică; 
c) mistică. 
Prin lege sunt permise şi alte forme de testamente, asimilate celor autentice – art. 1459 din Codul civil.
Indiferent de forma juridică, testamentul trebuie întocmit cu respectarea condiţiilor de valabilitate a actelor juri-

dice, a regulilor comune tuturor formelor de testament, precum şi a dispoziţiilor legale specifice fiecărei forme tes-
tamentare.

Testamentul întocmit cu încălcarea prevederilor legale privind condiţiile de fond atrage nulitatea sa relativă, fiind 
aplicabile în acest sens prevederile Capitolului III, Cartea I din Codul civil.
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Testamentul întocmit cu nerespectarea condiţiilor de formă generale comune tuturor testamentelor, precum şi a 
condiţiilor de formă pentru fiecare tip de testament este nul – art. 1469 alin. (3) din Codul civil.

În cazul în care testamentul autentic sau mistic este întocmit cu vicierea formei impuse, el poate să nu fie nul, 
dacă îndeplineşte condiţiile de formă ale testamentului olograf, fiind scris în întregime, datat şi semnat de către tes-
tator.

Acţiunile privind declararea nulităţii testamentului se examinează conform procedurii contencioase şi trebuie 
intentate de către moştenitorii legali, inclusiv de către cei rezervatari, de moştenitorii testamentari, de cei legatari, 
de persoanele ale căror bunuri au fost testate, de către alte persoane cărora li s-au lezat drepturile patrimoniale prin 
întocmirea testamentului.

Acţiunea privind declararea nulităţii testamentului poate fi intentată în termen de un an de la data deschiderii 
moştenirii, iar acţiunea privind declararea nulităţii testamentului pentru că a fost testat bunul altuia poate fi intentată 
în termenul general de prescripţie – art. 1474 din Codul civil.

Pentru acţiunea privind declararea nulităţii testamentului se achită taxa de stat, în funcţie de valoarea bunurilor testate.
În cazul în care se solicită anularea testamentului pe motiv că nu a fost semnat de autor sau, după caz, nu a fost scris, 

semnat şi datat de mîna testatorului, instanţa va dispune, la cererea uneia din părţi, efectuarea expertizei grafologice.
Se poate dispune efectuarea unei expertize judiciar-psihiatrice în cazul în care se solicită anularea testamentului 

pe motiv că la momentul întocmirii sale, testatorul nu putea să-şi conştientizeze acţiunile ori să şi le controleze. Lipsa 
discernămîntului poate fi dovedită şi prin alte Mijloacele de probă. Prin urmare, expertiza nu are o valoare probantă 
prestabilită, ea urmînd a fi apreciată în coroborare cu celelalte probe.

Trebuie avut în vedere faptul 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 nulitatea testamentului sau a actului de renunţare prin voinţa părţilor. Dacă testamentul este întocmit sub con-
diţie, 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.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

6.5. Litigii privind înlăturarea 
executorului testamentar de la 
executarea dispoziţiilor 
testamentare.

•	copia certificatului de deces al celui ce 
a lăsat moştenirea;
•	copia testamentului;
•	copia consimţămîntului scris al execu-
torului testamentar de executare a tes-
tamentului;
•	probele care confirmă că executorul 
testamentar nu execută dispoziţiile tes-
tamentare. 

•	articolele 1475-1484 din Codul ci-
vil;
•	Legea nr. 1453 din 8 noiembrie 
2002 cu privire la notariat;

Notă:
Testatorul poate desemna prin testament, pentru executarea dispoziţiilor testamentare, unul sau mai mulţi exe-

cutori testamentari, atît din rîndul moştenitorilor testamentari, cît şi din rîndul persoanelor terţe. Însă, în cazul de-
semnării unui terţ în calitate de executor testamentar, va fi necesar acordul scris al acestuia, care se anexează la 
testament – art. 1476 din Codul civil.

În cazul în care testatorul nu a desemnat un executor testamentar prin dispoziţie testamentară, testamentul se 
execută de către moştenitorii testamentari – art. 1475 din Codul civil.

Dreptul executorului testamentar de a executa testamentul apare în momentul deschiderii succesiunii. Dacă 
executarea testamentului este pusă exclusiv pe seama executorilor testamentari, atunci moştenitorii sunt înlăturaţi 
de la administrarea patrimoniului succesoral pînă la eliberarea certificatului de moştenitor, dacă din testament nu 
rezultă altfel – art. 1480 din Codul civil. Înlăturarea executorului testamentar poate avea loc la cererea persoanei 
interesate, prin hotărîre judecătorească.



– 312 – – 313 –

Astfel, pot solicita înlăturarea executorului testamentar atît succesorii testamentari, cît şi creditorii testatorului.
Executorul testamentar care a acceptat 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 poa-

te încasa creanţele sau revendica bunurile.
Executorul testamentar nu poate achita datoriile succesorale dacă acest fapt nu rezultă din testament sau 

dacă nu este împuternicit de către moştenitori.
Potrivit art. 1485 din Codul civil, executorul testamentar este responsabil de prejudiciul provocat moştenitorilor 

în cazul încălcării cu vinovăţie a obligaţiilor sale legate de executarea testamentului, precum şi în cazul neînde-
plinirii 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.

Dispoziţia testamentară de exonerare de răspundere a executorilor testamentari pentru prejudiciile cauzate 
este nulă, dat fiind faptul că art. 1485 din Codul civil stabileşte în mod imperativ că executorul testamentar poartă 
răspundere pentru prejudiciile provocate moştenitorilor, dacă se abate intenţionat sau din imprudenţă de la înde-
plinirea obligaţiunilor încredinţate prin testament. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

6.6. Litigii privind transmiterea 
legatului.

•	copia certificatului de deces al testatorului;
•	copia testamentului;
•	probele care confirmă că legatarul a cerut 
transmiterea legatului în termen de şase luni 
de la data deschiderii moştenirii. 

•	 articolele 1487-1498 din Codul 
civil.

Notă:
Potrivit art. 1486 din Codul civil, legatul constituie o dispoziţie testamentară prin care testatorul îi/le acordă unei 

persoane sau mai multor persoane avantaje patrimoniale, fără a o/le desemna în calitate de moştenitoare.
Pot fi obligaţi la executarea legatului doar moştenitorii testamentari şi nicidecum persoanele terţe sau moşteni-

torii legali.
Dacă moştenitorul testamentar are în acelaşi timp şi vocaţie succesorală legală, dar renunţă la moştenirea tes-

tamentară, 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.
Potrivit articolelor 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; 
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- 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 şi 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. 
În cazul în care persoanei i-a fost testat un anumit bun determinat sau determinabil, această persoană va fi re-

cunoscută drept legatar, dacă din dispoziţia testamentară 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 succe-
sorale ce le revine moştenitorilor testamentari. 

Testatorul îl poate obliga pe moştenitorul căruia i-a testat o casă de locuit sau orice alt imobil cu destinaţia de a 
fi locuit să-i acorde unei alte persoane dreptul de abitaţie viageră sau pe o perioadă de timp determinată, în acest 
imobil sau în una din porţiunile sale – art. 1488 din Codul civil. Astfel, prin dispoziţia testamentară respectivă, moş-
tenitorului i se va transmite nuda proprietate, 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 ll-a a Codului Civil al Republicii Moldova), 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 de întreţinere proporţional cu partea de care se foloseşte, 
dacă din testament nu rezultă altfel – articolele 424-427 din Codul civil. Spre deosebire de prevederile art. 422 alin. 
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(2) din Codul civil care îi 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 acesta, 
cu excepţia cazurilor în care va fi instituit acest drept prin testament – art. 1489 alin. (2) din Codul civil. Moştenitorul 
dispune de dreptul de a înstrăina imobilul, cu menţinerea dreptului de abitaţie a legatarului. 

Legatarul nu are calitatea de moştenitor şi din acest motiv nu va răspunde în faţa creditorilor pentru datoriile 
defunctului – art. 1495 din Codul civil. În situaţia în care o persoană este desemnată atît în calitate de moştenitor, cît 
şi în calitate de legatar, ea devine răspunzătoare pentru datoriile celui care a lăsat moştenirea, cu excepţia situaţiei 
în care persoana renunţă la moştenire, în condiţiile art. 1496 din Din Codul civil. 

Legatarul nu este obligat să accepte legatul în termen de 6 luni de la deschiderea moştenirii. Acest fapt însă nu 
presupune că dreptul de a pretinde legatul de la cei obligaţi la plata sau transmiterea legatului nu este supus pre-
scripţiei. 

Astfel, legatarul trebuie să ceară de la executorul testamentar sau de la moştenitorii testamentari transmiterea 
legatului în termen de şase luni de la data deschiderii moştenirii, dacă din testament nu rezultă altfel – art. 1492 din 
Codul civil. În cazul în care testamentul instituie un termen sau o condiţie suspensivă, dreptul de a cere transmiterea 
legatului se va naşte avînd în vedere regulile dreptului comun privind actele juridice afectate de modalităţi – Capi-
tolul IV, Titlul III, Cartea I din Codul civil. Dacă moştenitorul refuză să transmită legatul, dreptul de a cere legatul se 
realizează prin acţiunea în revendicare, care se prescrie în termen de trei ani. Prin urmare, în caz de litigiu, legatarul 
trebuie să dovedească prin orice mijloc de probă că a cerut predarea legatului în termen de şase luni de la data 
deschiderii moştenirii articolele 1414 şi 1481 din Codul civil.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

6.7. Litigii privind 
prelungirea termenului de 
acceptare a moştenirii şi 
recunoaşterea dreptului la 
cota-parte din moştenire.

•	copia certificatului de deces al celui ce 
a lăsat moştenirea;
•	probele care confirmă vocaţia succe-
sorală (copia certificatului de naştere, 
de căsătorie etc);
•	 probele care confirmă că moştenirea 
nu a fost acceptată la termen în mod 
justificat (deplasare în interes de servi-
ciu de lungă durată, boală etc);
•	 actul de inventariere a patrimoniului 
succesoral;
•	 actele care confirmă dreptul de propri-
etate al defunctului asupra bunurilor suc-
cesorale (certificatul de la Organul Ca-
dastral care atestă dreptul de proprietate 
asupra bunurilor imobile, dovezile contu-
rilor băneşti de la instituţiile bancare etc).

•	articolele 1487-1498 din Codul civil;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Marckx v. 
Belgia, 13 iunie 1979; Inze v. Austria, 
28 octombrie 1987; Camp şi Bourimi v. 
Olanda, 3 octombrie 2000; Pla şi Pun-
cernau v. Andorra, 13 iulie 2004; Brau-
er v. Germania, 28 mai 2009; Fabris v. 
Franţa [MC], 7 februarie 2013.
 

Notă:
O regulă generală de dobîndire a succesiunii prevede faptul că, pentru a o dobîndi, moştenitorul testamentar sau 

moştenitorul legal trebuie s-o accepte mai întîi. 
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Acceptarea succesiunii este un act juridic unilateral prin care moştenitorul îşi exprimă voinţa de a primi moşte-
nirea şi, respectiv, de a deveni în viitor proprietarul bunului moştenit. Legea prevede expres termenul de acceptare 
a succesiunii. 

Astfel, conform art. 1517 din Codul civil, termenul de acceptare a succesiunii este de şase luni de la data des-
chiderii ei. Conform art. 58 lit. b) din Legea nr. 1453 din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat, notarul refuză să 
deschidă procedura succesorală în cazul cînd declaraţia de acceptare a succesiunii a fost depusă după expirarea 
termenului stabilit de legislaţie. 

Potrivit art. 1519 din Codul civil, termenul prevăzut la art. 1517 poate fi prelungit de către instanţa de judecată 
cu cel mult şase luni.

Cum trebuie procedat în cazul în care toţi moştenitorii chemaţi la succesiune nu au acceptat succesiunea pe 
parcursul a şase luni de la deschiderea succesiunii? În practică pot exista varii motive care au avut ca efect depăşi-
rea termenului de acceptare a succesiunii. În fiecare caz concret instanţa de judecată va ţine cont de aceste motive. 
Termenul de şase luni prevăzut de art. 1517 din Codul civil, în care persoana cu vocaţie succesorală trebuie să se 
pronunţe cu privire la acceptarea moştenirii este un termen de decădere care nu poate fi suspendat, întrerupt sau 
restabilit. Totodată, potrivit art. 1519 din Codul civil, termenul de acceptare a moştenirii poate fi prelungit cu acordul 
celorlalţi succesori care au acceptat moştenirea, iar în cazul în care aceştia refuză să includă moştenitorul în cer-
cul persoanelor care au acceptat moştenirea, el poate intenta o acţiune de prelungire a termenului de acceptare a 
moştenirii. Având în vedere dispoziţiile art. 1519 alin. (1) din Codul civil, termenul de acceptare a succesiunii poate fi 
prelungit de către instanţa de judecată cu cel mult şase luni de la data cînd au decăzut circumstanţele de imposibili-
tate 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 există alţi moştenitori, moştenirea devine vacantă şi se transmite sta-
tului. Dacă dreptul de a accepta se naşte 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 trei 
luni, ea se prelungeşte cu pînă la trei luni – art. 1518 din Codul civil.
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Din cauza caracterului contradictoriu, acţiunea privind prelungirea termenului de acceptare a moştenirii se exa-
minează în ordinea procedurii contencioase. Instanţa va examina temeinicia circumstanţelor invocate în motivarea 
acţiunii. 

Vor putea constitui circumstanţe temeinice de prelungire a termenului de acceptare a succesiunii: starea de in-
validitate a succesorului, îngrijirea unui membru bolnav al familiei, aflarea în străinătate sau în rîndul forţelor armate, 
tăinuirea faptului deschiderii succesiunii de către ceilalţi moştenitori ş.a. 

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, termen care nu poate depăşi şase 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. 

Aşadar, cererea de prelungire a termenului de acceptare a succesiunii urmează calea unei acţiuni civile şi se 
va examina de către instanţele judecătoreşti în procedură contencioasă. Refuzul notarului de a deschide procedura 
succesorală în cazul cînd declaraţia de acceptare a succesiunii a fost depusă după expirarea termenului stabilit de 
legislaţie nu constituie obiect al acţiunii în contencios administrativ, în sensul art. 3 din Legea contenciosului admi-
nistrativ nr. 793 din 10 februarie 2000.

Dacă moştenirea a fost acceptată de cel puţin încă un moştenitor, instanţa va soluţiona şi litigiul cu privire la re-
cunoaşterea dreptului de proprietate şi stabilirea cotei-părţi ideale, iar patrimoniul succesoral se va partaja la cerere. 

În cazul în care moştenirea le-a fost transmisă altor moştenitori, acţiunea de prelungire a termenului de accep-
tare a moştenirii se intentează împotriva celor dintîi. În situaţia în care reclamantul este unicul moştenitor şi bunurile 
urmează a fi transmise în proprietatea statului, litigiul se va soluţiona prin introducerea statului în proces în calitate 
de intervenient principal. Dacă bunurile au fost transmise prin eliberarea certificatului de succesiune vacantă, acţiu-
nea se va îndrepta împotriva statului în calitate de pîrît, reprezentat de organul fiscal teritorial. Dacă bunurile au fost 
transmise de către notar, conform art. 1555 din Codul civil, în paza unui custode, acesta va fi citat în calitate de pîrît.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

6.8. Cereri privind constatarea 
faptului acceptării succesiunii.

•	copia certificatului de deces al celui care a lă-
sat moştenirea;
•	probele care confirmă vocaţia succesorală a 
reclamantului (copia certificatului de naştere, 
de căsătorie etc.); 
•	actul de inventariere a patrimoniului succeso-
ral;
•	 probele care confirmă acceptarea moştenirii 
prin intrare în posesia bunurilor succesorale.

•	articolele 1516-1519 din Co-
dul civil.

Notă:
Persoanele care au vocaţie la moştenire (moştenitorii legali şi testamentari) dobîndesc calitatea de moştenitori 

prin acceptarea moştenirii – art. 1516 din Codul civil. 
Acceptarea moştenirii se face prin depunerea unei declaraţii la notarul din circumscripţia în care se află locul des-

chiderii 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 indiferent din ce ar consta. 

Prin intrarea în posesiune se înţeleg 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 actele care demonstrează intenţia moştenitorului de a accepta moşteni-
rea. 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, de-
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clararea 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. 

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 dovezi-
lor prezentate, cererea cu privire la constatarea faptului acceptării moştenirii va fi judecată de către instanţă în ordi-
nea procedurii speciale, conform dispoziţiilor din Capitolul XXIV al Codului de procedură civilă al Republicii Moldova. 

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 dispune printr-o încheiere scoaterea cererii de pe rol şi le va 
aduce la cunoştinţă părţilor dreptul lor de a se adresa cu o cerere de chemare în judecată conform procedurii gene-
rale. Moştenirea poate fi acceptată de către moştenitori legali şi testamentari prin depunerea unei declaraţii la notarul 
de la locul deschiderii moştenirii sau prin intrarea în posesiunea patrimoniului succesoral.

În cazul în care notarul refuză eliberarea certificatului de moştenitor pe motiv că moştenitorii care au acceptat 
moştenirea contestă acceptarea moştenirii prin intrarea în posesia bunurilor succesorale de către acesta, moştenito-
rul este în drept să înainteze o acţiune în ordinea procedurii contencioase cu privire la constatarea faptului acceptării 
moştenirii prin intrare în posesiunea bunurilor succesorale, recunoaşterea dreptului la cota din patrimoniul succeso-
ral şi partajarea bunurilor succesorale.

Cererea de constatare a acceptării unei succesiuni şi a locului ei de deschidere va fi examinată în conformitate 
cu art. 281 alin. (2) lit. f) Din Codul de procedură civilă numai în cazul în care notarul nu este în drept să-i elibereze 
petiţionarului certificatul de moştenitor din lipsa sau din insuficienţa documentelor corespunzătoare, necesare pentru 
confirmarea în procedura notarială a faptului de intrare în posesiunea averii succesorale. 

Pronunţînd hotărîrea privind constatarea faptului despre acceptarea succesiunii şi locul de deschidere a succe-
siunii, instanţele judecătoreşti vor avea în vedere dispoziţiile art. 1443 din Codul civil. În funcţie de pretenţie, moşte-
nitorul este în drept: 

- să înainteze acţiune de prelungire a termenului de acceptarea succesiunii în procedura contencioasă;
- să depună cerere de constatare a faptului acceptării unei succesiuni şi a locului ei de deschidere în procedură 

specială.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

6.9. Litigii privind anularea 
certificatului de moştenitor 
şi partajarea patrimoniului 
succesoral.

•	copia certificatului de moştenitor;
•	probele care confirmă că prin emi-
terea certificatului de moştenitor a 
fost încălcat un drept, au fost comise 
erori etc.

•	 articolele 1556-1557 din Codul civil;
•	 Legea cu privire la notariat nr. 1453 
din 8 noiembrie 2002.

Notă:
Potrivit articolelor 1556-1557 din Codul civil, moştenitorii cu vocaţie succesorală îi pot cere notarului din circum-

scripţia în care se află locul deschiderii succesiunii eliberarea certificatului de moştenitor.
Certificatul de moştenitor se eliberează, de regulă, după finalizarea procedurii succesorale şi expirarea termenu-

lui de şase luni de la data deschiderii moştenirii – art. 1557 alin. (1) din Codul civil. După expirarea acestui termen, 
certificatul de moştenitor îi poate fi eliberat oricînd moştenitorului care a acceptat moştenirea, fără acordul celorlalţi 
moştenitori, iar potrivit alin. (2) al art. 1557 din Codul civil, certificatul de moştenitor poate fi eliberat la expirarea 
acestui termen, dacă notarul dispune de probe suficiente că în afara persoanelor care solicită eliberarea certificatului 
de moştenitor nu există alţi moştenitori.

Dacă moştenitorii se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor pentru că au 
fost comise erori privind existenţa unor bunuri şi valoarea lor, iar unele bunuri nu au fost incluse în moştenire ş.a., se 
poate intenta o acţiune în vederea anulării certificatului şi stabilirea drepturilor lor, conform legii.

Concomitent cu cererea de anulare a certificatului de moştenitor poate fi înaintată şi pretenţia cu privire la par-
tajarea bunurilor succesorale.

Acţiunea privind anularea certificatului de moştenitor se prescrie în termen de trei ani.
În cazul anulării certificatului de moştenitor, notarul va elibera un nou certificat de moştenitor.
În scopul dobîndirii actelor care confirmă dreptul de proprietate al defunctului asupra unor bunuri sau al reven-
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dicării unor bunuri succesorale, precum şi în alte cazuri necesare pentru determinarea patrimoniului succesoral, la 
cererea moştenitorului care a acceptat moştenirea, notarul îi poate emite un certificat de calitate moştenitorului care 
nu are valoarea unui certificat de moştenitor – art. 1558 din Codul civil. 

Certificatul care confirmă calitatea de moştenitor poate fi eliberat la data acceptării moştenirii şi este valabil pînă 
la eliberarea certificatului de moştenitor. Refuzul de a elibera certificatul care confirmă calitatea de moştenitor poate 
fi contestat în contencios administrativ. 

Potrivit art. 64 alin. (5) din Legea cu privire la notariat, pînă la eliberarea certificatului de moştenitor legal sau 
testamentar, notarul trebuie să stabilească cercul de persoane care au dreptul la succesiune şi la rezerva succeso-
rală, prevenind moştenitorul despre răspunderea care îi revine pentru tăinuirea existenţei altor moştenitori. Prin cer-
tificatul de moştenitor se concretizează calitatea de moştenitor legal sau testamentar şi componenţa patrimoniului 
succesoral, cu indicarea cotelor succesorale ale fiecărui moştenitor.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

6.10. Litigii privind partajarea 
moştenirii.

•	copia certificatului (certificatelor) de 
moştenitor;
•	 acordul moştenitorilor privind parta-
jarea moştenirii sau, după caz, acor-
dul privind suspendarea partajului.

•	 articolele 1560-1575 din Codul civil;
•	 Jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului: Merger şi 
Cros v. Franţa, 22 decembrie 2004.

Notă:
Potrivit art. 1560 din Codul civil, moştenitorii, prin acord comun, după primirea certificatului de moştenitor, pot 

partaja patrimoniul succesoral, cu excepţia cazurilor în care 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 din Codul civil. 
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Împărţirea făcută fără participarea tuturor comoştenitorilor este lovită de nulitate absolută – art. 365 din Codul civil. 
Acordul privind partajarea bunurilor poate fi declarat nul pentru aceleaşi temeiuri pentru care sunt declarate nule actele 
juridice. Dacă partajarea are ca obiect bunuri imobile, atunci înregistrarea în cadastru se efectuează în temeiul acor-
dului întocmit între moştenitorii care au primit certificate de moştenitor. Neconformitatea cotelor-părţi ideale, indicate 
în certificatul de moştenitor, cu cotele naturale indicate în acordul de partajare nu poate constitui o bază pentru refuzul 
înregistrării drepturilor asupra imobilului obţinut ca urmare a 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 nr. 1543 din 25 februarie 1998. Împărţirea terenului agricol şi a tehnicii agricole 
care se află în gospodăria ţărănească se efectuează în conformitate cu prevederile articolelor 1565-1567 din Codul civil.

Dacă moştenitorul este conceput, dar încă nenăscut, partajul patrimoniului succesoral se va face doar după 
naşterea lui, iar la acordarea certificatului de moştenitor se va ţine cont de interesele acestuia. Partajul efectuat între 
moştenitori pînă sau după naşterea copilului, fără să se ţină cont de interesele acestuia, poate fi contestat în instan-
ţa de drept comun de către autoritatea tutelară, părinţi, înfietori sau tutore. În cazul în care copilul s-a născut mort, 
partajul se efectuează în conformitate cu dispoziţiile generale privind partajarea moştenirii. 

Moştenitorii pot conveni prin acord scris asupra suspendării partajului bunurilor succesorale pe un termen ne-
determinat. În cazul imobilelor, acordul trebuie încheiat în formă autentică şi înscris în registrul bunurilor imobile. din 
motive temeinice, instanţa de judecată poate dispune, la cererea oricărui moştenitor, partajarea succesiunii înainte 
de data indicată în acord. 

Dacă moştenitorii nu au reuşit să ajungă la o înţelegere privind partajul moştenirii, atunci ei pot intenta o acţiune 
privind partajarea moştenirii în instanţa de judecată din circumscripţia în care s-a deschis succesiunea. 

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 activita-
tea fiecărui moştenitor şi de alte circumstanţe concrete – art. 1571 din Codul 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 adjudeca bunul în natură. Spre exemplu, doi moştenitori moştenesc un autocar. 
Unul dintre ei este şofer profesionist, iar celălalt nu dispune de permis de conducere. În acest caz, instanţa îi poate 
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acorda autocarul primului moştenitor, care este şofer profesionist şi deţine licenţă de transport al pasagerilor. La 
cererea moştenitorului care exercită dreptul de preemţiune de a i se 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) din Codul civil. 

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 
acestora; 

b) vînzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînţelegere, la licitaţie şi distribuirea preţului 
către comoştenitori proporţional cu cota-parte a fiecăruia dintre ei – art. 361 alin. (1) din Codul civil.

Hotărîrea de partajare a patrimoniului succesoral poate fi executată fără a fi necesară o altă acţiune în revendicare. 
Dacă hotărîrea de partaj nu a fost executată în termen de trei ani, atunci poate fi intentată o acţiune în revendicare.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

6.11. Litigii privind pretenţiile 
înaintate de creditorii celui care 
a lăsat moştenirea.

•	copia certificatului de deces al celui care a 
lăsat moştenirea;
•	 actele care confirmă datoriile celui care a 
lăsat moştenirea (recipise, hotărîri judecăto-
reşti, contracte etc).

•	 articolele 1544-1551 din Codul 
civil;
•	 Legea cu privire la notariat nr. 
1453 din 8 noiembrie 2002.

Notă:
Potrivit art. 1543 din Codul civil, moştenitorii sunt obligaţi să înştiinţeze creditorii defunctului despre deschiderea 

moştenirii, dacă au cunoştinţă despre datoriile defunctului. Moştenitorii acceptaţi ai moştenirii vor satisface pretenţi-
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ile creditorilor celui ce a lăsat moştenirea proporţional cu cota lor din activul succesoral, cu excepţia situaţiei în care 
defunctul a dispus prin testament achitarea parţială sau totală a datoriilor de către unul dintre moştenitori – art. 1542 
din Codul civil.

Atunci cînd s-a dispus prin testament achitarea parţială a datoriilor de către unul din succesori, restul pasivului 
succesoral se va repartiza proporţional cu cota fiecărui succesor.

Dacă defunctul a avut calitatea de debitor solidar, moştenitorii vor răspunde pentru întreaga datorie, avînd ul-
terior dreptul de regres împotriva codebitorului defunctului – art. 1540 alin. (2) din Codul civil. Moştenitorii satisfac 
creanţele creditorilor printr-o plată unică, dacă acordul dintre moştenitori şi creditori nu prevede altfel. 

De menţionat că termenul de şase luni de înaintare a pretenţiilor către moştenitori începe să curgă din ziua în 
care creditorii au aflat despre deschiderea moştenirii, indiferent de scadenţa acestor pretenţii şi nu din data deschi-
derii moştenirii – art. 1544 alin. (1) din Codul civil. În cazul în care creditorul nu ştia despre deschiderea moştenirii, 
pretenţiile se înaintează în termen de un an de la data la care a început să curgă termenul general de înaintare a 
pretenţiilor – art. 1544 alin. (2) din Codul civil. din art. 1544 alin. (3) din Codul 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 la care intervine scadenţa moştenitorul nu execută obligaţia, atunci creditorul este în drept să 
ceară executarea în termenul general de prescripţie – art. 1546 din Codul civil. 

Având în vedere dispoziţiile articolelor 40 din Codul procedură civilă, 55 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1453 din 8 
noiembrie 2002 cu privire la notariat şi 1544 din Codul civil, creditorul poate înainta pretenţia către moştenitorii celui 
care a lăsat moştenirea chiar şi în cazul în care ei nu au acceptat încă moştenirea. Pretenţia poate fi înaintată direct 
împotriva moştenitorilor sau prin intermediul notarului, precum şi prin intentarea unei acţiuni în instanţa de judecată 
din circumscripţia în care a fost deschisă moştenirea. 

Pretenţiile privind cheltuielile de întreţinere şi tratament din timpul ultimei boli a celui decedat, de achitare a sa-
lariului, a cheltuielilor de înmormîntare, de pază şi administrare a patrimoniului succesoral, precum şi cererile terţilor 
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privind recunoaşterea dreptului de proprietate sau de revendicare a bunurilor sunt prescriptibile extinctiv, fiind apli-
cabil termenul general de prescripţie.

Totodată, 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 suc-
cesoral 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 din Codul civil.
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§7. CAUZE CIVILE CARE DECURG DIN RAPORTURILE JURIDICE DE MUNCĂ

§7.1. LITIGII DE MUNCĂ (CATEGORII GENERALE)

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.1.1. Litigii privind refuzul 
neîntemeiat de angajare. 

•	orice mijloc de probă care confir-
mă refuzul angajatorului (înscrisuri, 
declaraţii ale martorilor, înregistrări 
audio şi/sau video etc).

•	articolele 47, 247, 330 din Codul muncii;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene 
a Drepturilor Omului: Kosiek v. Germania, 
28 august 1986; Glasenapp v. Germania, 28 
august 1986; Leander v. Suedia, 23 martie 
1987; Halford v. Regatul Unit, 25 iunie 1997; 
Thimmenos v. Grecia, 6 aprilie 2000; Alexan-
dridis v. Grecia, 21 februarie 2008; Lombardi 
Vallauri v. Italia, 20 octombrie 2009; Naidin v. 
România, 21 octombrie 2014; 
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 9 din 22 decem-
brie 2014 privind practica judiciară a exami-
nării litigiilor care apar în cadrul încheierii, 
modificării şi încetării contractului individual 
de muncă.

Notă: 
Una din garanţiile instituite în Codul muncii este dreptul fiecărei persoane la muncă şi accesul la un loc de mun-

că. Potrivit art. 47 alin. (1) Codul muncii, este interzis refuzul neîntemeiat de angajare la serviciu, precum şi refuzul 
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care are la bază motivele discriminatorii prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol, şi anume 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. 

De asemenea, solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisă. Potrivit art. 247 alin. (1) din Codul 
muncii, refuzul de angajare şi reducerea cuantumului salariului pentru motive de graviditate sau de existenţă a copii-
lor în vîrstă de pînă la şase ani sunt interzise. Refuzul de angajare a unei femei gravide sau a unei persoane cu copil 
în vîrstă de pînă la şase ani din alte cauze trebuie să fie motivat, angajatorul informînd în scris persoana în cauză în 
decurs de 5 zile calendaristice de la data înregistrării în unitate a cererii de angajare. 

Pe lîngă motivele discriminatorii, crearea de avantaje în angajarea unor persoane în detrimentul altor persoane 
constituie, de asemenea, temeiuri să se considere nelegitim un refuz de angajare. De asemenea, şi refuzul nemo-
tivat de a purta negocieri pe marginea încheierii contractului individual de muncă poate fi apreciat drept un refuz de 
angajare în cîmpul muncii.

Nu este permisă verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi a datelor personale ale candidatului înainte 
de angajare, decît dacă angajarea se face prin concurs. Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, 
la încheierea contractului individual de muncă acestuia i se poate stabili o perioadă de probă, în condiţiile art. 60 din 
Codul muncii.

De asemenea, angajatorul nu este în drept să invoce cerinţe neprevăzute de lege.
Refuzul angajatorului de a angaja se întocmeşte în formă scrisă, cu indicarea datelor prevăzute la art. 49 alin. 

(1) lit. b) din Codul muncii, şi poate fi contestat în instanţa de judecată.
Drept motive întemeiate ale unui refuz de a angaja un solicitant la un loc de muncă pot servi următoarele:
- nerespectarea condiţiilor de vîrstă sau lipsa capacităţii de muncă legală, necesară pentru încheierea unui con-

tract individual de muncă, prevăzută de art. 46 din Codul muncii;
- lipsa unor documentelor necesare solicitantului pentru ocuparea locului de muncă; conform art. 57 alin. (2) 

Codul muncii, angajatorilor li se interzice să solicite de la persoanele care se angajează alte documente decît cele 
prevăzute la alin. (1), precum şi de alte acte legislative. 
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- privarea solicitantului de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a presta anumite activităţi, printr-o hotărîre 
judecătorească;

- lipsa unui loc vacant; 
- lipsa calificării persoanei pentru funcţia în discuţie;
- neîndeplinirea condiţiei stării de sănătate a persoanei, pentru funcţia în discuţie.
De asemenea, există numeroase reglementări care limitează încadrarea în muncă a funcţionariilor publici, a 

cadrelor din învăţămînt şi din medicină. La angajarea în domeniile sănătăţii, alimentaţiei publice, educaţiei şi în alte 
domenii stabilite de actele normative se pot solicita şi teste medicale specifice.

În cazul în care se refuză angajarea pe motiv că candidatul nu a susţinut concursul, instanţa va verifica dacă a 
fost respectată procedura de desfăşurare a concursului.

Dacă se constată că refuzul de angajare este neîntemeiat, instanţa dispune obligarea pîrîtului de a încheia 
contractul individual de muncă cu reclamantul şi emiterea actului respectiv de angajare (ordin, decizie, hotărîre, 
dispoziţie etc.). În acest caz, contractul se consideră încheiat de la data la care angajatorul a refuzat angajarea re-
clamantului în serviciu, iar perioada de la data refuzului pînă la adoptarea hotărîrii se consideră absenţă forţată de la 
serviciu, reclamantul dispunînd de dreptul de a cere plata salariului pentru această perioadă, avînd în vedere salariul 
mediu al funcţiei în care este restabilit. În cazul în care reclamantul era încadrat în cîmpul muncii, el nu dispune de 
dreptul de compensare a salariului.

Dat fiind faptul că refuzul de angajare constituie o modalitate de privare ilegală de dreptul la muncă, reclamantul 
poate solicita şi plata suplimentară pentru fiecare zi de întîrziere, în condiţiile art. 330 alin. (3) din Codul muncii.

Refuzul angajatorului de angajare în serviciu se judecă în ordinea procedurii contencioase, iar în cazul în care 
autoritatea publică refuză angajarea într-o funcţie publică – acţiunea este de competenţa instanţei de contencios 
administrativ.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.1.2. Litigii privind restabilirea în 
serviciu a persoanelor eliberate 
din funcţie din proprie iniţiativă 
(demisie).

•	 copia ordinului de angajare la ser-
viciu a reclamantului;
•	 copia contractului individual de 
muncă;
•	 copia ordinului de concediere;
•	 cererea salariatului de demisie 
şi, după caz, înscrisurile anexate la 
aceasta;
•	 certificatul privind salariul mediu al 
salariatului;
•	 declaraţiile martorilor, înregistrări-
le audio/video. 

•	articolele 81 alin. (1) lit. b) şi 85 din 
Codul muncii;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 9 din 22 
decembrie 2014 privind practica judi-
ciară a examinării litigiilor care apar 
în cadrul încheierii, modificării şi înce-
tării contractului individual de muncă.

Notă:
Potrivit art. 85 alin. (1) din Codul muncii, salariatul are dreptul la demisie din proprie iniţiativă (desfacerea con-

tractului individual de muncă) – cu excepţia prevederii alin.(41), anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere 
scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care 
a fost înregistrată cererea. 

 La examinarea cauzelor care au ca obiect declararea nulităţii actului de demisie, instanţele judecătoreşti vor ve-
rifica, în baza probelor prezentate, modalitatea de exprimare a voinţei salariatului, faptul dacă voinţa exteriorizată în 
cererea de demisie a coincis cu voinţa reală a salariatului (existenţa viciilor de consimţămînt), în special veridicitatea 
unei posibile constrîngeri psihice exercitate asupra salariatului în scopul depunerii cererii respective. În situaţia în 
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care salariatul este minor, instanţa de judecată va avea în vedere gradul de discernămînt al acestuia la exprimarea 
voinţei demisie. 

Astfel, în funcţie de circumstanţele particulare ale cauzei, instanţa de judecată va verifica în ce condiţii a fost 
scrisă cererea de demisie, dacă salariatul a urmărit cu adevărat încetarea raporturile de muncă din proprie dorinţă, 
dacă a existat o presiune din partea angajatorului sau dacă salariatului i s-au creat condiţii nefavorabile pentru a 
depune cererea de demisie, prin încălcarea drepturilor sale.

 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 care confirmă acest drept. 

După expirarea termenelor indicate, salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efec-
tueze achitarea deplină a drepturilor salariale care i se cuvin salariatului şi să-i elibereze carnetul de muncă şi alte 
documente legate de activitatea acestuia în unitate. 

Contractul individual de muncă poate fi desfăcut prin acordul scris al părţilor înainte de expirarea termenelor 
indicate la art. 85 alin. (1), (2) şi (41) din Codul muncii. Pînă la expirarea termenelor indicate la alin. (1), (2) şi (41), 
salariatul are dreptul oricînd să-şi retragă cererea sau să depună o cerere nouă, prin care să o anuleze pe prima. În 
acest caz, angajatorul este în drept să-l elibereze din funcţie pe salariat numai dacă, pînă la retragerea (anularea) 
cererii depuse, a fost încheiat un contract individual de muncă cu un alt salariat în condiţiile Codului muncii. 

Conducătorul unităţii, adjuncţii lui şi contabilul-şef sunt în drept să demisioneze pînă la expirarea duratei contrac-
tului individual de muncă în cazurile stipulate de contract, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, 
cu o lună înainte. 

Dacă, după expirarea termenelor legale de preaviz salariatul nu a fost eliberat din funcţie şi continuă să-şi exer-
cite activitatea fără să-şi reconfirme în scris dorinţa de a desface contractul individual de muncă, eliberarea acestuia 
nu este permisă. 
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Nerespectarea de către salariat a termenului de preaviz şi părăsirea locului de muncă înainte de expirarea ter-
menului constituie abatere disciplinară.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

7.1.3. Modificarea contractului 
individual de muncă (prevederi 
generale).

•	copia ordinului de angajare a re-
clamantului la serviciu; 
•	 copia ordinului privind modifica-
rea contractului de muncă; 
•	actele care dovedesc acordul 
scris al părţilor privind modificările 
contractului individual de muncă;
•	certificatul pivind salariul mediu al 
salariatului în funcţia anterioară;
•	certificatul privind salariul pri-
mit la locul de muncă unde a fost 
transferat. 

•	 articolele 50, 68-74, 95, 104 din Codul 
muncii;
•	 punctele 9-11 din Hotărîrea Plenului 
CSJ nr. 9 din 22 decembrie 2014 privind 
practica judiciară a examinării litigiilor 
care apar în cadrul încheierii, modificării 
şi încetării contractului individual de mun-
că.

Notă: 
Înainte de încheierea sau de modificarea contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa 

persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţio-
nează să le înscrie în contract sau să le modifice. Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării 
sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator în momentul semnării contractului individual de muncă 
sau, după caz, a actului adiţional. Modificarea contractului individual de muncă este permisă doar în conformitate cu 
prevederile legislaţiei muncii.

Se consideră modificare a contractului individual de muncă orice schimbare sau completare care se referă la:
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- durata contractului; 
- specificul muncii (condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase, introducerea clauzelor specifice conform art. 

51 din Codul muncii etc.);
- cuantumul retribuirii muncii;
- regimul de muncă şi de odihnă;
- specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;
- caracterul înlesnirilor şi modul de acordare a lor, dacă sunt prevăzute în contract.
În temeiul art. 49 alin. (2) din Codul muncii, se consideră modificare a contractului individual de muncă orice 

modificare sau completare care vizează cel puţin una dintre clauzele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Codul muncii.
Angajatorul nu dispune de dreptul de a-i cere salariatului prestarea unei munci neprevăzute de contractul indi-

vidual de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 104 alin. (2) din Codul muncii, iar cu acordul salariatului, 
şi în alte cazuri prevăzute la alin. (3) al aceluiaşi articol. Se consideră muncă suplimentară munca prestată în afara 
duratei normale a timpului de muncă prevăzute la art. 95 alin. (2), la art. 96 alin. (2)-(4), la art. 98 alin. (3) şi la art. 
99 alin. (1) din Codul muncii. 

Astfel, impunerea muncii suplimentare poate fi dispusă de angajator fără acordul salariatului:
a) pentru efectuarea lucrărilor necesare pentru apărarea ţării, pentru preîntîmpinarea 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 servi-

ciilor 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 me-
dico-sanitare.

În acelaşi timp, impunerea muncii suplimentare se efectuează de angajator cu acordul scris al salariatului:
a) pentru finalizarea lucrului început care, din cauza unei reţineri neprevăzute legate de condiţiile tehnice ale 

procesului de producţie, nu a putut fi dus pînă la capăt în decursul duratei normale a timpului de muncă, iar întreru-
perea lui poate provoca deteriorarea sau distrugerea bunurilor angajatorului sau ale proprietarului, a patrimoniului 
municipal sau de stat;
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b) pentru efectuarea lucrărilor temporare de reparare şi restabilire a dispozitivelor şi instalaţiilor, dacă deficienţe-
le acestora ar putea provoca încetarea lucrului pentru un timp nedeterminat şi pentru mai multe persoane;

c) pentru efectuarea lucrărilor impuse de apariţia unor circumstanţe care ar putea provoca deteriorarea sau dis-
trugerea bunurilor unităţii, inclusiv a materiei prime, materialelor sau produselor;

d) pentru continuarea muncii în caz de neprezentare a lucrătorului de schimb, dacă munca nu admite întrerupe-
re. În aceste cazuri, angajatorul este obligat să ia măsuri urgente de înlocuire a salariatului respectiv.

Impunerea muncii suplimentare în alte cazuri decît în cele prevăzute de art. 104 alin. (2) şi (3) din Codul muncii 
este permisă doar cu acordul scris al salariatului şi al reprezentanţilor salariaţilor. La solicitarea angajatorului, sala-
riaţii pot presta munca în afara orelor de program, în limita a 120 de ore într-un an calendaristic. În cazurile excepţi-
onale, această limită poate fi extinsă, cu acordul reprezentanţilor salariaţilor, pînă la 240 de ore. 

În acest context, este relevant că, în cazul în care solicită prestarea muncii suplimentare, angajatorul este obligat 
să le asigure salariaţilor condiţii normale de muncă, inclusiv condiţiile necesare privind protecţia şi igiena muncii, iar 
chemarea la muncă suplimentară se efectuează în baza ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) motivat al angajato-
rului, care se aduce la cunoştinţa salariaţilor sub semnătură.

În temeiul art. 105 din Codul muncii, nu este permisă chemarea la muncă suplimentară a salariaţilor în vîrstă de 
pînă la 18 ani, a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediul post natal, precum şi a persoanelor cărora le este 
contraindicată munca suplimentară, conform certificatului medical. Invalizii de gradul I şi II, unul dintre părinţii (tutorele, 
curatorul) care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani sau copii invalizi, persoanele care îmbină concediile pentru îngrijirea 
copilului prevăzute de art. 126 şi 127 alin. (2) din Codul muncii cu activitatea de muncă şi salariaţii care îngrijesc de 
un membru al familiei bolnav, în baza certificatului medical, pot presta muncă suplimentară numai cu acordul lor scris, 
angajatorul fiind obligat să informeze în scris salariaţii menţionaţi despre dreptul lor de a refuza munca suplimentară.

Mai mult, efectuarea muncii suplimentare nu poate avea ca efect majorarea duratei zilnice a timpului de muncă 
peste 12 ore.

Contractul individual de muncă nu poate fi modificat decît printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se 
anexează la contract şi devine parte integrantă a acestuia. 
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Modificarea contractului individual de munca poate avea loc în următoarele cazuri:
1. transferul la un alt loc de muncă;
2. permutarea; 
3. modificarea clauzelor contractului individual de munca prevăzite la art. 68 alin. (2) Codul muncii.
Cu titlu de excepţie se admite modificarea unilaterală de către angajator a contractului individual de muncă doar 

în cazurile şi în condiţiile prevăzute de legislaţia muncii. 
În temeiul art. 69 alin. (1) şi (2) Codul muncii, prin derogare, locul de muncă al salariatului poate fi schimbat 

temporar de către angajator, fără efectuarea modificărilor în contractul individual de muncă, în cazul deplasării sau 
detaşării, conform art. 70 şi 71 din Codul muncii, iar 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.

Acordurile suplimentare de modificare a contractelor individuale de muncă vor fi reflectate prin ordinele (dispo-
ziţiile, deciziile, hotărîrile) administraţiei unităţii. 

Fiind un act subsecvent al contractului individual de muncă şi care a devenit parte integrantă a acestuia, în cazul de-
clarării nulităţii contactului de muncă instanţa judecătorească va constata şi nulitatea acordului adiţional. În situaţia în care 
obiectul acţiunii este acordul adiţional, nulitatea acestuia nu va afecta validitatea contractului individual de muncă iniţial. 

În ceea ce priveşte raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, în temeiul art. 44 din Legea cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158 din 4 iulie 2008, este de reţinut că modificarea raporturilor de 
serviciu se face în interesul serviciului, la cererea funcţionarului public.

Astfel, modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie are loc prin pro-
movare în funcţie şi avansare în trepte de salarizare, detaşare, transfer, interimatul unei funcţii publice de conducere, 
iar modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de conducere de nivel superior are loc prin avansare 
în trepte de salarizare, detaşare sau transfer în interesul serviciului.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.1.4. Litigii privind 
schimbarea temporară a locului 
de muncă (deplasarea în 
interes de serviciu şi detaşarea).

•	copia ordinului de angajare a reclaman-
tului la serviciu; 
•	 copia ordinului privind deplasarea în in-
teres de serviciu sau detaşarea; 
•	copia contractului individual de muncă 
de la locul de bază;
•	copia contractului individual de muncă 
de la locul detaşării;
•	actele care dovedesc acordul scris al 
părţilor;
•	certificatul privind salariul mediu al sala-
riatului din funcţia anterioară;
•	certificatul privind salariul primit de la lo-
cul de muncă unde a fost transferat. 
•	actele care confirmă suportarea de către 
salariat a cheltuielilor de transport şi de ca-
zare, în condiţiile prevăzute de lege sau de 
contractul colectiv de muncă aplicabil.

•	 articolele 50, 69-73, 78, 86 alin. 
(2), art. 174-176, art. 302 din Codul 
muncii;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 
ianuarie 2012 pentru aprobara Re-
gulamentului cu privire la delegarea 
salariaţilor entităţilor din Republica 
Moldova; 
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 9 din 
22 decembrie 2014 privind practica 
judiciară a examinării litigiilor care 
apar în cadrul încheierii, modificării 
şi încetării contractului individual de 
muncă.

Notă:
Schimbarea temporară a locului de muncă (deplasarea în interes de serviciu şi detaşare) poate genera litigii 

legate de durata detaşării sau deplasării, rambursarea cheltuielilor suportate, refuzul de a prelungi detaşarea, cuan-
tumul salariului mai redus comparativ cu cel de bază, propunerea unui loc de muncă inferior celui deţinut pînă la 
schimbarea temporară.
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Deplasarea în interes de serviciu reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, 
a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajato-
rului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod exceptional, prin detaşare se 
poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţămîntul scris al salariatului.

Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia. 
Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în 
condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. 

Astfel, trebuie să se ţină cont de faptul că, potrivit art. 69 alin. (2) din 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. 

Trimiterea salariatului în deplasare în interes de serviciu poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de 
zile calendaristice, în modul şi în condiţiile prevăzute în articolele 174-176 din Codul muncii, iar detaşarea poate fi 
dispusă numai cu acordul scris al salariatului, pentru o perioadă de cel mult un an şi se efectuează în temeiul unui 
contract individual de muncă distinct pe durată determinată. Perioada detaşării poate fi prelungită, prin acordul păr-
ţilor, cu încă cel mult un an. 

Durata maximă a detaşării, pentru şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare este de patru ani, iar pentru 
ceilalţi salariaţi detaşaţi – de trei ani. 

Salariatul detaşat are dreptul la compensarea cheltuielilor de transport şi a celor de cazare, precum şi la o in-
demnizaţie specială în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu contractul colectiv şi/sau cu cel individual de muncă. 

Salariatul va primi salariul la locul de muncă unde va lucra temporar. Astfel, obligaţia de retribuire a muncii pre-
state îi revine unităţii care a dispus detaşarea cu dreptul la acţiune de regres împotriva unităţii în care a fost detaşat 
salariatul. 

Salariatul va beneficia de condiţii mai favorabile: fie din partea angajatorului care a dispus detaşarea, fie din 
partea angajatorului la care este detaşat, dacă condiţiile de salarizare sau timpul de odihnă diferă de cele de care 
beneficia anterior. 
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În cazul în care există divergenţe între cei doi angajatori sau în cazul în care nici unul dintre ei nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile, salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul său de muncă de la care a fost detaşat, de a se îndrepta 
împotriva oricăruia din cei doi angajatori şi de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite

Pentru perioada respectivă de detaşare a salariatului la o altă unitate, contractul individual de muncă se suspen-
dă de către angajator în baza art. 77 alin. (1) lit. e1) din Codul muncii. 

La examinarea litigiilor apărute în legătură cu detaşarea, se vor avea în vedere următoarele: 
- detaşatul dispune de anumite măsuri de protecţie (garanţii) în privinţa menţinerii funcţiei şi a salarizării în con-

formitate cu art. 72 din Codul muncii; 
- se va acorda o diferenţă de salariu, dacă în calitate de detaşat acesta beneficiază de o încadrare superioară; 
- se vor acorda aceleaşi drepturi pecuniare subsecvente, ca în cazul delegării; 
- salariul şi concediul de odihnă se va acorda de către unitatea la care este detaşat, dacă dreptul la concediu 

survine în perioada detaşării; 
- în caz de imposibilitate de plată a unităţii la care a fost detaşat salariatul, obligaţia de retribuire a muncii presta-

te va reveni unităţii care a dispus detaşarea cu dreptul la acţiune de regres împotriva unităţii în care a fost detaşat 
salariatul; 

- răspunderea materială se va stabili de către unitatea la care este detaşat, în cazul în care prejudiciul a fost 
cauzat în perioada detaşării. 

Sancţionarea disciplinară a salariatului se exercită, de regulă, de către unitatea la care acesta este detaşat, cu 
excepţia încetării contractului individual de muncă. 

În cazul în care salariatul nu este de acord cu detaşarea, acesta poate intenta o acţiune de restabilire în funcţie. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.1.5. Transferul nelegitim 
de la locul de muncă.

•	copia ordinului de angajare a reclamantului 
la serviciu; 
•	copia contractului individual de muncă de la 
locul de bază; 
•	copia ordinului privind transferul;
•	copia contractului individual de muncă de la 
locul transferării;
•	actele care dovedesc acordul scris al părţilor;
•	certificatul privind salariul mediu al salariatu-
lui în funcţia anterioară;
•	certificatul privind salariul primit la locul de 
muncă unde a fost transferat;
•	certificatul medical care justifică transferul.

•	 articolele 50, 69, 74 din Codul 
muncii;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 9 din 
22 decembrie 2014 privind practica 
judiciară a examinării litigiilor care 
apar în cadrul încheierii, modificării 
şi încetării contractului individual de 
muncă.

Notă:
Transferul salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu modificarea contractului indi-

vidual de muncă conform art. 68 din Codul muncii, precum şi angajarea prin transferare la 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 alin. (1) Codul muncii). 

Salariatul care, conform certificatului medical, necesită acordarea unei munci mai uşoare urmează a fi transfe-
rat, 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) Codul muncii. 
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) din Codul muncii.
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În caz de transfer în condiţiile menţionate supra, părţile vor opera modificările necesare în contractul individual 
de muncă conform art. 68 din 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.

Transferul salariatului la o altă muncă permanentă poate fi de două feluri:
1. transferul la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiaşi unităţi;
2. angajarea prin transfer permanent la o altă unitate, care se efectueaza prin două operaţiuni: 
- concedierea salariatului de la prima unitate în baza art. 86 alin. (1) lit. u) din Codul muncii; 
- încheierea unui nou contract individual de muncă între salariat şi a doua unitate şi emiterea de către aceasta a 

ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) de angajare. 
În caz de transfer în aceeaşi unitate, contractul individual de muncă se modifică conform art. 74 din Codul muncii. 
Transferul salariatului într-o altă localitate, în cadrul aceleiaşi unităţi, se va realiza numai în cazul dislocării unită-

ţii în altă localitate şi numai cu acordul în scris al salariatului, iar în cazul refuzului exprimat de salariat, acesta poate 
fi concediat în baza art. 86 alin. (1) lit. y) din Codul muncii. 

Teremenul de proba pentru transfer nu se aplica.
Dacă salariatul refuză transferul prin exprimarea voinţei în formă scrisă, acesta poate fi concediat în baza art. 86 

alin. (1) lit. x) din Codul muncii, iar dacă în statul de funcţii sau meserii al unităţii lipseşte un loc de muncă corespun-
zător sau există unul asemenea, dar nu este vacant, salariatul poate fi concediat în baza art. 86 alin. (1) lit. d) Codul 
muncii, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 76 lit. m) Codul muncii. 

De asemenea, salariaţii care, conform certificatului medical, necesită acordarea unei munci mai uşoare, trebuie 
transferaţi de către angajator, cu consimţămîntul scris al acestora, la o altă muncă, care nu le este contraindicată. 
Femeilor gravide şi femeilor care alăptează li se oferă, prin transfer sau permutare, în conformitate cu certificatul me-
dical, o muncă mai uşoară, care exclude influenţa factorilor de producţie nefavorabili, menţinîndu-li-se salariul mediu 
de la locul de muncă precedent. În cazul în care nu au posibilitate să-şi îndeplinească obligaţiile de muncă la locul 
lor de muncă, femeile care au copii în vîrstă de pînă la trei ani sunt transferate, în modul prevăzut de prezentul cod, 
la un alt loc de muncă, menţinîndu-li-se salariul mediu de la locul de muncă precedent pînă cînd copilul împlineşte 
vîrsta de trei ani.
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Dacă salariatul refuză transferul, contractul individual de muncă se desface în conformitate cu prevederile art. 
86 alin. (1) lit. k) din Codul muncii, iar în cazul în care lipseşte un loc de muncă corespunzător, contractul individual 
de muncă va fi desfăcut în temeiul art. 86 alin. (1) lit. d) din Codul muncii.

În mod concomitent, la soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu contestarea transferului, instanţa de judecată 
trebuie să facă distincţie între transfer şi permutare. Nu se consideră transfer şi nu necesită consimţămîntul sala-
riatului permutarea lui în cadrul aceleiaşi unităţi, la un alt loc de muncă, într-o altă subdiviziune a unităţii situată în 
aceeaşi localitate sarcina de a-şi efectua 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.

În cazul în care se va constata că transferul este ilegal, salariatul trebuie reintegrat în funcţia deţinută anterior, cu 
obligarea angajatorului de a repara salariatului integral prejudiciul cauzat – art. 90 din Codul muncii. Salariatul transferat 
nelegitim la o altă muncă sau concediat nelegitim poate fi restabilit la locul de muncă prin hotîrîrea instanţei de judecată. 
Sarcina probei îi revine angajatorului, care trebuie să dovedească temeinicia actului de concediere sau de transfer. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.1.6. Permutarea nelegitimă 
a salariatului.

•	copia ordinului de angajare a reclamantu-
lui la serviciu; 
•	copia ordinului privind permutarea; 
•	copia contractului individual de muncă de 
la locul de bază;
•	actele care dovedesc acordul scris al părţilor;
•	certificatul privind salariul mediu al salari-
atului din funcţia anterioară;
•	certificatul privind salariul primit de la locul 
de muncă unde a fost mutat. 

•	articolele 50, 69, 74 din Codul 
muncii;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 9 din 
22 decembrie 2014 privind practica 
judiciară a examinării litigiilor care 
apar în cadrul încheierii, modifică-
rii şi încetării contractului individual 
de muncă.
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Notă:
Angajatorul îi poate solicita salariatului să-şi presteze munca în cadrul aceleiaşi unităţi, însă într-o altă subdivizi-

une, adică într-o filială sau o reprezentanţă a unităţii – articolele 102-103 din Codul civil, în raza aceleiaşi localităţi, 
în limitele funcţiei, calificării şi specialităţii sau a meseriei deţinute, sau să efectueze aceeaşi muncă la un alt meca-
nism sau mijloc tehnic, în cadrul unităţii sau în una din subdiviziunile acesteia din aceeaşi rază teritorială, fapt care 
echivalează cu o permutare, nu cu un transfer la o altă muncă sau la o altă unitate.

Permutarea se efectuează unilateral prin ordinul angajatorului, fără a fi necesar consimţămîntul salariatului. 
Permutarea este interzisă în cazul în care este contraindicată medical. În situaţia în care se constată, prin cer-

tificat medical eliberat de către instituţia medicală abilitată, că starea salariatului nu mai corespunde exigenţelor 
medicale de ordin fizic sau psihic pentru exercitarea funcţiei sau a meseriei respective, unitatea are obligaţia de a-i 
oferi salariatului o altă muncă mai uşoară, care nu este contraindicată medical – art. 74 alin. (2) din Codul muncii. 

Contraindicaţia poate să rezide într-o boală obişnuită, o boală profesională sau un accident de muncă. 
În caz de permutare, angajatorul emite un ordin (o dispoziţie, o decizie, o hotărîre) care se aduce la cunoştinţa 

salariatului, sub semnătură, în termen de trei zile lucrătoare. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.1.7. Contestarea 
sancţiunilor disciplinare 
(avertisment, mustrare, 
mustrare aspră)

•	copia ordinului de angajare a reclamantului la 
serviciu; 
•	copia ordinului (dispoziţia, decizia, hotărîrea) 
de aplicare a sancţiunii disciplinare;
•	explicaţia scrisă a salariatului cu privire la încăl-
carea ce i se impută; 
•	probele care confirmă faptul şi data comiterii de 
către salariat a încălcării disciplinei de muncă, 

•	  articolele 207-211 din Codul 
muncii;
•	  articolele 56–60 din Legea nr. 
158 din 4 iulie 2008 cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţio-
narului public.
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executarea necorespunzătoare sau neexecuta-
rea obligaţiilor de serviciu;
•	extrasele din tabelul de lucru, graficele, actele, 
facturile, rapoartele, concluziile medicale privind 
starea de ebrietate a salariatului, înscrierile re-
feritoare la absenţa sau întîrzierea nemotivată a 
salariatului la serviciu etc.

Notă: 
Conform art. 9 alin. (2) lit. d) din Codul muncii, salariatul este obligat să respecte disciplina muncii, în caz contrar 

angajatorul putînd să-i aplice o sancţiune.
Codul muncii nu defineşte abaterea disciplinară. Totuşi, există o definiţie în literatura de specialitate: fapta în le-

gătură cu munca, care constă într-o acţiune sau o inacţiune săvîrşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta 
încalcă normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplica-
bil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

 Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvîrşeşte o abatere disci-
plinară sunt, potrivit art. 206 din Codul muncii, următoarele: 

a) avertismentul; 
b) mustrarea; 
c) mustrarea aspră; 
d) concedierea, în temeiurile prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. g)-r) din Codul muncii.
Pentru unele categorii de salariaţi cum sunt funcţionarii publici, se stabileşte, prin lege specială, un alt regim 

sancţionator, care va fi aplicat cu titlu de regim special reglementat expres.
Amenzile disciplinare sunt interzise. Nu este permisă aplicarea amenzilor şi a altor sancţiuni pecuniare pentru 

încălcarea disciplinei muncii.
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La aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul trebuie să ţină cont de gravitatea abaterii disciplinare comise şi 
de alte circumstanţe obiective, altfel spus de respectarea principiului proporţionalităţii. 

Sancţiunea disciplinară se aplică de către organul căruia i se atribuie dreptul de angajare (alegere, confirmare 
sau numire în funcţie) a salariatului respectiv. 

Angajatorul este obligat să-i ceară salariatului o explicaţie scrisă privind fapta comisă pînă la aplicarea sancţiu-
nii disciplinare. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un proces-verbal semnat de către un 
reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor. 

Gravitatea faptei comise de salariat poate determina organizarea unei anchete de serviciu. Obiectul cercetarii 
poate viza determinarea împrejurarilor obiective şi subiective care denotă gradul de pericol social al abaterii şi con-
diţiile în care s-a produs ş.a.

Potrivit art. 207 alin. (1) din Codul muncii, sancţiunea disciplinară se aplică de către organul care l-a angajat în 
funcţie pe salariat, iar în cazul în care salariatul poartă răspundere disciplinară conform statutelor, regulamentelor 
disciplinare sau în temeiul altor acte administrative cu caracter normativ, sancţiunea disciplinară poate fi aplicată şi 
de către organele ierarhic superioare – art. 207 alin. (2) din Codul muncii.

La verificarea legalităţii sancţiunii disciplinare aplicate trebuie să se verifice respectarea termenilor de aplicare a 
acestora. Astfel, sancţiunea disciplinară se aplică imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de 
o lună din ziua constatării ei, fără a se lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul 
de studii sau în concediul medical. Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a şase luni din ziua 
comiterii abaterii disciplinare, iar în urma reviziei sau a controlului activităţii economico-financiare – după expirarea 
a doi ani de la data comiterii. Durata desfăşurării procedurii penale nu se include în termenele indicate. 

Conţinutul ordinului de aplicare a sancţiunii disciplinare va cuprinde în mod obligatoriu: 
a) temeiurile de fapt şi de drept ale aplicării sancţiunii; 
b) termenul în care poate fi contestată sancţiunea; 
c) organul în faţa căruia poate fi contestată sancţiunea. 
Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de sancţionare se comunică salariatului, sub semnătură, în termen de 

cel mult cinci zile lucrătoare de la data emiterii, iar în cazul în care acesta activează într-o subdiviziune interioară a 
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unităţii (filială, reprezentanţă, serviciu deconcentrat etc.) aflată într-o altă localitate – în termen de cel mult 15 zile lu-
crătoare, producînd efecte de la data comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea or-
dinului se fixează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor.

Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să-i ceară în scris salariatului o explicaţie scrisă 
privind fapta comisă. Explicaţia privind fapta comisă poate fi prezentată de către salariat în termen de cinci zile lu-
crătoare de la data solicitării. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un proces-verbal semnat 
de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor.

Mai mult, în funcţie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să organizeze şi o anchetă 
de serviciu, a cărei durată nu poate depăşi o lună. În cadrul anchetei, salariatul are dreptul să-şi explice atitudinea 
şi să-i prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele şi justificările pe care le consideră necesare.

Pentru aceeaşi abatere disciplinară nu se poate aplica decît o singură sancţiune – art. 209 alin. (2) Codul muncii. 
Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a şase luni din ziua comiterii abaterii disciplinare, iar în 
urma reviziei sau a controlului activităţii economico-financiare – după expirarea a doi ani de la data comiterii.

Pentru a examina corect litigiul de muncă apărut, este necesar să se stabilească mai întîi de toate statutul juridic 
al salariatului. Procedura de aplicare a sancţiunii disciplinare în privinţa unui funcţionar public diferă în multe privinţe 
de cea general reglementată de Codul muncii, avînd în vedere statutul şi regimul special al normelor aplicabile, ter-
menul, procedura de contestare şi adresare în instanţa de judecată fiind reglementată prin lege specială.

 Abaterile disciplinare ale funcţionarului public sunt enumerate în art. 57 din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public: 

a) nerespectarea programului de muncă, inclusiv absenţa sau întîrzierea nemotivată la serviciu, ori plecarea 
înainte de termenul stabilit în program, admisă în mod repetat; 

c) intervenţiile în favoarea soluţionării unor cereri în afara cadrului legal; 
d) nerespectarea cerinţelor privind păstrarea secretului de stat sau a confidenţialităţii informaţiilor de care func-

ţionarul public ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiei; 
e) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu, precum şi dispoziţiile conducătorului; 
f) neglijenţa şi/sau tergiversarea, în mod repetat, a îndeplinirii sarcinilor;



– 346 – – 347 –

g) acţiunile care aduc atingere prestigiului autorităţii publice în care activează; 
h) încălcarea normelor de conduită a funcţionarului public; 
i) desfăşurarea în timpul programului de muncă a unor activităţi cu caracter politic; 
j) încălcarea prevederilor referitoare la obligaţii, conflict de interese şi restricţii stabilite prin lege; 
k) încălcarea regulilor de organizare şi desfăşurare a concursului, a regulilor de evaluare a performanţelor pro-

fesionale ale funcţionarilor publici; 
l) alte fapte considerate drept abateri disciplinare în legislaţia din domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. 
Spre deosebire de dispoziţiile art. 206 din Codul muncii, funcţionarului public îi mai pot fi aplicate pentru comite-

rea abaterilor disciplinare şi alte sancţiuni disciplinare cum ar fi suspendarea dreptului de a fi promovat în funcţie în 
decursul unui an şi suspendarea dreptului de a fi avansat în trepte de salarizare pe o perioadă de la unu la doi ani. 

Termenul de aplicare a sancţiunii disciplinare este de cel mult şase luni de la data săvîrşirii abaterii, cu excepţia 
sancţiunii disciplinare pentru încălcarea legislaţiei cu privire la declararea veniturilor şi a proprietăţii şi cu privire la 
conflictul de interese, care se aplică în termen de cel mult şase luni de la data rămînerii definitive a actului prin care 
se constată săvîrşirea abaterii disciplinare.

Legea prevede că înainte de aplicarea sancţiunii disciplinare trebuie urmată procedura cercetării prealabile a 
faptei imputate şi audierea echitabilă a funcţionarului public de către comisia de disciplină, în termen de cel mult o 
lună de la data constatării abaterii. 

Cercetarea prealabilă va fi suspendată pînă la dispunerea neînceperii urmăririi penale, a scoaterii de sub urmări-
re penală ori a încetării urmăririi penale sau pînă la data la care instanţa de judecată dispune achitarea sau încetarea 
procesului penal.

De asemenea, comisia de disciplină este obligată să-i ceară funcţionarului public o explicaţie scrisă privind fapta comisă. 
Actul administrativ cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare se aduce la cunoştinţa funcţionarului public în 

termen de cinci zile de la emitere, sub semnătură. 
La individualizarea sancţiunii disciplinare se vor avea în vedere cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, cir-

cumstanţele în care aceasta a fost săvîrşită, comportamentul funcţionarului public în timpul serviciului, precum şi 
existenţa altor sancţiuni disciplinare al căror termen nu a expirat. 
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§7.2. LITIGII CARE DECURG DIN DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.1. Acţiuni privind 
reintegrarea în funcţie a 
persoanelor concediate pe 
motivul rezultatului 
nesatisfăcător al perioadei 
de probă.

•	 copia ordinului de angajare a reclamantului 
la serviciu; 
•	 copia ordinului de concediere a reclaman-
tului de la serviciu;
•	probele care confirmă temeiurile adminis-
traţiei privitoare la faptul că salariatul nu a 
susţinut termenul de probă (concluzia speci-
aliştilor, actele de control etc);
•	certificatul privind salariul care urmează a fi 
achitat salariatului pentru timpul lucrat efectiv.

•	articolele 60-63, alin. (1) lit. a), 86 
alin. (1) lit. a), 335 din Codul muncii.

Notă: 
Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la încheierea contractului individual de muncă, aces-

tuia i se poate stabili o perioadă de probă de cel mult trei luni şi, respectiv, de cel mult şase luni – în cazul conducăto-
rului unităţii, al adjuncţilor lui, al contabilului-şef şi al altor persoane cu funcţie de răspundere, a căror listă se aprobă 
de către angajator, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor. În cazul angajării muncitorilor necalificaţi, perioada de 
probă se stabileşte ca excepţie şi nu poate depăşi 30 zile calendaristice – art. 60 alin. (1) din Codul muncii.

Cînd soluţionează astfel de litigii, instanţa trebuie să verifice temeinicia concedierii salariatului, existenţa acordu-
lui între părţi cu privire la stabilirea perioadei de probă, existenţa acestei condiţii în contractul individual de muncă şi 
dacă concedierea salariatului s-a făcut de către angajator pînă la expirarea perioadei probă.

În perioada de probă nu se include perioada aflării salariatului în concediu medical şi alte perioade în care acesta 
a lipsit de la serviciu din motive întemeiate, confirmate documentar – art. 60 alin. (2) din Codul muncii.
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De asemenea este necesar să se verifice dacă a fost posibilă stabilirea perioadei de probă în privinţa salariatu-
lui, dacă există temeiuri care motivează juridic calificativul nesatisfăcător al rezultatului perioadei de probă şi dacă 
momentul concedierii se încadrează în intervalul temporal al perioadei de probă. 

Astfel, se interzice aplicarea perioadei de probă în cazul încheierii contractului individual de muncă cu tinerii spe-
cialişti, persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani, persoanele angajate prin concurs, persoanele care au fost transferate 
de la o unitate la alta, femeile gravide, invalizii, persoanele alese în funcţii elective, persoanele angajate în baza unui 
contract individual de muncă cu o durată de pînă la trei luni.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.2. Acţiuni privind 
restabilirea în serviciu a 
salariatului concediat în 
legătură cu lichidarea 
unităţii, reducerea numărului 
sau a statelor de personal din 
unitate. 

•	 copia ordinului de angajare a reclamantului la 
serviciu; 
•	 copia ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) 
motivat din punct de vedere juridic, cu privire la 
lichidarea unităţii ori la reducerea numărului sau 
statelor de personal;
•	 copia ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii);
•	 caracteristica de serviciu a salariatului;
•	 actele care certifică starea familială a salari-
atului şi numărul persoanelor pe care le are la 
întreţinere; 
•	 probele care confirmă dreptul prioritar al sa-
lariatului faţă de ceilalţi angajaţi de a ocupa în 
continuare funcţia deţinută;
•	 certificatul privind salariul mediu al reclamantului;

•	articolele 86, alin. (1) lit. lit. 
b), c), 87, 88, 89, 354-356, 
335 din Codul muncii.
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•	 acordul sindicatului pentru concedierea sala-
riatului;
•	 certificatul care atestă achitarea indemnizaţiei 
de concediere catre salariat;
•	 probele ce confirmă, în cazul transferării sala-
riatului într-o altă funcţie sau o altă unitate, lipsa 
acordului acestuia sau refuzul salariatului ş.a.

Notă: 
Contractul de muncă poate fi desfăcut din iniţiativa angajatorului în cazul lichidării unităţii sau încetării activităţii 

angajatorului persoană fizică, reducerii numărului sau a statelor de personal din unitate – art. 86 alin. (1) lit. b) şi c) 
din Codul muncii.

Prin unitate parte în contractul de muncă se înţelege unitatea care are personalitate juridică şi nu o subdiviziune 
fără personalitate juridică cum ar fi o secţie, situată în aceeaşi sau într-o altă localitate decît localitatea unde îşi are 
sediul unitatea.

Unitatea îşi încetează activitatea prin dizolvare, în temeiurile prevăzute la art. 86 alin. (1) din Codul civil.
Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
Prin urmare, salariatul poate fi concediat în cazul în care se deschide procedura de lichidare a persoanei juridice 

sau în cazul în care angajatorul persoană fizică îşi încetează activitatea, aceste circumstanţe urmînd a fi dovedite 
de către angajator. 

Prevederile art. 86 alin. (1) lit.c) din Codul muncii se aplică întregii unităţi, inclusiv subunităţilor sau subdivizi-
unilor care intră în componenţa sa, deoarece reducerea de personal are în vedere întreaga unitate şi nu numai o 
anumită subunitate sau subdiviziune. Măsura reducerii numărului sau a statelor de personal din unitate se ia în cazul 
în care existenţa unor anumite funcţii nu se mai justifică, desfiinţarea lor constituind o necesitate. Astfel, angajatorul 
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este obligat, în temeiul art. 88 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, să emită un ordin motivat din punct de vedere juridic, 
cu privire la necesitatea obiectivă a lichidării unităţii ori reducerea numărului sau statelor de personal. 

Nu se admite numai schimbarea denumirii funcţiei sau suspendarea ei pe o anumită perioadă pentru înlăturarea 
unor persoane în scopul dea fi înlocuite cu altele. Prin urmare, locul de muncă redus nu poate fi inclus în statele de 
personal în decurs de un an de la data concedierii salariatului care l-a ocupat – art. 88 alin. (3) din Codul muncii.

Totodată, angajatorul este în drept, în limitele profesiilor şi funcţiilor similare, să efectueze regruparea salariaţilor 
şi să transfere un lucrător mai calificat a cărui funcţie se reduce, cu consimţămîntul acestuia, într-o altă funcţie, con-
cediind lucrătorul mai puţin calificat care o ocupă.

Instanţa nu este în drept să discute oportunitatea acestei regrupări şi nici să verifice necesitatea dizolvării unităţii 
sau a reducerii numărului statelor de personal 

În cazul în care se reduc mai multe unităţi similare, salariatul cu o calificare mai înaltă beneficiază de dreptul 
preferenţial de a fi lăsat în funcţie, iar dacă calificarea şi productivitatea muncii este egală, salariaţii care întrunesc 
condiţiile enumerate la art. 183 alin. (2) Codul muncii au dreptul preferenţial de a fi menţinuţi în funcţie, în ordinea 
expusă în această normă legală.

În temeiul art. 88 din Codul muncii, instanţa este obligată să verifice:
- dacă a fost emis ordinul de preaviz şi dacă salariaţii au fost anunţaţi, contra semnătură, cu două luni înainte de 

lichidarea unităţii ori, după caz, de reducere a numărului sau a statelor de personal;
- dacă salariatului i-a fost propus alt loc de muncă;
- dacă salariatului i-a fost acordată o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea 

unui alt loc de muncă;
- dacă angajatorul i-a prezentat agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă informaţia privind persoanele care 

urmează a fi disponibilizate, în modul stabilit, cu două luni înainte de concediere;
- dacă angajatorul a informat despre reorganizarea sau lichidarea unităţii presupune reducerea în masă a locu-

rilor de muncă, cu cel puţin trei luni înainte, organele sindicale şi ramura respectivă şi a iniţiat negocieri în vederea 
respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor;
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- dacă salariatul a fost concediat după expirarea termenului de două luni de la preavizarea salariatului sau dacă 
nu s-a dispus concedierea repetată în decurs de un an pentru aceste motive;

- dacă angajatorul a solicitat acordul organului sindical, în conformitate cu prevederile art. 87 din Codul muncii;
- alte circumstanţe.
Potrivit art. 88 alin. (2) din Codul muncii, termenul de preavizare nu conţine perioada aflării salariatului în conce-

diul anual de odihnă, în concediul de studii şi în concediul medical.
În cazul lichidării unităţii este necesară consultarea prealabilă a organului (organizatorului) sindical din unitate, 

dacă salariatul este membru de sindicat, iar în cazul reducerii numărului sau statelor de personal – acordul organului 
sindical din unitate. Dacă salariatul este conducătorul organizaţiei sindicale în funcţie, atunci se cere acordul pre-
liminar al organului sindical ierarhic superior. Organele sindicale sunt obligate să comunice soluţia luată în termen 
de 10 zile de la data solicitării de către angajator. În caz contrar, se prezumă că organul sindical şi-a dat acordul la 
concedierea salariatului – art. 87 din Codul muncii.

În cazul în care organul sindical refuză să-şi dea acordul privind eliberarea salariatului, instanţa de judecată 
verifică temeinicia acestui refuz.

Avînd în vedere dispoziţiile art. 89 alin. (2) din Codul muncii, salariatul poate fi restabilit în funcţie doar în cazul 
în care, dacă este membru al sindicatului, angajatorul nu a solicitat acordul sindicatului în acest sens.

Dacă angajatorul nu a preavizat salariatul sau dacă l-a concediat înainte de expirarea termenului de două luni de 
preaviz, precum şi în cazurile în care salariatului nu i-a fost acordat o zi pentru căutarea altui loc de muncă, instanţa 
schimbă data concedierii şi dispune plata salariului mediu pentru perioada respectivă, în beneficiul salariatului.

În cazul restabilirii salariatului în funcţie, el dispune de dreptul la repararea prejudiciului cauzat, prevăzut la art. 
90 din Codul muncii.

Salariatul concediat în temeiul art. 86 lit. b) şi c) din Codul muncii dispune de dreptul la indemnizaţie de conce-
diere potrivit prevederilor art. 186 din Codul muncii. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.3. Litigii privind restabilirea în 
serviciu a salariaţilor concediaţi în 
legătură cu constatarea faptului că 
aceştia nu corespund cerinţelor 
funcţiei deţinute sau ale muncii 
prestate din cauza stării lor de 
sănătate, atestate de certificatul 
medical.

•	 copia ordinului de angajare a re-
clamantului la serviciu; 
•	 copia ordinului (dispoziţiei, decizi-
ei, hotărîrii) privind concedierea sa-
lariatului;
•	 actele care atestă caracterul neco-
respunzător al salariatului cu funcţia 
deţinută (certificatul medical, hotă-
rîrea comisiei de atestare, decizia 
Consiliul teritorial pentru determina-
rea dizabilităţii şi capacităţii de mun-
că etc);
•	 copia hotărîrii instanţei de judecată 
prin care salariatul a fost recunoscut 
incapabil sau limitat în capacitate de 
exerciţiu).

•	 articolele 74, 86 alin. (1) lit. d), 
87 alin. (184 alin.(2), lit. a) din 
Codul muncii;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 65 
din 23 ianuarie 2013 cu privire la 
determinarea dizabilităţii şi capa-
cităţii de muncă;
•	 jurisprudenţa relevantă a Curţii 
Europene a Drepturilor Omului: 
I.B. v. Grecia, 3 octombrie 2013;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 9 
din 22 decembrie 2014 privind 
practica judiciară a examinării 
litigiilor care apar în cadrul în-
cheierii, modificării şi încetării 
contractului individual de muncă.

Notă: 
Starea sănătăţii poate constitui un temei de concediere din funcţie dacă capacitatea de muncă a salariatului 

a scăzut considerabil şi îl împiedică să-şi exercite în mod corespunzător a obligaţiile de serviciu sau dacă starea 
sănătăţii nu-i permite să-şi exercite aceste obligaţii, ori aceasta constituie un pericol pentru ceilalţi salariaţi. Starea 
sănătăţii salariatului trebuie confirmată prin certificat medical, iar starea de invaliditate a salariatului trebuie decla-
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rată prin concluzia Consiliului teritorial pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă. La cererea părţilor, 
instanţa poate dispune efectuarea unei expertize medicale.

Pierderea parţială a capacităţii de muncă nu poate servi drept temei de concediere, dacă salariatul îşi exercită în mod 
corespunzător obligaţiile de serviciu şi dacă această muncă nu-i este contraindicată, dată fiind starea sănătăţii sale.

Atingerea de către salariat a vîrstei de pensionare sau pensionarea lui nu poate constitui temei pentru desfa-
cerea contractului de muncă. Însă, în cazul în care din cauza vîrstei înaintate, salariatul nu-şi îndeplineşte, în mod 
corespunzător, obligaţiunile de serviciu, el poate fi concediat în temeiul art. 86 alin. (1) lit. d) din Codul muncii.

În cazul în care salariatul necesită, conform certificatului medical, acordarea unei munci mai uşoare, angajatorul 
este obligat să-l transfere la o altă muncă care nu-i este contraindicată – art. 74 alin. (2) Codul muncii, iar dacă sa-
lariatul refuză noul loc de lucru, el va fi concediat în temeiul art. 86 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.

Nu este permisă concedierea în această bază fără acordul preliminar al comitetului sindical – art.87 alin. (1) 
Codul muncii, şi fără comunicarea unui preaviz către salariat cu cel puţin o lună înainte de concediere – art. 184 
alin. (2) lit. b) Codul muncii. Totodată, administraţia îi va acorda salariatului cel puţin o zi liberă pe săptămînă pentru 
căutarea unui alt loc de muncă – art. 184 alin. (2) din Codul muncii. 

Lipsa comunicării preavizului către salariat şi/sau neacordarea unei zile libere pe săptămînă constituie un temei 
de prelungire a termenului de concediere, dacă nu au fost comise alte încălcări la concedierea salariatului.

În cazul concedierii, salariatul beneficiază, în temeiul art. 86 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, de o indemnizaţie în 
mărimea unui salariu mediu pentru o perioadă de două săptămîni – art. 186 alin. (2) lit. a) din Codul muncii.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.4. Litigii privind restabilirea 
la serviciu a salariatului 
concediat în legătură cu 
constatarea calificării 

•	copia ordinului de angajare a reclamantu-
lui la serviciu; 
•	copia ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotă-
rîrii) privind concedierea salariatului;

•	articolele 86 alin. (1) lit. c), 87, 
186 din Codul muncii;
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insuficiente a acestuia pentru 
funcţia deţinută sau pentru 
munca prestată, confirmată 
prin hotărîrea comisiei de 
atestare. 

•	hotărîrea comisiei de atestare;
•	actele care confirmă refuzul salariatului de 
a fi transferat la o loc de muncă corespun-
zător cu specialitatea sa sau imposibilitatea 
administraţiei de a transfera salariatul la un 
alt loc de muncă (listele unităţilor din orga-
nizaţie);
•	caracteristica de serviciu a salariatului;
•	copia acordului sindicatului privind conce-
dierea;
•	certificatul care atestă achitarea către sa-
lariat a indemnizaţiei de concediere.

•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 9 din 
22 decembrie 2014 privind practica 
judiciară a examinării litigiilor care 
apar în cadrul încheierii, modifică-
rii şi încetării contractului individual 
de muncă.

Notă: 
Prin caracterul necorespunzător al pregătirii salariatului pentru funcţia sau pentru munca prestată, sub raport 

profesional, se are în vedere calificarea insuficientă a salariatului, independentă de conduita culpabilă a acestuia. 
Sub incidenţa acestei noţiuni cad şi persoanele care au capacitate profesională însă, pentru exercitarea acestei 
funcţii, sunt necesare studii speciale, aşa cum prevede legislaţia în materie. Spre exemplu, funcţia de medic o poate 
deţine doar persoana care are studii superioare medicale, iar pentru a deţine funcţia de şofer, salariatul trebuie să 
dispună de permis de conducere. Lipsirea salariatului de permisul de conducere al automobilului sau altui mijloc de 
transport constituie temei pentru concedierea lui, în baza art. 86 alin. (1) lit. e) din Codul muncii.

Nu poate fi concediat pentru calificare insuficientă salariatul care nu are studiile ce nu constituie o condiţie obli-
gatorie pentru exercitarea funcţiei sale.

Calificarea insuficientă pentru funcţia deţinută sau pentru munca prestată poate fi confirmată prin hotărîrea co-
misiei de atestare şi prin alte Mijloacele de probă.
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În cazul în care se stabileşte că salariatul nu îndeplineşte condiţiile funcţiei sau muncii prin hotărîrea comisiei 
de atestare, angajatorul este obligat să-i comunice acestuia un preaviz cu cel puţin o lună înainte de concediere – 
art. 184 alin. (1) lit. b) din Codul muncii, şi să-i acorde salariatului cel puţin o zi liberă pe săptămînă pentru căutarea 
altui loc de muncă. În caz de concediere, salariatul beneficiază de o indemnizaţie de eliberare de mărimea salariului 
mediu pentru două săptămîni. Nu este permisă concedierea din acest motiv fără acordul comitetului sindical – art. 
87 din Codul muncii.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.5. Litigii privind concedierea 
salariatului în legătură cu 
schimbarea proprietarului unităţii 
(cu referire la conducătorul unităţii, 
la adjuncţii săi, la contabilul-şef)

•	copia ordinului de angajare în funcţie;
•	copia ordinului de concediere din func-
ţie; 
•	copia contractului de vînzare-cumpăra-
re a unităţii (întreprinderii ca un complex 
patrimonial) înregistrat la Camera Înre-
gistrării de Stat, actul de transmitere a 
proprietăţii noului proprietar.

•	 articolele 86 alin. (1) lit. f) şi 87 
din Codul muncii; 
•	 articolele 818-822 din Codul 
civil;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 9 
din 22 decembrie 2014 privind 
practica judiciară a examinării 
litigiilor care apar în cadrul în-
cheierii, modificării şi încetării 
contractului individual de muncă.

Notă: 
Concedierea conducătorului unităţii, a adjuncţilor săi şi a contabilului-şef, în legătură cu schimbarea proprietaru-

lui unităţii, poate avea loc de la data transferului proprietăţii, în baza art. 86 alin. (1) lit. f) din Codul muncii. Articolele 
818-822 din Codul civil reglementează vînzarea-cumpărarea întreprinderii (unităţii) ca un complex patrimonial, iar 
dreptului de proprietate asupra întreprinderii trece la cumpărător la data transmiterii întreprinderii în condiţiile art. 
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821 din Codul civil. Acest drept de proprietate născut din încheierea contractului de vînzare-cumpărare autentificat 
la notar trebuie înregistrat imediat la organul cadastral şi la Camera Înregistrării de Stat. 

În cazul în care există mai mulţi coproprietari ai întreprinderii, schimbarea unuia dintre ei, prin înstrăinarea ac-
ţiunilor sau retragerea unui membru din societatea în nume colectiv etc., nu poate constitui temei de concediere a 
persoanelor menţionate.

Dat fiind faptul că legislatorul nu reglementează în ce termen poate concedia noul proprietar aceste persoane, 
termenul de concediere trebuie să fie unul rezonabil, dar nu mai tîrziu de prima zi a şedinţei organului colegial care 
este abilitat cu angajarea şi concedierea conducătorului unităţii, a adjuncţilor săi şi a contabilului-şef.

În acest tip de concedieri nu au importanţă calităţile acestor salariaţi. Totodată, concedierea lor estepermisă doar 
cu consultarea prealabilă a organului sindical, în conformitate cu prevederile art. 87 din Codul muncii.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.6. Litigii privind restabilirea în 
serviciu la cererea salariaţilor care 
au fost concediaţi în legătură cu 
încălcarea repetată, pe parcursul 
unui an, a obligaţiilor de muncă, 
dacă anterior au fost aplicate 
sancţiuni disciplinare

•	copia ordinului de angajare a recla-
mantului la serviciu; 
•	copia ordinelor de aplicare a sancţiu-
nilor disciplinare cu actele suplimentare;
•	 acordul organului sindical;
•	certificatul salariatului despre salariul 
mediu.

•	articolele 86 alin. (1) lit. g), 206-
211 din Codul muncii.

Notă: 
Desfacerea contractului individual de muncă ca sancţiune disciplinară poate avea loc dacă salariatul şi-a încăl-

cat, în mod repetat, pe parcursul unui an, obligaţiile de serviciu prevăzute de contract, de disciplina muncii sau de 
regulamentul intern al unităţii şi dacă acestuia i-au fost aplicate anterior sancţiuni disciplinare.
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Se consideră că salariatul a încălcat repetat disciplina muncii în cazul în care pentru prima încălcare i-a fost 
aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 206 alin. (1) din Codul muncii, iar ulterior salariatul, în decursul anului 
de după aplicarea sancţiunii disciplinare, a mai comis o abatere disciplinară, care constituie temei propriu-zis pentru 
concedierea salariatului în baza art. 86 alin. (1) lit. g) din Codul muncii.

La soluţionarea acestei categorii de dosare instanţa verifică şi legalitatea aplicării primei sancţiuni disciplinare, 
ţinînd cont de prevederile art. 211 din Codul muncii care reglementează valabilitatea sanţiunii disciplinare timp de un 
an din ziua aplicării sale. Totodată, instanţa va stabili dacă prima sancţiune disciplinară nu a fost revocată de către 
angajator.

Dat fiind faptul că concedierea salariatului din acest motiv constituie o sancţiune disciplinară prevăzută la art. 
206 alin. (1) lit.d) din Codul muncii, concedierea salariatului se va efectua cu respectarea prevederilor articolelor 
208-209 din Codul muncii. Astfel, angajatorul este obligat:

- să ceară de la salariat o explicaţie scrisă; refuzul de a prezenta explicaţia trebuie consemnat printr-un pro-
ces-verbal semnat de către reprezentanţii angajatorului şi ai organului sindical;

- să ceară acordul comitetului sindical – art. 87 din Codul muncii;
- să concedieze salariatul în termenele prevăzute la art. 209 din Codul muncii;
- să emită un ordin motivat de concediere despre care trebuie să fie informat salariatul sub semnătură în termen 

de cel mult cinci zile lucrătoare de la data emiterii – art. 210 din Codul muncii.
Instanţa este în drept să stabilească dacă sancţiunea disciplinară aplicată corespunde gravităţii abaterii discipli-

nare săvîrşite. 
Dat fiind faptul că instanţa nu poate aplica sancţiuni disciplinare, în cazul în care va stabili că sancţiunea disci-

plinară nu corespunde gravităţii abaterii disciplinare săvîrşite, ea va declara ordinul ilegal cu restabilirea salariatului 
în funcţie. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.7. Litigii privind restabilirea 
în serviciu la cererea salariaţilor 
care au fost concediaţi în legătură 
cu absenţa fără motive neîntemeiate 
de la lucru mai mult de patru ore 
consecutive în timpul zilei de 
muncă

•	copia ordinului de angajare a reclamantu-
lui la serviciu; 
•	 copia ordinului (dispoziţiei, deciziei, ho-
tărîrii) cu privire la concedierea salariatului;
•	 actele care confirmă sau infirmă absenţa 
de la lucru (acte, rapoarte ş.a.);
•	explicaţia scrisă a salariatului cu privire la 
absenţă;
•	acordul organului sindical privind conce-
dierea;
•	certificatul privind salariul mediu al sala-
riatului. 

•	articolele 86 alin. (1) lit. h), 
206-211 din Codul muncii.

Notă: 
Absenţa fără motive întemeiate de la lucru mai mult de patru ore consecutive în timpul zilei de muncă se con-

sideră o aflare nemotivată a salariatului în afara teritoriului unităţii cu care se află în raport de muncă sau în afara 
teritoriului obiectului în care trebuie să-şi îndeplinească lucrul încredinţat, în conformitate cu oblicaţiile de serviciu.

Absenţă nemotivată de la serviciu se consideră:
- abandonarea de către salariat a locului de muncă, în caz de demisie, pînă la expirarea termenului de 14 zile 

de la data anunţării angajatorului despre aceasta, sau plecarea de la locul de muncă pînă la emiterea ordinului de 
demisie – art. 85 din Codul muncii;

- plecarea în concediu de odihnă, pînă la emiterea de către angajator a ordinului de acordare a concediului de 
odihnă – art. 112 din Codul muncii;
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- beneficierea neautorizată de zilele libere, în cazul în care salariatul a trebuit să lucreze în zilele de repaus sau 
de sărbători – articolele 109 şi 111 din Codul muncii etc.

În cazul absenţei de la serviciu mai mari de patru ore consecutive în decursul unei zile de lucru, nu se ia în calcul 
pauza de masă.

Nu se consideră absenţă nemotivată:
- absenţa de la serviciu pe motiv de boală, confirmată prin documentul medical respectiv;
- absenţa de la serviciu în zilele de repaus pentru exercitarea unor lucrări de amenajare a unităţii;
- absenţa de la serviciu legată de citarea salariatului la sediul organelor de drept;
- alte cazuri care exclud posibilitatea salariatului de a se prezenta la serviciu şi care nu depind de voinţa lui.
Refuzul salariatului transferat la un alt serviciu de a-l îndeplini poate fi considerat absenţă nemotivată, dacă se 

demonstrează că ordinul de transfer este legal şi salariatul nu s-a prezentat la serviciu. În cazul în care salariatul nu-
şi exercită obligaţiile de serviciu, dar continuă să vină la serviciu, nu se poate considera că a lipsit neîntemeiat, însă 
dacă se va constata că a fost transferat sau permutat legal, angajatorul îi poate aplica doar sancţiuni disciplinare, 
inclusiv concedierea, în temeiul art. 86 alin (1) lit. g) din Codul muncii.

Nu este permisă concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical, în concediu de odihnă anu-
al, în concediu de studii, în concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la şase ani, precum şi în perioada 
detaşării, cu excepţia lichidării unităţii – art. 86 alin. (2) din Codul muncii.

Concedierea salariatului în temeiul art. 86 alin. (1) lit. h) din Codul muncii poate avea loc cu respectarea preve-
derilor art.icolelor 207-211 din Codul muncii. Nu poate fi concediat salariatul din acest motiv, fără acordul prealabil al 
organului sindical – art. 87 din Codul muncii.

Refuzul organului sindical de concediere a salariatului poate fi controlat de către instanţa de judecată.
În cazul restabilirii în funcţie a salariatului, el poate cere recuperarea integrală a prejudiciului cauzat – art. 90 din 

Codul muncii.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.8. Litigii privind restabilirea 
în serviciu a salariaţilor care au 
fost concediaţi pe motivul 
prezentării la locul de muncă în 
stare de ebrietate (consum de 
alcool, substanţe narcotice sau 
substanţe toxice). 

•	copia ordinului de angajare a reclamantului 
la serviciu; 
•	copia ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărî-
rii) privind concedierea salariatului; 
•	probele care confirmă prezentarea recla-
mantului la serviciu în stare de ebrietate. 
Certificatul eliberat de instituţia medicală, pro-
cesul-verbal întocmit de reprezentanţii anga-
jatorului şi ai salariatului, precum şi alte probe; 
•	actul care dovedeşte consultarea prealabi-
lă a organului sindical din unitate.

•	articolul 86 alin. (1) lit. i), 87, 
207-211 din Codul muncii.

Notă: 
Prezentarea salariatului la locul de muncă în stare de ebrietate constituie un temei de concediere în baza art. 86 

alin. (1) lit. i) din Codul muncii, dacă acest fapt a avut loc în timpul programului de lucru.
În cazul în care salariatul lucrează fără normă de timp, prezentarea lui în stare de ebrietate la serviciu constituie 

o încălcare.
Faptul că salariatului i-a fost permis să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu în această stare nu prezintă nici o 

importanţă.
Starea de ebrietate poate fi confirmată de către instituţia medicală abilitată sau printr-un proces-verbal, întocmit 

de către o comisie formată dintr-un număr egal de reprezentanţi ai angajatorului şi ai salariaţilor – art. 76 lit. k) din 
Codul muncii.
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Pentru concedierea salariatului din motivul indicat este nevoie de consultarea prealabilă a comitetului sindical – 
art. 87 din Codul muncii.

Concedierea este permisă cu respectarea procedurii stabilite la articolele 207-211 din Codul muncii. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.9. Litigii privind restabilirea în 
serviciu a salariaţilor care au fost 
concediaţi pe motivul săvîrşirii la 
locul de muncă a unei sustrageri 
(inclusiv în proporţii mici) din 
patrimoniul unităţii, fapt stabilit 
prin hotărîrea instanţei de judecată 
sau a organului de competenţa 
căruia ţine aplicarea sancţiunilor 
administrative. 

•	copia ordinului de angajare a recla-
mantului la serviciu; 
•	 copia ordinului (dispoziţiei, deciziei, 
hotărîrii) privind concedierea salariatu-
lui; 
•	 copia hotărîrii definitive a instanţei 
de judecată privind sancţionarea ad-
ministrativă a salariatului sau a orga-
nului de competenţa căruia ţine aplica-
rea sancţiunilor administrative;
•	certificatul privind salariul mediu al 
salariatului.

•	art. 86 alin. (1) lit. j) din Codul 
muncii;
•	Jurisprudenţa relevantă a Cur-
ţii Europene a Drepturilor Omului: 
Köpke v. Germania (dec.), 5 octom-
brie 2010.

Notă: 
Contractul individual de muncă poate fi desfăcut, la iniţiativa angajatorului, în cazul în care salariatul a fost recu-

noscut vinovat de sustragere de bunuri din patrimoniul unităţii, prin sentinţă judecătorească irevocabilă, sau atunci 
cînd a fost recunoscut vinovat de comiterea acestui fapt printr-o hotărîre (ordonanţă) a unui alt organ competent - art. 
86 alin. (1) lit. j) Codul muncii.
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În acest sens, nu are importanţă dacă sustragerea a fost săvîrşită în timpul sau în afara programului de lucru, 
precum şi în ce formă a fost comisă sustragerea (furt, tîlhărie etc.).

Sustragerea bunurilor altor persoane nu constituie un temei de concediere a salariatului în baza art. 86 alin. (1) 
lit. j) Codul muncii.

Concedierea salariatului este permisă cu consultarea prealabilă a organului sindical, dacă salariatul este mem-
bru al comitetului sindical.

Dat fiind faptul că salariatul poate fi concediat în baza acestui temei indiferent de momentul în care a săvîrşit 
sustragerea (în timpul sau în afara programului de lucru), angajatorul poate dispune concedierea salariatului într-un 
termen rezonabil. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.10. Litigii privind restabilirea 
în serviciu a salariaţilor care au 
fost concediaţi pe motivul pierderii 
încrederii angajatorului, date 
fiind acţiunile culpabile ale 
salariatului care administrează 
valori băneşti sau materiale.

•	copia ordinului de angajare a reclamantului 
la serviciu; 
•	copia ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărî-
rii) privind concedierea salariatului; 
•	actele care au determinat pierderea încre-
derii administraţiei faţă de salariat (actele de 
control, datele privind insuficienţa unor bunuri 
materiale, neglijenţa în păstrarea bunurilor);
•	caracteristica de serviciu a salariatului;
•	actul care dovedeşte consultarea prealabilă 
a organului sindical din unitate.

•	articolele 86 alin. (1) lit. k) şi 
87 din Codul muncii.
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Notă: 
Pot fi concediaţi în baza acestui temei salariaţii care administrează sau gestionează nemijlocit valori băneşti sau 

materiale şi care au săvîrşit acţiuni culpabile ce au condus la pierderea încrederii angajatorului în aceştia. De regulă, 
aceste persoane poartă răspundere materială deplină. Totodată, nu are importanţă dacă a fost sau nu încheiat un 
contract de răspundere materială deplină pentru afectarea integrităţii bunurilor cu salariatul.

Pot constitui acţiuni culpabile care conduc la pierderea încrederii: primirea plăţii pentru anumite servicii fără elibe-
rarea bunului sau a altor documente, ridicarea neautorizată a preţurilor, înşelarea cumpărătorilor la cîntar, încălcarea 
regulilor de desfacere a băuturilor alcoolice, existenţa unor neajunsuri după transportul sau descărcarea mărfurilor ş.a.; 
comercializarea medicamentelor fără reţetă, în cazul în care acestea pot fi comercializate doar în bază de reţetă ş.a.

Salariatul poate fi concediat şi în cazul în care a utilizat bunul care i-a fost oferit spre administrare în interes per-
sonal. În acest caz, nu contează dacă i-a fost aplicată vreo sancţiune penală sau administrativă.

În cazul în care salariaţii poartă răspundere colectivă pentru păstrarea, prelucrarea, vînzarea, transportarea sau 
folosirea în procesul muncii a valorilor care le-au fost transmise şi este imposibil să se stabilească vina fiecărui sala-
riat în lipsa bunurilor transmise, atunci angajatorul îşi poate retrage încrederea în toţi aceşti salariaţi şi poate desface 
contractul încheiat în baza art. 86 alin. (1) lit. k) din Codul muncii.

Faptul săvîrşirii acţiunilor culpabile care dau temei pentru retragerea încrederii poate fi dovedit prin orice mijloc de probă.
Dispoziţiile art. 87 din Codul muncii rămîn valabile. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.11. Litigiile privind restabilirea 
în serviciu a cadrelor didactice 
concediate pentru încălcarea 
gravă repetată, pe parcursul 
unui an, a statutului instituţiilor 
de învăţămînt, precum şi a 
cadrelor didactice concediate 
pentru aplicarea de violenţe fizice 
sau psihice faţă de un discipol.

•	 copia ordinului de angajare a reclamantu-
lui la serviciu; 
•	 copia ordinului privind concedierea sala-
riatului; 
•	 certificatul privind salariul mediu al sala-
riatului;
•	copia statutului instituţiei de învăţămînt;
•	actele care demonstreză încalcările statu-
tului instituţiei de învăţămînt;
•	orice probele care demonstrează aplica-
rea violenţei (depoziţii ale martorilor, înre-
gistrări audio/video etc).

•	 articolele 86 alin. (1) lit. lit. l), 
n), 207-211, 301 alin. (1) din Co-
dul muncii.
•	 Codul educaţiei nr. 152 din 17 
iulie 2014.

Notă: 
În temeiul art. 86 alin. (1) lit. l) şi n) din Codul muncii pot fi concediaţi doar salariaţii care ocupă funcţii ştiinţifice 

şi didactice în instituţiile de învăţămînt.
Nu pot fi concediaţi în temeiul acestor prevederi legale salariaţii întreprinderilor (organizaţilor) care nu au statut 

de instituţie de învăţămînt, deşi efectuează cursuri de instruire. Totodată, nu are importanţă dacă instituţia de învă-
ţămînt este acreditată sau nu.

Concedierea în temeiul art. 86 alin. (1) lit. l) din Codul muncii poate avea loc dacă lucrătorul pedagogic a încălcat 
grav, în mod repetat, statutul instituţiei de învăţămînt. Spre exemplu, aplicarea unor metode de instruire interzise de că-
tre Ministerul de resort, neîntocmirea planurilor metodice, refuzul de a participa la cursuri de formare profesională etc.

Concedierea în această bază are loc dacă aceste încălcări au fost comise în repetat, indiferent de faptul dacă 
pentru prima încălcare au fost aplicate sau nu sancţiuni disciplinare.
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Concedierea cadrului didactic în temeiul art. 86 alin. (1) lit. n) Codul muncii poate interveni în cazul în care cadrul 
didactic a aplicat violenţe fizice sau psihice faţă de discipolii săi. Aplicarea violenţelor fizice sau psihice faţă de alte 
persoane, chiar şi în prezenţa discipolilor săi, nu constituie temei pentru concedierea cadrului didactic în temeiul 
legal menţionat. 

Pentru concedierea cadrului didactic în temeiul art. 86 alin. (1) lit. n) din Codul muncii nu are relevanţă dacă au 
fost aplicate măsuri de constrîngere penale sau administrative pentru faptele săvîrşite de către acesta.

Temeiurile menţionate sunt prevăzute şi de art. 301 alin. (1) in Codul muncii ca temeiuri suplimentare de des-
facere a contractului individual de muncă cu cadrele didactice din învăţămînt, iar din acest motiv, la concedierea în 
baza lor, nu este necesară respectarea procedurii şi a termenelor stabilite de articolele 207-211 din Codul muncii. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.12. Litigii privind restabilirea 
în funcţie a conducătorilor 
unităţii (filialei, subdiviziunii), 
a adjuncţilor săi şi a 
contabililor-şefi, concediaţi 
pentru semnarea unui act 
juridic nefondat prin care 
unităţii i-a fost provocat un 
prejudiciu material. 

•	copia ordinului de angajare a reclaman-
tului la serviciu; 
•	 copia ordinului (dispoziţiei, deciziei, ho-
tărîrii) privind concedierea salariatului; 
•	actul/actele juridice semnate de salariat;
•	probele care confirmă provocarea preju-
diciului material unităţii;
•	certificatul privind salariul mediu al sala-
riatului;
•	actul care confirmă consultarea prealabi-
lă cu organul sindical, dacă persoana este 
membră a comitetului sindical. 

•	articolele 86 alin. (1) lit. o) şi 87 din 
Codul muncii.
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Notă: 
În baza art. 86 alin. (1) lit. o) din Codul muncii pot fi concediaţi conducătorii unităţii, filialei sau subdiviziunilor 

acesteia, adjuncţii şi contabilii-şefi sau şefii serviciilor contabile care au semnat un act ce i-a provocat unităţii un 
prejudiciu material.

Conducător poate fi recunoscută persoana împuternicită prin lege, prin statutul unităţii sau prin hotărîrea adună-
rii generale a acţionarilor ( asociaţilor) să exercite funcţii de gestionare operativă a unităţii.

Prin semnarea actelor juridice în sensul prevederilor legale se are în vedere semnarea dispoziţiilor de plată, a 
contractelor de livrare de mărfuri, de înstrăinare, de antrepriză etc.

Pentru concedierea persoanelor enumerate în baza acestui temei este necesar ca acestea să fi semnat actul 
care a produs efectele juridice şi cre a prejudiciat unitatea, independent dacă era sau nu de competenţa lor să sem-
neze actul în discuţie.

Semnarea actului trebuie să fie neintenţionată, pentru că în caz contrar, persoanele enumerate pot fi concediate 
în baza art. 86 alin. (1) lit. j) din Codul muncii pentru sustragerea patrimoniului unităţii.

De asemenea, pentru concedierea acestor persoane în baza temeiului enunţat, trebuie să existe legătura cau-
zală între actul semnat şi producerea prejudiciului material unităţii. 

Dat fiind faptul că în lege nu este stabilit termenul de concediere în baza acestui temei , concedierea poate avea 
loc în termen rezonabil, dar nu mai tîrziu de următoarea şedinţă a organului colegial care l-a desemnat în funcţie de 
la data stabilirii abaterii.

Pentru eliberarea din funcţie se va solicita explicaţia scrisă privind fapta comisă, se va organiza, după caz, an-
cheta de serviciu, iar ordinul (decizia, hotărîrea organului colegial) va trebui motivată.

Persoanele în cauză pot fi concediate cu acordul prealabil al comitetului sindical – art. 87 din Codul muncii.
Provocarea prejudiciului material prin semnarea actelor juridice poate fi confirmată prin orice mijloc de probă. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.13. Litigii privind restabilirea 
în serviciu a salariaţilor care 
îndeplinesc funcţii educative 
concediaţi pentru comiterea 
unei fapte imorale incompatibile 
cu funcţia deţinută.

•	copia ordinului de angajare a reclamantu-
lui la serviciu; 
•	 copia ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotă-
rîrii) privind concedierea salariatului; 
•	actele care dovedesc calitatea funcţiei 
educative ocupate de salariat (fişă de post, 
contract individual de muncă);
•	actele care probează comiterea de că-
tre salariat a unei fapte imorale (actele de 
control, procesele-verbale ale consiliilor 
pedagogice, hotărîrile judecătoreşti privind 
sancţionarea administrativă pentru aplica-
rea leziunilor corporale, concluziile medi-
co-legale, alte documente care dovedesc 
conduita imorală a salariatului la serviciu). 

•	 articolele 86 alin. (1) lit. m) şi 
87 din Codul muncii;
•	 Codul educaţiei nr.152 din 17 
iulie 2014. 

Notă: 
Acest temei poate fi aplicat faţă de salariaţii care îndeplinesc funcţii educative: personalul didactic, ştiinţifico-di-

dactic şi ştiinţific. 
Fapta imorală săvîrşită de persoanele cu funcţii educative poate fi declarată incompatibilă cu funcţia deţinută.
Avînd în vedere dispoziţiile art. 86 alin. (1) lit. m) din Codul muncii, persoana cu funcţii educative poate fi conce-

diată chiar pentru comiterea unei singure fapte imorale incompatibile cu funcţia deţinută.
În această bază, persoana poate fi concediată într-un termen rezonabil, nefiind aplicabile prevederile articolelor 

208-211 din Codul muncii.
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Persoanele în cauză pot fi concediate cu acordul prealabil al comitetului sindical – art. 87 din Codul muncii.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.14. Litigii privind restabilirea 
în funcţie a conducătorilor 
unităţii, adjuncţilor săi şi 
contabililor-şefi, concediaţi 
pentru încălcarea gravă, chiar 
şi o singură dată, a obligaţiilor 
de serviciu.

- copia ordinului de angajare a reclamantului la 
serviciu; 
- copia ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) pri-
vind concedierea salariatului; probele care confir-
mă încălcarea gravă a obligaţiilor de serviciu;
- certificatul privind salariul mediu al salariatului;
- acordul comitetului sindical, dacă salariatul 
este membru de sindicat.

- articolele 86 alin. (1) lit. p) şi 
87 din Codul muncii.

Notă: 
Conducătorul unităţii, adjuncţii şi contabilii-şefi pot fi concediaţi pentru încălcarea gravă, chiar şi o singură dată, 

a obligaţiilor de serviciu. Sub incidenţa acestei prevederi nu cad conducătorii, adjuncţii săi şi contabilii-şefi ai filia-
lelor şi ai altor subdiviziuni. Această concluzie rezultă şi din prevederile art. 86 alin. (1) lit. o) din Codul muncii, care 
prevăd expres că pentru semnarea actului juridic care a prejudiciat unitatea răspund şi conducătorii filialei sau ai 
subdiviziunii unităţii.

La examinarea litigiului, instanţa de judecată va aprecia, avînd în vedere circumstanţele cauzei, dacă încălcarea 
obligaţiilor de serviciu este gravă. Spre exemplu, pot fi considerate încălcare a obligaţiilor de serviciu cazurile de 
abuz în atribuţiile de serviciu. 

Persoanele în cauză pot fi concediate cu acordul prealabil al comitetului sindical, doar dacă sunt membre al 
sindicatului – art. 87 din Codul muncii.

Aceste persoane pot fi concediate în termenele prevăzute de art. 209 din Codul muncii, cu respectarea modului 
de aplicare a sancţiunilor disciplinare prevăzut de art. 208 din Codul muncii. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.15. Litigii privind restabilirea 
în serviciu a salariaţilor care au 
fost concediaţi pentru prezentarea 
la încheierea contractului a unor 
documente false. 

•	copia ordinului de angajare a reclamantu-
lui la serviciu; 
•	 copia ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotă-
rîrii) cu privire la concedierea salariatului; 
•	certificat despre salariul mediu a salariatului;
•	dovada consultării comitetului sindical.

•	articolele 86 alin. (1) lit. r), 57, 
59, 62 din Codul muncii.

Notă: 
Potrivit art. 57 alin. (1) din Codul munci, candidatul trebuie să prezinte la încheierea contractului de muncă ur-

mătoarele documente:
a) buletinul de identitate sau un alt act de identitate;
b) carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor în care persoana se încadrează în cîmpul muncii pentru prima dată 

sau se angajează la o muncă prin cumul,
c) documentele de evidenţă militară-pentru recruţi şi rezervişti;
d) diploma de studii, certificatul de calificare care confirmă pregătirea specială – pentru profesile care necesită 

cunoştinţe sau calităţi speciale;
e) certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
 Angajatorilor li se interzice să solicite de la persoanele pe care le angajează alte documente decît cele menţio-

nate – art. 57 alin. (2) Codul muncii.
Concomitent, angajatorul poate verifica, în prealabil aptitudinile profesionale şi datele personale ale candidatu-

lui, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 62 lit. a)-h) din Codul muncii, precum şi a cazului în care părţile au convenit 
asupra stabilirii unei perioade de probă pentru salariat, potrivit art. 60 din Codul muncii. Prin urmare, angajatorul 
poate solicita informaţii suplimentare în acest sens.
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În cazul în care actele prezentate de către salariat sunt false, angajatorul poate desface contractul individual de 
muncă în temeiul art. 86 alin. (1) lit. r) din Codul muncii.

Identitatea celui care a falsificat documentul nu are importanţă. Totodată, prezentarea documentului trebuie să 
fie făcută de către salariat cu intenţie, în scopul de a fi angajat în funcţia la care pretinde. Dacă salariatul nu a ştiut 
şi nici nu trebuia să ştie că documentul este fals, atunci el nu poate fi concediat în baza acestui temei.

Falsul poate fi cercetat de către instanţa de judecată prin orice mijloc de probă, inclusiv prin efectuarea, la pro-
punerea părţilor, a unei expertize, dacă acţiunile salariatului sau ale persoanei terţe nu conţin elementele constitutive 
ale unei infracţiuni – art. 227 din Codul de procedură civilă. În acest din urmăcaz, falsul se demonstrează prin sen-
tinţa de condamnare a salariatului sau a terţei persoane care a comis falsul.

Pentru prezentarea documentelor false, salariatul poate fi concediat în termenele prevăzute la art. 209 din Codul muncii.
Concedierea în această bază se admite cu consultarea prealabilă a organului sindical. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.2.16. Litigii privind restabilirea 
în serviciu a salariaţilor care au 
fost concediaţi în legătură cu 
restabilirea la locul de muncă, 
conform hotărîrii instanţei de 
judecată, a persoanei care a 
îndeplinit anterior munca 
respectivă, dacă permutarea 
sau transferul salariatului la o 
altă muncă conform prezentului 
cod nu sunt posibile. 

•	copia ordinului de angajare a reclamantului 
la serviciu; 
•	 copia ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărî-
rii) cu privire la concedierea salariatului;
•	copia hotărîrii instanţei de judecată de re-
stabilire în serviciu a salariatului care anteri-
or a fost concediat ilegal;
•	actele care dovedesc faptul că salariatului 
i s-a propus ocuparea unei alte funcţii sau 
care confirmă inexistenţa unui alt loc vacant 
(scrisori, răspunsuri etc.).

•	articolele 86 alin. (1) lit. t), 87 
şi 186 din Codul muncii.
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Notă: 
Concedierea în această bază poate avea loc în cazul în care:
- salariatul ilegal concediat a fost restabilit în funcţia deţinută anterior, conform hotărîrii judecătoreşti;
- salariatul a fost concediat în temeiul art. 82 lit. e) Codul muncii (privare, prin hotărîre judecătorească de dreptul de 

a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate), iar sentinţa a fost anulată ulterior şi salariatul achitat.
Pentru desfacerea contractului de muncă în această bază nu este suficientă existenţa hotărîrilor judecătoreşti menţi-

onate, dar este necesar ca salariatul care a deţinut anterior funcţia să fie numit în aceasta prin ordinul angajatorului.
Concedierea în baza art. 86 alin. (1) lit. t) din Codul muncii poate avea loc cu consultarea prealabilă a organului 

sindical – art. 87 din Codul muncii.
Angajatorul poate concedia salariatul angajat ulterior, în baza art. 86 alin. (1) lit. t) din Codul muncii, numai în 

cazul în care transferul sau permutarea este imposibilă. Dacă angajatorul nu a luat măsuri de transfer sau de per-
mutare a salariatului, atunci concedierea este considerată ilegală.

Salariatul concediat în temeiul art. 86 alin. (1) lit. t) din Codul muncii dispune de dreptul la indemnizaţie de con-
cediere în cuantumul salariului mediu pentru două săptămîni.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ 
material relevant:

7.2.17. Litigii privind restabilirea 
în serviciu a salariatului transferat 
la un alt loc de muncă permanent 
în cadrul aceleiaşi unităţi

•	copia ordinului de angajare a reclamantului la 
serviciu;
•	copia ordinului cu privire la transferul salaria-
tului la un alt loc de muncă;
•	actele care dovedesc că salariatul şi-a înce-
put activitatea la un alt loc de muncă permanent 
unde a fost transferat;
•	actele care dovedesc acordul scris al părţilor.

•	articolele 50, 68, 69, 70, 
71, 74, 86 (1), lit. u) şi y), 
87 din Codul muncii.
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Notă:
Potrivit art. 50 din Codul muncii, angajatorul nu are dreptul să-i ceară salariatului efectuarea unei munci care nu 

este prevăzută în contractul individual de muncă, cu excepţia cazurilor stabilite de lege.
Se consideră că este modificat contractul de muncă în cazurile prevăzute de art. 68 alin. (2) din Codul muncii.
Transferarea salariatului la alt loc de muncă poate fi temporară – articolele 69, 70, 71 din Codul muncii.
Transferul salariatului la un alt loc de muncă poate avea loc doar cu acordul acestuia, cu excepţia trimiterii lui în 

deplasare în interes de serviciu – art. 69 şi 70 din Codul muncii.
Acordul părţilor la transferul salariatului la alt loc permanent, la o altă unitate sau într-o altă localitate împreună 

cu unitatea se încheie în formă scrisă .
În cazul în care salariatul este transferat la un loc de muncă permanent în cadrul unei alte unităţi, angajatorul 

desface contractul de muncă în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) lit. u) din Codul muncii, iar în cazul în care 
salariatul refuză să fie transferat într-o altă localitate împreună cu unitatea, angajatorul desface contractul individual 
de muncă în temeiul art. 86 alin. (1) lit. y) din Codul muncii.

Transferul dintr-o localitate în alta în cadrul uneia şi aceleiaşi unităţi teritorial-administrative nu poate fi conside-
rat drept permutare şi din acest motiv este necesar acordul scris al ambelor părţi.

Dacă în contractul individual de muncă este prevăzut că salariatul îşi va îndeplini obligaţiile de serviciu în obiecte 
diferite, situate în localităţi diferite, permutarea salariatului la un alt obiect, într-o altă localitate, nu necesită acordul 
salariatului. Însă, dacă această clauză nu a fost stabilită în contract, salariatul va putea fi permutat la un alt obiect, 
într-o altă localitate, doar cu acordul lui.

În conformitate cu prevederile art. 164 din Codul muncii, în cazul în care salariatul este transferat la un alt loc de 
muncă permanent cu retribuţie mai mică, în cadrul aceleiaşi unităţi, sau într-o altă localitate, împreună cu unitatea, 
conform art. 74 alin. (1) din Codul muncii, acestuia i se menţine salariul mediu de la locul de muncă precedent timp 
de o lună din ziua transferării, cu respectarea prealabilă a prevederilor art. 68 din Codul muncii. 

La soluţionarea litigiilor cu privire la transferarea la alt loc de muncă trebuie făcută distincţia între transfer şi per-
mutare. Potrivit art. 74 alin. (4) din Codul muncii nu se consideră transfer şi nu necesită consimţămîntul salariatului, 
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permutarea lui în cadrul aceleiaşi unităţi la un alt loc de muncă, într-o altă subdiviziune a unităţii situată în aceeaşi 
localitate, însărcinarea de a îndeplini lucrul la un alt loc de muncă, într-o altă subdiviziune a unităţii situate în aceeaşi 
localitate, însărcinarea de a îndeplini lucrul la un alt mecanism ori agregat în limitele specialităţii, calificării sau func-
ţiei specificate în contractul individual de muncă. În caz de permutare, angajatorul emite un ordin (dispoziţie, decizie, 
hotărîre) care se aduce la cunoştinţa salariatului.

Concedierea salariatului în legătură cu refuzul de a fi transferat într-o altă localitate împreună cu unitatea poate 
avea loc cu consultarea prealabilă a organului sindical din unitate – art. 87 alin. (1) din Codul muncii.
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§7.3. LITIGII DE MUNCĂ PRIVIND REPARAREA PREJUDICIILOR CAUZATE

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.3.1. Litigii privind încasarea 
salariului în caz de neîndeplinire 
a normelor de producţie.

•	actele care confirmă statutul salariatului 
(ordinul de angajare);
•	dovezile care confirmă vina reclaman-
tului sau a angajatorului în îndeplinirea 
normelor de producţie (graficul lunar de 
lucru al salariatului, documente privitor la 
datele de producţie etc);
•	certificatul privitor la stabilirea sistemu-
lui de salarizare a reclamantului (în acord, 
forfetar etc);
•	calculul scris privitor la salariul ce i se 
cuvine salariatului pentru munca prestată.

•	 articolul 161 din Codul muncii;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 11 
din 3 octombrie 2005 cu privire la 
practica aplicării de către instan-
ţele judecătoreşti a legislaţiei care 
reglementează obligaţia uneia din-
tre părţile contractului individual de 
muncă de a repara prejudiciul cau-
zat celeilalte părţi.

Notă:
Norma de producţie reprezintă volumul de muncă exprimat în unitate de producţie şi operaţiunile de producţie 

care trebuie efectuate de către salariat într-o oră, o zi, o lună sau un schimb. Nu se consideră culpă a salariatului 
neîndeplinirea normelor de producţie în cazul în care acestuia nu i s-au asigurat condiţii normale de muncă (de 
exemplu, starea nesatisfăcătoare sau inutilizabilă a maşinilor, utilajelor, dispozitivelor, neasigurarea la timp cu docu-
mentaţie tehnică, calitatea necorespunzătoare a materialelor şi instrumentelor necesare pentru îndeplinirea muncii 
sau neaprovizionarea cu ele, neaprovizionarea la timp cu energie electrică, gaz, precum şi alte surse de alimentaţie 
cu energie, nerespectarea normelor privitoare la protecţia muncii etc.).



– 376 –

La soluţionarea unor astfel de litigii, instanţa de judecată trebuie să verifice dacă reclamantul nu şi-a îndeplinit 
cu adevărat normele de producţie şi dacă persistă vina acestuia.

Dacă neîndeplinirea normelor de producţie a avut loc din culpa angajatorului, atunci retribuirea se face pentru 
munca efectiv prestată, aceasta neputînd fi mai mică decît mărimea unui salariu mediu al salariatului calculat pentru 
această perioadă de timp – art. 161 alin. (1) din Codul muncii.

În caz de neîndeplinire a normelor de producţie fără culpa salariatului sau a angajatorului, salariatului i se plătesc 
cel puţin 2/3 din salariul tarifar. Servesc drept exemple boala salariatului sau calificarea nesatisfăcătoare a salaria-
tului.

În temeiul art. 164 din Codul muncii, în cazul în care salariatul este transferat la o altă muncă permanentă cu 
retribuţie mai mică în cadrul aceleiaşi unităţi sau într-o altă localitate împreună cu unitatea, conform art. 74 alin. (1), 
acestuia i se menţine salariul mediu de la locul de muncă precedent timp de o lună din ziua transferării, cu respec-
tarea prealabilă a prevederilor art. 68 din Codul muncii. 

Gradul de îndeplinire a normelor de producţie se stabilesc de către angajator în baza documentelor primare de 
evidenţă a producţiei finite. În cazul în care angajatorul refuză să-i plătească salariatului salariul din motivul neînde-
plinirii normelor de producţie, salariatul este în drept să se adreseze angajatorului cu cerere scrisă cu privire la plata 
salariului, iar în caz de refuz, să intenteze o acţiune în faţa judecătoriei din raza teritorială a pîrîtului. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.3.2. Litigii privind încasarea 
salariului în caz de producere 
a rebutului

•	 dovezile care confirmă culpa reclamantu-
lui în producerea rebutului la lucrările efec-
tuate (actele privitoare la rebut, documen-
tele acumulate periodic pentru totalitatea 
lucrărilor rebutate, concluziile organelor de 
control etc);

•	articolul 162 din Codul muncii;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 11 
din 3 octombrie 2005 cu privire la 
practica aplicării de către instan-
ţele judecătoreşti a legislaţiei ce 
reglementează obligaţia uneia
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•	certificatul privitor la stabilirea sistemului 
de salarizare a reclamantului (în acord, for-
fetar etc);
•	 calculul scris privitor la salariul care i se cu-
vine salariatului după producerea rebutului.

dintre părţile contractului individu-
al de muncă de a repara prejudi-
ciul cauzat celeilalte părţi.

Notă:
Potrivit art. 162 din Codul muncii, rebutul poate fi total şi parţial.
Rebutul parţial din culpa salariatului se plăteşte în funcţie de gradul de utilitate a produsului, conform unor tarife 

reduse, stabilite prin contractul colectiv de muncă.
Gradul de utilitate a producţiei se stabileşte de către angajator.
Rebutul care nu este produs din culpa salariatului, depistat după preluarea articolelor de către organele tehnice 

de control, este retribuit asemenea articolelor bune, în conformitate cu tarifele şi preţurile existente.
Rebutul total din culpa salariatului nu este retribuit. În afară de aceasta, salariatul poate fi tras la răspundere 

disciplinară şi civilă pentru producerea articolelor cu rebut.
Angajatorul este obligat să ducă evidenţa produselor cu rebut şi să stabilească motivele şi persoanele vinovate, 

precum şi să ia măsuri pentru înlăturarea rebutului.
În cazul în care salariatul consideră că rebutul nu a fost produs din culpa sa ori consideră că poartă o vină par-

ţială, iar angajatorul refuză să-i retribuie munca, atunci salariatul trebuie să-i adreseze angajatorului o cerere scrisă 
privind plata salariului care i se cuvine – art. 332 din Codul muncii.

Dacă salariatul nu este deacord cu ordinul (decizia, hotărîrea) angajatorului, atunci el dispune de dreptul de a se 
adresa în faţa instanţei de judecată din raza domiciliului (sediului) pîrîtului, pentru plata salariului.

Potrivit art. 355 din Codul muncii, acţiunea se intentează în termen de trei ani de la data apariţiei dreptului la 
plata salariului pentru articolele produse cu rebut şi se examinează de către instanţă în cel mult 30 zile calendaristice 
de la data primirii cererii pe rol.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

7.3.3. Litigii privind încasarea 
salariului pentru timpul de 
staţionare şi în caz de însuşire a 
unor noi procese de producţie.

•	copia contractului colectiv de mun-
că;
•	copia contractului individual de 
muncă;
•	înscrisuri care confirmă staţiona-
rea şi timpul de staţionare.

•	articolele 163, 330, 332, 335 din Codul 
muncii;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 11 din 3 oc-
tombrie 2005 cu privire la practica apli-
cării de către instanţele judecătoreşti a 
legislaţiei care reglementează obligaţia 
uneia dintre părţile contractului indivi-
dual de muncă de a repara prejudiciul 
cauzat celeilalte părţi.

Notă:
Staţionarea constituie o întrerupere a timpului de muncă la întreprindere, la subdiviziune sau la locul concret 

de muncă, care poate avea loc din motive obiective cum ar fi: calamităţile naturale, avariile, deconectarea energiei 
electrice, a apei, lipsa de combustibili sau de materie primă, defectarea utilajului şi a agregatelor etc., precum şi din 
motive subiective cum sunt: inacţiunea salariatului, neprezentarea planului, a desenelor etc.

Salariatul dispune de dreptul de a primi salariul în caz de staţionare doar dacă staţionarea a avut loc din culpa 
angajatorului.

Potrivit art. 163 alin. (1) din Codul muncii, salariatul este obligat să anunţe administraţia în scris despre începutul 
staţionării.

În cazul în care salariatul a informat despre începutul staţionării, el dispune de dreptul la salariu în mărime de 
cel puţin 2/3 din salariu tarifar (salariul de funcţie) pe unitatea de timp stabilită, dar nu mai puţin decît cuantumul unui 
salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare – art. 163 alin. (1) 
din Codul muncii.
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În perioada de însuşire a unor procese de producţie, cînd are loc procesul de încercare a utilajului, a agregatelor, a 
aparatelor şi aducerea pînă la capacitatea lor de producţie, staţionarea poate avea loc din motive subiective, astfel că 
administraţia, în dependenţă de aceste motive, poate să-i plătească angajatului pentru staţionare salariul său mediu.

Acţiunea privind plata salariului pentru staţionarea unităţii din vina angajatorului sau însuşirea unor procese noi de 
producţie se intentează de către salariat, în faţa instanţei de drept comun, în termen de cel mult trei ani de la data naşterii 
dreptului respectiv – art. 355 din Codul muncii, cu respectarea procedurii prealabile stabilite de art. 332 din Codul muncii.

În conformitate cu prevederile art. 330 alin. (3) din Codul muncii, salariatul poate solicita suplimentar, pentru 
fiecare zi de întîrziere, plata a cinci la sută din suma neplătită la termen.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.3.4. Litigii privind încasarea 
salariului pentru reţinerea 
carnetului de muncă

•	 actele care confirmă angajarea salariatului;
•	 copia ordinului de concediere al reclaman-
tului (salariatului);
•	 documentele care atestă sau care infirmă 
vina angajatorului în reţinerea carnetului de 
muncă şi data primirii carnetului de muncă de 
către salariat (acte, cererea de eliberare sau 
primire a carnetului de muncă cu semnătura 
reclamantului, telegrame adresate reclaman-
tului etc);
•	 dovezile care confirmă lipsa forţată a recla-
mantului de la serviciu în legătură cu reţine-
rea neîntemeiată a carnetului de muncă;
•	 certificatul privind salariul lunar al salariatului.

•	articolele 66, 151, 330, 332 din 
Codul muncii;
•	Hotărîrea Guvernului nr.1449 
din 24 decembrie 2007 privind 
carnetul de muncă;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 11 
din 3 octombrie 2005 cu privire 
la practica aplicării de către in-
stanţele judecătoreşti a legisla-
ţiei ce reglementează obligaţia 
uneia dintre părţile contractului 
individual de muncă de a repara 
prejudiciul cauzat celeilalte părţi.
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Notă:
Potrivit art. 66 alin. (4) din Codul muncii, în cazul încetării contractului individual de muncă, carnetul de muncă i 

se restituie salariatului din ziua eliberării din serviciu.
Angajatorul este obligat să-i elibereze salariatului concediat carnetul de muncă contra semnătură în fişa perso-

nală, precum şi în registrul evidenţei carnetelor de muncă.
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, de constatare a refuzului de semnare şi implicit de primire a carnetului, 
după care va expedia imediat o scrisoare recomandată cu propunerea de a-i elibera carnetul de muncă.

Dacă salariatul nu este la serviciu în ziua concedierii, angajatorul este obligat să înştiinţeze salariatul prin scri-
soare recomandată despre necesitatea primirii carnetului de muncă. Se admite expedierea prin poştă a carnetului 
de muncă doar cu consimţămîntul salariatului – pct. 35 din Regulamentul privind completarea, păstrarea şi evidenţa 
carnetului de muncă, anexat la Hotărîrea Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007.

În cazul tergiversării eliberării carnetului de muncă din vina angajatorului, salariatului i se plăteşte salariul mediu 
pentru tot timpul absenţei forţate de la lucru, provocate de imposibilitatea angajării la o altă unitate după eliberarea 
din serviciu din motivul lipsei carnetului de muncă – art. 151 din Codul muncii.

Astfel, salariatul este obligat să dovedească că din cauza angajatului a fost în imposibilitate să se angajeze la un 
alt serviciu . În cazul reţinerii carnetului de muncă, salariatul trebuie să-i solicite angajatorului plata salariului mediu 
pentru toată perioada reţinerii carnetului de muncă – art. 332 din Codul muncii.

Dacă nu este de acord cu ordinul angajatorului sau nu a primit răspuns în termen de 10 zile de la data depunerii 
cererii, el este în drept să înainteze o acţiune în instanţa competentă.

Acţiunea de plată a salariului pentru reţinerea carnetului se prescrie în termen de trei ani de la data la care i-a 
fost încălcat dreptul – art. 355 din Codul muncii.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.3.5. Acţiuni privind recuperarea 
prejudiciului material provocat 
de salariat în legătură cu 
exercitarea atribuţiilor de serviciu.

•	 copia ordinului de angajare la ser-
viciu;
•	 copia contractului privind răspun-
derea materială deplină;
•	 în cazul în care există, copia con-
tractului de răspundere materială co-
lectivă;
•	 copia actului de revizie (inventa-
riere);
•	 certificatul privind salariul mediu al 
salariatului;
•	 alte documente care confirmă mă-
rimea prejudiciului cauzat de salariat.

•	 articolele 148, 333-344, 346 din Co-
dul muncii;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26 
aprilie 2004 privind aprobarea modului 
de calculare a salariului mediu;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 11 din 3 
octombrie 2005 cu privire la practica 
aplicării de către instanţele judecă-
toreşti a legislaţiei ce reglementează 
obligaţia uneia dintre părţile contrac-
tului individual de muncă de a repara 
prejudiciul cauzat celeilalte părţi.

Notă:
Salariatul este obligat să repare prejudiciul real provocat angajatorului. Cînd se stabileşte prejudiciul material nu 

se include venitul ratat de angajator ca urmare a faptei săvîrşite de salariat – art. 333 alin.(1) şi (2) din Codul muncii.
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 din Codul muncii sau de alte legi speciale.
Calcularea salariului mediu se face în conformitate cu modul de calculare a salariului, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 426 din 26 aprilie 2004.
Potrivit art. 338 din Codul muncii, salariatul poartă răspundere materială în mărimea deplină a prejudiciului ma-

terial provocat din vina 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 a altor valori care i-au fost transmise pentru păstrare sau în alte scopuri – art. 339 din Codul 
muncii;

- salariatul a primit bunurile şi alte valori spre decontare în baza unei procuri unice sau în baza altor documente 
unice;

- prejudiciul a fost provocat ca urmare a acţiunilor sale intenţionate, stabilite prin hotărîre judecătorească;
- prejudiciul a fost provocat de un salariat aflat în stare de ebrietate, stabilită în modul prevăzut la art. 76 lit. k) 

din Codul muncii;
- prejudiciul a fost provocat prin lipsa, distrugerea sau deteriorarea intenţionată a materialelor, semifabricatelor, 

produselor (producţiei), inclusiv în timpul fabricării lor, precum şi a instrumentelor, a aparatelor de măsurat, a tehnicii 
de calcul, a echipamentului de protecţie şi a altor obiecte pe care unitatea le-a dat salariatului în folosinţă;

- în conformitate cu legislaţia în vigoare, salariatului îi revine răspunderea materială deplină pentru prejudiciul 
provocat angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de muncă;

- prejudiciul a fost provocat în afara exerciţiului funcţiunii.
Salariaţii în vîrstă de pînă la 18 ani poartă răspundere materială limitată la cuantumul prevăzut de art. 336 din 

Codul muncii, cu excepţia situaţiilor în care au provocat prejudiciul intenţionat, fiind în stare de ebrietate sau ca ur-
mare a 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 irevocabilă sau prin ordonanţa (decizia) 
organului competent de încetare a procesului penal pe motive de nereabilitare prin care se dovedeşte provocarea 
de daune materiale angajatorului.

În cazul răspunderii materiale a minorilor pentru prejudiciul provocat angajatorului este exclusă tragerea la răs-
pundere a părinţilor minorilor în vederea reparării prejudiciului care 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.
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Potrivit art. 340 alin. (1) din Codul muncii, în cazul în care salariaţii execută în comun anumite genuri de activitate 
legate de păstrarea, prelucrarea, vînzarea, transportarea sau folosirea în procesul muncii a valorilor transmise şi nu 
este posibilă delimitarea răspunderii materiale a fiecărui salariat şi încheierea cu aceştia a unui contract cu privire la 
răspundere materială individuală deplină, poate fi instituită răspunderea materială colectivă.

Răspunderea materială colectivă se instituie de către angajator de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, iar 
acest fapt trebuie semnat de către toţi membrii colectivului în contract.

Membrii colectivului sunt exoneraţi de răspundere materială dacă se va constata că dauna a fost provocată fără 
vinovăţia lor sau au fost depistate persoanele vinovate de provocarea prejudiciului.

Dacă membrii colectivului au stabilit de comun acord gradul de vinovăţie şi cuantumul sumei prejudiciului aferent 
fiecăruia pentru reparaţie, se va încheia un acord între colectiv şi angajator. În caz contrar, prejudiciul se va stabili de 
către instanţă, în dependenţă de gradul de vinovăţie a fiecărui salariat - art. 340 alin. (4) din Codul muncii. 

Prejudiciul material provocat angajatorului din vina salariatului poate fi reparat prin emiterea de către angajator a 
unui ordin (dispoziţii, decizii, hotărîri) de reţinere din salariul angajatului, dacă nu a expirat termenul de o lună de la 
data stabilirii prejudiciului – art. 344 alin. (1) din Codul civil. Deasemenea, prin ordin pot fi dispuse reţineri din salariu 
pentru achitarea datoriilor, adică pentru restituirea avansului eliberat salariatului, pentru restituirea sumelor plătite în 
plus ca urmare a comiterii unor greşeli de calcul, pentru acoperirea avansului neachitat şi nerestituit la timp, eliberat 
pentru deplasare în interes de serviciu sau transferare într-o altă localitate ori pentru necesităţi gospodăreşti, dacă 
salariatul nu contestă temeiul şi cuantumul reţinerilor – art. 148 alin. (1) din Codul muncii. Ordinul se emite în termen 
de o lună din ziua expirării termenului stabilit pentru restituirea avansului sau pentru achitarea datoriei, din ziua efec-
tuării plăţii greşit calculate ori a constatării prejudiciului material. După expirarea acestui termen, angajatorul poate 
intenta doar acţiune în instanţa de drept comun.

Acţiunea privind repararea prejudiciului material se intentează în termen de un an, care curge de la data indicată 
în art. 148 alin. (3) şi art. 344 alin. (4) din Codul muncii.

Potrivit prevederilor art. 346 din Codul muncii, instanţa poate micşora mărimea prejudiciului ce urmează a fi 
reparat de către salariat, ţinînd cont de gradul şi forma vinovăţiei sale, precum şi de circumstanţele concrete şi de 
situaţia materială a acestuia.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7.3.6. Acţiuni privind recuperarea 
prejudiciului material provocat de 
către salariat unor terţe persoane.

•	actele care confirmă statutul de sala-
riat (ordinul de angajare);
•	copia hotărîrii (sentinţei) de recupe-
rare a prejudiciului de către angajator;
•	certificatul care confirmă că suma în-
casată a fost transmisă terţei persoa-
ne;
•	 certificatul privind salariul mediu al 
salariatului.

- articolele 336-344 din Codul mun-
cii;
- art. 1415 din Codul civil;
- Hotărîrea Plenului CSJ nr. 11 din 3 
octombrie 2005 cu privire la practi-
ca aplicării de către instanţele jude-
cătoreşti a legislaţiei ce reglemen-
tează obligaţia uneia dintre părţile 
contractului individual de muncă de 
a repara prejudiciul cauzat celeilalte 
părţi.

Notă:
Dacă în perioada exercitării atribuţiilor de serviciu salariatul a provocat un prejudiciu unor terţe persoane, iar 

acest prejudiciu este recuperat de către angajator, atunci angajatorul poate intenta o acţiune în regres privind recu-
perarea prejudiciului împotriva salariatului.

Dreptul la înaintarea acţiunii în regres se naşte de la data recuperării depline a prejudiciului de către angajator 
şi tot de la această dată începe să curgă şi termenul de înaintare a acţiunii.

Prejudiciul material provocat de salariat unor terţe persoane poate fi recuperat, prin acţiunea în regeres, în limita 
salariului mediu sau a salariului deplin, conform prevederilor articolelor 336-344 şi 346 din Codul muncii.
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§8. CAUZE CIVILE PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

8.1. Acţiuni privind contestarea 
deciziei de stabilire a dreptului 
la pensie sau de respingere a 
cererii de pensionare, privind 
contestarea reţinerilor din 
pensie şi acţiunile pentru 
încasarea sumelor plătite în 
plus.

•	 deciziile CTAS privind stabilirea 
dreptului la pensie sau respingerea 
cererii de pensionare şi cele care vi-
zează alte pretinse drepturi legatede 
dreptul la pensie contestate (de exem-
plu, respingerea cererii de recalculare 
a pensiei dobîndite, de reexaminare a 
dreptului la pensie etc);
•	 informaţiile şi documentele din Re-
gistrul de stat al evidenţei individuale 
în sistemul public de asigurări sociale, 
care ţin de Casa Naţională de Asigu-
rări Sociale;
•	 dovada stagiului de cotizare, care 
se face în baza datelor din codul per-
sonal, gestionat în conformitate cu Le-
gea privind sistemul public de asigu-
rări sociale;
•	 copia declaraţiei de asigurare;

•	Legea privind pensiile de asigurări soci-
ale de stat nr. 156 din 14 octombrie 1998;
•	Legea privind sistemul public de asi-
gurări sociale nr. 489 din 8 iulie 1999; 
•	Legea cu privire la fondurile nestatale 
de pensii nr. 329 din 25 martie 1999;
•	Legea asigurării cu pensii a militarilor 
şi a persoanelor din corpul de comandă 
şi din trupele organelor afacerilor inter-
ne nr. 1544 din 23 iunie 1993 (alte legi 
speciale care vizează anumite categorii 
de salariaţi, cum ar fi Legea cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public nr. 158 din 4 iulie 2008);
•	Legea privind incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi nr. 60 din 30 
martie 2012;
•	Legea privind bugetul asigurărilor so-
ciale pe anul 2015 nr. 73 din 12 apri-
lie 2015 (legile de această categorie 
adoptate în fiecare an);
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•	 copia certificată a contractului indivi-
dual de asigurare, pentru persoanele 
care revendică dreptul la pensie, dar 
care nu sunt asigurate obligatoriu prin 
efectul legii;
•	copia certificată a buletinului de 
identitate care atestă vîrsta persoanei;
•	 copia certificată a carnetului de 
muncă, precum şi copiile următoarelor 
acte din cadrul dosarului de pensie de 
la CTAS:
- documentele care confirmă stagiul 
de cotizare (adeverinţe, extrase din 
ordine sau dispoziţii etc.);
- certificatul privind salariul pe ultimii 
15 ani de muncă parcurşi pînă la 1 ia-
nuarie 1999;
- certificatul privind salariul pe toată peri-
oada de muncă de după 1 ianuarie1999;
- adeverinţa de naştere a copilului 
(pentru confirmarea perioadei de în-
grijirea copilului pînă la trei ani);
- livretul militar sau adeverinţa elibera-
tă de Centrul Militar de la locul de trai 
pentru confirmarea perioadei de înde-
plinire a serviciului militar în termen;

•	Hotărîrea Guvernului nr. 78 din 21 fe-
bruarie 1994 cu privire la modul de cal-
culare a vechimii în muncă, stabilire şi 
plată a pensiilor şi indemnizaţiilor milita-
rilor, persoanelor din corpul de coman-
dă şi din trupele organelor afacerilor in-
terne, colaboratorilor Centrului Naţional 
Anticorupţie şi sistemului penitenciar;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 328 din 19 
martie 2008 pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la modul de calculare 
a pensiilor de asigurări sociale de stat;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 937 din 13 no-
iembrie 2014 cu privire la aprobarea Statu-
tului Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 15 au-
gust 2006 pentru aprobarea Regulamen-
tului privind modul de plată a pensiilor 
stabilite în sistemul public de asigurări so-
ciale de stat şi alocaţiilor sociale de stat;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 822 din 15 de-
cembrie 1992 cu privire la aprobarea Lis-
tei nr. 1 a unităţilor de producţie, lucrărilor, 
profesiilor, funcţiilor şi indicilor, în temeiul 
cărora se acordă dreptul la pensie pentru 
limită de vîrstă în condiţii avantajoase;
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- diploma de absolvire a instituţiei de 
învăţămînt superior de zi (pentru stu-
diile de pînă la 1 ianuarie 1999);
•	 decizia Consiliului de Expertiză Me-
dicală a Vitalităţii cu privire la stabilirea 
stării de invaliditate, a cauzelor, gradu-
lui şi timpul apariţiei ei;
•	 certificatul de deces al întreţinăto-
rului; dovada calităţii de pensionar a 
acestuia sau a îndeplinirii condiţiilor 
pentru primirea unei pensii la momen-
tul decesului etc.

•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Gaygusuz 
v. Austria, 16 septembrie 1996; Skor-
kiewicz v. Polonia (dec.), 1 iunie 1999; 
Jankovic v. Croaţia (dec.), 12 octombrie 
2000; Blanco Callejas v. Spania (dec.), 
18 iunie 2002; Kjartan Ásmundsson v. 
Islanda, 12 octombrie 2004; Jahn şi alţii 
v. Germania [MC], 30 iunie 2005; Dra-
on v. Franţa [MC], 6 octombrie 2005; 
Andrejeva vs. Letonia din 18 februa-
rie 2009; Huc v. România şi Germania 
(dec.), 1decembrie 2009; Hasani v. Cro-
aţia (dec.), 30 septembrie 2010; Maggio 
şi alţii v. Italia, 31 mai 2011; Stummer v. 
Austria [MC], 7 iulie 2011; Frimu şi al-
ţii v. România (dec.), 7 februarie 2012; 
Khoniakina v. Georgia, 19 iunie 2012; 
Koufaki şi Adedy v. Grecia (dec.), 7 mai 
2013; Da Conceição Mateus şi Santos 
Januário v. Portugalia (dec.), 8 octom-
brie 2013; da Silva Carvalho Rico v. 
Portugalia (dec.), 1 septembrie 2015;
•	Recomandarea CSJ nr. 25 privind ca-
litatea pîrîtului în litigiile despre dreptul 
la pensie;
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•	Avizul consultativ al Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie nr. 4ac-16/14 cu 
privire la modul de aplicare a pct. 8 lit. 
d) din Hotărîrea Guvernului nr. 78 din 
21.02.1994 cu privire la modul de cal-
culare a vechimii în muncă, stabilirea şi 
plata pensiilor şi indemnizaţiilor militari-
lor, persoanelor din corpul de comandă 
şi din trupele organelor afacerilor in-
terne, colaboratorilor Centrului pentru 
Combaterea Crimelor economice şi Co-
rupţiei şi a sistemului penitenciar;
•	Avizul consultativ al Plenului Curţii Su-
preme de Justiţie nr. 4ac-15/13 cu privi-
re la modul de punere în aplicare a Legii 
privind pensiile de asigurări sociale de 
stat nr. 156 din 14.10.1998 şi a art. 32 
alin. (1) din Legea cu privire la statutul 
judecătorului, în ceea ce priveşte moda-
litatea de calcul a pensiei judecătorului.

Notă:
Conform art. 2 din Legea nr. 489 din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, dreptul la asigurări 

sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile legii, prin sistemul public de asigurări sociale.
Trebuie făcută distincţia între asigurarea socială obligatorie şi cea facultativă, iar în acest context subliniem că 

art. 4 din legea menţionată mai sus prevede expres şi limitativ categoriile de persoane asigurate obligatoriu prin 
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efectul legii. În sistemul public se pot asigura pe bază de contract individual, în condiţiile Legii nr. 489 din 8 iulie 1999, 
şi categoriile de persoane care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 4. 

Persoanele care nu fac parte din categoriile citate nu beneficiază de prestaţiile de asigurări sociale care li se cuvin 
persoanelor asigurate, cererile acestor subiecte trebuind respinse ca neîntemeiate, cu excepţiile prevăzute de legislaţie.

Evidenţa persoanelor fizice şi juridice contribuabile la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi informaţia 
despre beneficiarii de prestaţii de asigurări sociale se regăsesc în Registrul de stat al evidenţei individuale în siste-
mul public de asigurări sociale, care se ţine de Casa Naţională de Asigurări Sociale, instanţele de judecată trebuind 
să ţină cont de faptul că datele şi documentele din acest registru fac parte din categoria informaţiei confidenţiale.

Dreptul la pensie face parte din categoria prestaţiilor de asigurări sociale, şi constituie un drept garantat şi pro-
tejat atît de normele de drept naţional, cît şi de reglementările internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
În special Curtea Europeană a Drepturilor Omului califică pensia ca fiind un ,,bun”, iar limitarea disproporţionată a 
acesteiaconstituie o privare de proprietate în sensul art.1din Protocolul nr. 1 la Convenţia, iar uneori o discriminare în 
sensul art. 1 din Protocolul nr. 12.

Avînd în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale 
de stat, în sistemul public de asigurări sociale există următoarele categorii de pensii: pentru limită de vîrstă, de inva-
liditate şi de urmaş. Capitolul VI al Legii reglementează a patra categorie a ,,pensiilor speciale”. 

În cazul în care persoana asigurată îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea mai multor categorii de pensii, el poa-
te opta doar pentru una singură, nefiind în drept de a cumula două categorii de pensie, iar dacă are deja calitatea de 
pensionar în baza unei anumitecategorii, întrunind, între timp, condiţiile pentru o altă categorie de pensie, acestuia i 
se acordă această pensie de la data depunerii cererii şi documentelor necesare doveditoare.

La examinarea litigiilor privind dreptul la pensia de vîrstă trebuie verificată respectarea a două condiţii cumulati-
ve: vîrsta şi stagiul de cotizare. 

Se va ţine cont de faptul că stagiul de cotizare în sistemul public însumează doar perioadele contributive. Tot-
odată, art. 5 alin. (2) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 prevede patru perioade necontributive, care se vor 
include în stagiul de cotizare, iar pentru perioada de pînă la 1 ianuarie 1999 în stagiul de cotizare vor intra şi unele 
perioade necontributive, prevăzute de art. 50 din Legea citată.
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Instanţele de judecată nu vor reţine certificatele de salariu eliberate de angajatori cu privire la salariile angajaţi-
lor, chiar dacă acestea atestă că a fost reţinută cota de asigurare, în cazul în care contribuţia de asigurări sociale la 
bugetul asigurărilor sociale nu a fost virată în contul fondului de asigurări sociale al CNAS. 

De asemenea, nu este relevantă din punct de vedere juridic informaţia angajatorului care atestă contribuţia 
enunţată a salariatului, dacă angajatorul nu s-a înregistrat la Casa Teritorială de Asigurări Sociale ca plătitor la bu-
getul asigurărilor sociale de stat. 

Se va face distincţie între pensia de vîrstă integrală, parţială sau minimă, în modul în care aceste categorii sunt 
reglementate de Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998.

În cazul în care, la împlinirea vîrstei legale de pensionare, persoana nu îndeplineşte condiţiile stagiului total de 
cotizare, dar confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani, aceasta va obţine dreptul la pensie parţială, calculată 
proporţional cu numărul de ani de cotizare.

La examinarea litigiilor privind pensia de invaliditate, instanţa de judecată va avea în vedere că, în acest caz, 
legea stabileşte un alt stagiu de cotizare raportat la o anumită vîrstă, care trebuie confirmat pentru ca persoana să 
beneficieze de pensia de invaliditate, conform art. 20 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156 
din 14 octombrie 1998.

În cazul transferului de la pensia de invaliditate cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională, 
de îndeplinirea serviciului militar în termen sau de o boală din copilărie la pensia de invaliditate cauzată de o boală 
obişnuită, stagiul de cotizare necesar se va stabili în raport cu vîrsta de la data constatării iniţiale a invalidităţii, şi 
numai dacă persoanele menţionate nu au realizat stagiul de cotizare necesar pînă la data constatării iniţiale a in-
validităţii. Stagiul de cotizare necesar se stabileşte în raport cu vîrsta, la data adresării pentru stabilirea pensiei de 
invaliditate cauzată de o boală obişnuită

Pensia de urmaş se va stabili în situaţiile în care întreţinătorul era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru 
primirea unei pensii, neavînd relevanţă juridică dacă persoana decedată a depus sau nu cererea de calculare a 
pensiei la CTAS. 

Dreptul la pensie este impresriptibil, legea stabilind doar termenele de acordare a acestor drepturi – art. 32 din 
Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998. 
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Pensia se acordă la cererea persoanei care a obţinut dreptul la pensie, a tutorelui (curatorului) acesteia, cu ane-
xarea actelor necesare, şi se va depune exclusiv la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului. 

Acordarea drepturilor la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face printr-o decizie emisă de organul 
teritorial de asigurări sociale şi semnată de conducătorul acestuia, în termen de 30 de zile de la data depunerii ce-
rerii cu toate actele necesare, conform art. 31 din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998, în redacţia Legii nr. 26 din 4 
martie 2016, în vigoare din 22 aprilie 2016.

Decizia privind respingerea cererii de pensionare şi motivul respingerii se expediază solicitantului în termen de 
cinci zile de la data emiterii.

Multitudinea de legi şi de acte subordonate legii care reglementează relaţiile juridice ce ţin de materia pensiilor 
conduc la concluzia că la examinarea unor astfel de pricini civile, judecătorul trebuie să precizeze, la etapa intentă-
rii procesului şi pregătirii pentru dezbateri, legea materială care urmează a fi aplicată la soluţionarea fiecărui litigiu 
concret, fapt ce-i va permite să stabilească dacă are competenţă. Instanţa trebuie să verifice respectarea de către 
reclamant a procedurii de soluţionare prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară, să determine raporturile juridice 
dintre părţi şi să stabilească corect procedura în care va fi examinată pricina respectivă. 

Pentru litigiile care ţin de domeniul pensiilor, procedura de examinare este, de regulă, cea a contenciosului ad-
ministrativ. Face excepţie situaţia în care obiectul acţiunii nu îl reprezintă contestarea în instanţă a deciziilor CTAS, 
ci alte solicitări, cum ar fi obligarea achitării contribuţiei sociale, cînd procedura de examinare este cea generală, iar 
litigiul are loc între alţi subiecţi procesuali (în cazul de mai sus, între fostul salariat şi fostul angajator). 

Contestarea deciziei privind stabilirea dreptului la pensie sau respingerea cererii de pensionare, a deciziei pri-
vind reţinerile din pensie sau încasarea sumelor plătite în plus nu va fi formulată împotriva caselor teritoriale de 
asigurări sociale (CTAS), întrucît acestea din 08.08.14 sînt structuri teritoriale ale Casei Naţionale şi nu au calitatea 
de persoană juridică.

Termenul de prescripţie pentru cererea în despăgubire este termenul general de trei ani şi începe să curgă de la 
data la care persoana în cauză a cunoscut sau trebuia să cunoască întinderea pagubei pretinse, iar dacă repararea 
pagubei nu a fost solicitată concomitent cu cererea referitoare la actul administrativ, examinarea cererii separate 
este de competenţa instanţei de drept comun. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

8.2. Acţiuni privind stabilirea 
şi plata îndemnizaţiei pentru 
maternitate, a indemnizaţiilor 
de concediere şi altor prestaţii 
de asigurări sociale de stat.

•	 decizia CTAS cu privire la stabilirea, în-
cetarea, anularea sau respingerea cererii 
de stabilire a indemnizaţiilor şi altor pre-
staţii de asigurări sociale;
•	 actele care derivă din pct. 7 al Hotărîrea 
Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 
2002 cu privire la indemnizaţiile adresate 
familiilor cu copii ce stabilesc condiţiile fi-
xării indemnizaţiilor adresate familiilor cu 
copii, inclusiv adeverinţele eliberate de 
organele responsabile de diferite niveluri 
pentru stabilirea dreptului la indemnizaţii;
•	 decizia conducătorului casei teritoriale 
privind încasarea sumelor plătite în plus 
din culpa beneficiarului; 
•	dovezile care probează că soţia per-
soanei asigurate nu este angajată în 
muncă şi nu are venit asigurat, care se 
confirmă prin copia carnetului de muncă 
sau prin declaraţia pe proprie răspundere 
potrivit căreia nu este o persoană asigu-
rată; buletinul de identitate şi adeverinţa 
de căsătorie ale soţilor (unul asigurat şi 
celălalt neasigurat);

•	Legea privind indemnizaţiile pentru 
incapacitate temporară de muncă şi 
alte prestaţii de asigurări sociale nr. 
289 din 22 iulie 2004;
•	Legea privind sistemul public de 
asigurări sociale nr. 489 din 8 iulie 
1999; 
•	Legea privind alocaţiile sociale de 
stat pentru unele categorii de cetăţeni 
nr. 499 din 14 iulie 1999;
•	Legea asigurării pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale nr. 756 
din 24 decembrie 1999;
•	Legea privind ocuparea forţei de 
muncă şi protecţia socială a persoa-
nelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă nr. 102 din 13 martie 2003; 
•	Legea privind protecţia socială su-
plimentară a unor beneficiari de pen-
sii şi a unor categorii de populaţie nr. 
1591 din 26 decembrie 2002;
•	Legea cu privire la ajutorul social nr. 
133 din 13 iunie 2008;
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•	 dovada stagiului de cotizare pentru 
stabilirea cuantumului lunar al indem-
nizaţiei pentru incapacitate temporară de 
muncă, care se va face pe baza datelor 
din codul personal, gestionat în conformi-
tate cu Legea privind sistemul public de 
asigurări sociale nr. 489 din 8 iulie 1999;
•	 concluzia medicului expert al asigură-
torului privind refuzul prelungirii conce-
diului medical pentru continuarea pro-
gramului de recuperare, cu menţinerea 
dreptului la indemnizaţie pentru incapa-
citate temporară de muncă, reluarea ac-
tivităţii la acelaşi loc de muncă sau la un 
alt loc de muncă ori propunerea de înca-
drare într-un anumit grad de invaliditate;
•	concluzia medicului expert al asigură-
torului privind diminuarea sau compen-
sarea urmărilor deficienţelor de sănătate 
provocate prin accidente de muncă sau 
boli profesionale, din care derivă obliga-
ţiile de acordare de către asigurător a în-
grijirii speciale, a tratamentului sanatorial, 
de compensare a cheltuielilor de trans-
port pentru vizitarea instituţiilor medicale, 
a sanatoriilor şi a cheltuielilor însoţitorului,

•	Legea nr. 73 din 12 aprilie 2015 
privind bugetul asigurărilor sociale pe 
anul 2015 (legile de această categorie 
adoptate în fiecare an);
•	Hotărârea Guvernului nr. 1101 din 
17 octombrie 2001 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la stabilirea 
indemnizaţiei de invaliditate pentru 
accidente de muncă sau boli profesio-
nale;
•	Hotărârea Guvernului nr. 1478 din 
15. noiembrie 2002 cu privire la in-
demnizaţiile adresate familiilor cu co-
pii;
•	Hotărârea Guvernului. nr. 1442 din 
19 decembrie 2006 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de sta-
bilire şi plată a ajutorului de deces; 
•	Hotărârea Guvernului nr. 1167 din 
16 octombrie 2008 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de 
stabilire şi plată a ajutorului social;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 937 din 
13 noiembrie 2014 cu privire la apro-
barea Statutului Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale;
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de acordare a materialelor şi articolelor 
medico-sanitare pentru corectarea auzu-
lui şi văzului; de acordarea de proteze, 
orteze, aparate ortopedice şi încălţămin-
te ortopedică specială;
•	 certificatului medical, eliberat conform 
legislaţiei, şi actele de cercetare a acci-
dentului de muncă sau de constatare a 
îmbolnăvirii profesionale, întocmite de au-
torităţile competente, pe baza cărora se 
acordă indemnizaţia pentru incapacitate 
temporară de muncă provocată prin acci-
dente de muncă sau boli profesionale;
•	 decizia privind încadrarea într-un grad 
de invaliditate;
•	 cererea beneficiarului, certificatul de 
deces, confirmarea calităţii de asigurat al 
decedatului şi decizia CTAS de refuz, în liti-
giile ce ţin de achitarea ajutorului de deces; 
•	 cererea şi deciziile privind neacorda-
rea sau încetarea plăţii ajutorului social 
şi/sau a ajutorului pentru perioada rece 
a anului, actele care justifică categoria 
de beneficiar (de exemplu, certificatul de 
salariu de la locul de muncă cu indicarea 
mărimii salariului net) etc.

•	Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 3 
ianuarie 2005 cu privire la aprobarea 
Regulamentului cu privire la condţiile 
de stabilire, modul de calcul şi de pla-
tă a indemnizaţiilor pentru incapacita-
te temporară de muncă;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 15 
august 2006 pentru aprobarea Regu-
lamentului privind modul de plată a 
pensiilor stabilite în sistemul public de 
asigurări sociale de stat şi alocaţiilor 
sociale de stat;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului: Petrovic 
v. Austria, 27 martie 1998 ; Niedzwiec-
ki v. Germany, 25 octombrie 2005; 
Weller v. Ungaria, 31 martie 2009; 
Schuitemaker v. Olanda (dec.), 4 
mai 2010; Konstantin Markin v. Rusia 
[MC], 22 martie 2012; Garcia Mateos 
v. Spania, 19 februarie 2013; Dhah-
bi v. Italia, 8 aprilie 2014 ; Korošec v. 
Slovenia, 8 octombrie 2015; Mitkova 
v. fosta Republică Iugoslavă a Mace-
doniei, 15 octombrie 2015; Letinčić v. 
Croaţia, 3 mai 2016; 
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•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 11 din 3 
octombrie 2005 cu privire la practica 
aplicării de către instanţele judecă-
toreşti a legislaţiei ce reglementează 
obligaţia uneia din părţile contractului 
individual de muncă de a repara pre-
judiciul cauzat celeilalte părţi;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 6 din 4 
iulie 2005 cu privire la practica aplică-
rii de către instanţele judecătoreşti a 
legislaţiei materiale despre încasarea 
prejudiciului cauzat prin vătămarea in-
tegrităţii corporale sau altă vătămare 
a sănătăţii ori deces; 
•	Recomandarea CSJ nr. 17 privind 
unele aspecte ale practicii judiciare de 
soluţionare a litigiilor privind stabilirea 
îndemnizaţiei pentru maternitate;
•	Recomandarea nr. CSJ nr. 19 pri-
vind unele aspecte ale practicii judi-
ciare la examinarea pricinilor despre 
plata indemnizaţiilor de concediere;
•	Recomandarea CSJ nr. 52 cu privire 
la aplicarea art. 37 alin. (4) din Legea 
cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul 
poliţiei nr. 320 din 27 decembrie 2012;
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•	Recomandarea CSJ nr. 80 din 21 
octombrie 2015 a Curţii Supreme de 
Justiţie cu privire la subiectul respon-
sabil de achitarea sumelor băneşti iz-
vorîte din litigiile intentate de angajaţii 
Ministerului Afacerilor Interne şi sub-
diviziunilor subordonate acestuia.

Notă:
Art. 41 din Legea nr. 489 din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale instituie alte prestaţii de asi-

gurări sociale decît pensiile: indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă provocată de boli obişnuite sau 
de accidente în afara muncii, de boli profesionale şi de accidente de muncă, inclusiv indemnizaţia pentru îngrijirea 
copilului bolnav; prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă; indemnizaţia de 
maternitate; indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de trei ani; ajutorul de şomaj şi ajutorul 
de deces.

La examinarea litigiilor referitoare la aceste prestaţii de asigurări sociale, se va stabili modul de acordare, de 
fixare şi de plată a acestora, care se reglementează prin prevederi legale diferite, în faza pregării pentru dezbateri 
urmînd a se preciza legea aplicabilă în cazul raporturilor litigioase, pentru soluţionarea justă a cauzelor civile.

Este relevantă sursa de finanţare a prestaţiilor citate. Însă, cu excepţia indemnizaţiei pentru incapacitate tem-
porară de muncă provocată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, de boli profesionale şi de accidente 
de muncă, care conţine surse de finanţare proporţionale de la angajator şi bugetul asigurărilor sociale, celelalte 
prestaţii sunt finanţate integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat, cu unele excepţii prevăzute de lege. Astfel, 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de trei ani li se achită persoanelor asigurate 
din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizaţia unică la naşterea copilului şi indemnizaţia 
lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani li se achită persoanelor neasigurate din contul 
mijloacelor bugetului de stat.
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Indemnizaţia unică se va acorda cu condiţia să fi fost solicitată în termen de 12 luni de la naşterea copilului. In-
demnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului se va stabili din ziua naşterii copilului, dacă a fost solicitată, în 
termen de 12 luni de la naşterea copilului. În cazul în care indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai tîrziu de 12 
luni, aceasta se va stabili retroactiv, dar pentru o perioadă de cel mult de 12 luni premergătoare datei adresării. Deci-
zia privind stabilirea indemnizaţiilor respective se adoptă de către conducătorul casei teritoriale de asigurări sociale.

Sumele indemnizaţiei stabilite, dar neprimite la timp din culpa beneficiarului pot fi solicitate pentru o perioadă de 
trei ani premergători datei adresării, spre deosebire de sumele indemnizaţiei neachitate la timp din culpa organului 
care stabileşte şi plăteşte indemnizaţia, care se plătesc retroactiv, fără nici o limitare temporală. 

Sumele plătite în plus din vina beneficiarului (falsificarea unor date, tăinuirea unor circumstanţe etc.) se restituie 
de către beneficiar sau se reţin lunar, pe baza deciziei conducătorului casei teritoriale, într-un cuantum care nu de-
păşeşte 20 % din mărimea indemnizaţiei sau se reţin, cu acordul beneficiarului, pînă la 100 % din cuantumul indem-
nizaţiei. În cazul în care beneficiarul refuză să restituie suma indemnizaţiei primite necuvenit, aceasta se încasează 
în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti.

Sumele plătite în plus din culpa organului care stabileşte şi plăteşte indemnizaţia nu se recuperează din contul 
beneficiarului. Surplusul achitat se percepe de la persoana culpabilă de prezentarea actelor false, în conformitate cu 
legislaţia. Această delimitare este importantă pentru determinarea pîrîtului în astfel de litigii. 

La apariţia circumstanţelor care ar avea ca urmare anularea sau reluarea dreptului la stabilirea şi plata indem-
nizaţiei (adopţia copilului, decesul copilului, decesul beneficiarului), plata indemnizaţiei încetează sau este reluată 
din luna următoare celei în care au apărut condiţiile respective.

Termenele de soluţionare administrativă a cererilor privind indemnizaţiile copiilor care se vor verifica de instanţe 
sunt prevăzute la punctele 12-15 din Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002. 

Litigiile privind stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor de CTAS se soluţionează de Casa Naţională de Asi-
gurări Sociale, iar deciziile acesteia pot fi atacate în instanţa de contencios administrativ, conform legislaţiei.

Litigiile privind încasarea sumelor plătite în plus se examinează conform procedurii generale, la cererea CTAS 
intentată împotriva beneficiarilor.

Indemnizaţia de maternitate (sarcină şi lăuzie) se stabileşte în cazul femeilor asigurate, soţiilor aflate la între-



– 398 –

ţinerea soţilor asiguraţi şi şomerilor care au dreptul la concediu de maternitate, care include concediul prenatal şi 
concediul postnatal. Soţia se consideră aflată la întreţinerea soţului asigurat dacă, la data apariţiei dreptului la in-
demnizaţie de maternitate, ea nu este angajată în cîmpul muncii şi nu are un venit asigurat. În cazul în care soţia 
se află la întreţinerea soţului salariat, indemnizaţia de maternitate se stabileşte pe numele soţiei la locul de lucru de 
bază al soţului. Întrunirea condiţiilor citate va determina soluţia de admitere a acţiunii privind calcularea şi achitarea 
indemnizaţiei de maternitate în legătură cu naşterea copilului, în cauzele intentate la cererile de chemare în judecată 
a soţiilor neangajate în cîmpul muncii, care au soţi ce beneficiază de asigurări.

La examinarea litigiilor privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, instanţa de judecată va 
ţine cont de faptul că sursele de finanţare sunt stabilite de art. 4 din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemni-
zaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, prin care s-a stabilit noua moda-
litate de finanţare începînd cu 1 ianuarie 2013. 

Baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă provocată de boli obişnuite sau de 
accidente fără legătură cu activitatea de muncă o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni 
calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţiile individuale 
de asigurări sociale. În cazul în care incapacitatea temporară de muncă este provocată de un accident de muncă 
sau de o boală profesională, instanţa de judecată va aplica prevederile art. 14 din Legea asigurării pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale nr. 756 din 24 decembrie 1999, baza de calcul în acest caz constituind-o salariul mediu 
lunar asigurat pe ultimele şase luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau în care a fost 
constatată îmbolnăvirea profesională. 

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se plăteşte pentru zilele lucrătoare din primele 20 de zile 
calendaristice, calculate de la data pierderii temporare a capacităţii de muncă, de către angajator, din mijloacele pro-
prii, 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. Durata maximă a termenului de acordare a indemniza-
ţiei este de 180 de zile, în intervalul de un an, şi se calculează din prima zi de concediu medical.

Alte prestaţii şi indemnizaţii de asigurare şi modul de acordare a acestora sunt reglementate de articolele 9-20 
din Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756 din 24 decembrie 1999.



– 398 – – 399 –

Prestaţiile sociale care ţin de ajutorul de şomaj şi alocaţia pentru integrare sau reintegrare profesională sunt re-
glementate de Legea nr. 102 din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă.

Spre deosebire de ajutorul de şomaj, care se acordă din bugetul de asigurări sociale de stat şi a cărui mărime se 
stabileşte diferenţiat, în dependenţă de circumstanţele în care a încetat activitatea de muncă a persoanei, alocaţia 
pentru integrare sau reintegrare profesională se ia din bugetul de stat şi constituie o sumă lunară fixă, egală cu 15% 
din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, la data stabilirii plăţii.

În privinţa prestaţiei sociale a ajutorului de deces, este relevant faptul că, în cazul persoanelor asigurate, ajuto-
rul de deces se achită din bugetul de asigurări sociale de stat, iar în cazul persoanelor neasigurate, din mijloacele 
alocate de la bugetul de stat. 

Alocaţiile sociale de stat sunt prestaţii băneşti achitate din bugetul de stat lunar persoanelor care nu îndeplinesc 
condiţiile pentru realizarea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, aceste categorii fiiind stabilite exhaustiv 
de art. 3 din Legea nr. 499 din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.

La examinarea unor astfel de litigii, instanţa va ţine cont de faptul că deşi alocaţiile se plătesc din bugetul de stat, 
ele se achită prin intermediul bugetului de asigurări sociale de stat. Prin urmare, stabilirea şi plata lor se face de către 
casele teritoriale de asigurări sociale, care vor avea calitatea de pîrîţi în litigiile respective, competenţa aparţinîndu-i 
instanţei de contencios administrativ. 

Dacă plata alocaţiei a încetat, sumele plătite necuvenit se încasează în baza hotărîrii instanţei de judecată, la 
cererea CTAS împotriva beneficiarilor, cu examinarea cererilor în cadrul procedurii generale.

Ajutorul social constituie o alocaţie reglementată de Legea nr. 133 din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social 
şi Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 
stabilire şi plată a ajutorului social.

Deciziile privind acordarea, neacordarea sau încetarea plăţii ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada 
rece a anului, cele privind modificarea cuantumului ajutorului social, precum şi cele privind recuperarea sumelor 
încasate nejustificat pot fi contestate în faţa instanţei de contencios administrativ, calitatea de pîrît fiind deţinută de 
organul emitent – Administraţia publică locală din care face parte direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a fami-
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liei corespunzătoare. Calitatea de reclamant poate fi deţinută de oricare membru cu capacitate deplină de exerciţiu 
al familiei, inclusiv prin intermediul reprezentantului său legal.

Pe lîngă categoriile de litigii ce se examinează în procedură contencioasă de drept comun (de exemplu, în cazul 
în care se solicită revendicarea unor sume concrete de bani, calculate dar neachitate), cele examinate în ordinea 
contenciosului administrativ (care o constituie majoritatea), există şi litigii care se examineaază în procedura specia-
lă (dacă se solicită stabilirea unui fapt care are valoare juridică în scopul realizării pe viitor a drepturilor în domeniul 
protecţiei sociale). 

Sarcina probei aparţine reclamanţilor/petiţionarilor, cu excepţia litigiilor de contencios administrativ, cînd legalita-
tea şi temeinicia deciziilor contestate va fi în sarcina pîrîţilor (de regulă CTAS). 

Sub aspectul competenţei materiale şi teritoriale, a procedurii prealabile şi a scutirii de la plata taxelor pentru 
intentarea acţiunilor, sunt aplicabile explicaţiile de la secţiunea privind pensiile. 
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§9.CAUZE CIVILE CARE REZULTĂ DIN RAPORTURI JURIDICE FAMILIALE

§9.1.DESFACEREA CĂSĂTORIEI

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.1.1. Acţiuni privind 
desfacerea căsătoriei între 
soţii care au copii minori 
sau litigiile dintre soţi cu 
caracter patrimonial.

•	originalul şi copia certificatului de înre-
gistrare a căsătoriei;
•	copia buletinului de identitate;
•	copiile certificatelor de naştere ale co-
piilor minori;
•	probele care demonstrează imposibi-
litatea menţinerii familiei (proba cu mar-
torii, scrisori, alte înscrisuri);
•	probele care confirmă dreptul de pro-
prietate asupra bunurilor proprietate co-
mună în devălmăşie a soţilor;
•	în cazul înaintării concomitente a pre-
tenţiilor privind copiii – probele care 
confirmă că aceştia se află în întreţine-
rea părintelui;
•	concluzia autorităţii publice, în cazul 
în care se înaintează pretenţiiprivinde-
ducaţia copilului etc; 
•	contractul matrimonial (dacă există).

•	articolele 19-26, 27-32, 33-39, 58-66 
din Codul familiei;
•	articolele 366-373 din Codul civil.
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Wildgruber 
v. Germania (nr. 2), 21 ianuarie 2010; 
Ivanov şi Petrova v. Bulgaria, 14 iunie 
2011; 
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr.10 din 15 
noiembrie 1993 cu privire la practica 
aplicării de către instanţele judecătoreşti 
a legislaţiei în cauzele de desfacere a 
căsătoriei (modificată prin hotărîrea Ple-
nului CSJ nr.10 din 22 decembrie 2008, 
actualizată prin hotărîrea Plenului CSJ 
nr.12 din 16 decembrie 2013).
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Notă:
Căsătoria poate înceta prin divorţ (desfacerea acesteia), în baza cererii unuia sau a ambilor soţi ori a tutorelui 

soţului declarat incapabil – art. 32 alin. (2) din Codul familiei. Astfel, după natura juridică, divorţul este un fapt juridic 
care conduce la încetarea căsătoriei.

Conform art. 35 din Codul familiei, căsătoria poate fi desfăcută de către oficiul stării civile în cazurile enumerate 
la art. 36 alin. (1) şi (2) din Codul familiei, iar în cazurile prevăzute la art. 36 alin. (4) şi alin. (5) şi art. 37 din Codul 
familiei, pe cale judecătorească.

Desfacerea căsătoriei de către instanţa judecătorească are loc în următoarele cazuri:
a) cînd soţii au copii minori comuni; 
b) cînd unul dintre soţi nu este de acord să se desfacă căsătoria;
c) cînd ambii soţi sunt de acord, însă unul dintre soţi refuză să se prezinte la oficiul de stare civilă pentru soluţi-

onarea cauzei pe cale administrativă (aici intră şi situaţia în care soţii nu au copii minori).
În cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea soţului incapabil de muncă care nece-

sită sprijin material, cererea de chemare în judecare privind desfacerea căsătoriei are un caracter strict personal şi poate 
fi înaintată de către unul sau ambii soţi – art. 33 alin. (2) din Codul familiei, precum şi de tutorele soţului declarat incapabil. 

Potrivit art. 34 din Codul familiei, soţul nu poate înainta cerere de desfacere a căsătoriei fără acordul soţiei în 
timpul gravidităţii ei şi în decursul unui an de la naşterea copilului, dacă acesta s-a născut viu şi trăieşte. În această 
situaţie, în cazul în care la depunerea cererii de chemare în judecată se constată unul din temeiurile enumerate mai 
sus, judecătorul va dispune restituirea cererii în baza art. 170 lit. d) din Codul de procedură civilă. Dacă cererea de 
chemare în judecată a fost admisă şi se constatată unul din motivele prevăzute de art. 34 din Codul familiei, instanţa 
va scoate cererea de pe rol, în temeiul art.267 lit.(h) din Codul de procedură civilă.

Cauzele de desfacere a căsătoriei se judecă potrivit procedurii contencioase generale. La examinarea acestei 
categorii de litigii, instanţele judecătoreşti îi cheamă, de regulă, la o convorbire pe unul sau pe ambii soţi, în faza 
pregătirii pricinii spre judecare, clarifică caracterul relaţiilor care s-au creat între ei şi atitudinea lor faţă de desfacerea 
căsătoriei. Totodată, judecătorul verifică dacă soţii au alte chestiuni care trebuie soluţionate şi le explică ce poate fi 
soluţionat concomitent cu acţiunea de desfacere a căsătoriei. 
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Dacă din circumstanţele cauzei rezultă că este posibilă menţinerea vieţii familiare a soţilor (existenţa copiilor, 
durata căsătoriei, caracterul relaţiilor în familie etc.), instanţa judecătorească poate amîna examinarea cauzei, în 
conformitate cu art. 37 alin. (4)din Codul familiei, la cererea părţilor sau a uneia dintre ele, fixînd un termen-limită de 
şase luni pentru împăcarea soţilor, cu excepţia cauzelor de divorţ pornite din motive de violenţă în familie, confirmată 
prin probe. De asemenea, amînarea cercetării pricinii pentru împăcarea soţilor poate fi dispusă în mod repetat, dar 
nu poate depăşi termenul de şase luni. Încheierea instanţei judecătoreşti cu privire la amînarea judecării pricinii în 
temeiul acordării unui termen de împăcare se pronunţă în camera de deliberare după ascultarea explicaţiilor părţilor 
şi cercetarea altor probe şi nu este susceptibilă de atac.

Ulterior, dacă părţile se împacă şi renunţă la acţiune, instanţa judecătorească dispune încetarea procesului – art. 
265 lit. c) din Codul de procedură civilă. Încetarea procesului din motivul împăcării nu-i lipseşte pe soţi de dreptul de 
a depun o acţiune repetată în vederea desfacerii căsătoriei.

Legislaţia familială nu defineşte motivele pentru divorţ însă, conform art. 37 alin. (3) din Codul familiei, instanţa 
judecătorească va desface căsătoria dacă va constata că convieţuirea soţilor şi păstrarea familiei în continuare sunt 
imposibile. 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. 

În cazul lipsei acordului dintre soţi privind împărţirea bunurilor comune proprietate în devălmăşie, a unui acord 
privind plata pensiei de întreţinere a copiilor şi a sprijinului material pentru soţul incapabil de muncă, precum şi a unui 
acord cu privire la stabilirea părintelui împreună cu care vor locui copiii minori comuni sau în cazul în care se dovedeşte 
că acest acord lezează drepturile şi interesele copiilor minori sau ale unuia dintre soţi, instanţa judecătorească este 
obligată, concomitent cu desfacerea căsătoriei, să soluţioneze şi aceste litigii – art. 38alin. (1) şi (2) din Codul familiei.

Dacă în cadrul judecării cauzei privind desfacerea căsătoriei au apărut neînţelegeri între soţi referitoare la edu-
caţia copiilor, instanţele judecătoreşti sunt obligate să stabilească cu care părinte vor locui copiii minori după divorţ, 
vor clarifica condiţiile de educare a lor la fiecare din părinţi, chemînd în proces secţiile (direcţiile) de învăţămînt public 
pentru a-şi exprima opinia în acest sens – art. 74 din Codul de procedură civilă şi art. 73 din Codul familiei. Potrivit 
art. 54 din Codul familiei, copilul are dreptul la propria opinie, din acest motiv trebuie audiat atunci cînd sunt în dis-
cuţie interesele sale – art. 38 alin. (4) din Codul familiei.
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Instanţa nu este competentă să judece în concomitent cu cererea privind desfacerea căsătoriei alte acţiuni ale 
soţilor prin care se ating interesele unor terţe persoane, cu excepţia acţiunii de contestare a paternităţii la cererea 
soţului. Dacă la partajarea bunurilor proprietate comună în devălmăşie a soţilor se ating interesele unor terţe per-
soane, instanţa va dispune separarea pretenţiei de partajare a bunurilor într-un alt proces,în temeiul art. 38 alin. (4) 
din Codul familiei şi în conformitate cu art. 188 din Codul de procedură civilă.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.1.2. Acţiuni privind desfacerea 
căsătoriei cu persoanele 
condamnate la închisoare.

•	 certificatul de înregistrare a căsători-
ei(originalul) şi copia sa;
•	 certificatele de naştere ale copiilor;
•	 copia sentinţei de condamnare a unui 
dintre soţi, rămase definitivă;
•	 certificatul privind executarea hotărî-
rii cu caracter penal (care conţine infor-
maţia despre locul executării pedepsei 
de către parte).

•	 articolele 19-26, 27-32, 33-39, 58-
66 din Codul familiei.
•	 articolele 366-373 din Codul civil.
•	 Hotărîrea Plenului CSJ cu privire la 
practica aplicării de către instanţele 
judecătoreşti a legislaţiei în cauzele 
de desfacere a căsătoriei nr. 10 din 
15 noiembrie 1993 (modificată prin 
hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 22 
decembrie 2008, actualizată prin ho-
tărîrea Plenului CSJ nr. 12 din 16 de-
cembrie 2013.

Notă:
Conform art. 36 alin. (2) lit. c) din Codul familiei, căsătoria poate fi desfăcută la oficiul stării civile, la cererea unuia 

din soţi, dacă celălalt soţ a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de trei ani.
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În termen de 3 zile de la primirea cererii,oficiul stării civile este obligat să informeze soţul care îşi ispăşeşte pe-
deapsa despre declararea divorţului.

În situaţia în care soţul care îşi ispăşeşte pedeapsa va invoca existenţa litigiilor cu privire la educaţia copiilor, 
partajul bunurilor proprietate comună în devălmăşie sau întreţinerea soţului incapabil de muncă care necesită sprijin 
material, oficiul stării civile refuză desfacerea căsătoriei, iar cererea de desfacere a căsătoriei se trimite la instanţa 
de judecată – art. 36 alin. (4) din Codul familiei.

Cererea de chemare în judecare privind desfacerea căsătoriei are un caracter strict personal şi poate fi înaintată 
de unul sau de ambii soţi – art. 33 alin. (2) din Codul familiei. 

Acţiunile de desfacere a căsătoriei cu persoanele condamnate la închisoare se judecă de instanţa din raza 
ultimului lor domiciliu de pînă la condamnare. Totodată, în conformitate cu art. 39 alin. (6) din Codul de procedură 
civilă, acţiunea de divorţ în cazul în care unul dintre soţi este declarat, în modul stabilit, dispărut fără urmă, incapabil 
din cauza unei boli psihice ori este condamnat la privaţiune de libertate poate fi intentată şi în faţa instanţei de la 
domiciliul reclamantului.

În vederea respectării garanţiilor unui proces echitabil, instanţa de judecată este obligată să întreprindă toate 
măsurile de realizare a procedurii de citare a celui condamnat la pedeapsa cu închisoarea. 

Interesele persoanei condamnate la închisoare pot fi exercitate printr-un reprezentant desemnat de aceasta în 
ordinea şi modul prevăzut de lege.

Cauzele de desfacere a căsătoriei se judecă potrivit procedurii contencioase generale.
La examinarea cauzei, instanţa de judecată este obligată să soluţioneze problemele invocate de către soţul care 

îşi execută pedeapsa, probleme care nu au permis desfacerea căsătoriei de către Oficiul stării civile.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

9.1.3. Desfacerea căsătoriei 
cu persoana declarată 
dispărută.

•	 originalul sau duplicatul certificatul 
de înregistrare a căsătoriei;
•	 Copia hotărîrii judecătoreşti defini-
tive prin care persoana a fost decla-
rată dispărută fără veste.

•	 articolele 19-26, 33-38 din Codul familiei;
•	 articolul 44 alin. (5) din Legea privind 
actele de stare civilă nr.100 din 26 aprilie 
2001;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ cu privire la prac-
tica aplicării de către instanţele judecătoreşti 
a legislaţiei în cauzele de desfacere a căsă-
toriei nr. 10 din 15 noiembrie 1993 (modifica-
tă prin hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 22 
decembrie 2008, actualizată prin hotărîrea 
Plenului CSJ nr. 12 din 16 decembrie 2013).

Notă: 
Potrivit art. 36 alin. (2) din Codul familiei, desfacerea căsătoriei cu persoanele declarate dispărute fără veste se 

efectuează de către oficiile de stare civilă, la cererea celuilalt soţ.
În conformitate cu art. 44 alin. (5) din Legea privind actele de stare civilă nr.100 din 26 aprilie 2001, Oficiul stării 

civile este obligat ca în termen de 3 zile de la primirea cererii să informeze despre aceasta tutorele soţului declarat 
dispărut, iar în cazul în care nu este numit un tutore, –autoritatea tutelară şi va solicita opinia tutorelui sau a autorităţii 
tutelare cu privire la partajarea proprietăţii comune în devălmăşie a soţilor, stabilind termenul răspunsului. În cazul 
în care nu va fi oferit un răspuns, oficiul stării civile va înregistra divorţul la data stabilită.

În cazul în care tutorele sau, după caz, autoritatea tutelară va invoca apariţia litigiului cu privire la partajarea 
bunurilor, oficiul stării civile va refuza desfacerea căsătoriei, iar soţul va înainta o acţiune de desfacere a căsătoriei 
în instanţa de drept comun, conform regulilor generale. 
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Instanţa îi va explica soţului care s-a adresat cu o cerere de desfacere a căsătoriei cu o persoană dispărută de 
cel puţin un an regulile de declarare a cetăţenilor dispăruţi fără veste. Totuşi, dacă soţul refuză să se adreseze cu o 
cerere de declarare a dispariţiei, instanţa nu are dreptul să refuze primirea cererii de chemare în judecată, trebuind 
să judece acţiunea de desfacere a căsătoriei în baze generale.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.1.4. Acţiuni privind desfacerea 
căsătoriei cu soţul declarat 
incapabil.

•	 originalul sau duplicatul certificatu-
lui;
•	 copia hotărîrii judecătoreşti prin 
care persoana fost declarată incapa-
bilă;
•	 refuzul oficiului stării civile privind 
desfacerea căsătoriei.

•	  articolele 36 alin. (2), art.19-26din 
Codul familei;
•	  articolul 44 alin. (5) din Legea pri-
vind actele de stare civilă nr.100 din 26 
aprilie 2001;
•	  Hotărîrea Plenului CSJ cu privire la 
practica aplicării de către instanţele ju-
decătoreşti a legislaţiei în cauzele de 
desfacere a căsătoriei nr. 10 din 15 no-
iembrie 1993 (modificată prin hotărîrea 
Plenului CSJ nr. 10 din 22 decembrie 
2008, actualizată prin hotărîrea Plenu-
lui CSJ nr.12 din 16 decembrie 2013.

Notă:
Desfacerea căsătoriei cu soţul declarat incapabil se efectuează de către oficiul stării civile, la cererea celuilalt 

soţ – art. 36 alin. (2) Codul familiei. 
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Oficiul stării civile este obligat ca în termen de trei zile de la primirea cererii să înştiinţeze tutorele persoanei in-
capabile şi să solicite opinia cu privire la partajul bunurilor proprietate comună în devălmăşie.

În cazul în care bunurile nu pot fi partajate în mod benevol sau cînd au apărut litigii cu privire la întreţinerea so-
ţului incapabil, oficiul stării civile refuză desfacerea căsătoriei, iar soţul înaintează o cerere de desfacere a căsătoriei 
la alegerea sa, conform prevederilor art. 39 alin. (6) din Codul de procedură civilă.

În cazurile necesare, dacă o cere apărarea intereselor soţului incapabil, acţiunea privind desfacerea căsătoriei 
poate fi înaintată de către tutore şi curator. Într-o asemenea situaţie, instanţa judecătorească poate chema în proces 
organele de tutelă şi curatelă pentru a oferi concluziile de rigoare.

Desfacerea căsătoriei conform acţiunilor intentate împotriva persoanelor cu capacitatea de exerciţiu limitată ca 
urmare a abuzului de băuturi alcoolice sau de substanţe narcotice se efectuează conform procedurilor generale. În 
acest sens, nu se aplică procedura specială de desfacere a căsătoriei, prevăzută de art. 36 alin. (2) din Codul fami-
liei, în privinţa persoanelor declarate incapabile în modul stabilit de lege din cauza alienaţiei sau debilităţii mintale.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

9.1.5. Acţiuni privind 
declararea nulităţii căsătoriei.

•	 originalul şi copia certificatului de că-
sătoriei;
•	 copia certificatelor de naştere ale co-
piilor,
•	 probele care confirmă impedimente-
le pentru menţinerea căsătoriei: copia 
hotărîrii judecătoreşti de declarare a 
incapacităţii unuia din soţi; existenţa ra-
porturilor de rudenie sau a raporturilor 
rezultate din adopţie etc.

•	articolele 13-15, 42-44 din Codul familiei; 
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europe-
ne a Drepturilor Omului: Rees v. Regatul 
Unit, 17 octombrie 1986; Cossey v. Rega-
tul Unit, 27 septembrie 1990; Hämäläinen 
v. Finlanda [MC], 16 iulie 2014; Schalk şi 
Kopf v. Austria, 24 iunie 2010; Oliari şi alţii 
v. Italia, 21 iulie 2015; Chapin şi Charpen-
tier v. Franţa, 9 iunie 2016;
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•	punctul 12 din Hotărîrea Plenului CSJ 
cu privire la practica aplicării de către in-
stanţele judecătoreşti a legislaţiei în cau-
zele de desfacere a căsătoriei nr. 10 din 
15 noiembrie 1993 (modificată prin hotă-
rîrea Plenului CSJ nr. 10 din 22 decem-
brie 2008, actualizată prin hotărîrea Ple-
nului CSJ nr. 12 din 16 decembrie 2013.

Notă:
Legislaţia în vigoare stabileşte respectarea anumitor condiţii de fond şi formă prevăzute de articolele 11, 13, 14, 

15 din Codul familiei. 
Astfel, conform art. 11 din Codul familiei, pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţămîntul reciproc, 

neviciat, exprimat personal şi necondiţionat al bărbatului şi femeii care se căsătoresc, precum şi atingerea de către 
aceştia a vîrstei matrimoniale. Totodată, persoanele care doresc să se căsătorească sunt obligate să se informeze 
reciproc despre starea sănătăţii lor. Aşadar, nerespectarea condiţiilor impuse de articolele menţionate atrage nuli-
tatea căsătoriei care, ca în dreptul comun privitor la regimul juridic al actului juridic, poate fi clasificată în nulitate 
absolută şi nulitate relativă.

Cererea de chemare în judecată cu privire la declararea nulităţii poate fi depusă de către persoanele indicate 
expres la art. 42 alin. (1) din Codul familiei. 

Sunt lovite cu nulitate absolută căsătoriile care au fost încheiate:
- fără consimţămîntul viitorilor soţi sau între persoane dintre care cel puţin una este lipsită de capacitate de exer-

ciţiu – art. 11 şi art. 15 alin. (1) lit. f) din Codul familiei;
- înainte de împlinirea vîrstei matrimoniale, dacă nu a fost redusă vîrsta matrimonială în condiţiile legii – art. 14 

din Codul familiei;
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- între rude în linie dreaptă pînă la gradul IV inclusiv, între fraţi şi surori, inclusiv între cei care au un părinte co-
mun – art. 15 alin.(1) lit. b) din Codul familiei;

- între adoptator şi adoptat – art. 15 alin.(1) lit. c) din Codul familiei;
- între adoptat şi ruda adoptatorului în linie dreaptă, pînă la gradul IV inclusiv – art. 15 alin. (1) lit. d) din Codul 

familiei;
- între curator şi persoana minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei – art. 15alin. (1) lit. e) din 

Codul familiei; 
- între persoanele condamnate la privaţiune de libertate în perioada în care ambele îşi execută pedeapsa – art. 

15 alin. (1) lit. g) Codul familiei;
- între persoanele de acelaşi sex – art. 15 alin. (1) lit. h) din Codul familiei;
- cu încălcarea prevederilor art. 13 din Codul familiei coroborate cu art. 11 alin. (2) din Codul familiei.
În acelaşi context, căsătoria încheiată în situaţia în care unul sau ambii soţi nu au avut intenţia de a crea o fami-

lie este lovită şi ea de nulitatea absolută – art. 41 alin. (1) lit. b) din Codul familiei. Trebuie considerată fictivă numai 
căsătoria la a cărei înregistrare a lipsit intenţia a cel puţin unuia dintre soţi de a crea o familie.

În privinţa nulităţii relative, aceastaintervine în cazurile în care este viciat consimţămîntul (prin eroare, dol, vi-
olenţă – art. 227, 228, 229 din Codul civil). Nulitatea relativă a căsătoriei poate fi invocată de către soţul al cărui 
consimţămînt a fost viciat în momentul încheierii căsătoriei.

În interesul menţinerii căsătoriei şi a familiei, legislatorul a stabilit şi unele împrejurări care acoperă nulitatea 
căsătoriei, prevăzute expres în art. 43 din Codul familiei. 

Ca în cazul divorţului, soţul de bună-credinţă are dreptul să solicite:
- plata pensiei de întreţinere; partajarea bunurilor comune în devălmăşie;
- recunoaşterea valabilităţii totale sau parţiale a contractului matrimonial;
- repararea prejudiciului moral şi material provocat – art. 44 alin. (3) lit. b) din Codul familiei.
În cazul în care au rezultat copii din căsătorie,se poate solicita pensia de întreţinere a copiilor minori.
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Examinarea cererii privind declararea nulităţii căsătoriei încheiate cu un minor care nu a atinsvîrsta matrimonia-
lăsau cu o persoană incapabilă are loc cu participarea autorităţii tutelare.

În cazul admiterii acţiunii, în situaţia nulităţii absolute, instanţa declară nulă căsătoria, iar în cazul nulităţii relative 
anulează căsătoria. 

Instanţa de judecată este obligată să indice în dispozitivul hotărîrii faptul că nulitatea căsătoriei operează din mo-
mentul încheierii ei – art. 41 alin. (2) din Codul familiei. În conformitate cu art. 41 alin. (3) din Codul familiei, instanţa 
judecătorească este obligată să transmită, în termen de trei zile de la data cînd rămîne definitivă hotărîrea privind de-
clararea nulităţii căsătoriei, o copie a acesteia către oficiul de stare civilă din raza teritorială a instanţei judecătoreşti.
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§9.2. LITIGII PATRIMONIALE ALE SOŢILOR

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.2.1. Acţiuni privind împărţirea 
bunurilor proprietate comună 
în devălmăşie.

•	 actele care confirmă că bunurile au 
fost dobîndite în timpul căsătoriei (certi-
ficatul de căsătorie, certificatul de divorţ 
etc);
•	actele care confirmă că bunurile sunt 
proprietatea personală a soţilor;
•	actele care confirmă dreptul de pro-
prietate al soţilor asupra bunurilor: cer-
tificatul eliberat de oficiul cadastral teri-
torial, actele de repartizare a terenului 
pentru construcţia imobilului, contractul 
de vînzare-cumpărare, contractul de 
donaţie etc;
•	 expertizele privind evaluarea bunuri-
lor şi îmbunătăţiilor aduse bunului imo-
bil.

•	articolele 19-26din Codul familiei;
•	articolele 366-377, 1363-1370 din 
Codul civil;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului: Zdeb v. 
Polonia, 5 decembrie 2006; Filip v. 
România, 14 decembrie 2006; Sfrijan 
v. România, 22 noiembrie 2007; Vă-
căruş v. România, 4 noiembrie 2008; 
Śliwiński v. Polonia, 5 ianuarie 2010; 
Panetta v. Italia, 15 iulie 2014;
•	Hotărîrea Plenului CSJ cu privire la 
practica aplicării de către instanţele 
judecătoreşti a legislaţiei în cauzele 
de desfacere a căsătoriei nr. 10 din 
15 noiembrie 1993 (modificată prin 
hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 22 
decembrie 2008, actualizată prin ho-
tărîrea Plenului CSJ nr. 12 din 16 de-
cembrie 2013.
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Notă:
Conform articolelor 19 şi 20 din Codul familiei şi art. 371 din Codul civil, bunurile dobîndite de soţi în timpul că-

sătoriei sunt proprietatea lor comună în devălmăşie dacă, în conformitate cu legea sau cu contractul încheiat între 
ei, nu operează un alt regim juridic pentru aceste bunuri. Problema principală care poate apărea la împărţirea pro-
prietăţii în devălmăşie a soţilor este stabilireabunurilor comune, a bunurilor care trebuie partajate, preţul acestora şi 
modalitatea partajului. 

Acţiunea este timbrată cu taxa de stat în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea taxei de stat nr. 1216 din 3 de-
cembrie 1992, în funcţie de valoarea bunurilor careconstituie obiect al partajului. La pronunţarea hotărîrii, instanţa de 
judecată va avea în vedere valoarea bunurilor acordate fiecăruia din soţi. Principiul contradictorialităţii presupune că 
sarcina probei dobîndirii bunurilor în timpul căsătoriei sau apartenenţei bunurilor de unul din soţi le revine ambelor 
părţi, fiind admise orice dovezi.

Astfel, în masa bunurilor supuse împărţirii, se includ toate bunurile dobîndite de soţi în timpul căsătoriei, din ziua 
încheierii căsătoriei şi pînă la data încetării reale de către soţi a căsătoriei sau desfacerii căsătoriei. 

Bunurile comune în devălmăşie pot fi determinate după următoarele criterii:
- bunurile să fie dobîndite de către unul sau ambii soţi în timpul căsătoriei, fiind aplicabile modurile legale de 

dobîndire stabilite de art. 20 din Codul familiei şi art. 320 din Codul civil;
- bunurile să nu facă parte din categoria bunurilor personale fiecăruia dintre soţi reglementate de art. 22 din Co-

dul familiei şi art. 372 din Codul civil.
Totodată, se vor avea în vedere şi prevederile art. 23 din Codul Familiei şi ale art. 372 alin. (3) din Codul civil care 

stabilesc că bunurile fiecărui soţ pot fi declarate proprietatea lor comună în devălmăşie dacă se constată că în timpul 
căsătoriei s-au făcut investiţii din mijloacele lor comune care au sporit simţitor valoarea acestora(reparaţia capitală, 
reutilarea, reamenajarea etc.);

Un element important al cererii este soluţia partajului, propusă de reclamant. Dacă această soluţie prevede 
partajul bunurilor comune în cote-părţi diferenţiate, atunci este necesar să fie invocate argumentele care justifică 
partajul propus. La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor şi la determinarea cotelor-părţi din aceasta, instanţă 
judecătorească ţine cont de principiul egalităţii dintre bărbat şi femeie şi de principiul egalităţii părţilor soţilor. 
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Potrivit art. 26 alin. (1) Codul familiei şi art. 377 alin. (1) din Codul civil, cotele-părţi ale soţilor se consider egale, 
indiferent de faptul dacă unul din soţi nu a avut un venit propriu, fiind ocupat cu gospodăria casnică, cu educaţia 
copiilor sau din alte motive temeinice – art. 20 alin. (1) din Codul familiei. De asemenea, instanţa de judecată este în 
drept să diferenţieze cotele-părţi ale proprietăţii în devălmăşie a soţilor, ţinînd cont de interesele unuia dintre soţi şi/
sau de interesele copiilor minori – art. 26 alin. (2) din Codul familiei. Bunurile procurate pentru copii minori (îmbrăcă-
mintea, încălţămintea, rechizitele şcolare, instrumentele muzicale, jucăriile etc.) se transmit gratuit soţului împreună 
cu care locuiesc copii. 

Conform art.361 alin. (1) din Codul civil, împărţirea bunului proprietate comună pe cote-părţi se face în natură, 
proporţional cu cota-parte a fiecărui coproprietar. Alin. (2) lit. a) al aceluiaşi articol stabileşte că dacă bunul proprie-
tate comună pe cote-părţi este indivizibil ori nu este partajabil în natură, împărţirea se face prin atribuirea întregului 
bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, la cererea lor.

La examinarea acestor categorii de litigii,instanţele judecătoreşti vor reţine că pentru împărţirea bunului proprie-
tate comună pe cote-părţi în modul indicat în art. 361 alin. (2) lit. a) din Codul civil, este necesar acordul tuturor co-
proprietarilor. Atribuirea întregului bun unui coproprietar în cazul partajului judiciar în schimbul unei sulte în favoarea 
celorlalţi coproprietari se poate efectua numai la cererea acestora.

Dacă este imposibilă partajarea bunurilor în natură proporţional cu cota-parte a fiecărui coproprietar, partajarea 
se va efectua potrivit modului de împărţire a bunului proprietate comună pe cote–părţi stabilit de art. 361 alin. (2)şi 
art. 1364-1365 din Codul civil.

Conform art. 361 alin. (2) lit. b) din Codul civil, dacă bunul proprietate comună pe cote-părţi este indivizibil ori nu 
este partajabil în natură, împărţirea se face prin vînzarea bunului în modul stabilit de către coproprietari ori, în caz 
de neînţelegere, la licitaţie, preţul fiind distribuit către coproprietari proporţional cu cota-parte a fiecăruia dintre ei. 

Conform art. 351 alin. (1) din Codul civil, în privinţa bunurilor proprietate comună pe cote-părţi nu se pot încheia 
acte de dispoziţie decît cu acordul tuturor coproprietarilor, iar potrivit art. 358 alin. (2) din acelaşi cod, împărţirea 
poate fi efectuată în cazul părţilor comune din apartament atunci cînd există acordul tuturor coproprietarilor.

Prin urmare, în lipsa acordului dintre proprietari, instanţa de judecată nu va accepta nici această modalitate de 
partajarea bunurilor, stabilind doar cota-parte ideală care aparţine fiecăruia.
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Depunerile făcute de soţi pe numele copiilor lor minori sunt proprietate a copiilor şi nu se iau în consideraţie la 
partaj – art. 25 alin. (5) şi (6) din Codul familiei. De asemenea, la împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor, da-
toriile comune se împart între ei proporţional cu cotele-părţi stabilite – art. 26 alin. (3) din Codul familiei.

Valoarea bunurilor se stabileşte, de regulă, de către ambii soţi. În cazul în care soţii nu sunt de acord cu valoarea 
atribuită, se au în vedere preţurile de piaţă de la data examinării cauzei. La cererea părţilor, instanţa poate dispune 
efectuarea expertizei merceologice, pentru a determina preţul real şi posibilele variante de partajare a bunurilor, 
dacă acestea sunt divizibile.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.2.2. Acţiuni privind declararea 
nulităţii contractului matrimonial.

•	 copia certificatului de căsătorie;
•	 originalul contractului matrimonial;
•	 probele care confirmă nulitatea con-
tractului. 

•	articolele 27-32 din Codul familiei;
•	articolele 216-232 din Codul civil.

Notă: 
Contractul matrimonial este convenţia încheiată benevol între persoanele care doresc să se căsătorească sau 

între soţi, în care se determină drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale acestora în timpul căsătoriei şi/sau în cazul 
desfacerii acesteia – art. 27 din Codul familiei.

Au dreptul să depună o cerere de chemare în judecată privind declararea nulităţii persoanele indicate expres la 
art. 31 alin. (3) din Codul familiei, adică unul dintre soţi sau procurorul. 

Competenţa de a se pronunţa asupra nulităţii căsătoriei le aparţine instanţelor de drept comun.
Contractul matrimonial încheiat pînă la înregistrarea căsătoriei intră în vigoare la data înregistrării acesteia, iar 

contractul matrimonial încheiat în timpul căsătoriei intră în vigoare la data întocmirii şi autentificării lui la notar.
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Potrivit art. 28 alin. (3) din Codul familiei, contractul matrimonial este un contract solemn care, pentru a fi valabil, 
se încheie în formă scrisă şi se autentifică notarial. Nerespectarea condiţiilor de valabilitate menţionate atrage nuli-
tatea de drept a contractului matrimonial.

Contractul matrimonial este un act juridic care poate fi declarat nul în totalitate sau în baza temeiurilor prevăzute 
de articolele 216-232 din Codul civil.

Potrivit art. 29 alin. (1) din Codul familiei, soţii pot modifica prin contractul matrimonial regimul legal al proprie-
tăţii în devălmăşie stabilit la art. 20 din Codul familiei. Prin contractul matrimonial, soţii pot stabili că toate bunurile 
dobîndite de fiecare dintre ei în timpul căsătoriei sunt proprietatea personală a soţului care le-a dobîndit, drepturile 
şi obligaţiile privind întreţinerea reciprocă şi modul de participare a fiecăruia la veniturile obţinute de fiecare dintre 
ei şi la cheltuielile comune, bunurile care vor fi transmise fiecăruia dintre soţi în caz de partaj, clauze patrimoniale, 
inclusiv sancţiuni patrimoniale pentru soţul vinovat de desfacerea căsătoriei. 

Prin contractul matrimonial nu poate fi lipsit nici unul din soţ de capacitatea de folosinţă sau de exerciţiu, de 
dreptul de a se adresa în instanţa de judecată pentru soluţionarea litigiilor privind relaţiile personale dintre soţi, in-
clusiv ale celor privind drepturile şi obligaţiile dintre soţi şi copiii lor, care ar limita dreptul soţului incapabil de muncă 
la întreţinerea sau ar leza drepturile şi interesele ambilor soţi sau ale unuia dintre soţi. Nu pot fi stabilite clauze care 
contravin dreptului familiei – art. 29 alin. (6) din Codul familiei.

Contractul matrimonial poate fi reziliat sau modificat oricînd, în baza acordului dintre soţi, iar în lipsa acestuia, pe 
cale judecătorească, în modul şi temeiurile prevăzute de Codul civil.

În sensul art. 31 alin. (3), instanţa judecătorească este în drept să declare nulitatea totală sau parţială a contrac-
tului, dacă acesta conţine clauze care lezează drepturile şi interesele unuia dintre soţi, ale copiilor minori sau ale 
altor persoane ocrotite prin lege. 
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§9.3. LITIGII PRIVIND PATERNITATEA

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.3.1. Acţiuni privind stabilirea 
paternităţii.

•	copia certificatului de naştere al copi-
lului;
•	copiile adeverinţelor de naştere ale 
copiilor, certificatele care adeveresc că 
copiii sunt întreţinuţi de către reclamant, 
iar în dependenţă de circumstanţele 
concrete ale cauzei – certificatele de la 
Primărie, de la biroul de exploatare a 
locuinţelor cu privire la traiul în comun, 
mandatele poştale, documentele privind 
primirea coletelor, demersurile referitoa-
re la încadrarea copiilor reclamantei în 
instituţiile pentru copii şi alte acte impor-
tante pentru proces;
•	înscrisurile sau probele testimoniale 
care ar confirma convieţuirea mamei cu 
pretinsul tată;
•	analizele prin metoda reacţiei de poli-
merizare în lanţ ADN şi ARN şi expertiza 
privind determinarea paternităţii;
•	raportul de expertiză medico-legală 
serologică a pîrîtului.

•	 articolele 47-48,74-76 din Codul 
familiei;
•	 Jurisprudenţa relevantă a Cur-
ţii Europene a Drepturilor Omului: 
Gaskin v. Regatul Unit, 7 iulie 1989; 
Mikulić v. Croaţia, 7 februarie 2002; 
Odièvre v. Franţa, 13 februarie 2003; 
Costa Ribeiro v. Portugalia, 30 apri-
lie 2003; Jäggi v. Elveţia, 13 iulie 
2006; Paulík v. Slovacia, 10 octom-
brie 2006; Phinikaridou v. Cipru, 20 
decembie 2007; Turnali v. Turcia, 
7 aprilie 2009; Kalacheva v. Rusia, 
7 mai 2009; Castro Ferreira Lei-
te v. Portugalia, 1 decembrie 2009; 
Grönmark v. Finlanda şi Backlund v. 
Finlanda, 6 July 2010; Pascaud v. 
Franţa, 16 iunie 2011; A.M.M. v. Ro-
mânia, 14 februarie 2012; 
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Santos Nunes v. Portugalia, 22 mai 
2012; Laakso v. Finlanda, 15 ianu-
arie 2013; Röman v. Finlanda, 29 
ianuarie 2013; Ostace v. România, 
25 februarie 2014; Konstantinidis v. 
Grecia, 3 aprilie 2014; Canonne v. 
Franţa (dec.), 2 iunie 2015; Mandet 
v. Franţa, 14 ianuarie 2016; Călin şi 
alţii v. România, 19 iulie 2016;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 8 din 24 
octombrie 1994 cu privire la practica de 
aplicare de către instanţele judecăto-
reşti a legislaţiei la judecarea cazurilor 
referitoare la stabilirea paternităţii (ulti-
ma modificare prin Hotărîrea Plenului 
CSJ nr. 10 din 22 decembrie 2008).

Notă:
Art. 47 alin. (5) din Codul familiei stabileşte că paternitatea copilului născut în afara căsătoriei poate fi recunoscu-

tă de către tatăl său printr-o declaraţie comună a acestuia şi a mamei copilului, depusă la oficiul de stare civilă, iar în 
lipsa unei asemenea declaraţii, paternitatea poate fi recunoscută pe cale judecătorească – art. 48 din Codul familiei.

Conform art. 48 din Codul familiei, în cazul în care copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi lipseşte 
declaraţia comună a părinţilor sau a tatălui copilului, paternitatea se stabileşte de către instanţa judecătorească în 
baza declaraţiei unuia dintre părinţi, a tutorelui (curatorului) copilului sau a copilului însuşi, la atingerea majoratului. 

În cazul soluţionării litigiilor privind stabilirea paternităţii este necesară clarificarea provenienţei copilului, ţinîn-
du-se cont de traiul în comun al mamei copilului şi pîrîtului, administrarea în comun a unei gospodării pînă la naş-
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terea copilului sau educarea în comun, întreţinerea de către pîrît a copilului, precum şi alte probele care confirmă 
recunoaşterea paternităţii de către pîrît.

Acţiunea privind stabilirea paternităţii poate fi înaintată de către:
a) unul dintre părinţi (persoanele considerate părinţi sau părinţii fireşti ai copilului);
b) tutorele (curatorul) copilului sau tutorele părintelui declarat incapabil; 
c) copilul, la atingerea majoratului.
Odată cu acţiunea privind stabilirea paternităţii poate fi înaintată şi cererea privind încasarea pensiei pentru în-

treţinerea copilului minor.
Cererea de chemare în judecată pentru stabilirea paternităţii este imprescriptibilă şi se judecă conform regulilor 

generale. 
În caz de deces al pretinsului tată, cauza se judecă potrivit procedurii speciale. 
Instanţele judecătoreşti nu trebuie să primească cererea privind stabilirea paternităţii, dacă la rubrica referitoare 

la naşterea copilului este indicat drept tată o anumită persoană, deoarece menţiunea despre tată, efectuată la orga-
nele stării civile, se consideră o dovadă a paternităţii acelei persoane asupra copilului. O asemenea menţiune poate 
fi contestată conform procedurii stabilite de art. 49 din Codul familiei, iar cererea primită greşit trebuie restituită.

În situaţia în care naşterea copilului nu este înregistrată încă, judecătorul refuză să primească cererea de che-
mare în judecată privind stabilirea paternităţii în baza art.169 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă.

Instanţele de judecată nu au dreptul să confirme tranzacţiile de împăcare, deoarece condiţiile şi procedura de 
stabilire a paternităţii stabilite prin lege nu prevăd acest lucru. 

În scopul stabilirii relaţiilor reale dintre părţile la proces, la pregătirea cauzelor privind stabilirea paternităţii pentru 
dezbaterile judiciare trebuie chemate părţile pentru a fi audiate, în conformitate cu prevederile art. 185 din Codul 
de procedură civilă. Dacă în timpul convorbirii sau în şedinţa judiciară reclamatul recunoaşte paternitatea faţă de 
copil, instanţa judecătorească le va aduce la cunoştinţa părţilor dispoziţiile art. 47 alin. (5) din Codul familiei, iar dacă 
reclamatul este de acord să stabilească provenienţa copilului prin depunerea unei cereri în comun la organele stării 
civile, ea va fixa un termen pentru finalizarea procedurii. După ce a fost prezentată în instanţă adeverinţa de naştere 
a copilului, eliberată în baza menţiunii despre stabilirea paternităţii, procesul trebuie încetat, în conformitate cu art. 
265 lit. a) din Codul de procedură civilă.
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Dacă în cadrul examinării cauzei, totalitatea probelor prezentate de către reclamant nu oferă o bază suficientă 
pentru concluzia paternităţii pîrîtului, atunci, în scopul aflării adevărului şi al evitării unor greşeli, instanţa judecăto-
rească poate dispune, în conformitate cu art. 148 din Codul de procedură civilă, efectuarea unei expertize medico-le-
gale. O mare importanţă în litigiile din această categorie o are expertiza biologică a sîngelui, expertiza capacităţii de 
procreare şi expertiza de determinare a perioadei de concepere a copilului. Concluzia expertului nu este obligatorie 
pentru instanţa judecătorească şi este supusă aprecierii în ansamblu, în funcţie de toate circumstanţele cauzei.

De fapt, pentru admiterea acţiunii in stabilirea paternităţii trebuie sa se dovedească: naşterea copilului, relaţiile 
intime din timpul concepţiei dintre pretinsul tată si mamă, precum si faptul că din aceste relaţii a rezultat copilul.

Dispozitivul hotărîrii judecătoreşti va conţine informaţiile necesare pentru înregistrarea actului cu privire la stabi-
lirea paternităţii la organele de înregistrare a actelor stării civile (prenumele, numele tatălui, data, luna, anul şi locul 
lui de naştere, naţionalitatea, locul permanent de trai şi de serviciu, prenumele, numele, data şi locul naşterii copilului 
în privinţa căruia se stabileşte paternitatea, precum şi informaţiile despre mama lui).

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.3.2. Acţiuni privind constatarea 
paternităţii sau recunoaşterii 
paternităţii.

•	copia certificatului de naştere al copi-
lului;
•	copia certificatului de deces al presu-
pusului tată;
•	probele care confirmă traiul în comun 
al petiţionarei cu pretinsul tată, recunoaş-
terea copilului de către presupusul tată, 
acordarea sprijinului material pentru co-
pil, participarea pretinsului tată la educa-
rea copilului (orice mijloacele de probă). 

•	 articolul 48 din Codul familiei;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 8 din 
24 octombrie 1994 cu privire la prac-
tica de aplicare de către instanţele 
judecătoreşti a legislaţiei la judeca-
rea cazurilor referitoare la stabilirea 
paternităţii (ultima modificare prin 
Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 22 
decembrie 2008).
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Notă: 
Recunoaşterea paternităţii în privinţa copilului născut din părinţi necăsătoriţi se constată în instanţa de judecată 

numai în cazul în care presupusul tată al copilului a decedat. Constatarea unui astfel de fapt este generat de naşte-
rea unor drepturi nepatrimoniale pentru copil (succesiune, pensie în cazul pierderii întreţinătorului, dreptul copilului 
la numele şi patronimicul tatălui etc.)

Acest fapt poate fi stabilit de către instanţa judecătorească în cazul în care copilul fusese întreţinut de persoana re-
spectivă la momentul decesului ei, precum şi anterior, dacă această persoană a recunoscut paternitatea faţă de acest 
copil. Avînd în vedere circumstanţele concrete ale cauzei, acest fapt poate fi stabilit de asemenea şi în privinţa copilului 
născut după decesul persoanei care şi-a recunoscut paternitatea faţă de viitorul copil în timpul gravidităţii mamei. 

Faptul recunoaşterii paternităţii se stabileşte de instanţa judecătorească la cererea mamei copilului, a tutorelui 
(curatorului) lui, a copilului însuşi la atingerea majoratului, precum şi a altor persoane, cărora le este acordat dreptul 
de a înainta o astfel de cerere.

Spre deosebire de acţiunile privind stabilirea paternităţii, pricinile referitoare la stabilirea paternităţii şi recunoaş-
terii paternităţii se judecă potrivit procedurii speciale la instanţa judecătorească de la domiciliul petiţionarului – art. 
281 alin. (2) lit. c) Codul de procedură civilă.

Cererea de chemare în judecată privind constatarea faptului este imprescriptibilă şi se judecă conform procedurii 
de drept comun.

În cerere se va indica scopul stabilirii paternităţii sau a recunoaşterii paternităţii (introducerea datelor despre tată 
în actul de stare civilă în legătură cu necesitatea stabilirii pensiei copilului, dreptul la succesiune etc.), deoarece în 
dependenţă de scop instanţa judecătorească introduce în proces persoanele interesate. 

Dacă în cadrul examinării cauzei de constatare a paternităţii sau de recunoaştere a paternităţii se naşte un litigiu 
de drept comun, instanţa scoate cererea de pe rol, în baza art. 280 alin. (3) din Codul de procedură civilă, printr-o 
încheiere, şi le aduce la cunoştinţă petentului şi părţilor interesate faptul că pot intenta o acţiune în procedura de 
drept comun.

Recunoaşterea paternităţii poate fi exprimată atît în perioada de graviditate a mamei, cît şi după naşterea copi-
lului, putînd fi probată prin scrisori, anchete, cereri şi alte Mijloacele de probă confirmatoare.
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Dispozitivul hotărîrii judecătoreşti va conţine informaţii necesare pentru înregistrarea actului privind stabilirea 
paternităţii la organele de înregistrare a actelor stării civile (prenumele, numele tatălui, data, luna, anul şi locul lui 
de naştere, naţionalitatea, locul permanent de trai şi serviciu, prenumele, numele, data şi locul naşterii copilului în 
privinţa cărui se stabileşte paternitatea, precum şi informaţiile despre mama lui).

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

9.3.3. Acţiuni privind contestarea 
paternităţii (maternităţii).

•	 certificatul de naştere al copilului;
•	 alte mijloace de probă: înscrisuri, 
expertiză, martori etc. 

•	articolele 47-49 din Codul familiei;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Jorgen Olof 
Nylund v. Finlanda (dec.), 29 iunie 1999; 
Ibrahim Yildirim v. Austria (dec.), 19 octom-
brie 1999; Shofman v. Rusia, 24 noiembrie 
2005; Mizzi v. Malta, 12 ianuarie 2006; 
Paulik v. Slovacia, 10 octombrie 2006; Ta-
vli v. Turcia, 9 noiembrie 2006; Ahrens v. 
Germania, 22 martie 2012; 
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 8 din 24 
octombrie 1994 cu privire la practica de 
aplicare de către instanţele judecătoreşti 
a legislaţiei la judecarea cazurilor referi-
toare la stabilirea paternităţii (modificată 
prin Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 22 
decembrie 2008).
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Notă: 
Paternitatea (maternitatea) care nu corespunde adevărului poate fi contestată doar pe cale judecătorească de către:
- persoanele înscrise drept tată si mamă;
- mama sau tatăl biologic al copilului;
- copilul, la atingerea majoratului;
- tutorele (curatorul) copilului;
- tutorele părintelui declarat incapabil – art. 49 alin. (1) din Codul familiei.
În aceeaşi ordine de idei, nu au dreptul să conteste paternitatea:
- soţul care şi-a dat acordul scris la fecundarea artificială sau implantarea embrionului soţiei art. 49 alin. (2) lit. 

a) din Codul familiei.
- persoana înscrisă drept tată al copilului, în baza declaraţiei comune a acestuia şi a mamei copilului sau în baza 

declaraţiei proprii, dacă în momentul depunerii ei ştia că nu este tatăl biologic al copilului.
Conform art. 49 alin. (2) din Codul familiei, cererea privind contestarea paternităţii (maternităţii) poate fi depusă 

timp de un an din momentul în care una din persoanele enumerate la alin. (1) a aflat sau trebuia să fi aflat despre 
înscrierea privind paternitatea (maternitatea) sau din momentul atingerii majoratului, în cazul unui minor.

Trebuie menţionat că, în virtutea jurisprudenţei relevante a Curţii Europene a Drepturilor Omului, termenul de 
prescripţie de un an prevăzut la art. 49 alin. (2) din Codul familiei nu corespunde standardului „necesităţii într-o soci-
etate democratică”, iar eventuala aplicare a acestuia ar constitui o încălcare a art. 8 din Convenţia Europeană pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale.

În cazul în care acţiunea este admisă, hotărîrea pronunţată are un caracter declarativ, producînd efecte şi pentru 
trecut, începînd cu momentul naşterii copilului. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

9.3.4. Acţiuni privind anularea 
menţiunii despre paternitate în 
actele de stare civilă de naştere 
a copiilor.

•	copia certificatului de naştere al co-
pilului;
•	probele care confirmă că reclaman-
tul nu poate avea copii sau că copi-
lul a fost conceput în perioada cînd 
părţile nu convieţuiau sau pîrîtul trăia 
permanent într-o altă localitate (do-
vezile despre aflarea reclamantului 
în deplasare sau într-o altă localita-
te în perioada conceperii copilului, 
concluziile medicale care stabilesc 
termenul de concepere a copilului în 
cauză, dovezi privind capacitatea de 
procreare, expertiza de comparaţie a 
grupelor sangvine etc). 

•	articolele 47-49 din Codul familiei;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 8 din 24 
octombrie 1994 cu privire la practica de 
aplicare de către instanţele judecătoreşti 
a legislaţiei la judecarea cazurilor referi-
toare la stabilirea paternităţii (modificată 
prin Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 22 
decembrie 2008).

Notă: 
Conform art. 47 alin. (1)-(4) din Codul familiei, provenienţa copilului de la mamă (maternitatea) se stabileşte în 

baza documentelor care confirmă naşterea copilului de acea mamă într-o instituţie medicală. În cazul în care copilul 
nu este născut într-o instituţie medicală, maternitatea se stabileşte pe baza documentelor medicale, a depoziţiilor 
martorilor sau pe baza altor probe. Copilul născut din părinţi căsătoriţi ori în timp de 300 de zile din momentul des-
facerii căsătoriei, declarării nulităţii căsătoriei sau decesului soţului mamei copilului îl are ca tată pe soţul (fostul soţ) 
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al mamei, dacă nu a fost stabilit contrariul. Prezumţia de paternitate a soţului (fostului soţ) poate fi înlăturată printr-o 
declaraţie a soţilor (foştilor soţi) depusă personal. În cazul în care soţii (unul din ei) nu se pot prezenta personal, 
declaraţia se autentifică de notar şi se expediază la organul de stare civilă. 

Prin urmare, prezumţia legală de paternitate menţionată poate fi răsturnată de către soţul mamei copilului, aces-
ta intentînd personal o acţiune în anulare a menţiunii de paternitate, potrivit art. 49 din Codul familiei. Dacă soţul este 
pus sub interdicţie, acţiunea va putea fi iniţiată de tutore.

Din prevederile legale menţionate supra rezultă că la momentul stabilirii provenienţei copilului şi al înscrierilor 
datelor despre părinţi în actul de naştere al copilului, tatăl copilului se prezumă a fi soţul mamei. 

Această prezumţie poate fi înlăturată însă, dar tot la momentul stabilirii provenienţei copilului, printr-o declaraţie 
scrisă. Astfel, pentru înlăturarea prezumţiei de paternitate trebuie întrunite două condiţii în mod cumulativ: 

- declaraţia de înlăturare a paternităţii trebuie depusă de soţi (foştii soţi) personal; 
- declaraţia trebuie depusă la momentul stabilirii paternităţii. 
Pentru a dovedi că nu este tatăl copilului, reclamantul poate aduce orice mijloc de probă admis de lege. Dat fiind 

faptul că prin admiterea acţiunii se ating direct interesele copilului minor, autoritatea tutelară va fi chemată în proces. 
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§9.4. LITIGII PRIVIND OBLIGAŢIA DE ÎNTREŢINERE

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.4.1. Acţiuni privind încasarea 
pensiei de întreţinere a copilului 
minor.

•	  copia certificatului de naştere al co-
pilului minor;
•	  certificatul potrivit căruia copilul se 
află la întreţinerea reclamantului;
•	  certificatul despre salariul mediu şi 
alte venituri ale reclamantului;
•	  înscrisuri ce conţine date cu privire 
la locul de muncă şi salariul (venituri-
le) pîrîtului;
•	  certificate ce confirmă că pîrîtul 
plăteşte pensie de întreţinere în bene-
ficiul altor copii (în caz că există);
•	  probe cu privire la cheltuielile su-
portate pentru întreţinerea copilului;
•	  certificat eliberat de către Biroului 
Naţional de Statistică privind minimul 
de existenţa pentru un copil minor.

•	articolele 74-78 şi 98 din Codul fami-
liei;
•	Legea privind drepturile copilului nr. 
338 din 15 decembrie 1994;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 4 din 15 
aprilie 2013 privind practica judiciară 
de soluţionare de către instanţele ju-
decătoreşti a cauzelor referitoare la 
încasarea pensiei de întreţinere pentru 
copii şi alţi membri ai familiei;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Iosub Caras 
v. România, 27 iulie 2006; Hromadka 
şi Hromadkova v. Rusia, 11 decembrie 
2014;
•	Recomandarea CSJ nr. 44 din 22 mai 
2013 cu privire la încasarea pensiei de 
întreţinere pentru copilul minor în litigi-
ile ce ţin de decăderea din drepturile 
părinteşti.
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Notă: 
Codul familiei a instituit obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copii minori şi majori incapabili de muncă care nece-

sită sprijin material. Potrivit art. 74 alin. (2) din Codul familiei, părinţii pot încheia un contract cu privire la modul de 
plată a pensiei de întreţinere, iar în cazul în care un asemenea contract nu este încheiat şi părinţii nu participă la 
întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească – art. 74 alin. (3) din Codul familiei.

Acţiunea o poate depune una din persoanele care, conform Codului familiei, are dreptul de a primi întreţinere de la 
alţi membri ai familiei chiar şi în cazul în care plata se efectuează în mod benevol, dar fără încheierea contractului privind 
plata pensiei de întreţinere. Cererea de chemare în judecată privind încasarea pensiei de întreţinere poate fi depusă de 
persoana care pretinde întreţinerea sau dacă aceasta este minoră, incapabilă ori limitată în capacitatea de exerciţiu, de 
către reprezentantul legal al acestei persoane. În cazul cînd minorul sau persoana incapabilă se află sub protecţia unei 
instituţii educative, curative sau de protecţie socială, cererea poate fi depusă de administraţia acestei instituţii.

Potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, acţiunea privind încasarea pensiei de întreţinere poate fi examinată 
conform procedurii în ordonanţă - articolele 344 şi 345 lit. d) – sau în ordinea contencioasă generală – art. 183-236. 

În primul caz, judecătorul emite o ordonanţă, în temeiul art. 345 din Codul de procedură civilă, care trebuie exe-
cutată imediat, în situaţia în care nu este necesară stabilirea paternităţii, contestarea paternităţii (maternităţii) sau 
introducerea în proces a altor persoane interesate.

Ordonanţa judecătorească se eliberează numai dacă este stabilit locul, data naşterii şi domiciliul debitorului, 
inclusiv locul lui de muncă, cu prezentarea actelor care confirmă salariul şi/sau alte venituri ale sale. Datele menţio-
nate se indică suplimentar, pe lîngă cele prevăzute de art. 345 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) şi h) din Codul de proce-
dură civilă, precum numele şi data naşterii fiecărui copil pentru care se încasează pensia de întreţinere, cuantumul 
pensiei care urmează a fi încasată lunar şi termenul de încasare.

În al doilea caz, cererea de chemare în judecată se examinează de către instanţa de judecată de drept comun, 
în ordinea stabilită de articolele 183-236 din Codul de procedură civilă.

La examinarea cauzei, se vor avea în vedere veniturile persoanei de la toate locurile de muncă, din gospodăria 
agricolă, din activitatea de întreprinzător şi din activitatea intelectuală etc. 

Pensia de întreţinere se încasează, de regulă, din ziua depunerii cererii de chemare în judecată – art. 98 alin. (2) 
din Codul familiei. Totuşi, dacă se va stabili că pîrîtul s-a eschivat de la întreţinerea copilului, atunci pensia poate fi înca-
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sată şi pentru perioada anterioară adresării în judecată, dar nu mai mult de trei ani – art. 98 alin. (3) din Codul familiei. 
Pensia de întreţinere pentru fiecare copil se încasează în cuantumul prevăzut de art. 75 alin. (1) din Codul familiei.
Hotărîrea privind încasarea pensiei de întreţinere trebuie executată imediat, conform art. 256 alin. (1) lit. a) din 

Codul de procedură civilă.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.4.2. Acţiuni privind încasarea 
pensiei de întreţinere pentru copilul 
minor într-o sumă bănească fixă.

•	 copia certificatului de naştere a co-
pilului;
•	 probele care confirmă că pîrîtul are 
venituri neregulate fluctuabile ori na-
tură etc.;
•	 Înscrisurile privind informaţia pre-
zentată de Biroul Naţional de Statisti-
că despre valoarea minimului de exis-
tenţă pentru un copil;
•	 probele care confirmă cheltuielile 
necesare pentru întreţinerea copilului.

•	 art. 76 din Codul familiei;
•	 Legea privind drepturile copilului 
nr. 338 din 15 decembrie 1994;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 4 din 15 
aprilie 2013 privind practica judiciară 
de soluţionare de către instanţele ju-
decătoreşti a cauzelor referitoare la 
încasarea pensiei de întreţinere pen-
tru copii şi alţi membri ai familiei;
•	 Recomandarea CSJ nr. 44 din 22 
mai 2013 cu privire la încasarea pen-
siei de întreţinere pentru copilul mi-
nor în litigiile ce ţin de decăderea din 
drepturile părinteşti;
•	 Recomandarea CSJ nr. 21 privind 
procedura de examinare a cererilor 
despre încasarea pensiei de întreţi-
nere pentru copilul minor.
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Notă:
În cazurile în care părintele ce 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 salariu şi/sau alte venituri, 
precum şi în alte cazuri cînd din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sun formă unei cote din salariu 
sau/şi alte venituri este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia din părinţi, instanţa judecătoreas-
că 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 – art. 76 alin. (1) din Codul familiei.

În cazul în care lipsesc date despre locul de muncă de bază al pîrîtului, despre salariul şi/sau alte venituri ale 
acestuia, sau în cazul în care pe parcursul examinării cauzei sunt prezentate date cu privire la faptul 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 dispun încasarea pensia de întreţinere pentru copilul 
minor, conform prevederilor art. 76 alin. (1) din Codul familiei, într-o sumă bănească fixă. 

Acţiunea o poate depune una din persoanele care, conform Codului familiei, are dreptul de a primi întreţinere de la 
alţi membri ai familiei chiar şi în cazul în care plata se efectuează în mod benevol, dar fără încheierea contractului privind 
plata pensiei de întreţinere. Cererea de chemare în judecată privind încasarea pensiei de întreţinere poate fi depusă de 
persoana care pretinde întreţinerea, iar dacă aceasta este minoră, incapabilă ori limitată în capacitatea de exerciţiu, de 
către reprezentantul legal al acestei persoane. În cazul în care minorul sau persoana incapabilă se află sub protecţia 
unei instituţii educative, curative sau de protecţie socială, cererea poate fi depusă de administraţia acestei instituţii.

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) din Codul de procedură civilă, este obligată să ordone căutarea 
lui, suspendînd procesul în conformitate cu art. 261 lit. c) din Codul de procedură civilă. Instanţa judecătorească nu 
va admite renunţarea reclamantului la acţiune, recunoaşterea acţiunii de către pîrît şi nici tranzacţia dintre părţi în 
conformitate cu art. 60 alin. (2) din Codul de procedură, dacă aceste acte contravin legii ori încalcă drepturile, liber-
tăţile şi interesele legitime ale copilului. 

La stabilirea cuantumului sumei băneşti, instanţa judecătorească trebuie să ţină cont de starea materială şi fa-
milială a părţilor şi de alte circumstanţe importante, menţinîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior se asigurare 
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materială a copilului. Totodată, la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere pentru copilul minor, instanţele jude-
cătoreşti vor ţine cont şi de dispoziţiile art. 58 alin. (1) şi art. 74 alin. (1) din Codul familiei, care prevăd că părinţii au 
drepturi şi obligaţii egale faţă de copii, indiferent de faptul că aceştia sunt născuţi în căsătorie sau în afara ei, dacă 
locuiesc împreună cu părinţii sau separat. 

Instanţele judecătoreşti vor lua în consideraţie 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 în-
treţinerea copilului minor.

În cazul în care s-a schimbat starea materială şi familială a părintelui ce plăteşte pensie de întreţinere în sumă 
bănească fixă, celălalt părinte poate înainta o acţiune de modificare a cuantumului pensiei de întreţinere. 

Hotărîrea privind încasarea pensiei de întreţinere urmează a fi executată imediat în temeiul art. 256 alin. (1) lit. 
a) din Codul de procedură civilă.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.4.3. Acţiuni privind încasarea 
pensiei de întreţinere a copiilor 
în cazul în care unii copii rămîn 
cu un părinte, iar alţii cu celălalt 
părinte.

•	 copiile certificatelor de naştere ale co-
piilor;
•	 certificatele care confirmă că alţi copii 
se află sub educarea şi întreţinerea am-
bilor părinţi;
•	 probele care confirmă situaţia materia-
lă şi familială a fiecărui părinte;
•	 Înscrisurile privind informaţia prezentată de 
Biroul Naţional de Statistică despre valoarea 
minimului de existenţă pentru un copil.

•	articolele 75 alin. (3) şi 76 din Co-
dul familiei;
•	Legea privind drepturile copilului 
nr. 338 din 15 decembrie 1994;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 4 din 15 
aprilie 2013 privind practica judicia-
ră de soluţionare de către instanţele 
judecătoreşti a cauzelor referitoare 
la încasarea pensiei de întreţinere 
pentru copii şi alţi membri ai familiei.
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Notă: 
Potrivit art. 75 alin. (3) din Codul familiei, în cazul în care unii copii rămîn cu un părinte, iar alţii cu celălalt, pensia 

de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o formă bănească fixă, determinată în 
conformitate cu art. 76 din Codul familiei.

Această categorie de cauze se examinează în ordinea procedurii contencioase, instanţa fiind obligată, în baza 
probelor administrate, să stabilească situaţia materială a fiecărui părinte şi cu cine locuiesc copii. 

Examinarea cauzei are loc cu respectarea exigenţelor prevăzute la acţiunile privind încasarea pensiei de între-
ţinere pentru copilul minor într-o sumă bănească fixă.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.4.4. Acţiuni privind majorarea 
sau micşorarea cuantumului 
pensiei de întreţinere încasate 
pentru copii minori.

•	 copia hotărîrii judecătoreşti privind 
încasarea pensiei de întreţinere;
•	 copia certificatelor de naştere ale co-
piilor care locuiesc împreună cu recla-
mantul;
•	 certificatul privind salariul mediu al 
reclamantului;
•	 certificatul care confirmă că copii lo-
cuiesc cu reclamantul;
•	 certificatul privind incapacitatea de 
muncă a membrilor familiei, cărora recla-
mantul trebuie să le acorde întreţinere;
•	 probele care confirmă situaţia mate-
rială şi familială a fiecărui părinte. 

•	articolele 75 alin. (2), 76, 110 din 
Codul familiei;
•	Legea privind drepturile copilului 
nr. 338 din 15 decembrie 1994;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 4 din 15 
aprilie 2013 privind practica judicia-
ră de soluţionare de către instanţele 
judecătoreşti a cauzelor referitoare 
la încasarea pensiei de întreţinere 
pentru copii şi alţi membri ai familiei; 
•	Recomandarea CSJ nr. 21 privind 
procedura de examinare a cererilor 
despre încasarea pensiei de întreţi-
nere pentru copilul minor.
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Notă: 
Conform art. 110 din Codul familiei, în cazul în care starea materială sau familială a uneia dintre părţi s-a schim-

bat, instanţa judecătorească, luînd în considerare şi alte circumstanţe importante ale părţilor, poate să modifice, la 
cererea oricăreia dintre ele, cuantumul pensiei de întreţinere.

Cuantumul pensiei de întreţinere încasate pentru copii minori poate fi micşorat în cazul în care reclamantul-de-
bitor plăteşte pensie de întreţinere a copiilor născuţi de la mame diferite. 

Cuantumul pensiei de întreţinere poate fi micşorat şi în cazul în care reclamantul are la întreţinere alţi copii minori 
sau alţi membri ai familiei care, în cazul în care ar fi încasată pensia de întreţinere ar fi mai puţin asiguraţi decît cei 
cărora le plăteşte pensie de întreţinere.

Prin urmare, la stabilirea noului cuantum al pensiei de întreţinere, instanţa trebuie să ia în consideraţie salariul/
veniturile, reclamantului, precum şi aflarea la întreţinerea lui a membrilor familiei incapabili de muncă, cărora trebuie 
să le acorde întreţinere, conform legii.

În cazul în care pensia de întreţinere a fost stabilită în cote-părţi din salariul (venitul) debitorului, cuantumul pen-
siei se va micşora în cote-părţi – art. 75 alin. (2) din Codul familiei. 

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. Conform art. 60 din Codul de exe-
cutare, nu este permisă întoarcerea executării în pricinile de încasare a pensiei de întreţinere, cu excepţia cazurilor 
în care hotărîrea anulată a fost întemeiată pe informaţii sau pe documente false prezentate de către reclamant. 

În cazul în care au dispărut circumstanţele care au determinat micşorarea cuantumului pensiei de întreţinere, 
creditorul poate intenta o acţiune de majorare a cuantumului pensiei de întreţinere, potrivit prevederilor art. 75 alin. 
(1) din Codul familiei.

Cuantumul pensiei de întreţinere stabilite din nou se încasează de la data rămînerii hotărîrii definitive.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.4.5. Acţiuni privind încasarea 
pensiei de întreţinere pentru 
copiii majori incapabili de muncă.

•	  copiile certificatelor de naştere ale 
copiilor;
•	  actele care confirmă incapacitatea 
copului de a munci;
•	  actele care confirmă situaţia mate-
rială şi familială a părinţilor şi copilului 
care are nevoie de sprijin material;
•	 certificatul privind mărimea pensiei 
de asigurare .

•	  articolul 78 din Codul Familiei;
•	  Legea privind drepturile copilului 
nr. 338 din 15 decembrie 1994;
•	  Hotărîrea Plenului CSJ nr. 4 din 
15 aprilie 2013 privind practica ju-
diciară de soluţionare de către in-
stanţele judecătoreşti a cauzelor 
referitoare la încasarea pensiei de 
întreţinere pentru copii şi alţi mem-
bri ai familiei.

Notă: 
Conform art. 78 din Codul familiei, părinţii sunt obligaţi să-şi întreţină copiii majori incapabili de muncă care nece-

sită sprijin material. La examinarea acestei categorii de cauze, instanţa va constata dacă reclamantul este incapabil 
de muncă şi este în imposibilitate de a realiza un cîştig din muncă sau dacă nu dispune de alte venituri.

Cererea de chemare în judecată privind încasarea pensiei de întreţinere pentru copiii majori incapabili de muncă 
va fi depusă de către copilul major şi nu de către unul dintre părinţi. 

În cadrul examinării cauzei, cuantumul pensiei se stabileşte în formă bănească fixă, ţinîndu-se cont de starea 
familială şi materială a ambelor părţi, precum şi de alte circumstanţe.

Instanţa va lua în consideraţie veniturile şi bunurile persoanei care solicită întreţinere. Se consideră că are nevo-
ie de sprijin material persoana care nu are nici un fel de venituri sau veniturile pe care le are sunt insuficiente pentru 
a a-i asigura existenţă.
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De asemenea, la stabilirea cuantumului pensiei, instanţa judecătorească poate să ţină cont de starea materială 
a ambilor părinţi, indiferent dacă acţiunea a fost pornită faţă de unul sau faţă de ambii părinţi. Aceasta se explică 
prin faptul că, atunci cînd instanţa va stabili cuantumul sumei care urmează a fi încasată pentru întreţinerea copilului 
major incapabil de muncă, aceasta va trebui să ţină cont de drepturile şi obligaţiile egale ale ambilor părinţi faţă de 
copii. Aşadar, dacă acţiunea va fi intentată doar de un părinte, 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. Însă, achitarea pensiei de întreţinere necesare nu poate fi pusă doar în sarcina numai unuia 
dintre părinţi

Hotărîrea privind încasarea pensiei de întreţinere trebuie executată imediat, în baza art. 256 alin. (1) lit. a) din 
Codul de procedură civilă.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.4.6. Acţiuni privind acordarea 
pensiei de întreţinere părinţilor 
incapabili de muncă de către 
copiii majori.

•	 actele care demonstrează relaţiile 
de rudenie; 
•	certificatele privind salariul pîrîtului;
•	certificatul privind starea familială a 
pîrîtului;
•	certificatul privind pensia reclamantului. 

•	articolele 80 şi 81 din Codul familiei;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 4 din 15 
aprilie 2013 privind practica judiciară 
de soluţionare de către instanţele ju-
decătoreşti a cauzelor referitoare la 
încasarea pensiei de întreţinere pen-
tru copii şi alţi membri ai familiei.

Notă:
Potrivit art. 80 alin. (1) din Codul familiei, copii sunt obligaţi să-şi îngrijească părinţii incapabili de muncă care 

necesită sprijin material. Astfel, pentru ca dreptul de întreţinere să se nască, trebuie întrunite două condiţii şi anume:
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1) necesitatea sprijinului material;
2) incapacitatea de muncă. 
Are nevoie de sprijin material persoana care nu are nici un fel de venituri ori ale cărei venituri sunt insuficiente 

pentru a-i asigura existenţa.
Se consideră incapabilă de muncă persoana care a atins vîrsta de pensionare sau este recunoscută invalidă de 

gradul I, II sau III.
Acţiunea se judecă de către instanţa de judecată de drept comun conform articolelor 183-236 din Codul de pro-

cedură civilă.
La stabilirea cuantumului pensiei, instanţa judecătorească este în drept să ţină cont de toţi copiii majori ai pă-

rintelui respectiv, indiferent dacă acţiunea a fost pornită faţă de unul, faţă de cîţiva sau faţă de toţi copiii. Acest fapt 
se explică prin împrejurarea că, atunci cînd instanţa va stabili cuantumul sumei care urmează a fi încasată, ea 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. Totuşi, achitarea 
pensiei de întreţinere necesară nu poate fi pusă doar în sarcina numai unuia dintre copii. 

Copilul poate fi eliberat de obligaţia de a-şi întreţine părinţii incapabili 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. De asemenea, copiii ai căror părinţi sunt decăzuţi din drepturile părinteşti sunt scutiţi 
de obligaţia de întreţinere a acestora – art. 80 alin. (6) din Codul familiei. 

Conform art. 81 din Codul familiei, copiii majori 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 din Codul familiei

La adoptarea hotărîrii, instanţele judecătoreşti vor stabili cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească 
fixă plătită lunar.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

9.4.7. Acţiunile privind acordarea 
pensiei de întreţinere soţului 
sau fostului soţ. 

•	 copia certificatului de căsătorie;
•	 copia hotărîrii judecătoreşti de 
desfacere a căsătoriei sau copia cer-
tificatului de divorţ;
•	 actele care confirmă faptul că soţul 
sau, după caz, fostul soţ întruneşte 
condiţiile prevăzute la art. 82 şi la art. 
83 din Codul familiei;
•	  actele care confirmă că reclaman-
tul necesită sprijin material. 

•	  articolele 82-85, 97-111 din Codul fa-
miliei; 
•	  Legea privind drepturile copilului nr. 
338 din 15 decembrie 1994;
•	  Hotărîrea Plenului CSJ nr. 4 din 15 
aprilie 2013 privind practica judiciară de 
soluţionare de către instanţele judecăto-
reşti a cauzelor referitoare la încasarea 
pensiei de întreţinere pentru copii şi alţi 
membri ai familiei.

Notă: 
Potrivit art. 82 din Codul familiei, soţii îşi datorează întreţinerea materială reciprocă.
În cazul în care soţul refuză prestarea întreţinerii şi dacă între soţi nu a fost încheiat vreun contract privind pla-

ta pensiei de întreţinere, celălalt soţ dispune de dreptul de a intenta o acţiune în instanţa de judecată privind plata 
pensiei de întreţinere.

Dreptul de a intenta o acţiune în instanţa judecătorească privind încasarea acesteia de la celălalt soţ îl au:
- soţul incapabil de muncă (care a atins vîrsta de pensionare sau este invalid de gradul I, II sau III) şi care nece-

sită sprijin material;
- soţia în timpul gravidităţii;
- soţul care îngrijeşte copilul comun timp de trei ani după naşterea acestuia;
- soţul care îngrijeşte un copil comun invalid de pînă la 18 ani sau care îngrijeşte un copil de gradul I din copilărie, 

dacă soţul nu lucrează şi necesită îngrijire – art. 82 alin. (1) din Codul familiei.
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Fostul soţ poate solicita plata pensiei de întreţinere în cazurile prevăzute de art. 83 din Codul familiei.
La examinarea cauzei în fond, trebuie ţinut cont de art. 82 alin. (2) din Codul familiei, conform căruia soţul bene-

ficiază de pensie de întreţinere numai în cazul în care nu are un venit propriu suficient, iar celălalt soţ are posibilita-
tea de a plăti pensia pe care o datorează. Astfel, potrivit reglementării menţionate, pentru a încasa ajutorul material 
de la soţul care datorează întreţinere, trebuie stabilit întîi dacă reclamantul nu are un venit propriu suficient şi dacă 
pîrîtul are posibilitatea de a plăti pensia de întreţinere. Însă, această obligaţie este condiţionată prin lege de anumite 
circumstanţe.

La stabilirea sumei pensiei de întreţinere se ţine cont de situaţia materială şi familială a ambelor părţi şi de alte 
circumstanţe importante. În acest sens, la fixarea cuantumului întreţinerii se vor avea în vedere veniturile şi bunurile 
persoanei care solicită întreţinere, precum şi veniturile pîrîtului care trebuie să aibă un caracter de continuitate. Ve-
niturile pot proveni din salariu, din gospodăria de pe lîngă casă, din darea în locaţiune a unor bunuri, din exercitarea 
unei meserii în timpul liber etc.

Instanţa va avea în vedere şi numărul persoanelor care sunt obligate prin lege să acorde sprijin material recla-
mantului, persoanele cărora pîrîtul le datorează sprijin material legal, precum şi alte circumstanţe importante. 

Instanţa poate elibera soţul (fostul soţ) de la plata pensiei de întreţinere sau să limiteze această plată pe un 
anumit termen, în cazurile prevăzute de art. 85 din Codul familiei.

Obligaţia de întreţinere se stinge în cazurile prevăzute de art. 111 din Codul familiei.
Cuantumul pensiei de întreţinere se stabileşte de către instanţa de judecată într-o sumă bănească fixă plătită 

lunar – art. 84 din Codul familiei.
Soţul (fostul soţ) poate înainta acţiunea de încasare a pensiei de întreţinere, indiferent de termenul care a apărut 

de la momentul apariţiei dreptului respectiv, însă, de regulă, pensia de întreţinere se încasează de la data înregistră-
rii cererii de chemare în judecată. În cazul în care se va stabili că au fost întreprinse măsuri de acordare a întreţinerii, 
iar soţul (fostul soţ) s-a eschivat de la plata pensiei, pensia poate fi încasată pentru perioada anterioară adresării, 
însă nu poate depăşi termenul de trei ani de la data apariţiei dreptului respectiv.
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§9.5.  LITIGII CARE DECURG DIN DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRINTEŞTI 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

9.5.1. Acţiuni privind 
încredinţarea copilului minor 
spre creştere şi educare 
(stabilirea domiciliului 
copilului).

•	 copia certificatului de naştere a co-
pilului;
•	 avizul (avizele) autorităţii tutelare 
după cercetarea domiciliului fiecă-
rui părinte ce va conţine: concluziile 
despre ataşamentele copilului faţă de 
fiecare părinte, calităţile morale ale 
părinţilor; posibilitatea părintelui de a 
creşte şi educa copilul etc;
•	 certificatele care confirmă starea so-
cială a părinţilor (dacă sunt angajaţi în 
cîmpul muncii).

•	  articolele 38 alin. (2) lit. d), 54, 63 din 
Codul familiei;
•	  art. 8 din Legea privind drepturile co-
pilului nr. 338 din 15 decembrie 1994;
•	  Jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului: Mihailova 
v. Bulgaria, 12 mai 2006; Neulinger şi 
Shuruk v. Elveţia [MC], 6 iulie 2010; 
Plaza v. Polonia, 25 ianuarie 2011; 
Gluhaković v. Croaţia, 12 aprilie 2011; 
Schneider v. Germania, 15 septembrie 
2011; Santos Nunes v. Portugalia, 22 
mai 2012; Tocarenco v. Moldova, 4 no-
iembrie 2014. 

Notă: 
Conform art. 60 alin. (1) din Codul familiei, părinţii au dreptul şi sunt obligaţi să-şi educe copiii conform propriilor 

convingeri, indiferent dacă locuiesc împreună sau separat.
Potrivit art. 63 alin. (1) din Codul familiei, în cazul în care părinţii locuiesc separat, domiciliul copilului care nu a 

atins vîrsta de 14 ani se determină prin acordul părinţilor.
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Conform art. 9 din Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989, în vigoare 
pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993, statele părţi trebuie să vegheze ca nici un copil să nu fie separat 
de părinţii săi împotriva voinţei lor, cu excepţia situaţiei în care autorităţile competente decid, sub rezerva revizuirii 
judiciare şi în conformitate cu legile şi procedurile aplicabile, că această separare este necesară, în interesul supe-
rior al copilului. O decizie în acest sens poate să fie necesară în anumite cazuri particulare,de exemplu atunci cînd 
părinţii maltratează sau neglijează copiii sau cînd părinţii trăiesc separat şi cînd urmează să se ia o hotărîre cu privire 
la locul de reşedinţă al copilului.

Conform art. 63 alin. (2) din Codul familiei, dacă un astfel de acord lipseşte, domiciliul minorului se stabileşte 
de către instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de interesele şi părerea copilului (dacă acesta a atins vîrsta de 10 
ani). În acest caz, instanţa judecătorească va lua în considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, 
faţă de fraţi şi surori, vîrsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile existente între fiecare părinte şi copil, 
posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul 
de lucru, condiţiile de trai etc.) 

Copilul este educat de ambii părinţi şi locuieşte împreună cu aceştia. Dacă părinţii locuiesc separat, ei vor decide, 
de comun acord, la care dintre ei va locui copilul. În caz de neînţelegere între părinţi, instanţa judecătorească va ţine 
cont de interesele şi de părerea copilului (dacă acesta a atins vîrsta de 10 ani) şi va determina domiciliul copilului. 

Acţiunea se judecă de către judecătoria din raza domiciliul pîrîtului – art. 38 alin. (1) din Codul de procedură 
civilă, iar dacă acţiunea este depusă concomitent cu cererea de divorţ, atunci sunt aplicabile prevederile art. 39 alin. 
(5) din Codul familiei. 

La examinarea cauzei, instanţa judecătorească va lua în considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre 
părinţi, faţă de fraţi şi surori, vîrsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile existente între fiecare părinte şi 
copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi re-
gimul de lucru, condiţiile de trai etc.) – art. 63 alin. (2) din Codul familiei.

Suplimentar, instanţa poate avea în vedere şi alte momente, precum grija părinţilor faţă de copil, comportamen-
tul faţă de acesta (dacă unul dintre părinţi are sau nu deprinderi dăunătoare, cum ar fi beţia, narcomania, nervozita-
tea spontană) sau un comportament neadecvat. 
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În sensul art. 63 alin. (3) din Codul familiei, în instanţa de judecată este obligatorie participarea autorităţii tutela-
re, al cărei aviz, întocmit în baza verificării condiţiilor de trai ale părinţilor, are o importanţă decisivă şi va fi examinat 
de către instanţa de judecată împreună cu alte probe prezentate. Dacă instanţa judecătorească nu va fi de acord cu 
avizul autorităţii tutelare, în hotărîre trebuie să fie menţionate cauzele concrete pe care s-a bazat instanţa judecăto-
rească la soluţionarea litigiului.

La determinarea domiciliului urmează a fi aplicat principiul egalităţii în drepturi şi obligaţii a părinţilor faţă de copii. 
Hotărîrea judecătorească produce efecte după rămînerea definitivă a acesteia – art. 254 din Codul de procedură civilă. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

9.5.2. Acţiuni privind înlăturarea 
impedimentelor de comunicare 
cu copilul.

•	  copia certificatului de naştere 
al copilului;
•	  probele care confirmă că părin-
tele la care se află copilul îl împie-
dică pe celălalt părinte să comuni-
ce cu acesta;
•	  decizia autorităţii tutelare.

•	  articolele 58, 59, 64, 65 din Codul fa-
miliei;
•	  articolul 16 din Legea privind drepturile 
copilului nr. 338 din 15 decembrie 1994;
•	  Jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Scozzari şi Gi-
unta v. Italia, 13 iulie 2000; Mustafa and 
Armağan Akın v. Turcia, 6 aprilie 2010; 
Macready v. Cehia, 22 aprilie 2010; Cen-
giz Kılıç v. Turcia, 6 decembrie 2011.

Notă:
Potrivit art. 64 alin. (1) din Codul familiei, părintele care locuieşte împreună cu copilul nu are dreptul să împiedice 

contactul dinte copil şi celălalt părinte care locuieşte separat, cu excepţia cazurilor cînd comportamentul acestuia din 
urmă este în detrimentul intereselor copilului sau prezintă pericol pentru starea lui fizică şi psihică. 
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Părinţii au dreptul să încheie un acord cu privire la modul de exercitare a drepturilor părinteşti de către părintele 
care locuieşte separat de copil. În caz de neînţelegere, litigiul poate fi soluţionat de către autoritatea tutelară, iar 
decizia acesteia poate fi atacată în instanţa de judecată – art. 64 alin. (2) din Codul familiei.

În asemenea circumstanţe, unul din părinţi poate atacă această decizie în instanţa de judecată, în contencios 
administrativ, iar în cazul în care unul din părinţi nu execută decizia autorităţii tutelare, celălalt părinte este în drept 
să se adreseze în instanţade judecată de drept comun, cu o acţiune privind înlăturarea impedimentelor din comuni-
carea cu copilul.

La soluţionarea acestui litigiu, instanţa judecătorească va avea în vedere condiţiile concrete în care se educă 
copiii, vîrsta copiilor, particularităţile dezvoltării lor, caracterul relaţiilor cu părinţii, afecţiunea copiilor faţă de părinţi, 
condiţiile de trai ale părintelui ce locuieşte separat, posibilităţile acţiunii pozitive sau negative asupra copiilor din 
partea acestuia şi alte circumstanţe deduse în procesul de examinare a cazului. În caz de necesitate, instanţa de 
judecată poate dispune o expertiză psihologică legală în privinţa ambilor părinţi sau a unuia dintre ei, ceea ce ar 
permite analiza psihologică a conflictului apărut între aceştia. 

Totuşi, în cazurile excepţionale, cînd comunicarea cu copilul ar prejudicia interesele acestuia, instanţa poate să 
respingă acţiunea reclamantului – art. 62 alin. (2) şi art. 64 alin. (1) din Codul familiei.

Tot astfel se soluţionează şi acţiunile cu privire la înlăturarea impedimentelor de comunicare, în cazurile luării 
copilului, fără decădere din drepturile părinteşti – art. 72 din Codul familiei.

Stabilind ordinea de participare a părintelui la educarea copilului, instanţa îl preîntîmpină pe celălalt părinte des-
pre efectele neexecutării hotărîrii judecătoreşti – art. 64 alin. (3) din Codul familiei.

În temeiul art. 65 din Codul familiei, bunicii, fraţii şi surorile copilului dispun de dreptul de a comunica cu acesta, 
iar în cazul în care părinţii nu execută decizia autorităţii tutelare, ei pot înainta o acţiune în instanţa de drept comun 
privind înlăturarea impedimentelor de comunicare cu copilul. 

Hotărîrea motivată a instanţei judecătoreşti trebuie să conţină prevederi concrete privind ordinea de participare 
a părintelui la educarea copilului, timpul, durata şi locul comunicării acestuia cu copilul. Comunicarea poate avea loc 
nu numai personal, dar şi prin convorbiri telefonice, scrisori etc. 
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Hotărîrea instanţei judecătoreşti este obligatorie pentru ambii părinţi. În caz de încălcare a hotărîrii, faţă de pă-
rintele vinovat se vor aplica sancţiunile prevăzute de Codul de executare al Republicii Moldova. Dacă încălcările vor 
avea un caracter repetat, la cererea părintelui care locuieşte separat de copil instanţa judecătorească poate să-i 
transmită acestuia copilul spre creştere şi educare, cu condiţia ca schimbarea locului de trai să fie în interesul copi-
lului minor şi să aibă loc în funcţie de opinia copilului.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.5.3. Acţiuni privind apărarea 
drepturilor părinteşti.

•	 copia certificatului de naştere al co-
pilului;
•	 copia hotărîrii prin care s-a stabilit do-
miciliul minorului sau prin care minorul 
a fost încredinţat spre creştere şi edu-
care;
•	 avizul autorităţii tutelare şi actul de 
cercetare privind condiţiile de trai ale 
reclamantului şi persoanelor la care stă 
copilul;
•	 alte probele care confirmă comporta-
mentul părţilor (caracteristici de la locul 
de muncă şi trai, copiile hotărîrilor pri-
vind tragerea la răspundere contraven-
ţională sau penală etc). 

•	articolele 54 şi 63 din Codul familiei;
•	art. 31 din Codul civil;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului: Ignac-
colo-Zenide v. România, 25 ianuarie 
2000; N.P. v. Moldova, 6 octombrie 
2015.
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Notă:
Copilul în vîrstă de pînă la 14 ani locuieşte la părinţii săi sau la acel părinte determinat prin acordul părinţilor sau 

prin hotărîre judecătorească. Copilul minor poate să locuiască la bunici sau la alte rude, tutore, ori alte persoane, ori 
la o instituţie de ocrotire – art. 63 din Codul familiei sau art. 31 din Codul civil).

Astfel, părinţii, precum şi persoanele cărora le-a fost încredinţat de a ţine copilul să locuiască cu ei pot cere îna-
poierea copilului de la orice persoană care îl ţine fără drept legal – art. 66 alin. (1) din Codul familiei.

În calitate de pîrîţi pot fi chemaţi în judecată:
- părintele la care nu s-a stabilit domiciliul minorului sau căruia nu i s-a încredinţat copilul;
- persoanele străine la care se includ toate rudele (bunicii, unchii etc.).
Acţiunea de chemare în judecată se judecă de judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază pîrîtul.
La judecarea acestor litigii, copilul are dreptul să-şi exprime opinia şi să fie audiat – art. 54 din Codul familiei. De 

asemenea, este obligatorie şi participarea în proces a autorităţii tutelare.
În cazul în care consideră că dezvoltarea copilului este periclitată prin modul în care se exercită drepturile părin-

teşti, părintele la care nu s-a stabilit domiciliul copilului sau căruia nu i s-a încredinţat copilul poate intenta acţiuni de 
reîncredinţare sau de schimbare a domiciliului copilului.

La soluţionarea acestor categorii de litigii, instanţa ia în consideraţie posibilitatea reală a părintelui (părinţilor) de 
a asigura educarea adecvată a copilului, relaţiile dintre copil şi părinte şi ataşamentul copilului faţă de persoanele la 
care se află în educare, precum şi alte circumstanţe care influenţează crearea unor condiţii adecvate de dezvoltare 
şi educare a copilului de către părinte sau de persoanele care îl întreţin.

Dacă instanţa judecătorească va stabili că nici părinţii şi nici persoanele la care se află copilul nu sunt în stare 
să asigure întreţinerea, educaţia şi dezvoltarea adecvată a acestuia, ea va obligaautoritatea tutelară să transmită 
copilul unei instituţii de stat şi să-l ia la evidenţă, asigurîndu-i în continuare apărarea drepturilor şi intereselor legitime 
– art. 66 alin. (3) din Codul familiei.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.5.4. Acţiuni privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

•	 certificatul de naştere al copilului;
•	 certificatul de căsătorie (în copie) sau 
certificatul privind desfacerea căsătoriei;
•	 actul de cercetare în privinţa unuia 
sau ambilor părinţi eliberat de autori-
tatea tutelară, cu referire la aspectele 
constatate şi concluzia de decădere din 
drepturile părinteşti;
•	 probele care dovedesc eschivarea de 
la exercitarea drepturilor părinteşti, abu-
zul de drepturile părinteşti, comportarea 
cu cruzime faţă de copil prin aplicarea 
violenţei fizice sau psihice, atentatele la 
inviolabilitatea sexuală a copilului, con-
duita imorală, care influenţează negativ 
asupra copilului, faptul că părintele su-
feră de alcoolism cronic sau de narco-
manie, săvîrşirea de către părinte a unei 
infracţiuni premeditate contra vieţii şi să-
nătăţii copilului etc. 

•	articolele 67–69 din Codul familiei; 
•	Legea privind drepturile copilului nr. 
338 din 15 decembrie 1994;
•	Legea privind protecţia specială a 
copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a co-
piilor separaţi de părinţi nr.140 din 14 
iunie 2013;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului: Johan-
sen v. Norvegia, 27 iunie 1996; Gna-
hore v. Franţa, 19 septembrie 2000; 
Maumousseau şi Washington v. Fran-
ţa, 6 decembrie 2007; K.A.B. v. Spa-
nia, 10 aprilie 2012; M.D. şi alţii v. Mal-
ta, 17 iulie 2012; 
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 6 din 17 
noiembrie 2014 cu privire la practica 
judiciară de examinare a pricinilor ci-
vile privind decăderea din drepturile 
părinteşti.
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Notă: 
Părinţii por fi decăzuţi din drepturile părinteşti în cazurile prevăzute la art. 67 din Codul familiei, de către instan-

ţele de judecată – art. 68 alin. (1) din Codul familiei.
Cererea de chemare în judecată privind decăderea din drepturi părinteşti poate fi depusă de către persoanele 

indicate în art. 68 alin. (2) din Codul familiei, şi anume:
- celălalt părinte;
- tutorele copilului;
- autoritatea tutelară;
- procurorul.
În cazul în care cererea este depusă în judecată de o persoană care nu dispune de acest drept, judecătorul va 

refuza s-o primească, în baza art. 169 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură civilă. În cazul pornirii procesului, instan-
ţa judecătorească va dispune încetarea sa în temeiul art. 265 lit. h) din Codul de procedură civilă.

Pîrîţi în această categorie de litigii pot fi numai persoanele care sunt incluse în calitate de părinte al copilului în 
actul de naştere al acestuia sau părinţii adoptivi ai copilului.

În cazul în care celălalt părinte trăieşte separat de copil, se pună în discuţie introducerea acestuia în proces şi 
posibilitatea transmiterii copilului pentru educaţie, în cazul în care se solicită acest lucru.

Cauzele privind decăderea din drepturile părinteşti se examinează în procedură contencioasă, ţinîndu-se cont 
de particularităţile acestei categorii. Participarea autorităţii tutelare la examinarea cererilor privind decăderea din 
drepturile părinteşti este obligatorie – art. 68 alin. (3) din Codul familiei.

Instanţele judecătoreşti trebuie să aibă în vedere faptul că aceste cauze privind decăderea din drepturile părin-
teşti vor fi dezbătute numai după primirea de la autoritatea tutelară a avizului privind condiţiile de trai ale copilului şi 
ale persoanelor care doresc să preia educaţia lui. Această cerinţă va fi respectată indiferent de persoana celui care 
înaintat acţiunea: celălalt părinte sau autoritatea tutelară.

În procesul pregătirii şi înaintării cererii de chemare în judecată privind decăderea din drepturile părinteşti in-
stanţei de judecată i se poate solicita, după caz, aplicarea măsurilor de protecţie ca măsură de asigurare a acţiunii.
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Temeiurile de decădere din drepturile părinteşti sunt indicate în art. 67 din Codul familiei. Fiecare din temeiurile 
menţionate reprezintă un temei independent pentru formularea unei cereri de decădere din drepturile părinteşti ale 
unuia sau ale ambilor părinţi. Totodată, acţiunea se poate baza pe unul sau pe mai multe temeiuri de decădere din 
drepturile părinteşti a unuia sau a ambilor părinţi. Exemplificarea şi analiza acestora poate fi consultată la punctele 
10-14 din Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica judiciară de examinare a pricinilor civile 
privind decăderea din drepturile părinteşti nr. 6 din 17 noiembrie 2014. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut în mod constant că interesul superior al copilului prezintă o 
importanţă esenţială. Decăderea din drepturile părinteşti constituie o măsură particulară de amploare, în consecinţa 
căreia părintele este privat de viaţa sa de familie care include copilul, şi este incompatibilă cu scopul reuniunii lor. 
Astfel de măsuri trebuie să fie întreprinse doar în circumstanţe excepţionale şi pot fi justificate doar dacă ele sunt 
motivate de o cerinţă de prim rang dependentă de interesul superior al copilului (a se vedea M.D. şi alţii v. Malta, 17 
iulie 2012, § 76; Johansen v. Norvegia, 7 august 1996, § 64 şi § 78). Pentru identificarea interesului superior al copii-
lor într-un anumit caz, trebuie să se ţină cont de două aspecte: în primul rînd, este în interesul suprem al copilului ca 
legăturile sale cu familia să fie menţinute, cu excepţia situaţiilor în care familia se dovedeşte a fi extrem de nepotrivi-
tă. În al doilea rînd, este în interesul superior al copilului ca acesta să se dezvolte într-un mediu sigur şi liniştit (a se 
vedea Neulinger şi Shuruk v. Elveţia [MC], 6 iulie 2010, § 136; R. şi H. v. Regatul Unit, 31 mai 2011, §73-74). Avînd 
în vedere cele menţionate mai sus, este cert că legăturile de familie pot fi rupte doar în circumstanţe excepţionale şi 
este necesar să se întreprindă toate măsurile posibile pentru păstrarea relaţiilor personale. În cazurile în care men-
ţinerea legăturilor de familie ar periclita sănătatea şi dezvoltarea copilului, părintele nu are dreptul să insiste asupra 
păstrării unei asemenea legături, în baza prevederilor articolului 8 din Convenţie (a se vedea Neulinger şi Shuruk v. 
Elveţia [MC], 6 iulie 2010, § 136; Y.C. v. Regatul Unit, 13 martie 2012, § 134). Prin urmare, decăderea din drepturile 
părinteşti nu se face în mod automat, ci numai în funcţie de interesul superior al copilului.

În conformitate cu art. 60 alin. (5) din Codul de procedură civilă, instanţa nu va admite renunţarea reclamantului 
la acţiune, recunoaşterea acţiunii de către pîrît şi tranzacţia dintre părţi dacă aceste acte contravin legii ori dacă în-
calcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, interesele societăţii sau ale statului.

În dispozitivul hotărîrii judecătoreşti privind decăderea din drepturile părinteşti trebuie indicat numele copilului 
(copiilor), data naşterii şi persoana cui urmează să-i fie transmis copilul spre educare. 
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Conform art. 69 alin. (2) din Codul familiei, dacă copilul nu-i poate fi transmis celuilalt părinte sau dacă ambii 
părinţi sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, copilul rămîne sub îngrijirea autorităţii tutelare. Transmiterea copilului 
pentru a fi educat de către rude sau alte persoane este permisă doar în cazul în care acestea au fost numite tutore al 
copilului în modul stabilit de lege. În cazul în care copilul este pus la dispoziţia autorităţii tutelare, ea va stabili modul 
de plasament al copilului în cadrul serviciilor sociale (casă de copii, şcoală-internat etc.), această atribuţie fiind de 
competenţa sa. 

Conform art. 68 alin. (4) din Codul familiei, instanţa judecătorească este obligată să transmită, în termen de trei 
zile din momentul în care hotărîrea privind decăderea din drepturile părinteşti a rămas definitivă, o copie a acesteia 
către oficiul de stare civilă din raza teritorială a instanţei.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.5.5. Acţiuni privind restabilirea 
drepturilor părinteşti.

•	 copia hotărîrii privind decăderea din 
drepturile părinteşti;
•	  probele care confirmă că reclaman-
tul şi-a schimbat modul de viaţă şi poa-
te să se ocupe de educarea copiilor 
(caracteristici, certificatul privind starea 
sănătăţii, avizul organelor tutelare şi 
actul de control al condiţiilor de viaţă şi 
de trai ale reclamantului etc). 

•	articolul 70 din Codul familiei;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 6 din 17 
noiembrie 2014 cu privire la practica 
judiciară de examinare a pricinilor ci-
vile privind decăderea din drepturile 
părinteşti.

Notă: 
Părinţii pot fi restabiliţi din 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.
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Restabilirea în drepturile părinteşti se face pe cale judecătorească, la cererea persoanei decăzute din aceste-
drepturi, cu participarea obligatorie a autorităţilor tutelare – art. 70 alin. (1) şi (2) din Codul familiei.

La examinarea cererii de restabilire în drepturile părinteşti se vor analiza toate probele care confirmă că părinţii 
şi-au schimbat modul de viaţă şi sunt în stare să-şi îngrijească şi să-şi educe copilul în continuare. Autoritatea tute-
lară îşi va expune opinia pe marginea acestei chestiuni într-o concluzie întocmită în baza controlului efectuat asupra 
faptelor expuse în cerere, ţinînd cont de interesul şi opinia copilului. Copilul care a împlinit vîrsta de 10 ani va fi audiat 
în persoană în şedinţa instanţei de judecată pentru a-i afla opinia privind restabilirea părintelui în drepturi – art. 70 
alin. (4) din Codul familiei. 

Hotărîrea judecătorească produce efecte după rămînerea definitivă a acesteia.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material
 relevant:

9.5.6. Acţiuni privind luarea 
copilului de la părinţi fără 
decăderea din drepturile 
părinteşti.

•	 copia certificatului de naştere al copilu-
lui;
•	 probele care confirmă că lăsarea copi-
lului la părinte prezintă un pericol pentru 
viaţa şi sănătatea acestuia (certificate-
le medicale care confirmă că pîrîtul este 
bolnav mintal, de alcoolism cronic sau de 
narcomanie etc.);
•	 evaluarea iniţială a situaţiei copilului de 
către specialistul pentru protecţia drepturi-
lor copilului, iar în lipsa acestuia – de către 
asistentul social comunitar;

•	art. 71 din Codul familiei;
•	Legea privind protecţia specială a 
copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a co-
piilor separaţi de părinţi nr. 140 din 14 
iunie 2013;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 6 din 17 
noiembrie 2014 cu privire la practica 
judiciară de examinare a pricinilor ci-
vile privind decăderea din drepturile 
părinteşti.
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•	 extrasul din Registrul de evidenţă a co-
piilor aflaţi în situaţii de risc;
•	 actul de abandon al copilului într-o insti-
tuţie sau procesul-verbal privind găsirea 
copilului;
•	 avizul autorităţii tutelare şi actul de cer-
cetare al condiţiilor de viaţă şi de trai ale 
pîrîtului;
•	 dispoziţia autorităţii tutelare privind pla-
samentul copilului;
•	 dispoziţia privind stabilirea sau retra-
gerea statutului de copil rămas temporar 
fără ocrotire părintească.

Notă: 
În cazul în care aflarea copilului la părinţi prezintă un pericol pentru viaţa şi sănătatea acestuia, instanţa de jude-

cată poate dispune, la cererea autorităţii tutelare, luarea lui de la părinţi fără decăderea din drepturile părinteşti, cu 
excepţia cazurilor în care părinţii sunt bolnavi de alcoolism sau de narcomanie. Această situaţie presupune că părin-
ţii fiind bolnavi mintali, debili sau suferind de alte boli cronice, pun în pericol viaţa şi sănătatea copilului fără vinovăţie. 

Potrivit art. 71 alin. (2) din Codul familiei, autoritatea tutelară poate decide luarea copilului de la părinţi, în cazuri 
excepţionale, dacă există un pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea copilului. În asemenea cazuri, autoritatea tute-
lară este obligată să informeze procurorul în termen de cel mult 24 de ore de la data luării copilului.

În cazul citat supra, autoritatea tutelară va porni o acţiune în instanţa judecătorească privind decăderea din drep-
turile părinteşti sau luarea copilului de la părinţi fără decăderea lor din aceste drepturi, în termen de 3 zile lucrătoare. 
Dacă această cerinţă nu este îndeplinită, copilul va fi înapoiat părinţilor – art. 71 alin. (3) din Codul familiei.
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Aceleaşi prevederi se conţin şi în art. 10 din Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc  
şi a copiilor separaţi de părinţi nr. 140 din 14 iulie 2013.

Luarea copilului de la părinţi se efectuează numai în baza unei hotărîri a instanţei de judecată privind decăderea 
din drepturile părinteşti sau a unei hotărîri a instanţei de judecată privind luarea copilului, fără ca părinţii să fie decă-
zuţi din drepturile părinteşti, conform prevederilor articolelor 67-69, 71 şi 72 din Codul familiei.

Acţiunea privind luareacopilului fără decăderea din drepturile părinteşti se examinează cu participarea obligato-
rie a autorităţii tutelare şi audierea copilului care a atins vîrsta de 10 ani.

Nu pot fi decăzute 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, ca şi din cauza unor alte circumstanţe ce nu depind de voinţa lor, cu excepţia persoanelor care suferă de 
alcoolism cronic sau de narcomanie. 

Hotărîrea judecătorească produce efecte după rămînerea definitivă a acesteia. 
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§9.6. CAUZE CIVILE PRIVIND ADOPŢIA

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

9.6.1. Cereri privind 
încuviinţarea adopţiei.

•	 pentru adopţia naţională, trebuie 
anexate actele în conformitate cu art. 
288 din Codul de procedură civilă şi 
art. 31 alin. (4) din Legea privind regi-
mul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 
2010; 
•	 pentru adopţia internaţională, trebu-
ie anexate actele în conformitate cu 
art. 289 din Codul de procedură civilă 
şi art. 35 alin. (2) din Legea privind re-
gimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 
mai 2010.

•	Codul familiei;
•	Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 
99 din 28 mai 2010;
•	Capitolul al XXV-lea din Codul de proce-
dură civilă;
•	Legea privind drepturile copilului nr. 338 
din 15 decembrie 1994;
•	Legea privind actele de stare civilă nr. 100 
din 26 aprilie 2001;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 512 din 25 aprilie 
2003 privind aprobarea Listei contraindicaţi-
ilor medicale pentru persoanele care inten-
ţionează să adopte copii;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 25 iulie 
2011 pentru instituirea Consiliului Consulta-
tiv pentru Adopţii Internaţionale şi aprobarea 
Regulamentului de activitate al acestuia;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 22 iulie 2011 
pentru aprobarea Regulamentului privind pro-
cedura de acreditare şi modul de funcţionare 
a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul 
adopţiei internaţionale în Republica Moldova
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şi a listei serviciilor şi activităţilor pe care le 
pot desfăşura în domeniul adopţiei interna-
ţionale;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene 
a Drepturilor Omului: Moretti şi Benedetti v. 
Italia, 27 aprilie 2010; Kurochkin v. Ucraina, 
20 mai 2010; Y.C. v. Regatul Unit, 13 mar-
tie 2012; K.A.B. v. Spania, 10 aprilie 2012; 
Harroudj v. Franţa, 4 octombrie 2012; Ch-
bihi Loudoudi şi alţii v. Belgia, 16 decembrie 
2014; Zaiet v. România, 24 martie 2015; 
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 5 din 23 de-
cembrie 2012 cu privire la aplicarea preve-
derilor privind regimul juridic al adopţiei.

Notă:
Adopţia poate fi definită drept actul juridic încuviinţat de organul respectiv competent – instanţa de judecată – 

care are ca efect naşterea unor drepturi şi obligaţii între adoptat şi descendenţii săi şi adoptator şi rudele acestuia, 
asimilate de lege celor dintre părinţi şi copii, şi încetarea drepturilor şi obligaţiilor adoptatului faţă de rudele sale de 
provenienţă. Scopul adopţiei este de a asigura protecţie intereselor personale nepatrimoniale şi patrimoniale ale 
copiilor lipsiţi de ocrotirea părintească sau, după caz, de ocrotirea corespunzătoare.

În cazul:
- adopţiei naţionale, poate depune cerere persoana care deţine un atestat de adoptator în condiţiile art. 18 alin. 

(2) din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010;
- adopţiei internaţionale, poate depune cerere adoptatorul direct sau prin intermediul organizaţiei străine acredi-

tate în domeniul adopţiei.
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În cazul depunerii cererii de către alte persoane sau de instituţii şi organizaţii de stat sau obşteşti, instanţa va 
refuza cererea în baza art. 169 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură civilă.

Persoanele respective vor avea calitatea procesuală de petiţionari.
Cererea de încuviinţare a adopţiei naţionale, dar şi cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale se vor 

examina în cadrul procedurii speciale de judecare a cauzelor civile. Avînd în vedere conţinutul articolelor 3 şi 46 
din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010, cererea de încuviinţare a adopţiei naţionale sau 
internaţionale va fi examinată în şedinţă secretă.

Potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (5) şi art. 38 alin. (4) din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 
2010 în coroborare cu prevederile art. 291 din Codul de procedură civilă, cererea de încuviinţare a adopţiei se exa-
minează 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, ţinînd cont de prevederile articolelor 291 şi 
280 alin. (2) din Codul de procedură civilă. În cazurile de adopţie internaţională, poate fi chemat în proces Consiliul 
Consultativ pentru Adopţii Internaţionale.

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 per-

soana sau de familia care l-a crescut, dacă acesta a convieţuit cu ei cel puţin trei ani pînă la depunerea cererii de 
adopţie – art. 21 alin. (4) din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010.

Condiţiile pentru adoptatori sunt prevăzute expres în art. 12 din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 
din 28 mai 2010, cu restricţiile de rigoare.

Potrivit art. 12 alin. (5) şi (6) din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010, adoptatorii trebuie 
să îndeplinească garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare dezvoltării multilaterale şi armonioase a perso-
nalităţii copilului, iar adopţia copilului de către soţi este permisă numai în cazul în care căsătoria lor durează de cel 
puţin trei ani pînă la momentul depunerii cererii de adopţi.

Avînd în vedere rolul ei activ la soluţionarea cauzelor privind adopţia naţională şi adopţia internaţională, instanţa 
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de judecată poate solicita prezentarea unor date şi informaţii suplimentare. Potrivit art. 31 alin. (3) din Legea privind 
regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010, autoritatea teritorială trebuie să-i prezinte instanţei de judecată 
avizul privind adopţia, întocmit în condiţiile art. 30 alin. (1) din legea menţionată, precum şi dosarul copilului. 

Instanţa de judecată va admite cererea de încuviinţare a adopţiei numai dacă şi-a format convingerea, pe baza 
probelor administrate, că adopţia este în interesul superior al copilului.

În ceea ce priveşte adopţia internaţională, art. 33 alin. (2) din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 
28 mai 2010 prevede expres condiţiile în care poate fi admisă adopţia internaţională.

Pot servi în calitate de probe admisibile care să dovedească imposibilitatea transmiterii sub tutelă sau a adopţiei: 
notificările în scris ale autorităţii competente, adresate rudelor copilului şi cetăţenilor care doresc să adopte, despre 
posibilitatea adopţiei copilului în cauză; 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 pro-
pus 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 trebuie semnate de către persoa-
nele care le dau şi se autentifică de către organul de protecţie a drepturilor copilului.

Autoritatea teritorială îi va prezenta instanţei un aviz privind adopţia internaţională, elaborat în condiţiile art. 37 
alin. (8) din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010, cu concluzii referitoare la compatibilitatea 
adoptatorului cu copilul adoptabil şi la conformitatea adopţiei cu interesul 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 cen-
trală din Republica Moldova. Actele prezentate trebuie însoţite de traducerea în limba română.

Hotărîrea judecătorească privind încuviinţarea adopţiei naţionale sau internaţionale se va pronunţa numai în 
cazul în care autoritatea teritorială sau autoritatea centrală a respectat toate condiţiile prevăzute de Legea privind 
regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010 şi numai dacă, în baza probelor administrate, instanţa de judecată 
şi-a format convingerea că adopţia este în interesul superior al copilului.

Dispozitivul hotărîrii instanţei de judecată trebuie să conţină 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); 
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- informaţii despre eventuala schimbare a numelui şi prenumelui adoptatului, cu indicarea modificărilor care tre-
buie efectuate de către oficiul de stare civilă (OSC); 

- informaţii despre eventuala înscriere a calităţii de părinte a adoptatorului în actul de naştere al copilului. În cazul 
adopţiei copilului de către cetăţeni străini, se indică cetăţenia şi domiciliul adoptatorilor.

Conform art. 40 din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010, efectele juridice ale adopţiei 
survin de la data rămînerii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei. În termen de cinci zile de la 
data rămînerii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti, instanţa trimite o copie autentificată de pe hotărîre organului de 
stare civilă de la locul pronunţării hotărîrii, pentru a se efectua înregistrarea de stat a adopţiei. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi
admisibile:

Suportul normativ material
relevant:

9.6.2. Acţiuni privind 
declararea nulităţii, anularea 
sau desfacerea adopţiei.

•	 Probele care confirmă:
- lipsa consimţămîntului părinţilor fireşti 
sau al soţului adoptatorului;
- lipsa de îngrijire a adoptatorilor faţă de 
adoptat;
- comportamentul aspru sau violent al 
adoptatorului faţă de adoptat;
- fictivitatea;
- lipsa consimţămîntului adoptatului care 
a împlinit vîrsta de 10 ani;
- incapacitatea adoptatorului;
- alte Mijloacele de probă.

•	articolele 47-53 din Legea privind 
regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 
28 mai 2010;
•	art. 293 din Codul de procedură ci-
vilă.

Notă:
Conform art. 47 din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010, adopţia încetează ca urmare 

a desfacerii sau a declarării nulităţii ei în temeiul unei hotărîri judecătoreşti.
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Au dreptul de a cere nulitatea adopţiei: 
a) autoritatea teritorială;
b) copilul adoptat care a împlinit vîrsta de 14 ani;
c) părinţii biologici ai copilului adoptat;
d) părinţii adoptivi;
Cererea privind nulitatea adopţiei naţionale se examinează de instanţa de judecată de la domiciliul părinţilor ad-

optivi. Cererea privind nulitatea adopţiei internaţionale se examinează de curtea de apel care a încuviinţat adopţia. 
În cazul în care nu se cunosc părinţii adoptivi şi nici domiciliul acestora, părinţii biologici se pot adresa la instanţa de 
judecată de la domiciliul lor – art. 51 din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010.

În proces trebuie introdusă şi autoritatea tutelară, care prezintă actul de cercetare ce elucidează circumstanţele 
constatate, precum şi opinia ei privind problema nulităţii adopţiei. Instanţele judecătoreşti vor examina minuţios toate 
probele din dosar, inclusiv actul cercetării.

În conformitate cu art. 49 din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010, adopţia poate fi 
declarată nulă în cazul în care se constată că: 

a) încuviinţarea ei s-a întemeiat pe documente false;
b) adopţia s-a încuviinţat fără consimţămîntul părinţilor biologici ai copilului sau al soţului adoptatorului, dacă 

acest consimţămînt era obligatoriu conform legii;
c) adopţia a fost încuviinţată cu încălcarea condiţiilor de fond sau de procedură stabilite de legislaţie;
d) adopţia a fost solicitată şi încuviinţată fără intenţia de a produce efecte juridice caracteristice acestei forme 

legale de protecţie a copilului (adopţie fictivă).
La declararea nulităţii adopţiei, instanţa de judecată va ţine cont şi de interesul superior al copilului. din acest 

punct de vedere, instanţa de judecată poate să respingă cererea privind nulitatea adopţiei dacă va constată că men-
ţinerea adopţiei este în interesul copilului. 

În conformitate cu art. 52 din Legea privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010, hotărîrea irevocabilă 
privind nulitatea adopţiei se trimite autorităţii teritoriale de la domiciliul copilului sau autorităţii centrale, în cazul adopţiei in-
ternaţionale. Totodată, potrivit art. 53 alin. (1) al legii citate, adopţia desfăcută sau declarată nulă încetează în momentul în 
care hotărîrea judecătorească de încuviinţare a unei noi adopţii sau hotărîrea privind nulitatea adopţiei a rămas irevocabilă.
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§10. CAUZE CIVILE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

§ 10.1. LITIGII PRIVIND DREPTUL DE AUTOR ŞI DREPTURILE CONEXE

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

10.1.1. Acţiuni privind 
recunoaşterea dreptului de 
autor.

•	Operele literare, artistice şi ştiinţifice 
exprimate în diferite forme, precum:
-  forma scrisă (manuscris, text dactilo-
grafiat etc);
-  forma orală (interpretare publică etc);
-  imprimarea audio sau video (mecani-
că, magnetică, digitală, optică etc);
-  imaginile (desenele, schiţele, picturi-
le, planurile, fotografiile etc);
-  reprezentarea tridimensională (sculp-
turile, modelele, machetele, construcţi-
ile etc);
- concluziile scrise ale specialiştilor;
- probele care confirmă contribuţia inte-
lectuală a pretinsului autor sau coautor.

•	Convenţia de la Berna privind pro-
tecţia operelor literare şi artistice din 
9 septembrie 1986, ratificată de Re-
publica Moldova la 22 iunie 1995; 
Convenţia internaţională de la Roma 
pentru protecţia drepturilor interpreţilor, 
ale producătorilor de fonograme şi ale 
organizaţiilor de difuziune, din 26 octom-
brie 1961, la care a aderat Republica 
Moldova la 22 iunie 1995; 
•	 articolele 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 56, 59 din Legea pri-
vind dreptul de autor şi drepturile conexe 
nr. 139 din 2 iulie 2010; 
•	 Legea cu privire la Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală nr. 114 
din 3 iulie 2014;
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•	 Hotărîrea Guvernului nr. 89 din 10 
februarie 2012 pentru aprobarea Re-
gulamentului cu privire la înregistrarea 
obiectelor dreptului de autor şi drepturi-
lor conexe;
•	 Jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Bălan v. Mol-
dova, 29 ianuarie 2008;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 25 
aprilie 2016 cu privire la aplicarea unor 
prevederi ale legislaţiei privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe.

Notă:
Declaraţia universală a drepturilor omului recunoaşte drepturile autorului ca drepturi ale omului. Astfel, art. 27 

alin. (2) al acesteia prevede că „fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale şi materiale care decurg din 
orice lucrare ştiinţifică, literară sau artistică ale cărui autor este”.

Conform art. 3 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010, autor al unei opere 
este considerată persoana fizică prin a cărei activitate creatoare a fost creată opera. Calitatea de autor nu le este 
recunoscută persoanelor juridice, deoarece acestea nu dispun de intelect.

Potrivit art. 5 alin. (1)-(2) al aceleiaşi legi, dreptul de autor protejează operele creaţiei intelectuale din domeniul 
literar, artistic şi ştiinţific, exprimate într-o formă obiectivă care permite reproducerea lor, indiferent dacă sunt pu-
blicate sau nu, indiferent de forma, destinaţia şi valoarea fiecărei opere, precum şi de procedeul de reproducere a 
ei. Autorul beneficiază de dreptul exclusiv de autor asupra operei sale, acesta rezultînd din însuşi faptul creării ei. 
Pentru apariţia şi exercitarea dreptului de autor nu sunt necesare înregistrarea şi alte proceduri speciale, sau res-
pectarea altor formalităţi. 
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Se prezumă că este autor pînă la proba contrară persoana fizică sub al cărei nume a fost publicată pentru prima 
dată opera (adusă la cunoştinţa publică).

Cînd opera a fost publicată în mod 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, avînd în 
această calitate dreptul să protejeze şi să exercite drepturile autorului. 

Potrivit art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010, drep-
tul de autor acoperă operele literare, de artă sau ştiinţifice exprimate în formă scrisă (manuscris, text dactilografiat, 
note muzicale etc.), iar potrivit alin. (2) lit. d) al respectivului articol, fac obiectul dreptului de autor operele dramatice 
şi muzical-dramatice, scenariile, proiectele de scenarii, libretele, sinopsisul filmului. Totodată, în temeiul art. 5 alin. 
(6) al acestei legi, protecţia dreptului de autor se extinde asupra formei de exprimare şi nu asupra ideilor, teoriilor, 
descoperirilor ştiinţifice, procedeelor, metodelor de funcţionare sau asupra concepţiilor matematice ca atare.

Conform art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010, 
dreptul la paternitatea operei deţinut de autor constă în prerogativa acestuia 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 cînd acest lucru este imposibil şi cînd lipsa obligaţiei de a indica numele autorului decurge din alte 
prevederi ale prezentei legi.

Subiecţi ai dreptului de autor sunt autorii şi titularii de drepturi. Autorul este persoana fizică prin a cărei muncă 
creatoare a fost creată opera. Titularul de drepturi este persoana fizică (autorul sau altă persoană fizică împuternicită 
de autor) sau juridică care deţine, în mod legal, drepturile patrimoniale.

Obiectul dreptului de autor îl pot constitui:
- operele originale de creaţie intelectuala din domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de 

creaţie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinaţia lor (operele literare, programele 
pentru calculator, operele dramatice, muzical-dramatice, operele muzicale cu sau fără text, operele coregrafice şi 
pantomimele, operele audiovizuale, operele de artă plastică, de artă aplicată, de arhitectură, operele fotografice, 
hărţile, bazele de date);
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- operele derivate (traducerile, adaptările, adnotările, aranjamentele muzicale şi orice alte transformări ale ope-
relor, cu condiţia că constituie rezultate ale creaţiei intelectuale)şi integrante (culegerile de opere: enciclopediile şi 
antologiile, compilaţiile altor materiale sau date, indiferent dacă sunt ori nu protejate, inclusiv bazele de date, cu con-
diţia că, din considerentul de selectare şi sistematizare a conţinutului lor, constituie rezultate ale creaţiei intelectuale) 
la baza cărora stau una ori mai multe opere şi/sau oricare alte materiale preexistente.

Legea prevede în mod expres faptul ca nu pot beneficia de protecţia legală a drepturilor de autor:
- ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de funcţionare sau conceptele ma-

tematice ca atare şi invenţiile, conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare şi de 
exprimare;

- textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile oficiale ale acestora;
- simbolurile oficiale ale statului, ale autorităţilor publice si ale organizaţiilor, cum ar fi stema, sigiliul, drapelul, 

emblema, blazonul, insigna, ecusonul si medalia;
- semnele băneşti;
- expresiile folclorice;
- ştirile si informaţiile de presă;
- simplele fapte şi date.
Autorul sau titularul dreptului exclusiv de autor asupra unei opere publicate sau nepublicate este în drept să o 

înregistreze în decursul termenului de protecţie a dreptului de autor în Registrele oficiale de stat gestionate de că-
tre Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Persoanei a cărei operă a fost înregistrată i se eliberează un 
certificat după modelul stabilit, care nu poate servi drept prezumţie a paternităţii. Doar în caz de litigiu, instanţa de 
judecată poate recunoaşte înregistrarea drept prezumţie a paternităţii în condiţiile în care nu se va dovedi contrariul, 
deoarece pînă la proba contrară, paternitatea îi aparţine persoanei sub al cărei nume a fost publicată opera. 

Pentru a informa publicul despre drepturile sale, titularul are dreptul să folosească simbolul protecţiei dreptului 
de autor, care se aplică pe fiecare exemplar al operei şi constă din trei elemente: a) litera latină „C” inclusă în cerc: 
©; b) numele (denumirea) titularului drepturilor exclusive de autor; c) anul primei publicări a operei. 

La judecarea litigiilor privind copaternitatea, instanţele judecătoreşti trebuie să verifice dacă persoanele care 
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pretind la dreptul de coautor au luat parte la crearea operei şi s-a constatat care a fost contribuţia lor intelectuală la 
opera creată în colaborare, deoarece conform prevederilor art. 13 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe nr. 139 din 2 iulie 2010, dreptul de autor asupra unei opere create prin efortul comun a două sau a mai multor 
persoane aparţine coautorilor în comun, indiferent de faptul dacă această operă constituie un tot indivizibil sau este 
formată din părţi. 

Drepturile morale asupra unei opere create ca urmare a îndeplinirii unei misiuni încredinţate de angajator sau 
ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu (operă de serviciu) aparţin autorului acestei opere – art. 14 alin. (1) din 
Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

În lipsa unor prevederi legale sau a unor clauze contractuale contrare, în măsura în care valorificarea operei 
este condiţionată de misiunea încredinţată autorului de a crea această operă, dreptul patrimonial asupra operei de 
serviciu îi aparţine angajatorului – art. 14 alin. (3) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 
2 iulie 2010.

Legea cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 114 din 3 iulie 2014 prevede căile de so-
luţionare extrajudiciară a litigiilor din domeniul proprietăţii intelectuale: 

- în cadrul Comisiei de contestaţii din cadrul AGEPI; 
- în cadrul Comisiei de mediere instituită de AGEPI; 
- prin arbitrajul specializat în domeniul proprietăţii intelectuale. 
Acestea sunt căi alternative de soluţionare a litigiilor.
La judecarea litigiilor privind recunoaşterea dreptului de autor, instanţa de judecată este în drept să aplice mă-

surile de asigurare a acţiunii, prevăzute de art. 175 din Codul de procedură civilă, precum şi măsurile de asigurare, 
prevăzute de legile speciale.

Aceste măsuri speciale constituie:
a) măsuri de asigurare a probelor – art. 57 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 

iulie 2010 şi art. 1271 din Codul de procedură civilă; 
b) măsuri provizorii şi de asigurare – art. 59 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 

iulie 2010; 
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c) măsuri de corecţie – art. 60 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010; 
d) măsuri alternative – art. 60 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010.
Aplicarea măsurilor pentru asigurarea probelor poate avea loc atît în timpul procesului, cît şi pînă la intentarea 

procesului în instanţa judecătorească – art. 1271 alin. (1) din Codul de procedură civilă, şi sub condiţia depunerii unei 
cauţiuni, clauze prevăzute în art. 1271 şi 1272 din Codul de procedură civilă. Măsurile de asigurare a probelor pot fi 
întreprinse fără înştiinţarea pîrîtului şi se examinează în conformitate cu art. 129 din Codul de procedură civilă. Mă-
surile de asigurare a probelor pot fi revocate la cererea pîrîtului, 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 judecată. Astfel, dacă reclamantul nu a intentat într-un termen 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. Termenul 
de 20 de zile este unul de decădere şi nu poate fi restabilit – art. 1273 alin. (3) din Codul de procedură civilă. 

Art. 59 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.139 din 02.07.2010 prevede că instanţa poate 
să dispună şi măsuri provizorii şi de asigurare a acţiunii.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

10.1.2. Acţiuni privind 
constatarea încălcării 
dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe.

•	 certificatul de înregistrare a obiectelor 
ocrotite de dreptul de autor şi drepturile co-
nexe (opţional);
•	 contractul de licenţă încheiat cu titularii 
de drepturi sau cu organizaţia de gestiune 
colectivă;
•	 extrasul din Registrul de stat al persoa-
nelor juridice şi copia buletinului de iden-
titate al administratorului persoanei care 
este chemată în calitate de pîrît; 

•	 Convenţia de la Berna privind pro-
tecţia operelor literare şi artistice din 9 
septembrie 1986, ratificată de Republica 
Moldova la 22 iunie 1995;
•	 Convenţia internaţională de la Roma 
pentru protecţia drepturilor interpreţilor, 
ale producătorilor de fonograme şi ale 
organizaţiilor de difuziune, din 26 octom-
brie 1961, 
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•	 pretenţia expediată pîrîtului cu aviz de 
recepţie;
•	probele care demonstrează pretinsa în-
călcare (de exemplu, suportul material cu 
înregistrarea video a concertului, unde 
s-au încălcat drepturile de autor sau drep-
turile conexe, copia afişului care anunţă 
concertul etc.); 
•	alte probe precum actele de constatare 
a faptelor şi a stărilor de fapt întocmite de 
executorul judecătoresc, inclusiv cu utiliza-
rea mijloacelor tehnice, în temeiul art. 25 
din Codul de executare, care pot fi utilizate 
ca probe în procesul de judecată etc.;
•	 probele potrivit cărora persoana este titu-
larul drepturilor patrimoniale exclusive de 
autor şi al altor drepturi conexe pe teritoriul 
Republicii Moldova (adeverinţe, imagini 
ale filmului original developat, negative ale 
fotografiilor);
•	 raportul de expertiză tehnic/de constata-
re tehnico-ştiinţifică;
•	 probele care confirmă valorificarea ope-
relor în lipsa unui contract cu titularul de 
drepturi;

la care a aderat Republica Moldova la 
22 iunie 1995;
•	 articolele 5, 10, 11, 54, 55, 58, 59, 
63 din Legea privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010; 
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 89 din 10 
ianuarie 2012 pentru aprobarea Re-
gulamentului cu privire la înregistrarea 
obiectelor dreptului de autor şi drepturi-
lor conexe; 
•	 jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: A.D. v. Olan-
da (dec.), 11 ianuarie 1994; Melnychuk 
v. Ucraina (dec.), 5 iulie 2005; Dima v. 
România, 16 noiembrie 2006; Paeffgen 
Gmbh v. Germania (dec.), 18 septem-
brie 2007; SC Editura Orizonturi SRL v. 
România, 13 mai 2008; Keszeli v. Slova-
cia, 21 decembrie 2010; Neij şi Sunde 
Kolmisoppi v. Suedia (dec.), 9 februarie 
2013; Akdeniz v. Turcia (dec.), 11 martie 
2014; Anzhelo Georgiev şi alţii v. Bulga-
ria, 30 septembrie 2014; SIA AKKA/LAA 
v. Letonia, 12 iulie 2016;
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•	 probele privind distribuirea operelor fără 
acordul autorului.

•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 26 
aprilie 2016 cu privire la aplicarea unor 
prevederi ale legislaţiei privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe.

Notă:
Conform art. 5 alin. (2) din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010, autorul 

beneficiază de protecţia dreptului de autor asupra operei sale prin însuşi faptul creării ei. Pentru apariţia şi exercita-
rea dreptului de autor nu este necesară înregistrarea operei, şi nici alt act de notificare sau alte formalităţi.

Art. 11 al Legii citate menţionează că autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv să efectueze, 
să permită sau să interzică valorificarea operei 

Art. 9 alin. 1) din Convenţia de la Berna cu privire la protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1866 
semnată de către Republica Moldova la 2 noiembrie 1995 prevede că autorii operelor literare si artistice ocrotite de 
Convenţie vor avea dreptul exclusiv de a autoriza reproducerea operelor respective, în orice mod şi sub orice formă. 
Preambulul Convenţiei conţine prevederea conform căreia expresia „opere literare şi artistice” include orice produc-
ţie în domeniul literar, artistic şi ştiinţific, oricare ar fi forma de expresie a acestora.

Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe se referă la orice valorificare a unui obiect al dreptului de 
autor sau al drepturilor conexe care are loc cu violarea prevederilor Legii. Orice exemplar al obiectelor dreptului de 
autor, ale drepturilor conexe sau ale drepturilor sui-generis ale producătorilor bazelor de date a cărui reproducere, 
import, distribuire, închiriere sau împrumut atrage încălcarea acestor drepturi se consideră contrafăcut. 

Depozitarea în scopuri comerciale a exemplarelor obiectelor dreptului de autor, ale drepturilor conexe sau ale 
altor drepturi protejate se consideră nelegitimă, dacă are loc cu încălcarea acestor drepturi – art. 54 alin. (1)-(3) din 
Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010.

Pentru elucidarea chestiunilor ce ţin de stabilirea genului, caracterului, formei creaţiei sau în legătură cu alte chesti-
uni care necesită cunoştinţe de specialitate pentru evaluarea contribuţiei creative la opera integrantă şi pentru stabilirea 
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gradului de originalitate a creaţiei, instanţa poate dispune, la cererea părţilor, în conformitate cu prevederile articolelor 
155-158 din Codul de procedură civilă, efectuarea unei expertize de profil (literară, muzicologică, artistică etc.).

Pentru stabilirea existenţei unei încălcări a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, instanţa de judecată trebuie 
să verifice dacă presupusa încălcare nu cade sub incidenţa excepţiilor sau limitărilor prevăzute de articolele 26-29 
din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010;dacă există sau nu un contract 
între titularul de drepturi şi persoanele care au valorificat creaţiile autorului; dacă corespunde modul de valorificare 
al utilizatorului cu conţinutul contractului şi cu cerinţele legale; alte circumstanţe de fapt şi de drept care pot avea 
importanţă pentru soluţionarea justă a cauzei.

Se va considera violare a dreptului de autor şi încălcarea neintenţionată a legii.
Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010 prevede la art. 55 alin. (1) că orice 

persoană fizică sau juridică care are pretenţii în privinţa valorificării unui obiect al dreptului de autor, al drepturilor co-
nexe sau al altor drepturi protejate de această lege are dreptul să iniţieze acţiuni în instanţa de judecată competentă 
ori să sesizeze altă autoritate pentru aplicarea măsurilor, procedurilor şi remediilor necesare.

Conform art. 55 alin. (2) al Legii, procedurile judiciare în privinţa încălcării dreptului de autor, a drepturilor conexe 
sau a altor drepturi protejate de această lege pot fi iniţiate, inter alia, de titularii de drepturi, licenţiaţi, de organizaţiile 
de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale sau de organizaţiile profesionale de apărare.

Prin urmare, nu doar titularii de drepturi sunt îndreptăţiţi să ceară aplicarea măsurilor de asigurare, a procedurilor 
şi a remediilor, ci şi persoanele care au un interes direct şi capacitate juridică în conformitate cu legea.

Potrivit art. 63 alin. (1) din aceeaşi Lege, în cadrul procedurilor judiciare iniţiate în privinţa încălcării dreptului 
de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi protejate, persoanele specificate la art. 55 alin. (2) le pot solicita 
instanţelor de judecată sau altor organe competente recunoaşterea drepturilor lor, constatarea încălcării acestora şi 
repararea prejudiciului prin stabilirea unor despăgubiri.

Orice valorificare a obiectelor dreptului de autor, ale drepturilor conexe sau ale drepturilor sui generis se consi-
deră nelegitimă dacă are loc cu încălcarea acestora.

Procedurile judiciare în privinţa încălcării dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a drepturilor sui generis pot 
fi iniţiate de:
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 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; 
c) organizaţiile de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe; 
d) organizaţiile profesionale de apărare şi de alţi reprezentanţi ai titularilor de drepturi şi ai licenţiaţilor. 
Instanţa de judecată va avea în vedere, la stabilirea despăgubirii, necesitatea restabilirii situaţiei existente pînă 

la violarea dreptului şi a încetării acţiunilor care comportă violarea dreptului sau creează pericolul violării lui.
Autorului sau altui titular al dreptului de autor îi aparţine dreptul exclusiv la valorificarea operei în orice formă şi 

prin orice procedeu. Dreptul exclusiv de valorificare a operei constă în dreptul autorului sau al altui titular al drep-
tului de autor de a efectua, de a permite sau de a interzice efectuarea următoarelor acţiuni: reproducerea operei; 
difuzarea exemplarelor operei, inclusiv prin comercializare, închiriere şi prin alte modalităţi; importarea exemplarelor 
operei pentru difuzare, inclusiv a exemplarelor confecţionate cu permisiunea autorului sau a altui titular al dreptului 
de autor; demonstrarea publică a operei; interpretarea publică a operei; comunicarea publică a operei, inclusiv prin 
retransmisie; traducerea operei; prelucrarea, adaptarea, aranjamentul şi alte asemenea modificări ale operei; comu-
nicarea pentru informare generală a operei în asemenea mod ca reprezentanţii publicului, la alegerea lor personală, 
să poată avea acces la operă din orice loc şi în orice timp (dreptul la comunicare publică în regim interactiv, inclusiv 
prin Internet); comunicarea operei prin eter (inclusiv prin satelit) sau prin cablu.

La judecarea litigiilor privind constatarea încălcării dreptului de autor şi a drepturilor conexe, instanţa de judeca-
tă poate să aplice măsurile de asigurare a acţiunii, prevăzute de art. 175 din Codul de procedură civilă, precum şi 
următoarele măsuri speciale:

a) măsurile de asigurare a probelor – art. 57 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 
iulie 2010 şi art. 1271 din Codul de procedură civilă; 

b) măsurile provizorii de asigurare – art. 59 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 
iulie 2010); 

c) măsurile de corecţie – art. 60 din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.139 din 2 iulie 2010.
Pentru soluţionarea litigiilor privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a celor conexe, legea nu obligă respec-

tarea procedurii de soluţionare prealabilă a cauzei, însă părţile pot alege între instanţa de judecată, arbitraj sau mediere.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

10.1.3. Acţiuni privind 
drepturile conexe dreptului de 
autor.

•	exemplarele proprii ale creaţiilor interpre-
tate, înregistrările de fonograme, videogra-
mele, emisiunile societăţii de difuziune;
•	contractele de transmitere a drepturilor 
(cesiune sau licenţă);
•	probele potrivit cărora persoana este ti-
tularul dreptului conexe pe teritoriul Repu-
blicii Moldova;
•	extrasul din Registrul de stat al persoane-
lor juridice şi copia buletinului de identita-
te al administratorului persoanei care este 
chemată în judecată în calitate de pîrît;
•	 pretenţia expediată pîrîtului cu aviz de 
recepţie;
•	probele care demonstrează încălcarea 
pretinsă prin prezentarea operelor, inter-
pretărilor sau a fonogramelor prin repre-
zentare scenică, recitare, cîntec sau prin-
tr-o altă modalitate, atît pe viu, cît şi prin 
intermediul diferitor dispozitive, mijloace 
sau procedee (cu excepţia comunicării pu-
blice), în locuri accesibile publicului ori în 
orice alte locuri în care operele, interpre-
tările sau fonogramele pot fi percepute

•	Convenţia internaţională de la 
Roma pentru protecţia drepturilor 
interpreţilor, ale producătorilor de 
fonograme şi ale organizaţiilor de 
difuziune, din 26 octombrie 1961, la 
care a aderat Republica Moldova pe 
22 iunie 1995;
•	articolele 3, 32, 33, 34, 35, 36 din 
Legea privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 
2010; 
•	Codul Audiovizualului;
•	Codul Vamal;
•	Legea cu privire la difuzarea 
exemplarelor de opere şi fonograme 
nr. 1459 din 14 noiembrie 2002;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 89 din 10 
februarie 2012 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la înregis-
trarea obiectelor dreptului de autor 
şi drepturilor conexe;
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de persoane care nu fac parte din cer-
cul obişnuit al familiei sau al cunoscuţilor 
apropiaţi (spre exemplu, suportul mate-
rial cu înregistrarea video a concertului, 
la care s-au încălcat drepturile de autor 
sau conexe, copia afişului care anunţă 
concertul etc.);
•	probele privind comunicarea publică a 
operei prin eter, inclusiv prin satelit (tele/
radiodifuziune) sau prin cablu, astfel încît 
imaginile sau sunetele să poată fi perce-
pute de persoane care nu fac parte din 
cercul obişnuit al unei familii şi al cunos-
cuţilor apropiaţi, în locuri în care, fără ac-
tul de transmitere, ele nu ar putea percepe 
imaginile şi/sau sunetele;
•	alte probe precum actele de constatare 
a faptelor şi a stărilor de fapt, întocmite de 
executorul judecătoresc, inclusiv cu utili-
zarea mijloacelor tehnice, în temeiul art. 
25 din Codul de executare, care pot fi utili-
zate ca probe în procesul de judecată etc.

•	Avizul consultativ al Plenului CSJ 
cu privire la modul de aplicare a art. 
11 alin. (1) şi art. 36 alin. (1) din Le-
gea privind dreptul de autor şi drep-
turile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010.
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 25 
aprilie 2016 cu privire la aplicarea 
unor prevederi ale legislaţiei privind 
dreptul de autor şi drepturile cone-
xe; 

Notă:
Drepturile conexe reprezintă drepturi de proprietate intelectuală, altele decît drepturile de autor, de care benefi-

ciază interpreţii în privinţa propriilor interpretări, producătorii de fonograme şi producătorii de videograme în privinţa 
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propriilor înregistrări şi organizaţiile de difuziune prin eter sau prin cablu în privinţa propriilor emisiuni şi programe.
Conform art. 3 din Convenţia de la Roma privind protecţia interpreţilor, producătorilor de fonograme şi a organi-

zaţiilor de difuziune, sunt consideraţi interpreţi actorii, cîntăreţii, instrumentiştii, dansatorii şi alte persoane care joacă 
roluri, cîntă, recită sau interpretează într-un alt mod opere literare sau artistice.

La art. 3, Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe defineşte interpretul ca fiind actorul, dirijorul, voca-
listul instrumentistul, dansatorul sau o altă persoană care joacă roluri, cîntă, recită sau interpretează într-un alt mod 
opere literare, de artă, de circ sau de păpuşi.

Drepturile conexe, legate de lucrările protejate de dreptul de autor, oferă drepturi similare, deşi de cele mai multe 
ori mai limitate şi de mai scurtă durată pentru:

- interpreţi (cum ar fi, actorii si muzicienii) în interpretările lor;
- organismele de difuziune pentru programele lor de radio şi televiziune;
- producătorii de fonograme (spre exemplu, înregistrarea casetelor şi a CD-urilor) în înregistrările lor sonore;
- producătorii de videograme (pentru imprimările video, altele decît operele audiovizuale);
- organizaţiile de difuziune (pentru emisiunile proprii radio sau televizate)
Este de menţionat faptul că drepturile interpretului sunt protejate în conformitate cu Legea privind dreptul de 

autor şi drepturile conexe dacă:
- interpretul este cetăţean al Republicii Moldova;
- interpretarea a avut loc pentru prima dată pe teritoriul Republicii Moldova;
- interpretarea este înregistrată pe fonogramă;
Drepturile producătorului de fonograme/videograme vor fi protejate dacă acesta este:
- cetăţean al Republicii Moldova sau, dacă este persoană juridică, să aibă sediu permanent pe teritoriul Repu-

blicii Moldova;
- fonograma/videograma este publicată pentru prima dată în Republica Moldova sau publicarea ei în Republica 

Moldova are loc în maxim 30 de zile din momentul publicării ei într-un alt stat.
Drepturile organizaţiei de difuziune prin eter sau prin cablu sunt protejate dacă această societate are sediul per-

manent în Republica Moldova şi difuzează programe de la un transmiţător amplasat pe teritoriul Republicii Moldova. 
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Drepturile conexe ale interpreţilor, producătorilor de fonograme sau videograme şi ale societăţilor de difuziune 
prin eter sau prin cablu străine se protejează în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republi-
ca Moldova este parte. 

Conform legislaţiei în vigoare, interpretului îi sunt conferite atît drepturi morale – art. 33 alin. (1) din Legea pri-
vind drepturile de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010, cît şi drepturi patrimoniale – art. 33 alin. (2) din 
aceeaşi lege.

Producătorii de fonograme şi de videograme pentru societăţile de difuziune prin eter sau prin cablu dispun doar de 
drepturi patrimoniale – articolele 34-36 din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010.

Conform art. 32 alin. (1) din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010, subiecţi 
ai drepturilor conexe sunt interpreţii, producătorii de fonograme, producătorii de videograme şi societăţile de difuzi-
une prin eter sau prin cablu. Drepturile conexe se exercită fără a prejudicia dreptul de autor.

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, societate de difuziune prin eter sau prin cablu.

Pentru a informa publicul despre drepturile lor, interpreţii şi producătorii de fonograme/videograme pot indica, pe 
fiecare exemplar sau ambalaj al fonogramei/videogramei, simbolul protecţiei drepturilor conexe care constă din trei 
elemente: a) litera latină „P”inclusă într-un cerc ®; b) numele (denumirea) titularului de drepturi conexe exclusive; c) 
anul primei publicări a interpretării, fonogramei, videogramei, emisiunii societăţii de difuziune.

Legea le acordă dreptul de intentare a acţiunilor în instanţa de judecată pentru apărarea drepturilor conexe 
interpreţilor, producătorilor de fonograme şi videograme, organizaţiilor de difuziune prin eter sau prin cablu. De ase-
menea, pot intenta acţiuni în judecată succesorii legali sau testamentari ai acestora.

În orice stadiu al procesului, instanţa poate examina chestiunea cu privire la asigurarea acţiunii în conformitate 
cu prevederile articolelor 174-182 din Codul de procedură civilă sau întreprinde măsurile (de asigurare a probelor, 
provizorii, de corecţie) prevăzute în articolele 57, 59 şi 60 din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe 
nr. 139 din 2 iulie 2010.



– 470 – – 471 –

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

10.1.4. Acţiuni privind repararea 
prejudiciului pentru încălcarea 
dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe prin stabilirea unor 
despăgubiri.

•	 certificatul de înregistrare a dreptului 
de autor; 
•	 contractele privind transmiterea drep-
turilor patrimoniale de autor şi/sau a ce-
lor conexe pentru gestiunea colectivă;
•	 extrasul din Registrul de Stat al per-
soanelor juridice;
•	 cărţile, broşurile, înscrisurile, înregis-
trările video sau audio etc. Prin care au 
fost valorificate piesele interpreţilor, au-
torilor de text, compozitorilor, scriitoriloz 
ş.a. fără consimţămîntul autorilor sau a 
organizaţiei de gestiune colectivă; 
•	 procesul-verbal de constatare întoc-
mit de executorul judecătoresc;
•	 probele care confirmă remuneraţia de 
autor şi venitul ratat;
•	 raportul de expertiză (nu este obliga-
toriu).

•	 Convenţia de la Berna privind 
protecţia operelor literare şi artisti-
ce din 9 septembrie 1986, ratificată 
de Republica Moldova la 22 iunie 
1995;
•	 articolele 1422 şi 1423 din Codul 
civil;
•	 articolele 11, 25-31, 33-37, 54, 
55, 63 din Legea privind drepturi-
le de autor şi drepturile conexe nr. 
139 din 2 iulie 2010;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 1 din 
26 aprilie 2016 cu privire la aplica-
rea unor prevederi ale legislaţiei 
privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe.

Notă:
În conformitate cu art. 54 alin. (l) din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010, 

valorificarea obiectelor dreptului de autor, ale drepturilor conexe sau ale altor drepturi protejate de această lege se con-
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sideră nelegitimă, dacă are loc cu încălcarea lor. Astfel, folosirea operelor autorului fără a încheia contract cu acesta 
sau fără a deţine licenţa organizaţiei care îi administrează drepturile constituie o încălcare a dreptului de autor.

Pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor şi ale drepturilor conexe stabilite în art. 11 alin. (l) din Legea 
privind drepturile de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010, orice persoană are obligaţia de a obţine acor-
dul autorului sau al organizaţiei care îi administrează drepturile şi să achite remuneraţia de autor corespunzătoare

Conform art. 63 alin. (l) şi (2) din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010, 
în cadrul procedurilor judiciare iniţiate pentru încălcarea dreptului de autor, a drepturilor conexe sau a altor drepturi 
protejate de această lege, persoanele specificate la art. 55 alin. (2) le pot solicita instanţelor de judecată sau altor 
organe competente recunoaşterea drepturilor lor, constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciului prin sta-
bilirea unor despăgubiri.

Prin urmare, au calitate procesuală activă titularii de drepturi sau autorităţile abilitate cu protecţia drepturilor 
acestora, organizaţiile de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe, organizaţiile profesio-
nale de apărare şi de alţi reprezentanţi ai titularilor de drepturi şi ai licenţiaţilor – art. 55 alin. (2), calitate care trebuie 
verificată la examinarea cauzei.

În cadrul examinării acţiunii civile, se va verifica coparticiparea la proces, fiind introduşi în cauză toţi coautorii.
Termenul de prescripţie pentru cererea de despăgubiri este termenul general de trei ani, care curge de la data la care 

persoana în cauză a cunoscut sau trebuia să cunoască faptul că a fost încălcat dreptul şi întinderea pagubei pretinse.
Pentru soluţionarea litigiilor care rezultă din încălcarea dreptului de autor, legea nu instituie obligativitatea res-

pectării procedurii de soluţionare prealabilă a pricinii pentru adresarea în judecată, însă părţile ar putea alege între 
instanţa de judecată şi arbitraj sau mediere. 

Când stabileşte despăgubirea, instanţa de judecată va ţine cont de necesitatea restabilirii situaţiei existente pînă la 
violarea dreptului şi a încetării acţiunilor care comportă violarea dreptului sau creează pericolul violării lui, de necesitatea 
recuperării pierderilor, inclusiv a beneficiului ratat, suportate de partea lezată, de necesitatea perceperii profitului obţinut 
ilegal de persoana care a violat drepturile; achitării unei compensaţii de la 500 pînă la 500 000 lei pentru dreptul încălcat. 

Trebuie reiterat aici că, prin valorificare operei, în sensul art. 3 din Legea privind drepturile de autor şi drepturile 
conexe nr. 139 din 2 iulie 2010, se înţelege comunicarea publică, demonstrarea publică, interpretarea publică, impri-
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marea, închirierea, reproducerea, emisia, retransmisia sau alte Acţiunile privind utilizarea sub orice formă şi în orice 
mod a obiectelor dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, precum şi a expresiilor folclorice. 

La examinarea unor asemenea litigii, instanţa de judecată trebuie să ţină cont de art. 19 alin. (1) al Legii enun-
ţate, care prevede că valorificarea operei autorului de către alte persoane fără a o schimba sau într-o formă mo-
dificată, precum şi în traducere, este permisă în baza unui contract încheiat cu autorului sau cu succesorii lui în 
drepturi – art.16, cu excepţia cazurilor prevăzute de articolele 25-29, şi anume: reproducerea temporară a operelor, 
reproducerea operei în scopuri personale (copia privată), reproducerea reprografică a operei de către biblioteci, 
arhive şi instituţii similare (instituţii de învăţămînt, muzee), valorificarea liberă a operelor şi utilizarea/decompilarea 
programelor pentru calculator şi a bazelor de date.

Orice deţinător de drept care declanşează procedurile vizate va fi ţinut sa furnizeze elemente de probă adecvate 
pentru a convinge existenţa unei atingeri a dreptului său de proprietate intelectuală, precum şi întinderea prejudiciului. 

La stabilirea daunelor-interese, instanţele de judecată vor avea în vedere toate aspectele necesare, cum ar fi 
consecinţele economice negative suferite de partea prejudiciată, în special cîştigul nerealizat, orice beneficiu fără 
justă cauză realizat de pîrît şi, dacă este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum ar fi prejudiciul moral 
cauzată titularului dreptului prin încălcarea drepturilor sale ca alternativă pentru stabilirea unei valori forfetare pentru 
daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi valoarea redevenţelor sau drepturilor ce trebuie datorată dacă 
cel care a încălcat dreptul de proprietate intelectuală ar fi cerut autorizaţia de utilizare a sa.

Pentru stabilirea despăgubirii sub formă de taxe forfetare este necesar ca violarea drepturilor să fie comisă nein-
tenţionat sau în necunoştinţă rezonabilă de cauză, iar taxele forfetare să fie calculate din remuneraţia sau tariful pe 
care l-ar fi datorat violatorul dacă era autorizat prin licenţă. 

La determinarea mărimii compensaţiei materiale, instanţă va lua în consideraţie durata dreptului încălcat, tirajul 
operelor, frecvenţa interpretării şi a reproducerii operei, profitul obţinut.

Cu referire la prejudiciul moral, potrivit prevederilor art. 1422 alin. (1) din Codul civil, în cazul în care persoanei 
i s-a provocat 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.
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 În acest sens, se precizează că la determinarea mărimii compensaţiei pentru prejudiciul moral, instanţele jude-
cătoreşti trebuie să aprecieze elementele subiective privind gravitatea cauzării suferinţelor psihice sau fizice pentru 
partea vătămată, cît şi datele obiective care certifică acest fapt, îndeosebi: 

- importanţa drepturilor personale nepatrimoniale şi a bunurilor ( pentru viaţă, sănătate, libertate, viaţa privată şi 
de familie, onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională etc.); 

- nivelul (gradul) suportării de către persoana vătămată a suferinţelor psihice sau fizice (pierderea sau limitarea 
capacităţii de muncă ş.a.);

 - forma vinovăţiei (intenţia, imprudenţa) persoanei care a provocat prejudiciul, în cazul în care pentru repararea 
prejudiciului moral este necesară prezenţa ei. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

10.1.5. Acţiuni privind 
încasarea remuneraţiei de 
autor.

•	 certificatul de înregistrare a dreptului de au-
tor care confirmă dreptul de autor; 
•	 contractul încheiat între autor şi organizaţia 
de gestiune colectivă;
•	 extrasul din registrul organizaţiilor necomer-
ciale;
•	 acordul general (licenţa) în al cărui temei or-
ganizaţia de gestiune colectivă i-a permis con-
tragentului să valorifice creaţii din repertoriul 
său, în schimbul achitării unei remuneraţii de 
autor sau în baza gestiunii colective extinse;
•	 calculul remuneraţiei, dacă aceasta nu este 
stipulată în contract;
•	 rapoartele privind valorificarea operelor.

•	 articolele 11, 25-29, 30, 31, 32-
38, 48, 49, 50 din Legea privind 
dreptul de autor şi drepturile cone-
xe nr. 139 din 2 iulie 2010;
•	  Hotărîrea Guvernului nr. 641 din 
12 iulie 2001 cu privire la tarifele 
minime ale remuneraţiei de autor. 
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Notă:
Conform art. 8 alin. (2) lit. a) din Codul civil, drepturile şi obligaţiile civile apar din contracte şi din alte acte juridice. 
Potrivit art. 11 alin. (2) şi art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 

2 iulie 2010 şi pct. 4 al Hotărîrii Guvernului cu privire la tarifele minime ale remuneraţiei de autor nr. 641 din 12 iulie 
2001, valorificarea operelor protejate de drepturile de autor şi/sau conexe este permisă doar în baza contractului cu 
autorul sau cu alt titular al drepturilor de autor şi conexe, cu excepţiile prevăzute de lege.

Valorificarea operei autorului de către alte persoane fără a o schimba sau într-o formă modificată, precum şi în 
traducere este permisă în baza unui contract încheiat cu autorul sau cu succesorii lui în drepturi – art. 16, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 25-29 din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe, şi anume: reprodu-
cerea temporară a operelor, reproducerea operei în scopuri personale (copia privată), reproducerea reprografică a 
operei de către biblioteci, arhive şi instituţii similare (instituţii de învăţămînt, muzee), valorificarea liberă a operelor şi 
utilizarea/decompilarea programelor pentru calculator şi a bazelor de date.

Orice persoană care valorifică creaţii legal publicate este obligată să încheie cu organizaţia de gestiune colectivă 
a drepturilor patrimoniale ale titularilor de drepturi un contract/licenţă neexclusivă şi să plătească remuneraţia de 
autor corespunzătoare. 

Acţiunea privind încasarea remuneraţiei de autor se prescrise în termenul general de prescripţie – art. 267 din 
Codul civil.

Titularii unei acţiuni de încasare forţată a remuneraţiei pentru valorificarea obiectelor protejate de dreptul de 
autor şi drepturile conexe sunt autorul sau titularul de drepturi, subiecţii drepturilor conexe, organismele de gestiune 
colectivă, care dispun de mandat (contract) din partea titularilor de drepturi. 

La judecarea cauzei, instanţa de judecată trebuie să verifice dreptul autorului de a pretinde remuneraţia personal 
sau obligatoriu prin intermediul organizaţiei de gestiune colectivă a dreptului de autor (gestiunea colectivă obligatorie).

Legea specială în acest sens stabileşte exercitarea exclusivă, prin intermediul unei organizaţii de gestiune co-
lectivă 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)-(11) din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe; 
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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 din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe; 

c) dreptul la remuneraţie echitabilă, asupra căreia părţile vor conveni de comun acord, rezervat autorilor şi inter-
preţilor, 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) din Legea privind drepturile de autor şi drepturile 
conexe; 

d) dreptul interpreţilor şi al producătorilor de fonograme la remuneraţie echitabilă, asupra căreia părţile vor con-
veni de comun acord, pentru fiecare caz de interpretare şi comunicare publică a fonogramelor publicate în scopuri 
comerciale, conform prevederilor art. 37 din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe; 

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 ale art. 37 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe a dreptului de 
suită, conform prevederilor art. 20 din aceeaşi lege. 

Conform art. 11 alin. (4) al legii citate, în cazul în care un autor i-a transmis sau i-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. 

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 plătească o remuneraţie către organizaţia de gestiune colectivă 
(distribuită ulterior către autori, interpreţi şi producători de fonograme) pentru valorificarea dreptului exclusiv la re-
transmiterea simultană şi fără modificări, prin eter sau prin cablu, a operei sau a fonogramei transmise prin eter sau 
prin cablu şi să obţină acordul organizaţiei de difuziune prin eter sau prin cablu asupra dreptului exclusiv la retrans-
miterea emisiunii – art. 1 alin. (1) lit. h), alin. (5)-(8), art. 36 alin. (1) lit. e), art. 37 alin. (1) lit. c), art. 48 alin. (13) lit. e) 
din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe. 
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În acelaşi timp, instanţele vor ţine cont de faptul că suma remuneraţiei de autor pentru dreptul de retransmisie 
prin cablu se va stabili luînd ca bază orice tip de plăţi pe care le încasează operatorii reţelei prin cablu de la membrii 
publicului pentru serviciile corespunzătoare, inclusiv pentru accesul tehnic, precum şi pentru menţinerea şi deservi-
rea tehnică a echipamentului utilizat pentru realizarea retransmisiei. 

Suma se stabileşte atît pentru achitarea 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 drepturile de autor şi drepturile 
conexe, cît şi a remuneraţiei echitabile cuvenite interpreţilor şi producătorilor de fonograme, prevăzută la art. 37 alin. 
(1) lit. c) din aceeaşi lege. 

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 drepturile de 
autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010. Indiferent de modul de determinare a cuantumului remuneraţiei, 
acesta nu poate fi mai mic decît tarifele minime aprobate de Guvern. 

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 remuneraţia de autor – art. 30 alin. (1) din Legea privind 
drepturile de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010. Contractul trebuie încheiat în formă scrisă, fiind indi-
cat termenul de valabilitate, 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. 

Conform art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010, 
organizaţia de gestiune colectivă stabileşte cuantumul remuneraţiei, precum şi alte condiţii de licenţiere aplicabile 
modurilor de valorificare a obiectelor ale căror drepturi i-au fost delegate în gestiune, în baza negocierilor cu per-
soanele care au obligaţia să plătească remuneraţia sau cu asociaţiile care le reprezintă. În cazul în care părţile inte-
resate nu pot conveni în privinţa cuantumului remuneraţiei şi a altor condiţii de licenţiere menţionate la alin. (1), ele 
pot apela la Comisia de mediere sau la Arbitrajul specializat în domeniul proprietăţii intelectuale, instituite de AGEPI. 

În cazul în care acordul dintre reprezentanţii titularilor de drepturi nu conţine alte prevederi, toate sumele re-
muneraţiei se repartizează în conformitate cu prevederile Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, după 
deducerea cheltuielilor efective aferente gestionării drepturilor.
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O particularitate importantă, de care trebuie să se ţină cont la examinarea litigiilor privind remuneraţia de autor, 
rezidă în faptul că organizaţiile de gestiune colectivă care administrează drepturile patrimoniale ale autorilor din 
Republica Moldova sunt în drept să acumuleze remuneraţia de autor pentru toţi autorii, inclusiv pentru cei care nu 
sunt membri a acestor organizaţii, precum şi remuneraţia celor din străinătate (licenţa extinsă) – art. 48 alin.(11), cu 
respectarea următoarelor condiţii: 

- operele trebuie să nu fi fost retrase din gestiunea colectivă extinsă – art. 48 alin. (12); 
- operele trebuie să fie valorificate de către un utilizator din Republica Moldova, iar informaţia despre o astfel de 

valorificare trebuie să se conţină în rapoartele cu privirea la operele valorificate de utilizator – art. 49 alin. (2) din Le-
gea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, pe care acesta este obligat să le prezinte organizaţiei de gestiune 
colectivă care este autorizată să elibereze licenţe din numele titularilor de drepturi, sau în rapoartele de monitorizare. 

Dacă, utilizatorii nu prezintă aceste rapoarte la cererea organizaţiei de gestiune colectivă, în faza pregătirii cau-
zei pentru dezbaterile judiciare reclamantul poate pretinde prezentarea acestor înscrisuri probatorii în baza art. 119 
din Codul de procedură civilă, iar instanţa de judecată va admite cererea şi-l va obliga pe pîrît să prezinte proba pe 
care o deţine, printr-o încheiere trecută în procesul-verbal al şedinţei de judecată.

Cu excepţia remuneraţiei de autor, reclamantul poate pretinde şi încasarea unei penalităţi de întîrziere pentru 
neachitarea în termenul stabilit a remuneraţiei, dacă o astfel de prevedere a fost stabilită în contractul încheiat între 
părţi. La încasarea acesteia, instanţa de judecată va ţine cont de prevederile art. 268 lit. a) din Codul civil, dacă nu 
este prescris termenul în acest sens.
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§10.2. LITIGII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

10.2.1. Acţiuni privind încălcarea 
dreptului de proprietate intelectuală 
asupra mărcilor.

•	 probele care confirmă titularul sau 
utilizatorul mărcii (decizia, adeverin-
ţă AGEPI de înregistrare a mărcii);
•	 lista produselor şi/sau a serviciilor 
cărora li se aplică marca; 
•	 documentele care demonstrează 
gradul de cunoaştere a mărcii în ca-
drul segmentului de public vizat pen-
tru produsele şi/sau serviciile cărora 
li se aplică marca;
•	 probele privind începutul şi durata 
utilizării mărcii;
•	 probele privind data publicării în 
Buletinul Oficial de Proprietate Inte-
lectuală (BOPI) sau data înscrierii în 
Registrul internaţional a datelor refe-
ritoare la înregistrarea mărcii;
•	 actul de constatare a faptelor;
•	 procesul-verbal de cercetare la 
faţa locului întocmit de organele Mi-
nisterului Afacerilor Interne.

•	 Convenţia de la Paris pentru pro-
tecţia proprietăţii industriale din 20 
martie 1883, ratificată de Republica 
Moldova la 11 martie 1993;
•	 Aranjamentul de la Madrid privind în-
registrarea internaţională a mărcilor din 
14 aprilie 1891, revizuit la 14 iulie 1967 
la Stockholm, la care Republica Moldo-
va a aderat pe 26 octombrie 1993;
•	 Protocolul referitor la Aranjamen-
tul de la Madrid privind înregistrarea 
internaţională a mărcilor din 28 iunie 
1989, la care Republica Moldova a 
aderat la 10 iulie 1997;
•	 Tratatul de la Geneva privind drep-
tul mărcilor (TLT) din 28 octombrie 
1994, ratificat de Republica Moldova 
la 27 octombrie 1995;
•	 articolele 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 
16, 32, 61 din Legea privind protecţia 
mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008;
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•	 Jurisprudenţa relevantă a Cur-
ţii Europene a Drepturilor Omului: 
Österreichische Schutzgemeinschaft 
für Nichtraucher and Robert 
Rockenbauer v. Austria, decizia Co-
misiei din 2 decembrie 1991; Hiro 
Balani v. Spania, 9 decembrie 1994; 
Denev v. Suedia, 9 septembrie 1998; 
Vorsina şi Vogralik v. Rusia (dec.), 5 
februarie 2004; Anheuser-Busch Inc. 
v. Portugalia, 11 ianuarie 2007; SC 
Parmalat Spa şi SC Parmalat Româ-
nia SA v. România, 21 februarie 2008.

Notă:
Conform art. 33 din Constituţia Republicii Moldova, dreptul cetăţenilor de proprietate intelectuală, interesele lor 

materiale şi morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală sunt apărate de lege.
Conform Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, dreptul exclusiv asupra mărcii poate surveni 

în momentul înregistrării acesteia, confirmat prin certificatul de înregistrare eliberat de Agenţia de Stat pentru Propri-
etatea Intelectuală (AGEPI). Certificatul de înregistrare a mărcii pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost 
făcută aceasta se eliberează pentru un termen de 10 ani, începînd cu data de depozit, cu posibilitatea de reînnoire. 
Înregistrarea mărcii poate fi reînnoită pentru perioade consecutive de 10 ani, ori de cîte ori este necesar.

În sensul art. 2 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, noţiunea de marcă reprezintă 
orice semn susceptibil de reprezentare grafică – cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, 
combinaţii de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului aces-
tuia, holograme, semne de poziţionare, sau orice semn sonor, olfactiv, tactil, precum şi orice combinaţii de astfel de 
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semne, cu condiţia ca aceste semne să poată servi la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice 
sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. 

Marca combinată se constituie atît din elemente grafice, cît şi din elemente verbale, obiect al protecţiei consti-
tuindu-l orice element al mărcii combinate, iar, potrivit prevederilor art. 5 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 
din 29 februarie 2008, dar şi prevederilor art. 15 din Acordul privind Aspectele Drepturilor de Proprietate Intelectuală 
legate de comerţ (Acordul TRIPS) din 15 aprilie 1994, marca se poate constitui din combinaţii de semne. Conform 
art. 9 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 şi art. 16 din Acordului TRIPS, titularul drep-
tului mărcii poate cere protecţia drepturilor sale în cazul folosirii oricărui semn identic, dacă acesta a fost înregistrat. 

Dreptul titularului prezintă doua aspecte. Un aspect pozitiv, care constă în dreptul exclusiv de a folosi semnul 
distinctiv şi un aspect negativ, care se referă la dreptul de a interzice folosirea aceluiaşi semn de alte persoane.

Calitatea procesuală activă într-o acţiune privind încălcarea unui drept exclusiv asupra mărcii sau a unui interes 
legitim care decurge din acest drept o au titularii mărcii, orice persoană autorizată să utilizeze marca înregistrată 
(licenţiaţii) şi alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi.

Este necesar de menţionat că, conform art. 6 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, 
titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice şi/sau juridice în numele căreia/că-
ruia marca este protejată în conformitate cu această lege. Drepturile dobîndite prin înregistrarea mărcii în Regis-
trul naţional al mărcilor se confirmă prin titlul de protecţie – certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra 
mărcii pot fi dobîndite individual sau în coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate 
asupra mărcii se stabileşte prin acordul încheiat între coproprietari, în caz contrar, litigiul soluţionîndu-se de in-
stanţa de judecată.

Are calitate procesuala pasivă în acţiunea privind încălcarea dreptului asupra mărcii parîtul care foloseşte în 
activitatea sa comerciala, fără consimţămîntul titularului mărcii, un semn identic sau similar cu marca înregistrată, 
de natură să producă în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzînd şi riscul de asociere a mărcii cu semnul 
utilizat.

La judecarea cauzelor care au ca obiect al litigiului o marcă, instanţa de judecată trebuie să verifice dacă marca 
respectivă este protejată pe teritoriul Republicii Moldova prin: 
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a) înregistrarea de către AGEPI ;
b) înregistrarea internaţională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor 

sau Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor;
c) recunoaşterea mărcii ca fiind notorie.
Conform art. 4 alin. (1) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală este oficiul naţional în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi unica autoritate care 
acordă protecţie mărcilor pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile acestei legi.

Înregistrarea internaţională este efectuată de către Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii 
Intelectuale. 

Din momentul în care a fost luată decizia de a înregistra marca şi elibera certificatul de înregistrare a unei mărci, 
titularul este învestit cu anumite drepturi exclusive prevăzute de art. 9 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 
29 februarie 2008. Astfel, pe o perioadă de 10 ani, începînd cu data de depozit, care poate fi prelungită, titularul măr-
cii este în drept să le interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimţămîntul 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 aco-
perite 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 este înregistrată marca, cînd aceasta din urmă a dobîndit un renume în Republica Moldova, iar 
persoana terţă profită folosind semnul, fără motive justificate, de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le 
aduce atingere acestora. 

În cazul examinării litigiilor privind mărcile, judecătorul va ţine cont de faptul că o marcă nu poate să se bucure 
de protecţie juridică dacă: a) folosirea ei este de natură să aducă atingere anumitor drepturi cîştigate de terţi in tara 
în care se cere protecţia; b) marca este lipsită de orice caracter distinctiv sau este compusă exclusiv din semne sau 
indicaţii care pot să servească, în comerţ, pentru a indica felul, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, locul de 
origine a produselor sau data producţiei, sau cînd ele au devenit uzuale in vorbirea curenta sau in practica comerci-
ala, cinstita si constanta, din tara in care se cere protecţia; c) marca este contrară ordinii publice şi bunelor moravuri.
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Pentru respectarea dreptului său exclusiv, titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele acţiuni ale terţi-
lor: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul mărci-
lor tridimensionale; b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri 
sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn; c) importul sau exportul produselor sub acest semn; 
d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri şi în publicitate; e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea 
semnului în scopurile menţionate.

În cazul judecării litigiilor ce ţin de întinderea dreptului exclusiv privind o anumită marcă, judecătorul va ţine cont 
de faptul că legislatorul a stabilit anumite limite ale dreptului exclusiv asupra mărcii, limite prevăzute de art. 10 din 
Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008. 

În litigiile privind constatarea faptului contrafacerii mărfurilor reţinute la import sau a celor comercializate ilegal, 
art. 9 din Legea privind protecţia mărcilor prevede că persoana care a încălcat acest drept trebuie să demonstreze 
că produsele importate sau comercializate au o provenienţă legală, adică sunt procurate de la distribuitori oficiali sau 
direct de la producător. din aceste considerente, în cazul soluţionării unor asemenea litigii, judecătorul va aprecia 
probele aduse de pîrît, dacă acestea există, probele care confirmă procurarea produsului de la titularul de drepturi, 
stabilind totodată dacă este necesar să dispună efectuarea unei expertize de specialitate.

Conform art. 3 din Codul Vamal al Republicii Moldova, sunt mărfuri contrafăcute: a) orice marfă, inclusiv ambala-
jul acesteia, care poartă, fără autorizaţie, o marcă identică ori care nu se deosebeşte în aspectele sale esenţiale de 
o marcă de produs legal înregistrată pentru acelaşi tip de marfă şi care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului 
mărcii legale; b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă, autoadeziv, broşură, 
instrucţiuni de utilizare sau document de garanţie care poartă un astfel de simbol), chiar dacă este prezentat separat, 
care se află în aceeaşi situaţie cu mărfurile definite la lit. a); c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafă-
cute, chiar dacă sunt prezentate separat, care se află în aceeaşi situaţie ca şi mărfurile definite la lit.a).

La examinarea litigiilor privind protecţia mărcilor, instanţa de judecată trebuie să analizeze caracterele distinctive 
ale mărcii: din punct de vedere fonetic, după desene (forme) şi combinaţii de culori, în funcţie de partea grafică, de 
textul mărcii comerciale etc. Nu este distinctiv un semn care nu permite să se distingă produsele sau serviciile unui 
agent economic de produsele şi serviciile altui agent economic, astfel că va fi refuzată înregistrarea mărcilor consti-
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tuite dintr-o singură literă sau cifră executate în caractere standard, dintr-o formă geometrică simplă, dintr-o singură 
culoare, cu condiţia că această culoare care se doreşte a fi înregistrată nu a dobîndit caracter distinctiv prin utilizare 
în raport cu anumite produse sau servicii.

Caracterul distinct se analizează, pe de o parte, în raport cu produsul sau serviciul vizat, iar pe de alta parte, în 
raport cu publicul căruia i se adresează. 

Litigiile care au ca obiect apărarea dreptului exclusiv referitor la o anumită marcă sunt examinate în conformitate 
cu prevederile generale ale Codului de procedură civilă, dar şi ţinînd cont de prevederile procedurii speciale prevă-
zute de Capitolul VI din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 privind asigurarea respectării 
drepturilor. Menţionăm că acest capitol transpune normele Uniunii Europene din domeniul drepturilor de proprietate 
intelectuală, prevăzute de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind 
respectarea drepturilor de proprietate intelectuala. 

Conform art. 69 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, în cazul în care s-a constatat 
încălcarea drepturilor, instanţa de judecată poate dispune, la cererea reclamantului, luarea de măsuri cu privire la 
produsele a căror utilizare a încălcat dreptul asupra unei mărci şi, în cazurile corespunzătoare, cu privire la materi-
alele şi instrumentele care au servit la crearea şi fabricarea acestor produse. Printre măsuri vor figura în special: a) 
retragerea provizorie a produselor din circuitul comercial; b) retragerea definitivă a produselor din circuitul comercial; 
sau c) distrugerea produselor, în cazul în care marca nu poate fi înlăturată de pe acestea fără a le deteriora, precum 
şi în cazul în care înlăturarea mărcii nu va fi suficientă pentru a exclude încălcarea de drepturi.

 Lipsa temeiurilor de tragere la răspundere penală nu exclude răspunderea civilă prin prisma Legii nr. 38 din 29 
februarie 2008 privind protecţia mărcilor, unde mărimea prejudiciului nu poate fi o condiţie de tragere la răspundere.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

10.2.2. Acţiunile privind 
recunoaşterea notorietăţii 
mărcii.

•	Documentele care conţin informaţii des-
pre factorii care stau la baza concluziei 
privind notorietatea semnului, inclusiv 
despre:
- gradul de cunoaştere a semnului pe pia-
ţă de către segmentul de public vizat;
- durata (începutul şi perioada), gradul şi 
întinderea geografică a utilizării semnului;
- durata, gradul şi întinderea geografică 
a activităţii de promovare a semnului re-
spectiv, inclusiv publicitatea şi prezenta-
rea la iarmaroace sau expoziţii a produse-
lor şi/sau a serviciilor marcate cu acesta;
- durata şi întinderea geografică ale înre-
gistrării semnului şi/sau ale cererii lui de 
înregistrare, în măsura în care reflectă uti-
lizarea sau recunoaşterea acestui semn;
- raportul de evaluare care determină va-
loarea mărcii;
- rezultatul sondajelor efectuate de solici-
tant;
- orice alte informaţii suplimentare;

•	articolele 2, 321, 322, 323, 324, 325, 
326, 327 (Secţiunea 11, Capitolul III) 
din Legea privind protecţia mărcilor 
nr. 38 din 29 februarie 2008.
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•	reproducerea grafică sau fotografică a 
mărcii, prezentată în culoarea sau în com-
binaţia de culori în care se solicită consta-
tarea notorietăţii mărcii, cu o imagine de o 
calitate ireproşabilă, clară şi distinctă;
•	reproducerea grafică sau fotografică a 
mărcii în vedere generală şi din mai multe 
vederi diferite, dacă se solicită constata-
rea notorietăţii mărcii tridimensionale;
•	mostra etichetei (în mărime naturală), 
dacă se solicită constatarea notorietăţii 
mărcii în etichetă;
•	procura, în cazul depunerii cererii prin 
mandatar autorizat/reprezentant;

Notă:
Confom art. 321 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, marca poate fi recunoscută 

drept notorie în urma unei cereri de constatare a notorietăţii depusă în conformitate cu prevederile art. 166 din Codul 
de procedură civilă, la judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenţionale într-o 
acţiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeaşi instanţă. Cererea trebuie să se refere la o singură marcă. O 
marcă este semnul utilizat întocmai într-un ansamblu concret de elemente. 

În sensul art. 322 alin. (3) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, prin segment de public 
vizat se înţeleg: a) consumatorii actuali şi/sau consumatorii potenţiali ai produselor şi/sau ai serviciilor pentru care se 
foloseşte marca; b) specialiştii din ramura respectivă; c) persoanele implicate în reţelele de distribuţie a produselor 
şi/sau a serviciilor pentru care se foloseşte marca; d) reţeaua de afaceri al căror obiect îl constituie produsele şi/sau 
serviciile pentru care se foloseşte marca (importatori, licenţiaţi, vînzători angro etc.). 
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Instanţa de judecată trebuie să stabilească dacă la înaintarea cererii de constatare a notorietăţii mărcii sunt 
respectate rigorile stabilite de articolele 324 şi 325 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008.

În sensul art. 2 din Legea privind protecţia mărcilor, prin marcă notorie se înţelege marcă larg cunoscută în Re-
publica 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.

Recunoaşterea notorietăţii unei mărci are drept consecinţă acordarea unei protecţii mai largi care va afecta 
în primul rînd mărcile asemănătoare înregistrate pentru produse şi servicii identice sau similare. Art. 323 şi 324 din 
aceeaşi Lege prevede că, cererea de recunoaştere a notorietăţii trebuie să fie însoţită de documentele care conţin 
informaţii privind titularul sau utilizatorul mărcii, lista produselor şi/sau a serviciilor cărora li se aplică marca, docu-
mentele care demonstrează gradul de cunoaştere a mărcii în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele şi/
sau serviciile cărora li se aplică marca, documentele care confirmă începutul şi durata utilizării mărcii şi documentele 
care conţin informaţii privind aria geografică de utilizare a mărcii în Republica Moldova. 

Potrivit pct. 26 şi 27 din acelaşi Regulament, în cadrul sondajului sunt chestionaţi consumatorii din cel puţin trei 
localităţi ale Republicii Moldova, fiind obligatoriu sondajul efectuat în municipiul Chişinău. Celelalte localităţi sunt 
stabilite de către solicitant în dependenţă de zona în care îşi desfăşoară activitatea de producere sau de realizare 
a produselor (serviciilor) sale. 

În urma sondajului trebuie chestionate cel puţin 300 de persoane din municipiul Chişinău şi cel puţin 100 de 
persoane din celelalte localităţi, numărul maxim fiind nelimitat, iar în temeiul pct. 29, la stabilirea notorietăţii mărcii 
pentru produsele de consum curent trebuie să fie chestionat consumatorul „mediu” (luîndu-se în consideraţie vîrsta, 
genul, studiile, stare socială şi materială, legătura cu produsul marcat), precum şi specialişti ai ramurii respective din 
industrie şi comerţ. Astfel, trebuie ca nu mai puţin de 30% din numărul respondenţilor să cunoască marca respectivă. 
Conform art. 30 din Regulamentul citat, în cadrul sondajului, respondenţii trebuie să răspundă dacă cunosc marca 
în cauză, trebuie să indice titularul mărcii în cauză sau producătorul produsului marcat cu o astfel de marcă, trebuie 
să spună de la ce dată cunosc marca în cauză, să aprecieze marca (notorie, faimoasă, renumită, cunoscută, puţin 
cunoscută, necunoscută), să aprecieze produsul (excelent, foarte bun, bun, mediu, nesatisfăcător etc.) ş.a.
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Totodată, judecătorul trebuie să ţină cont de faptul că recomandările OMPI cu privire la protecţia mărcilor notorii 
stabilesc la art. 2 lit. b) factorii în baza cărora instanţa poate decide dacă marca este notorie sau nu. Se vor exami-
na în special: gradul de cunoaştere a mărcii, într-un segment corespunzător al societăţii; perioada utilizării şi aria 
geografică unde a fost utilizată marca; perioada şi aria geografică în care s-au desfăşurat activităţile de promovare 
a mărcii, inclusiv reclama şi prezentarea la expoziţii a mărfurilor şi serviciilor pentru care este folosită marca; peri-
oada 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; materialele prin care se demonstrează utilizarea cu succes a 
mărcii; valoarea acestei mărci.

În conformitate cu art. 325 din aceeaşi lege, notorietatea mărcii pe teritoriul Republicii Moldova se constată în teme-
iul 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 pro-
duselor şi/sau a serviciilor pentru care se utilizează 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 dobîndită ca rezultat al utilizării intensive; 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. La adoptarea hotărîrii de constatare a notorietăţii mărcii, pot fi avute în vedere şi alte criterii rezonabile. 

De asemenea, la examinarea acestor tipuri de litigii, instanţa trebuie să ţină cont şi de prevederile art. 326 din 
Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 ianuarie 2008, care stabileşte condiţiile în prezenţa cărora nu poate fi 
constatată notorietatea mărcii, şi anume: cînd dovezile prezentate de către solicitant nu corespund cerinţelor stabili-
te de lege; cînd 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, anterior datei de la care 
se solicită constatarea notorietăţii mărcii; cînd marca s-a transformat în denumire uzuală; cînd marca contravine 
ordinii publice sau bunelor moravuri

Conform art. 323 lit.a) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, cererea de recunoaştere 
a notorietăţii mărcii va indica data de la care se solicită recunoaşterea notorietăţii mărcii. 
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Calitatea de parte (reclamant sau pîrît) în acţiunile privind constatarea notorietăţii mărcii o poate avea orice 
persoană fizică sau juridică prezumată ca subiect al raportului material litigios la momentul intentării procesului. Ca-
litatea procesuală a AGEPI în asemenea tip de litigii este cea de intervenient accesoriu. 

Sarcina AGEPI se rezumă la faptul că, din momentul pronunţării hotărîrii privind constatarea notorietăţii şi odată 
ce aceasta devine irevocabilă, în temeiul art. 327 alin. (2) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 
2008, ea înscrie în Registrul mărcilor notorii şi publică în BOPI datele cu privire la marca notorie.

În faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, instanţa de judecată determină obiectului probei, precizînd 
legea aplicabilă şi determinînd raporturile juridice dintre părţi. Ea constată circumstanţele relevante pentru soluţio-
narea justă a pricinii şi stabileşte participanţii la proces şi implicarea altor persoane în acesta. 

Dispozitivul hotărîrii judecătoreşti va cuprinde datele privind produsele/serviciile pentru care se constată notorieta-
tea mărcii, data de la care se constată notorietatea mărcii, culoarea/culorile mărcii, în cazul în care se constată notorie-
tatea unui semn în culori şi numărul certificatului de înregistrare, dacă se constată notorietatea unei mărci înregistrate. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

10.2.3. Acţiuni privind contestarea 
refuzului înregistrării mărcii.

•	cererea de înregistrare a mărcii;
•	datele privind publicarea cererii 
în BOPI;
•	decizia AGEPI prin care a fost 
respinsă cererea de înregistrare 
a mărcii;
•	Hotărîrea Comisiei de contesta-
ţii a AGEPI;

•	art. 6 bis din Convenţia de la Paris 
pentru protecţia proprietăţii intelectuale 
încheiată la 20 martie 1883 (revizuită şi 
modificată ulterior), la care Republica 
Moldova a aderat pe 11 martie 1993;
•	Acordul privind aspectele comerciale 
ale drepturilor de proprietate intelectuală 
(TRIPs) din 15 aprilie 1994, ratificat prin 
Legea Republicii Moldova nr. 218 din 1 
iunie 2000;
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•	probele potrivit cărora marca nu 
prezintă semne similare cu alte 
mărci înregistrate;
•	contractele de vînzare-cumpă-
rare a produselor cu marca re-
spectivă care au fost procurate 
de la distribuitorul oficial, acesta 
fiind şi titularul mărcii înregistrate;
•	actele confirmative care de-
monstrează că persoana care a 
înregistrat cu rea-credinţă marca 
agentului cunoştea existenţa 
acesteia.

•	articolele 7, 8, 21, 23, 41, 47 din Legea 
privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 fe-
bruarie 2008;
•	Legea privind Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală nr. 114 din 3 
iulie 2014;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 488 din 13 
august 2009 pentru aprobarea Regula-
mentului privind procedura de depune-
re, examinare şi înregistrare a mărcilor;
•	Hotărîrea Guvernului Republicii Mol-
dova nr. 1425 din 2 decembrie 2003 
privind modul şi condiţiile de acordare 
a permisiunii de folosire a denumirii ofi-
ciale sau istorice a statului în marca de 
produs şi/sau de serviciu, precum şi în 
desenul sau modelul industrial;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 783 din 30 iu-
nie 2003 cu privire la evaluarea obiecte-
lor de proprietate intelectuală;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 2 
aprilie 2009 cu privire la aprobarea Re-
gulamentului Comisiei de contestaţii a 
Agenţiei de Stat pentru Proprietatea In-
telectuală.
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Notă:
La judecarea litigiilor privind refuzul înregistrării unei mărci, judecătorul va avea în vedere prevederile art. 7 

(motivele absolute de refuz) şi art. 8 (motivele relative de refuz) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 
februarie 2008. Atît motivele absolute, cît şi motivele relative de refuz privind înregistrarea unei mărcii sunt verificate 
de AGEPI în cadrul efectuării expertizei privind înregistrarea unei mărci. 

Astfel, potrivit art. 7 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 ianuarie 2008 este refuzată înregistrarea:
a) semnelor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 din lege;
b) mărcilor cărora le lipseşte caracterul distinctiv;
Menţionăm aici că semnul trebuie să fie susceptibil de reprezentare grafică, ceea ce constituie punctele, grafi-

cele, literele, semnele geometrice ş.a. care trebuie aplicate pe un suport material, astfel încât să nu fie asimilabile, 
la vederea lor, unor mărci lipsite de caracterul distinctiv. Nu este distinctiv un semn care nu permite deosebirea 
produselor sau serviciilor unui agent economic de produsele şi serviciile altui agent economic. Trebuie refuzată înre-
gistrarea mărcilor constituite dintr-o singură literă sau cifră executate în caractere standard, dintr-o formă geometrică 
simplă şi dintr-o singură culoare, cu excepţia situaţiei în care culoarea depusă spre înregistrare a dobîndit caracter 
distinctiv prin utilizare în raport cu anumite produse sau servicii.

c) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicaţii care pot servi în comerţ pentru a desemna specia, ca-
litatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte 
caracteristici ale acestora. Va fi refuzată înregistrarea cuvintelor, sintagmelor, termenilor elogioşi folosiţi în general; 

d) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile co-
merciale loiale şi constante (ca de exemplu, ulei, petrol, lapte);

 e) semnelor constituite exclusiv din forma impusă de însăşi natura produselor sau din forma produsului nece-
sară pentru obţinerea unui rezultat tehnic, sau din forma care conferă valoare esenţială produsului. Va fi refuzată 
înregistrarea unui semn tridimensional care reprezintă forma produsului şi care rezultă din proprietăţile produsului, 
adică forma fabricării sau a distribuirii produsului: o perie pentru haine, o sferă pentru minge sau un paralelipiped 
pentru cărămidă; 

f) mărcilor care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri ori prejudiciază imaginea şi interesele statului; 
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În astfel de cazuri vor fi refuzate de la înregistrare mărci care conţin cuvinte necenzurate sau care instigă la 
nesupunere civică.

g) mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în privinţa originii geografice, calităţii ori naturii produsului şi/
sau a serviciului; 

h) mărcilor care conţin reproduceri sau imitaţii de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri oficiale sau isto-
rice de state ori abrevierea lor, 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 care, în lipsa auto-
rizaţiei autorităţilor competente, trebuie refuzate în conformitate cu art. 6 din Convenţia de la Paris pentru protecţia 
proprietăţii industriale din 20 martie 1883; 

i) mărcilor care conţin reproduceri de insigne, de embleme sau de ecusoane, altele decît cele protejate conform 
art. 6 din Convenţia de la Paris, şi care prezintă un interes public deosebit, cu excepţia cazurilor cînd înregistrarea 
este autorizată de autorităţile competente; 

j) mărcilor care conţin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase; 
k) mărcilor care conţin ori sunt constituite: 
- dintr-o indicaţie geografică menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice; 
- dintr-o desemnare identică ori similară cu o indicaţie geografică sau cu o denumire de origine protejată pe te-

ritoriul Republicii Moldova. 
Cu referire la motivele relative de refuz privind înregistrarea unei mărci, pe care judecătorul le va lua în calcul în 

cazul examinării litigiilor privind înregistrarea unei mărci, acestea sunt specificate în art. 8 din Legea privind protecţia 
mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 care stabileşte că va fi refuyată înregistrarea mărcii în cazul în care 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 servici-

ilor 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 ser-
vicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, în cazul cînd marca anterioară se 
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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. 

Art. 8 alin. (2) lit.(a), art. 33 şi art. 35 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 ianuarie 2008 stabilesc 
semnificaţia mărcilor anterioare.

Potrivit art. 8 alin. (3) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 o marcă este refuzată de la 
înregistrare, de asemenea, în cazul cînd agentul sau reprezentantul celui care este titularul mărcii respective în una 
din ţările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără autorizaţia titularului, cu excepţia cazului 
cînd agentul sau reprezentantul îşi justifică acţiunile. 

Astfel, refuzul de a acorda protecţie juridică acestei mărci comerciale în baza prevederilor legislaţiei naţionale, 
precum şi toate celelalte referinţe la legislaţia naţională, sunt contrare Convenţiei de la Paris din 20 martie 1883 
pentru protecţia proprietăţii industriale. Aderînd la Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, Re-
publica Moldova şi-a luat angajamentul să respecte toate principiile Convenţiei. 

Potrivit art. 33 alin. (1) şi (3) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, orice persoană care 
a depus o cerere de înregistrare a unei mărci într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire 
a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, ori succesorul de drepturi al acestei persoane beneficiază, la depunerea la 
AGEPI a cererii de înregistrare a aceleiaşi mărci pentru produse şi/sau servicii identice cu sau cuprinse în cele pen-
tru care a fost depusa cererea, de un drept de prioritate pe un termen de şase luni, începînd cu data de depozit a 
primei cereri de înregistrare a mărcii.

 La examinarea unor astfel de litigii judecătorul va accepta ca probe elocvente contractele de vînzare-cumpărare 
a produselor cu marca respectivă care au fost procurate de la distribuitorul oficial, care este şi titularul mărcii înre-
gistrate, precum şi alte acte confirmative care vor demonstra că persoana care a înregistrat cu rea-credinţă marca 
agentului cunoştea despre existenţa acesteia.

 Este refuyată înregistrarea unei mărci şi în cazul în care: a) drepturile care decurg dintr-un semn folosit în cir-
cuitul comercial au fost dobîndite pînă la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, pînă la 
data priorităţii invocate în sprijinul cererii, în cazul în care acest semn îi conferă proprietarului dreptul de a interzice 
utilizarea unei mărci ulterioare. 
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Motivele absolute şi cele relative de nulitate a mărcii vor fi stabilite de către instanţa de judecată în conformita-
te cu prevederile articolelor 21 şi 22 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 ca urmare a 
unei cereri de anulare sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi 
instanţă. Odată ce AGEPI a luat o decizie cu privire la refuzul înregistrării unei mărci, aceasta poate fi contestată 
la Comisia de Contestaţii de pe lîngă AGEPI, care este în drept să emită hotărîri şi încheieri conform competenţei. 

În acest sens, art. 47 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 statuează că orice decizie 
privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părţi în termen de două luni de la data primirii 
ei sau de către persoanele terţe care deţin informaţia referitoare la înregistrarea mărcii – în termenul cuprins între 
data emiterii deciziei şi data înregistrării mărcii. Dacă însă decizia AGEPI va fi atacată direct în instanţa de judecată, 
judecătorul va emite o încheiere cu privire la restituirea cererii pentru motivul nerespectării procedurii de soluţionare 
prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară, conform prevederilor art. 170 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

10.2.4. Acţiuni privind 
anularea înregistrării mărcii.

•	cererea de înregistrare a mărcii;
•	Buletinul Oficiul de Proprietate Inte-
lectuală (BOPI) cu datele despre înre-
gistrarea mărcii;
•	contractul privind transmiterea drep-
tului asupra mărcii;
•	probele potrivit cărora titularul a în-
registrat anterior o marcă similară ce-
lei contestate (decizia AGEPI de înre-
gistrare a mărcii);
•	extrasul din registrul naţional al măr-
cilor;
•	contractul de licenţă privind dreptul de 
utilizare a elementelor grafice ale măr-
cilor comerciale şi a culorilor mărcilor;
•	probele care confirmă că mărcile 
comerciale diferă semnificativ atît prin 
cuvintele din care se compun, cît şi 
prin desenele şi combinaţiile de culori 
din structura acestora, existînd o dife-
renţă evidentă şi prin prisma claselor 
de produse a mărcii, transcripţia şi 
perceperea auditivă a acestora;

•	art. 6 bis din Convenţia de la Paris 
pentru protecţia proprietăţii intelectua-
le încheiată la 20 martie 1883 (revizuită 
şi modificată ulterior), la care Republica 
Moldova a aderat la 11 martie 1993;
•	Acordul privind aspectele comerciale 
ale drepturilor de proprietate intelectuală 
(TRIPs), din 15 aprilie 1994, ratificat prin 
Legea nr. 218 din 1 iunie 2000;
•	articolele 8, 9, 21, 23, 41, 47 din Legea 
privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 fe-
bruarie 2008;
•	Legea cu privire la Agenţia de Stat pen-
tru Proprietatea Intelectuală nr. 114 din 3 
iulie 2014;
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•	certificatul de înregistrare a mărcii. •	Hotărîrea Guvernului nr. 488 din 13 au-
gust 2009 pentru aprobarea Regulamen-
tului privind procedura de depunere, exa-
minare şi înregistrare a mărcilor;
•	Hotărîrea Guvernului Republicii Moldo-
va nr. 1425 din 2. Decembrie 2003 privind 
modul şi condiţiile de acordare a permi-
siunii de folosire a denumirii oficiale sau 
istorice a statului în marca de produs şi/
sau de serviciu, precum şi în desenul sau 
modelul industrial;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 783 din 30 iu-
nie 2003 cu privire la evaluarea obiecte-
lor de proprietate intelectuală;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 2 aprilie 
2009 cu privire la aprobarea Regulamen-
tului Comisiei de contestaţii a Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Notă:
Conform art. 6 din Legea privind protecţia mărcilor nr.38 din 29.02.2008, 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 
prezenta lege. Drepturile dobîndite prin înregistrarea mărcii în Registrul naţional al mărcilor se confirmă prin titlul de 
protecţie – certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobîndite individual sau în coproprietate 
în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra mărcii se stabileşte prin acordul încheiat între 
coproprietari. 
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În conformitate cu art. 9 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, titularul unei mărci are 
dreptul exclusiv, pe întreg termenul de valabilitate a mărcii, de a dispune de aceasta, de a o folosi pe teritoriul Re-
publicii Moldova şi de a le interzice altor persoane să utilizeze, fără consimţămîntul său, în operaţiunile comerciale 
semne identice ori similare pentru produse sau servicii identice ori similare celor pentru care marca a fost înregistra-
tă, în cazul în care această utilizare ar genera un risc de confuzie. În cazul utilizării unui semn identic pentru produse 
sau servicii identice, existenţa riscului de confuzie va fi prezumată.

Potrivit art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 ianuarie 2008, marca este declarată 
nulă dacă este formulată o cerere de anulare depusă la judecătoria în a cărei jurisdicţie se află sediul AGEPI, sau a 
unei cereri reconvenţionale dintr-o acţiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeaşi instanţă, dacă solicitantul a 
acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. 

Potrivit art. 1 alin. (1) şi art. 6 bis din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii intelectuale încheiată la 
20 martie 1883 (revizuită şi modificată ulterior), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 
1328 din 11 martie 1993, ţările cărora li se aplică această convenţie formează Uniunea pentru protecţia proprietăţii 
industriale. O marcă înregistrată în mod regulamentar într-una dintre ţările uniunii va fi considerată independentă de 
mărcile înregistrate în celelalte ţări ale uniunii, inclusiv în ţara de origine. Potrivit art. 2 alin. (1) din aceeaşi Convenţie, 
cetăţenii fiecărei ţări a uniunii se vor bucura în toate celelalte ţări ale acesteia, în ceea ce priveşte protecţia proprie-
tăţii industriale, de avantajele pe care le acordă sau le vor acorda legile respective naţionalilor, fără a se prejudicia 
drepturile prevăzute în mod special de această convenţie. În consecinţă, ei se vor bucura de aceeaşi protecţie pre-
cum naţionalii şi de aceleaşi mijloace legale de apărare împotriva oricărei atingeri aduse drepturilor lor, sub rezerva 
îndeplinirii condiţiilor şi formalităţilor impuse naţionalilor.

Marca are rolul de a distinge produsele şi serviciile unei firme de cele ale concurenţilor şi are o importanţă eco-
nomică prin capacitatea de a atrage şi păstra clientela care este tratată în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului ca un bun. Pe de o parte, ea ajută deţinătorul mărcii să-şi comercializeze şi să-şi promoveze produsele, 
pe de altă parte, marca ajută consumatorii să facă alegerea, protejînd şi încurajînd titularul mărcii să menţină şi să 
amelioreze calitatea produselor care poartă această marcă. 
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Este necesar de menţionat că art. 21 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 redă 
exhaustiv motivele de nulitate absolută a mărcilor înregistrate: a) a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7 din 
lege (motivele absolute de refuz); b) solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregis-
trare a mărcii.

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

La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special de faptul că marca înregis-
trată este utilizată pentru produse care genereazăconflict cu o altă marcă sau că titularul mărcii înregistrate utilizea-
ză marca doar în scop de blocaj. 

Deţinătorul mărcii are dreptul de a folosi marca şi fără să o fi înregistrat, însă drepturile sale asupra mărcii nu vor 
beneficia de o protecţie eficientă. Numai înregistrarea mărcii îi conferă titularului dreptul exclusiv de a dispune de 
marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova şi de a le interzice persoanelor terţe să folosească, fără consim-
ţămîntul său, în operaţiunile comerciale, semne identice ori similare pentru produse sau servicii identice ori similare 
celor pentru care marca a fost înregistrată, în cazul în care o astfel de folosire ar genera un risc de confuzie.

Pentru stabilirea existenţei motivului de nulitate absolută prevăzut de art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea privind 
protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, instanţa de judecată trebuie să constate în mod cumulativ: atitudinea 
neloială (rea-credinţa) a solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii şi urmărirea scopului de 
blocaj în utilizarea mărcii sau utilizarea acesteia pentru produse care generează conflict cu o altă marcă. 

În această ordine de idei, pentru stabilirea relei-credinţe în respectivele acţiuni de înregistrare, trebuie constatat 
faptul că pîrîtul a cunoscut existenţa mărcii şi promovarea acesteia sau negocierea de promovare pe teritoriul Re-
publicii Moldova. 

De asemenea, trebuie avut în vedere art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 fe-
bruarie 2008, potrivit căruia: „La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special 
de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă sau dacă 
titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj”.
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Titularul mărcii trebuie să probeze faptul că marca a fost înregistrată fără scop de utilizare, exclusiv în scopul de 
a bloca accesul unui terţ pe piaţă şi, în acest caz, marca nu este aptă de a-şi îndeplini funcţiile esenţiale. 

Deducem că este exclus ca o simpla culpă, adică acţiunea din neştiinţă, să aibă semnificaţia de rea-credinţă ca 
motiv de nulitate a înregistrării mărcii. 

Reaua-credinţă reprezintă, aşadar, un viciu inerent al cererii de înregistrare, care afectează fundamental înregis-
trarea, indiferent de alte împrejurări. Intenţia de rea-credinţă a acestuia trebuie dovedită de cel care o invocă pentru 
a se putea răsturna prezumţia generală a bunei-credinţe. 

Instanţa de judecată trebuie să ţină cont de faptul că înregistrarea mărcii efectuate în alte jurisdicţii produce 
efectele juridice în limitele teritoriului în care a fost înregistrat. Asemenea altor drepturi de proprietate intelectuală, 
dreptul la marcă are un caracter teritorial, protecţia acestuia fiind recunoscută pe plan naţional. 

În Republica Moldova este aplicat sistemul atributiv care stabileşte că dreptul la marcă se dobîndeşte prin priori-
tate de înregistrare şi aparţine celui care a depus primul şi în condiţiile legii o cerere de înregistrare ca marcă a unui 
semn distinctiv, pentru a fi recunoscut ca titular al mărcii.

Conform art. 23 alin. (1) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, titularul unei mărci 
anterioare menţionate la art. 8 alin. (2) sau al oricărui alt semn anterior menţionat la art. 8 alin. (4) din lege, care a 
tolerat cu bună-ştiinţă timp de cinci ani consecutivi utilizarea unei mărci posterioare în Republica Moldova, nu mai 
are dreptul, în baza mărcii sale anterioare sau a semnului anterior, 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, cu excep-
ţia cazurilor în care înregistrarea mărcii posterioare a fost făcută cu rea-credinţă.

Totuşi, marca nu este un act juridic. Este defectuoasă formula utilizată de legislator în art. 21 din Legea privind 
protecţia mărcilor: „Marca este declarată nulă”. Ceea ce poate supus anulării este „decizia de înregistrare a mărcii”, 
materializată în certificatul de înregistrare eliberat de AGEPI, şi nu marca. 

În altă ordine de idei, reliefăm faptul că, în procesul de înregistrare a unei mărci, terţii care au un interes pot inter-
veni prin formularea unei observaţii, opoziţii, contestaţii şi, finalmente, prin adresarea unei cereri de anulare a mărcii. 

Sub aspect procedural, decizia privind înregistrarea mărcii poate contestată la Comisia de Contestaţii a AGEPI. 
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Art. 47 din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 stabileşte că orice decizie privind cererile 
de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părţi în termen de două luni de la data primirii ei sau de către 
persoanele terţe care deţin informaţia referitoare la înregistrarea mărcii, în termenul cuprins între data emiterii deci-
ziei şi data înregistrării mărcii. 

Dacă decizia AGEPI va fi contestată direct în instanţa de judecată, judecătorul va emite o încheiere cu privire la 
restituirea cererii pe considerentul nerespectării procedurii de soluţionare prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară, 
în temeiul dispoziţiilor art. 170 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă, procedură obligatorie.

Potrivit art. 21 alin. (3) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, în cazul în care motivul 
nulităţii vizează numai o parte din produsele şi/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, nulitatea mărcii 
poate fi declarată numai în privinţa produselor şi/sau serviciilor respective. Acest text de lege acreditează ideea 
unei nulităţii parţiale. Astfel, dacă marca a fost înregistrată pentru mai multe clase de produse, nulitatea înregistrării 
mărcii poate fi declarată numai în privinţa produselor şi/sau serviciilor uneia sau mai multor clase, fără ca sancţiunile 
nulităţii să afecteze înregistrarea pentru alte clase de produse/servicii cu care nu intră în conflict. 

Indiferent dacă cauzele de nulitate sunt două sau mai multe, nu pot formulate capete de cerere distincte, pentru 
fiecare temei de nulitate în parte. Cererea de anulare a înregistrării mărcii este unică, doar cauzele pentru care se 
solicită anularea sunt mai multe, cu consecinţa analizării fiecăreia sub aspectul fondului cererii: dacă cel puţin o 
cauză de nulitate este recunoscută, cererea de anulare este admisă, cu consecinţa anulării înregistrării, chiar dacă, 
prin ipoteză, celelalte condiţii de valabilitate ar fi îndeplinite.

Din interpretarea sistemică a dispoziţiilor Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 rezultă că 
nulitatea deciziei de înregistrare a unei mărci este o modalitate de stingere a drepturilor asupra mărcii (Capitolul II 
„Dreptul material privind mărcile”, Secţiunea a 4-a „Stingerea drepturilor asupra mărcii” din Legea privind protecţia 
mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008).

Ţinînd cont de efectele juridice pe care le produce anularea şi încetarea observăm că există o diferenţă între 
stingere şi anulare. În cazul stingerii dreptului, efectele asupra mărcii se vor produce pentru viitor, pe cînd în cel de 
al doilea caz, efectele retroactivează.

Prin urmare, trebuie precizat că nulitatea înregistrării unei mărci reprezintă o cauză de invalidare, nu de stingere. 
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Anularea deciziei de înregistrare a unei mărci (actul juridic iniţial) atrage şi anularea actului juridic subsecvent 
(contractul de cesiune sau de licenţă).

 Anularea înregistrării are ca rezultat stabilirea inexistenţei mărcii cu efect retroactiv, ceea ce lipseşte contractul 
subsecvent de cesiune de obiectul de cesionare. 

Conform procedurilor instituite, orice decizie privind înregistrarea mărcilor se publică în Buletinul Oficial de Pro-
prietate Industrială, moment din care curg termenele şi drepturile asupra semnului înregistrat se consideră opozabile 
terţilor, informaţi prin acest mecanism.

Titularul mărcii trebuie să depună la Comisia de contestaţii a AGEPI o cerere de examinare a contestaţiei împo-
triva deciziei AGEPI de înregistrare a mărcii.

Conform art. 48 alin. (4) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, hotărîrea Comisiei de 
contestaţii se comunică parţilor şi poate fi atacată la judecătoria în a cărei jurisdicţie se află sediul AGEPI, în terme-
nele prevăzute de lege.

Titularul mărcii trebuie să-i prezinte instanţei de judecată probe prin care să dovedească existenţa dreptului 
încălcat, existenţa unui semn identic cu marca pentru produse şi/sau servicii identice cu cele pentru care este înre-
gistrată marca, astfel încît acest fapt să inducă în eroare consumatorii. 

La materialele dosarului trebuie anexat un sondaj public sau un raport de specialitate, din care s-ar deduce şi 
s-ar adeveri argumentele menţionate.

La soluţionarea acestor categorii de litigii, instanţa de judecată trebuie să constate dacă mărcile vin în conflict, 
că nu sunt identice sau similare şi că pot coexista.

În privinţa termenului de prescripţie, s-a stabilit că nulitatea absolută a înregistrării unei mărci poate fi invocată 
în termenul de protecţie a mărcii (10 ani), iar cea a nulităţii relative în termenul general de prescripţie de trei ani, 
prevăzut de art. 267 din Codul civil.

Categoria de litigii analizată se examinează în procedură contencioasă.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

10.2.5. Acţiuni privind 
decăderea din dreptul 
asupra mărcii.

•	 cererea de înregistrare a mărcii;
•	 certificatul de înregistrare a mărcii;
• Probele care confirmă că titularul 
mărcii nu utilizează marca pe teritoriul 
Republicii Moldova (de exemplu, Ra-
portul statistic privind importul/expor-
tul de mărfuri, certificatul eliberat de 
Serviciul vamal, certificatul eliberat de 
Centrul de Metrologie Aplicată şi Cer-
tificare).

 art. 5 lit. c) din Convenţia de la Paris din 
20 martie 1883 pentru protecţia proprietăţii 
industriale, ratificată de Republica Moldova 
la 11 martie 1993;
•	 articolele 15 şi 19 din Acordul privind as-
pectele comerciale ale drepturilor de pro-
prietate intelectuală (TRIPs), ratificat prin 
Legea nr. 218 din 1 iulie 2000;
•	 articolele 14 şi 20 din Legea privind pro-
tecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1425 din 2 de-
cembrie 2003 privind modul şi condiţiile de 
acordare a permisiunii de folosire a denu-
mirii oficiale sau istorice a statului în marca 
de produs şi/sau de serviciu, precum şi în 
desenul sau modelul industrial.

Notă:
Art. 20 alin. (l) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 stabileşte că titularul mărcii poate 

fi decăzut din drepturile asupra mărcii ca urmare a unei cereri de decădere din drepturi, depuse la judecătoria în a 
cărei jurisdicţie se află sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenţionale dintr-o acţiune de apărare a drepturilor, de-
puse la aceeaşi instanţă, dacă:
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a) în decursul unei perioade neîntrerupte de cinci ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei utili-
zări efective în Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată; totodată, nimeni 
nu poate cere ca titularul să fie decăzut din drepturi dacă, în perioada de la expirarea termenului indicat pînă la depu-
nerea cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenţionale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune 
sau de licenţă ori obiectul unei începeri sau a unei reluări de utilizare reală; cu toate acestea, dacă începerea sau 
reluarea utilizării mărcii a avut loc cu trei luni înainte de depunerea cererii de decădere sau a cererii reconvenţionale, 
termenul respectiv începînd cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de cinci ani de neutilizare, utiliza-
rea nu este luată în considerare în cazul cînd pregătirile pentru începerea sau pentru reluarea utilizării au intervenit 
numai după ce titularul a aflat că cererea de decădere sau cererea reconvenţională ar putea fi depusă perioada 
cuprinsă între data depunerii cererii şi data emiterii deciziei de înregistrare nu se include în termenul de cinci ani;

 b) 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;

 c) în utilizarea mărcii de către titularul acesteia sau cu consimţămîntul lui, marca poate induce în eroare con-
sumatorul, în special în privinţa naturii, calităţii sau a provenienţei geografice a produselor şi/sau a serviciilor pentru 
care a fost înregistrată; 

d) a fost retrasă permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau 
serviciu, în conformitate cu legislaţia. 

Prin urmare, termenul de cinci ani de nefolosinţă neîntreruptă a mărcii se va calcula de la data înregistrării aces-
teia sau de la data ultimului act de folosinţă a mărcii, iar instanţa va reţine ca motiv întemeiat pentru neutilizare orice 
cauză independentă de voinţa titularului.

 Cerinţa utilizării efective a mărcii este îndeplinită dacă marca a fost folosită pentru produsele/serviciile pentru 
care a fost înregistrată, în mod real, public, neechivoc, cu titlu de marcă, cu scopul de a fi identificate anumite pro-
duse şi servicii. 

În aceeaşi ordine de idei, potrivit art. 14 alin. (l) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, 
daca în decurs de cinci 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 peri-
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oada neîntreruptă de cinci ani, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii, în condiţiile legi, cu excepţia 
cazurilor cînd exista motive întemeiate pentru neutilizare. 

Este asimilata folosirii efective a mărcii:
 a) folosirea mărcii sub o forma care diferă de cea înregistrata prin anumite elemente ce nu alterează caracterul 

distinctiv al acesteia; 
b) imposibilitatea folosirii mărcii din circumstanţe independente de voinţa titularului, cum ar fi restricţiile la import 

sau ca urmare a altor dispoziţii ale autoritarilor publice vizînd produsele sau serviciile pentru care marca a fost înre-
gistrată;

c) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalaje exclusiv în vederea exportului; 
d) folosirea mărcii de către un terţ cu consimţămîntul titularului sau de către orice persoana abilitata sa utilizeze 

o marcă colectivă sau o marcă de certificare, fiind considerată ca folosire a mărcii de către însuşi titularul acesteia. 
Titularul nu poate fi decăzut din drepturile sale dacă, în perioada de la expirarea termenului de protecţie şi pînă 

la prezentarea cererii de decădere, marca a fost folosita efectiv. Totuşi, daca începerea sau reluarea folosirii mărcii a 
avut loc cu trei luni înainte de prezentarea în justiţie a cererii de decădere, folosirea mărcii nu este luata în conside-
rare dacă pregătirile pentru începerea sau reluarea folosirii au intervenit numai după ce titularul a luat la cunoştinţă 
de faptul că ar putea fi introdusă o cerere de decădere. Decăderea produce efecte de la data introducerii cererii de 
decădere la instanţa judecătoreasca competenta. Marca se radiază din Registrul mărcilor şi menţiunea radierii se 
publică în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală.

Din normele legale sus-menţionate, reiese că decăderea este o sancţiune civilă care constă în pierderea dreptu-
lui la marcă pentru neutilizarea şi neexercitarea acestui drept o anumita perioadă de timp, care nu poate fi mai mică 
de cinci ani. Decăderea nu este aplicabilă dacă termenul de neutilizare este mai mic decît cel stabilit de lege, dacă 
neutilizarea este justificată sau dacă titularul utilizează marca sa pe teritoriul pe care a solicitat protecţie. 

Instanţa trebuie să ţină cont că potrivit art. 19 din Acordul TRIPs, dacă folosirea unei mărci de fabrică sau de 
comerţ este obligatorie pentru menţinerea unei înregistrări, înregistrarea nu va putea fi radiata decît după o perioada 
neîntreruptă de nefolosire de cel puţin trei ani, cu excepţia cazului în care titularul mărcii prezintă motive valabile 
referitoare la existenta unor obstacole la o astfel de folosire. Circumstanţele independente de voinţa titularului mărcii 
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care constituie un obstacol la folosirea mărcii, de exemplu restricţiile la import sau alte prescripţii guvernamentale 
vizînd produsele sau serviciile protejate prin marcă, vor fi considerate motive valabile ale nefolosirii. Atunci cînd fo-
losirea unei mărci de fabrică sau de comerţ se va face de către o altă persoană sub controlul titularului, aceasta se 
va considera ca o folosire a mărcii în scopul menţinerii înregistrării.

Aici trebuie fi remarcat că cerinţa utilizării efective a mărcii este îndeplinită dacă marca a fost folosită pentru 
produsele/serviciile pentru care a fost înregistrată în mod real, public, neechivoc, cu titlu de marcă şi în scopul de 
a identifica produse şi servicii.

Cît priveşte chestiunea referitoare la momentul de la care începe să curgă termenul de cinci ani, instanţa trebuie 
să raporteze la data de la care titularul mărcii nu mai poate avea niciun fel de incertitudine legată de aproprierea 
mărcii, siguranţă de natură să înlăture orice reticenţă dedusă din posibilitatea obligării sale la despăgubiri pentru 
prejudiciul cauzat unei alte persoane titulare a mărcii respective. Acest moment este momentul înregistrării mărcii în 
Registrul Naţional al Mărcilor, care conferă titularului un drept exclusiv asupra mărcii.

Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii îi revine titularului mărcii. 
Decăderea din drepturile conferite de marcă produce efecte de la data rămînerii definitive şi irevocabile a hotărî-

rii judecătoreşti, numai pentru viitor – art. 20 alin. (2) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008.
De asemenea, decăderea poate fi totală sau parţială. Atunci cînd există un motiv de decădere numai pentru o 

parte a produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată marca, decăderea va produce efecte numai cu 
privire la acele produse sau servicii – art. 20 alin. (2) din Legea privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

10.2.6. Acţiuni privind 
invenţiile.

•	 cererea pentru eliberarea breve-
tului de invenţie sau a brevetului de 
scurtă durată, care include descri-
erea invenţiei, desene şi alte docu-
mente explicative;
•	 brevetul de invenţie sau brevetul 
de scurtă durată;
•	 certificatul de model de utilitate;
•	 certificatul complementar de pro-
tecţie a produsului medicamentos 
sau fitofarmaceutic;
•	 avizul provizoriu de respingere a 
cererii privind înregistrarea invenţiei;
•	 declaraţia de revendicare a priori-
tăţii;
•	 raportul de examinare a documen-
telor de brevet;
•	 hotarîrea AGEPI de acordare sau 
de refuz al acordării brevetului; 
•	 calculul efectului economic.

•	 Convenţia de la Paris pentru protecţia pro-
prietăţii industriale din 20 martie 1883, ratifi-
cată de Republica Moldova la 11 martie 1993;
•	 Tratatul de cooperare în domeniul bre-
vetelor (PCT), aprobat prin Hotărîrea Par-
lamentului nr. 1624 din 26 octombrie 1993;
•	 Tratatul de la Budapesta privind recu-
noaşterea internaţională a depozitului de 
microorganisme în scopul asigurării protec-
ţiei lor prin brevete din 28 aprilie 1977, apro-
bat prin Decretul Preşedintelui Republicii 
Moldova nr. 229 din 30 decembrie 1993;
•	 Aranjamentul de la Strasbourg privind 
clasificarea internaţională de brevete din 24 
martie 1971, aprobat prin Hotărîrea Parla-
mentului nr. 1248 din 10 iulie 1997; 
•	 Tratatul de la Geneva privind dreptul breve-
telor (PLT) din 1 iunie 2000, ratificat de Repu-
blica Moldova pe 27 iulie 2001;
•	Acordul dintre Guvernul Republicii Mol-
dova şi Organizaţia Europeană de Breve-
te privind validarea brevetelor Europene 
(Acord de validare) din 16 octombrie 2013, 
în vigoare din 1 noiembrie 2015;
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•	 Acordul dintre Guvernul Republicii Mol-
dova şi Organizaţia Eurasiatică de Brevete 
privind protecţia juridică a invenţiilor pe te-
ritoriul Republicii Moldova după denunţarea 
de catre Republica Moldova a Convenţiei 
eurasiatice de brevete (Hotărîrea Guvernu-
lui nr. 618 din 17 august 2012);
•	 Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 
din 7 martie 2008;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 528 din 1 sep-
tembrie 2009 pentru aprobarea Regula-
mentului privind procedura de depunere şi 
examinare a cererii de brevet de invenţie şi 
de eliberare a brevetului;
•	  Hotărîrea Guvernului nr. 295 din 16 apri-
lie 2009 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedurile de depunere şi exami-
nare a cererii, de acordare şi de menţinere 
în vigoare a brevetului pentru soi de plantă;
•	  Hotărîrea Guvernului nr. 1609 din 31 
decembrie 2003 despre aprobarea Regu-
lamentului privind obiectele de proprietate 
intelectuală create în cadrul exercitării atri-
buţiilor de serviciu;
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•	  Hotărîrea Guvernului nr. 612 din 12 au-
gust 2011 pentru aprobarea Regulamentului 
privind înregistrarea contractelor de cesiune, 
licenţa, gaj şi franchising referitoare la obiec-
tele de proprietate industrială;
•	  Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 2 aprilie 
2009 cu privire la aprobarea Regulamentu-
lui Comisiei de contestaţii a Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală;
•	  jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene 
a Drepturilor Omului: Hiro Balani v. Spania, 9 
decembrie 1994; British-American Tobacco 
Company Ltd v. Olanda, 20 noiembrie 1995; 
Farcaş şi alţii v. România, 10 noiembrie 2005; 
Nicolau v. România, 12 ianuarie 2006; Abra-
miuc v. România, 24 februarie 2009; Kristian-
sen şi Tivik AS v. Norvegia, 2 mai 2013; 
•	 Recomandarea CSJ nr. 24 privind pune-
rea în aplicare a prevederilor Legii nr. 155 
din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi com-
pletarea Codului de procedură civilă al Re-
publicii Moldova.

Notă:
Există mai multe particularităţi de care trebuie să ţină cont instanţa de judecată la examinarea litigiilor privind 

invenţiile. 
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În faza pregătiri pricinii pentru dezbateri judiciare, judecătorul trebuie să verifice dacă invenţia este înregistrată 
în mod corespunzător la AGEPI şi dacă beneficiază de un titlu de protecţie (brevet de invenţie, brevet de invenţie 
de scurtă durată, certifcat de utilitate, certificat adiţional în cazul invenţiilor complementare). Nu trebuie să existe 
discriminare în privinţa acordării brevetelor în funcţie de locul creării invenţiei, de domeniul tehnologic, de faptul ca 
produsele sunt importate sau au o origine autohtonă.

O invenţie va fi protejată juridic pe teritoriul Republicii Moldova doar dacă aceasta a fost înregistrată în mod co-
respunzător la AGEPI, însă pentru ca ea să fie înregistrată, trebuie să fie expertizată pentru a se stabili dacă invenţia 
corespunde celor trei criterii de brevetabilitate cerute de Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008, 
şi anume: invenţia este nouă (art. 8), implică o activitate inventivă (art. 10), poate fi aplicată în industrie (art. 11). 

O invenţie se consideră nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii care include toate cunoştinţele accesibile 
publicului printr-o descriere făcută în scris sau oral, prin utilizare sau în orice alt mod, pînă la data depozitului cererii 
de brevet sau la data priorităţii recunoscute.

Invenţiile implică o activitate inventivă dacă, pentru un specialist în domeniu, această activitate nu rezultă în mod 
evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii. În cazul brevetelor de invenţie de scurtă durată, se consideră că 
o invenţie implică o activitate inventivă dacă ea prezintă un avantaj tehnic sau practic. 

Invenţiile sunt considerate susceptibile de aplicare industrială dacă obiectul lor poate fi fabricat sau utilizat în 
domeniile industriei, agriculturii sau în orice alt domeniu de activitate umană.

Pentru combaterea caracterului inovator al invenţiei, părţile pot aduce ca probe orice informaţii despre o invenţie 
similară, informaţii publicate oficial pînă la data depunerii invenţiei în discuţie. 

În cazul în care AGEPI va stabili că invenţia corespunde criteriilor de brevetabilitate, se va elibera un titlu de 
protecţie, adică un document juridic care confirmă că posesorul dispune de dreptul exclusiv de a valorifica invenţia 
brevetată. 

Conform art. 4 alin. (2) din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008, invenţiile sunt protejate 
prin următoarele titluri de protecţie: 

a) brevetul de invenţie, ce acordă titularului său un drept exclusiv de valorificare a invenţiei pe o perioadă de 20 
de ani începînd cu data de depozit a cererii de brevet de invenţie;
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b) brevetul de invenţie de scurtă durată, ce se acordă pe o perioadă de 6 ani începînd cu data de depozit a cererii 
de brevet de invenţie de scurtă durată. 

c) certificatul complementar de protecţie:
d) brevetul eurasiatic;
e) brevetul european validat.
Titularul unui brevet ce produce efecte în Republica Moldova, al cărui obiect este un produs medicamentos 

sau un produs fitofarmaceutic (brevet de bază), pentru care s-a eliberat o autorizaţie de lansare pe piaţă, poate să 
obţină, în conformitate cu condiţiile prevăzute de lege şi de Regulament, un certificat complementar de protecţie, 
pentru părţile brevetului de bază care corespund autorizaţiei. Certificatul produce efecte la expirarea duratei legale 
a brevetului de bază, pentru o perioadă egală cu perioada cuprinsă între data de depozit a cererii de brevet şi data 
eliberării primei autorizaţii, redusă cu cinci ani, dar care nu poate depăşi cinci ani.

Obiectul cererilor de brevet îl pot face invenţiile din toate domeniile tehnologice care poartă un caracter tehnic şi 
reprezintă o soluţie a unei probleme tehnice executată prin mijloace tehnice. Cererea de brevet poate să se refere 
la un produs, la un procedeu, la o metodă, precum şi la aplicarea unui produs, a unui procedeu sau a unei metode.

Invenţiile pot avea ca obiect:
•	un produs – dispozitivele, substanţele, tulpinile de microorganisme, culturile celulare de plante sau animale, 

produsele farmaceutice şi fitofarmaceutice;
•	un procedeu – o activitate care are ca rezultat obţinerea sau modificarea unui produs (procesele tehnologice, 

procesele computerizate, procedeele biologice sau genetice etc.);
•	o metodă – o activitate care are un rezultat de natură calitativă (măsurarea, analiza, reglarea, controlul, meto-

dele computerizate, combinaţiile algoritm/program-proces);
•	aplicarea unui produs, procedeu sau metodă – aplicarea acestora cu o anumită destinaţie, cu condiţia că ele 

să nu rezulte în mod evident din proprietăţile cunoscute ale produsului, procedeului sau metodei aplicate;
•	microorganismele create sau izolate prin selecţie cu efecte mutante, tulpinile de cultură celulară de plante si animale.
Cererea de brevet trebuie să se refere numai la o singură invenţie sau la un grup de invenţii legate între ele, încît 

să formeze un singur concept inventiv general. 
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Nu sunt considerate invenţii:
a) descoperirile, teoriile ştiinţifice şi metodele matematice;
b) creaţiile estetice;
c) planurile, principiile şi metodele în exercitarea activităţilor intelectuale, din domeniul activităţilor economice, 

precum şi programele de calculator;
d) prezentările de informaţii.
Nu se acordă brevete pentru:
•	invenţiile a căror publicare sau exploatare este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv pentru 

cele dăunătoare sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor, plantelor, şi care sunt de natură să aducă atingeri grave 
mediului, cu condiţia că această excepţie să nu fie generată numai de interzicerea, printr-o dispoziţie legală, a ex-
ploatării invenţiei;

•	soiurile de plante şi rasele de animale;
•	procedeele esenţial biologice de obţinere a plantelor sau a animalelor; această dispoziţie nu se aplică proce-

deelor microbiologice şi produselor obţinute prin aceste procedee;
•	invenţiile avînd ca obiect corpul uman în diferite stadii ale formării şi dezvoltării acestuia, precum şi simpla des-

coperire a unuia dintre elementele lui, inclusiv secvenţa ori secvenţa parţială a unei gene.
•	procedeele de clonare a fiinţelor umane;
•	procedeele de modificare a identităţii genetice a liniei germinale a fiinţelor umane;
•	utilizarea embrionilor umani în scopuri industriale sau comerciale;
•	procedeele de modificare a identităţii genetice a animalelor de natură să le producă suferinţe, fără a aduce un 

beneficiu medical substanţial oamenilor sau animalelor, precum şi pentru animalele rezultate din astfel de procedee.
Potrivit art. 20 alin. (2) din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008, brevetul îi acordă titularului 

dreptul de a le interzice terţilor care nu au acordul său efectuarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a următoarelor 
acţiuni:

a) fabricarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, folosirea, importul sau stocarea în aceste scopuri a produsului 
care constituie obiectul brevetului;
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b) folosirea procedeului care constituie obiectul brevetului sau, în cazul în care un terţ ştie sau este evident din 
circumstanţe că folosirea procedeului este interzisă fără acordul titularului de brevet, oferirea procedeului spre folosire;

c) oferirea spre vînzare, vînzarea, folosirea, importul sau stocarea în aceste scopuri a produsului obţinut direct 
prin procedeul care constituie obiectul brevetului.

Astfel, brevetul reprezintă un „contract” între inventator şi stat prin care inventatorul îşi ia obligaţia de a dezvă-
lui societăţii invenţia sa, iar statul îi oferă în schimb inventatorului un titlu de protecţie care conţine informaţia despre 
aceea invenţie, un drept exclusiv de a le interzice altora să exploateze invenţia, pentru ca inventatorul să-şi recu-
pereze cheltuielile legate de crearea invenţiei şi să obţină, eventual, un venit. Dreptul acesta este limitat în timp şi 
spaţiu. Brevetul îi conferă titularului un drept exclusiv de exploatare asupra obiectului invenţiei brevetate;

De menţionat că exploatarea invenţiei prin acţiunile enumerate mai sus nu este una limitativă. Titularul brevetu-
lui de invenţie poate efectua şi alte acţiuni ce ţin de punerea în circuitul economic a invenţiei protejate prin brevet. 
El poate efectua aceste acţiuni de unul singur sau poate coopera în acest scop cu alţi parteneri, depunînd obiectul 
protejat prin brevet sau certificat în calitate de cotă-parte la constituirea unei întreprinderi sub orice formă organiza-
torico-juridică, inclusiv a unei întreprinderi mixte, cu parteneriat străin. 

În cazul în care există mai mulţi titulari ai unui brevet, raporturile privind exploatarea invenţiei protejate prin bre-
vet se stabilesc printr-un acord încheiat între aceştia. Dacă un asemenea acord nu există, fiecare titular are dreptul 
să exploateze invenţia după propria voinţă, să acţioneze în instanţă orice persoană care exploatează invenţia bre-
vetată fără acordul cotitularilor, însă nu are dreptul să renunţe la brevet fără a-i anunţa pe cotitulari, precum şi să 
încheie contracte de licenţă şi să cesioneze brevetul fără acordul lor. 

Cererea privind înregistrarea brevetului se depune la AGEPI, iar condiţiile care trebuie să le îndeplinească o 
astfel de cerere sunt prevăzute de art. 33 din Legea privind protecţia invenţiilor.

AGEPI examinează, în conformitate cu Regulamentul privind procedura de depunere şi examinare a cererii de 
brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 528 din 1 
septembrie 2009, dacă cererea de brevet şi invenţia care constituie obiectul ei satisfac condiţiile prevăzute de lege. 
În acest scop, AGEPI efectuează examinarea formală şi preliminară şi, la cerere, examinarea de fond a cererii de 
brevet – articolele 47, 48, 51 din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008.
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AGEPI are dreptul să-i ceară solicitantului elementele suplimentare pe care le consideră necesar a fi elucidate 
în legătură cu identitatea solicitantului sau a inventatorului, cu depozitul naţional regulamentar constituit sau cu în-
deplinirea condiţiilor de brevetabilitate, oferindu-i un termen pentru răspuns, în condiţiile Regulamentului. În cazul 
în care răspunsul nu este prezentat în termenul stabilit, procedura de examinare se suspendă în conformitate cu 
Regulamentul. 

În cazul unui litigiu de constatare a brevetabilităţii unei invenţii, judecătorul trebuie să aibă în vedere raportul de 
expertiză elaborat de către AGEPI, care reprezintă dovada conformităţii invenţiei cu cerinţele stabilite de Legea pri-
vind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008 privind brevetabilitatea acesteia. În cazul în care părţile nu sunt de 
acord cu raportul de expertiză elaborat de AGEPI, acestea se pot adresa la alte organisme internaţionale, acreditate 
de OMPI, abilitate cu dreptul de a constata brevetabilitatea unei invenţii.

La etapa primirii cererii de chemare pe rol, judecătorul verifică respectarea procedurii prealabile de contestare 
la Comisia de contestaţii a AGEPI. În cazul în care nu este respectată procedura prealabilă, judecătorul va dispune 
restituirea cererii de chemare în judecată, în conformitate cu art. 170 lit. a ) din Codul de procedură civilă.

În conformitate cu art. 94 alin. (1) din Legea privind protecţia invenţiilor, comisia de contestaţii a AGEPI exami-
nează litigiile privind:

a) acordarea brevetului sau respingerea cererii de brevet;
b) acordarea sau refuzul oricărui drept de prioritate;
c) divizarea cererii de brevet;
d) retragerea cererii de brevet sau renunţarea la brevet;
e) limitarea protecţiei prin brevet;
f) restabilirea drepturilor.
Art. 331 din Codul de procedură civilă prevede că „Judecătoriile examinează şi soluţionează în fond toate prici-

nile civile, dacă legea nu prevede altfel.” 
Totuşi, deocamdată nu au fost modificate prevederile referitoare la competenţă din Legea privind protecţia in-

venţiilor nr. 50 din 7 martie 2008, examinarea acestor litigii fiind de competenţa Curţii de Apel – art. 94 alin. (2) din 
Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008.
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 Calitatea de reclamant în aceste litigii o au titularul brevetului, persoana care deţine licenţa, orice persoană 
fizică sau juridică care consideră că îi sunt încălcate drepturile.

Calitatea procesuală pasivă (pîrît) în litigiile privind anularea înregistrării brevetului sau contestarea refuzului 
de eliberare a brevetului o are AGEPI, iar în litigiile care au ca obiect încălcarea drepturilor – titularul sau autorul 
încălcării.

 Potrivit art. 64 alin. (1) din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008, brevetul poate fi declarat 
nul, în totalitate sau în parte, din următoarele motive:

a) obiectul brevetului nu este brevetabil în sensul articolelor 6-11 şi, după caz, în sensul art. 12; 
b) brevetul nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi complet pentru ca un specialist în domeniu să o poată executa; 
c) obiectul brevetului depăşeşte conţinutul cererii depuse sau, dacă brevetul a fost eliberat pe baza unei cereri 

divizionare sau a unei cereri noi depuse conform art. 16, obiectul brevetului depăşeşte conţinutul cererii depuse 
iniţial; 

d) protecţia conferită prin brevet a fost extinsă; 
e) titular al brevetului nu este persoana îndreptăţită la brevet potrivit art. 14 sau, în cazul invenţiilor salariaţilor, 

potrivit art. 15. 
Conform art. 65 alin. (1) din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008, acţiunea în anularea 

brevetului poate fi iniţiată oricînd, pe durata valabilităţii brevetului, şi se poate baza doar pe motivele specificate la 
art. 64. 

Conform art. 65 alin. (3) din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008, acţiunea în nulitatea 
brevetului poate fi iniţiată chiar dacă drepturile acordate de brevet s-au stins ori dacă titularul a renunţat la brevet. 

Respectarea prevederilor art. 8 (invenţia este nouă), art. 10 (implică o activitate inventivă) şi art. 11 (poate fi apli-
cată în industrie) este examinată şi reflectată conform raportului de documentare realizat de către AGEPI la etapa 
examinării. 

Dacă la etapa realizării de către AGEPI a raportului de documentare se va constata că invenţia nu întruneşte 
condiţiile de brevetabilitate, AGEPI va revoca din oficiu hotărîrile adoptate, pe motiv de neîndeplinire a condiţiilor 
prevăzute de lege privind protecţia invenţiilor – art. 88 din Lege.
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Examinarea condiţiilor de brevetabilitate poate fi realizată doar în temeiul Raportului de examinare efectuat în 
cadrul AGEPI.

Solicitantul poate cere, cu condiţia plăţii taxei stabilite, efectuarea unei cercetări documentare a stadiului tehni-
cii, ale cărei rezultate vor face posibilă aprecierea brevetabilităţii invenţiei. Cercetarea documentară pentru o cerere 
de brevet publicată poate fi cerută de orice persoană interesată, cu condiţia plăţii taxei stabilite. În baza cercetării 
documentare, AGEPI va întocmi un raport de documentare sau un raport de documentare însoţit de o opinie scrisă 
privind brevetabilitatea, în modul stabilit de Regulament, pe baza revendicărilor, ţinînd cont de descriere şi, după 
caz, de desene – art. 50 din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008.

Conform art. 73 alin. (1) din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008, orice persoană fizică sau 
juridică, autorităţile interesate care au pretenţii faţă de aplicarea unei cereri de brevet sau a unui brevet ce cauzează 
un prejudiciu direct sau indirect unui produs natural sau fabricat, contrar originii acestui produs, sunt în drept să ini-
ţieze o acţiune în instanţa judecătorească pentru interzicerea utilizării cererii de brevet sau a brevetului.

Brevetul pentru soi de plantă eliberat de AGEPI poate fi anulat de către instanţa de judecată în tot sau în parte, 
la cererea persoanelor interesate, dacă se constată că la data eliberării brevetului soiul nu îndeplinea condiţiile de 
brevetabilitate sau dacă brevetul a fost acordat unei persoane neîndreptăţite. Cererea de anulare a brevetului poate 
fi depusă pe tot parcursul duratei de valabilitate a brevetului.

La judecarea litigiilor priind stabilirea priorităţii unei cereri de brevet de invenţie, judecătorul va aplica regula qui 
prior tempore potiur jure, astfel că în cazul în care două sau mai multe persoane au creat aceeaşi invenţie indepen-
dent una de alta, dreptul la brevet îi aparţine persoanei a cărei cerere de brevet are cea mai veche dată de depozit, 
cu condiţia ca această primă cerere să fi fost publicată conform art. 49 din Legea privind protecţia invenţiilor. 

Examinînd litigiul prin care se solicită stabilirea priorităţii creării obiectului de proprietate industrială, instanţa 
judiciară trebuie să verifice momentul depunerii la organul competent a cererii însoţite de materialele necesare in-
dicate în legile respective. Prioritatea se determină după întîietatea depunerii cererii în timp. Această prioritate se 
recunoaşte şi în cazul în care cererea cu materialele relevante a fost depusă anterior, în una din ţările membre la 
Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, dacă prezentarea ei ulterioară în Republica Moldova 
nu depăşeşte termenul de 12 luni pentru invenţii, soiurile de plante, modele de utilitate, calculată de la data de de-
pozit a cererii anterioare (ziua depozitului nu este cuprinsă în acest termen).
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De acelaşi drept de prioritate se bucură şi solicitanţii nationali, dacă au un depozit regulamentar în Republica 
Moldova putînd face o depunere ulterioară în oricare dintre statele membre ale convenţiei. Ei pot invoca astfel, în 
interiorul termenului de prioritate de 12 luni, data de depozit obţinută în Republica Moldova prin intermediul oficiului 
naţional al AGEPI.

Prioritatea revendicată într-o cerere de brevet ca urmare a prezentării invenţiei, conform art. 9 alin. (1) lit. b) din 
Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008, la o expoziţie organizată într-un stat parte la Convenţia 
de la Paris sau membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului poate fi recunoscută de la data prezentării invenţiei la 
expoziţie, numai în cazul în care cererea de brevet a fost depusă în termen de şase luni de la data expunerii invenţiei 
la expoziţie. Termenul de şase luni nu va prelungi termenul de prioritate prevăzut la art. 39 alin. (1) din lege, adică 
12 luni de la data de depozit a primei cereri.

De menţionat că judecătorul trebuie să verifice existenţa dreptului de prioritate la depunerea cererii privind 
acordarea unui brevet de invenţie, prioritate de două feluri: convenţională şi expoziţională. Invocarea dreptului de 
prioritate trebuie să fie însoţită de prezentarea actelor confirmative ale organelor abilitate – art. 39 din Legea privind 
protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008. 

Documentul care justifică revendicarea priorităţii şi certificatul eliberat de administraţia expoziţiei în cauză se 
depun de către solicitant odată cu cererea de brevet sau în termen de trei luni de la data depunerii acesteia.

În cazul în care solicitantul revendică un drept de proprietate care aparţine unei alte persoane, pentru recunoaşte-
rea priorităţii este necesară depunerea unui act juridic la AGEPI care confirmă transmiterea sau a unei autorizaţii din 
partea cedentului, din care să rezulte că solicitantul are dreptul să revendice prioritatea primului depozit. Documentele 
menţionate se depun odată cu revendicarea priorităţii sau în termen de 16 luni de la data priorităţii primei cereri. 

Cele mai frecvente litigii apărute în domeniul dreptului de brevet sunt şi cele care au la bază un conflict dintre au-
torul invenţiei şi patronul din însărcinarea căruia a fost creată o invenţie de serviciu. Astfel de litigii vor fi soluţionate 
în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008.

Invenţiile create de salariat fie în virtutea îndeplinirii unui contract de muncă ce prevede o misiune inventivă care 
corespunde funcţiilor sale, fie în cadrul efectuării unor studii sau cercetări care i-au fost încredinţate în mod explicit 
aparţin unităţii. În toate aceste situaţii, inventatorul beneficiază de o remuneraţie suplimentară stabilită prin contract. 
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În cazul unui contract de cercetare încheiat între două sau mai multe unităţi, invenţiile aparţin unităţii care a coman-
dat cercetarea, în lipsa unei clauze contrare. 

În cazul în care invenţia este creată de salariat fie în exercitarea funcţiilor sale, fie în domeniul activităţilor unită-
ţii, fie prin cunoaşterea şi utilizarea tehnicii, a mijloacelor specifice ale unităţii sau datelor existente în unitate, fie cu 
asistenţa materială a unităţii, unitatea are dreptul să-şi atribuie invenţia sau să beneficieze, în totalitate sau în parte, 
de drepturile acordate de brevetul ce protejează invenţia salariatului său. În acest caz, remuneraţia inventatorului se 
va stabili prin contract. 

Dacă unitatea, în termen de 60 de zile de la data la care a fost informată în scris de către salariat despre inven-
ţia creată, nu va depune o cerere de brevet, nu va cesiona dreptul la depunerea cererii oricărei alte persoane sau 
nu-i va da inventatorului o dispoziţie în scris privind păstrarea în secret a invenţiei, dreptul la brevet îi va aparţine 
salariatului. 

În cazul în care părţile nu au ajuns la un consens asupra cuantumului remuneraţiei cuvenite salariatului, el va fi 
stabilit de instanţa judecătorească, în funcţie de aportul fiecărei părţi la invenţia creată şi de valoarea comercială a 
acesteia. 

La examinarea litigiilor privind întinderea împuternicirilor care derivă din brevetul de invenţie, judecătorul va ţine 
cont de faptul că acestea sunt divizate în două categorii: drepturi personale nepatrimoniale şi drepturi patrimoniale.

Titularul unui brevet de invenţie se bucură de următoarele drepturi personale nepatrimoniale: dreptul la calitatea de 
autor (în cazul cînd titularul brevetului de invenţie este şi autorul acesteia), dreptul la nume, dreptul de a face publică 
invenţia, dreptul la prioritate şi dreptul la eliberarea unui titlu de protecţie. Aceste drepturi sunt inalienabile (nu poate fi 
transmis sau să fie obiectul unor renunţări sau urmăriri), personale, imprescriptibile şi se protejează fără termen. 

Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008, prin eliberarea brevetului 
de invenţie titularului i se asigură un drept exclusiv de exploatare a invenţiei pe întreaga perioadă de protecţie a lui. 
Dreptul exclusiv îi conferă titularului de brevet posibilitatea de a exploata personal invenţia şi de a transmite preroga-
tivele sale altor persoane. Dreptul exclusiv de exploatare a invenţiei poate fi încălcat prin fapte ale terţelor persoane. 
În această situaţie, titularul brevetului are posibilitatea de a cere instanţei judecătoreşti repararea daunelor suportate 
prin folosirea fără drept a invenţiei. 
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În litigiile privind violarea unui drept exclusiv, instanţa va verifica dacă acest drept pretins se încadrează în li-
mitele drepturilor stabilite prin titlul de protecţie şi confirmate în baza legilor speciale care reglementează obiectul 
corespunzător.

Judecătorul va ţine cont de faptul că Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008 prevede şi anumi-
te excepţii de la drepturile exclusive patrimoniale care derivă din brevetul de invenţie. Acestea sunt instituite pentru 
a stabili un echilibru între interesele patrimoniale ale titularului brevetului de invenţie şi interesele societăţii, în sensul 
dezvoltării continue a economiei şi a progresului tehnico-ştiinţific – articolele 22 şi 25 din Legea privind protecţia 
invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008. 

Limitele generale ale dreptului la exclusivitatea exploatării invenţiei privesc durata protecţiei şi întinderea teritori-
ală a protecţiei. Cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege, invenţia poate fi folosită de terţi, fără a constitui, în ab-
senţa unei autorizaţii prealabile, o încălcare a dreptului exclusiv de exploatare a titularului de brevet. În timp, dreptul 
exclusiv de exploatare a invenţiei este limitat la durata de valabilitate a brevetului de invenţie. Durata de protecţie 
oferită începe de la data constituirii depozitului naţional regulamentar. În spaţiu, dreptul exclusiv de exploatare este 
limitat la teritoriul statului care acordă brevetul de invenţie. Potrivit art. 2 din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 
din 7 martie 2008, drepturile asupra unei invenţii sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul Republicii Moldova prin 
acordarea unui brevet de invenţie.În legislaţia actuală, sunt permise următoarele limite speciale:

- dreptul de folosinţă a invenţiei brevetate în construcţia şi funcţionarea vehiculelor terestre, aeriene şi navale;
- dreptul de posesie anterioară şi personală;
- dreptul de a folosi invenţia în scop personal, fără caracter comercial;
- epuizarea dreptului asupra obiectului invenţiei;
- renunţarea titularului la protecţia invenţiei.
În anumite cazuri stabilite de Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008, instanţele de judecată 

îi pot acorda oricărei persoane interesate o licenţă obligatorie pe motiv de lipsă sau de insuficienţă de exploatare a 
brevetului. Licenţa obligatorie va fi acordată numai în cazul în care persoana interesată s-a străduit să obţină autori-
zarea de la titularul de brevet în condiţii şi în modalităţi comerciale rezonabile şi, cu toate eforturile sale, nu a reuşit 
să facă acest lucru într-un termen rezonabil – art. 28 din Legea privind protecţia invenţiilor nr. 50 din 7 martie 2008. 
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De asemenea, odată cu eliberarea licenţei obligatorii, instanţa judecătorească va preciza tipul utilizărilor acoperite 
de licenţă şi condiţiile care trebuie respectate. 

Sarcina probei la examinarea cazurilor de încălcare a drepturilor titularului invenţiei este pusă pe seama pîrîtu-
lui. Dacă obiectul brevetului este un procedeu de obţinere a unui produs, instanţa de judecată va cere pîrîtului să 
demonstreze că procedeul folosit la obţinerea acestui produs este diferit de procedeul brevetat. Pînă la prezentarea 
probei contrare orice produs identic fabricat fără consimţămîntul titularului este considerat a fi obţinut prin procedeul 
brevetat, dacă produsul este nou şi/sau dacă este mare probabilitatea că produsul să fi fost obţinut prin procedeul 
brevetat, iar titularul brevetului, deşi a depus eforturi rezonabile, nu a reuşit să stabilească procedeul folosit. În ca-
zul prezentării probei contrarii, drepturile pîrîtului legate de protecţia secretelor sale industriale şi comerciale vor fi 
asigurate.

În orice stadiu al procesului instanţa poate examina chestiunea cu privire la asigurarea acţiunii.
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§11. CAUZE CIVILE CARE REZULTĂ DIN DREPTUL FUNCIAR

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

11.1. Acţiuni privind împărţirea sau 
stabilirea modului de folosinţă a 
terenului aferent casei de locuit sau 
a terenurilor cu altă destinaţie decît 
cea pentru construcţie.

•	 documentele care confirmă dreptul 
de proprietate în devălmăşie sau pe 
cote-părţi asupra imobilului şi terenu-
lui aferent sau asupra terenului cu altă 
destinaţie decît cea pentru construc-
ţie, supus partajului;
•	 planul terenului;
•	 concluzia specialistului sau a ex-
pertului privind posibilitatea împărţirii 
terenului în natură şi eventualele va-
riante de partaj;
•	 concluzia specialistului sau a ex-
pertului privind posibilitatea stabilirii 
modului de folosinţă a terenului şi po-
sibilele variante de folosinţă;
•	 actele de identificare a terenului liti-
gios (schiţe, proiecte, scheme geome-
trice etc);
•	 planul construcţiilor şi edificiilor am-
plasate pe teren.

•	Codul funciar;
•	Codul civil;
•	Codul Familiei;
•	Legea cadastrului bunurilor imo-
bile nr. 1543 din 25 februarie 1998;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 8 din 
22 decembrie 2014 cu privire la 
practica aplicării de către instanţele 
judecătoreşti a legislaţiei funciare;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 2 din 
27 martie 2006 cu privire la aplicar-
ea unor dispoziţii ale Codului civil şi 
ale altor acte normative referitoare 
la dreptul de proprietate privată 
asupra imobilelor, inclusiv asupra 
construcţiilor anexe.
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Notă:
Partajul sau stabilirea modului de folosinţă a terenului pe cale judecătorească este o alternativă de împărţire sau 

stabilire a modului de utilizare a terenului. Coproprietarii au la dispoziţie calea principală de partajare sau stabilire 
a modului de utilizare a terenului prin acordul comun exprimat printr-un act de partaj. Totuşi, adresarea directă în 
instanţa de judecată nu poate constitui temei de restituire a cererii în baza art. 170 alin. (1) lit. a) din Codul de pro-
cedură civilă. 

Coproprietarul imobilului proprietăţii comune pe cote-părţi sau al proprietăţii comune în devălmăşie poate cere 
împărţirea în natură atît a casei de locuit şi a altor imobile, cît şi a terenurilor aferente acestor imobile, conform arti-
colelor 357 şi 361 din Codul civil.

Terenurile aferente imobilelor, precum şi terenurile cu o altă destinaţie pot fi împărţite în natură doar dacă sunt 
divizibile, fapt care trebuie stabilit de un expert în domeniu.

Norma generală de la art. 291 din Codul civil prevede că este divizibil bunul care poate fi împărţit în natură fără 
a i se schimba destinaţia economică. Este indivizibil bunul ale cărui părţi pierd calităţile şi destinaţia lui ca urmare a 
divizării.

Conform normei speciale de la art. 21 alin. (5) din Codul funciar, se consideră divizibile sectoarele de teren care 
pot fi împărţite în porţiuni fără a le schimba destinaţia, fără a încălca normele antiincendiare, sanitare, ecologice, 
agrotehnice şi urbanistice, fiecare porţiune formînd după divizare un teren de sine stătător.

Terenul aferent casei de locuit se împarte proporţional cu cota-parte din casa de locuit.
Dacă terenul nu poate fi împărţit în natură, atunci coproprietarul poate cere stabilirea ordinii de folosire a terenului. 
Prin urmare, acesta este în drept de a modifica cerinţele deduse judecăţii, în conformitate cu art. 60 alin. (2) din 

Codul de procedură civilă, aspect care poate interveni în special, după prezentarea concluziei expertului.
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) lit. c) din Legea cadastrului bunurilor 
imobile nr. 1543 din 25 februarie 1998, se supune înregistrării în registrul bunurilor imobile, iar neînregistrarea aces-
tuia atrage inopozabilitatea faţă de terţi.
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Examinînd litigiile privind modul de folosire a terenului pe care se află casa de locuit comună, alte construcţii 
prinicpale sau auxiliare, instanţa de judecată trebuie să aibă în vedere posibilitatea utilizării în condiţii normale a 
casei de locuit şi de deservire a acesteia, trebuie să ţină cont de amplasarea construcţiilor auxiliare, de necesitatea 
ridicării unor alte construcţii, de amplasarea plantaţiilor de pomi fructiferi ale coproprietarilor, de posibilitatea trecerii 
la imobil ş.a., în funcţie 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 va examina, la cererea părţilor, acordarea unei compensaţii băneşti 
corespunzătoare.

Cu privire la modul de folosire a sectorului de teren, instanţa de judecată poate să decidă transmiterea în 
folosinţă comună numai a sectoarelor de teren în privinţa cărora este imposibilă stabilirea modului de folosire 
separată.

Prin prisma art. 361 din Codul civil, în dependenţă de divizibilitatea sau indivizibilitatea terenului şi în dependenţă 
de poziţia părţilor, se va verifica posibilitatea stabilirii unei compensaţii, adică a unei sume de bani, pentru părţile 
participante la partaj, ca o contravaloare a cotei-părţi ideale stabilite, cu acordarea terenului celelalte părţi. 

Dacă se atestă diferenţe de valoare între cotele-părţi ideale stabilite şi cele acordate în natură, se va stabili o 
sultă, car reprezintă contravaloarea acestei diferenţe. 

Conform art. 26 alin. (2) din Codul familiei, instanţa judecătorească este în drept să diferenţieze cotele-părţi din 
proprietatea în devălmăşie a soţilor, ţinînd cont de interesele unuia dintre soţi şi/sau de interesele copiilor minori. 
Este frecventă situaţia în care se poate devia de la prinicipiul egalităţii cotelor soţilor în terenul partajat, dacă unul 
din soţi are la întreţinere copiii comuni. 

La stabilirea ordinii de folosire a terenului, se va mai ţine cont de cota fiecărui coproprietar din proprietatea co-
mună asupra casei de locuit.

Este inadmisibilă modificarea cotei de teren echivalent, dacă după împărţirea sau stabilirea ordinii de folosire a 
lui, coproprietarul şi-a mărit cota-parte a imobilului, prin construire sau reconstituire (extindere). În acest caz, copro-
prietarul respectiv poate solicita doar modificarea cotei-părţi din casă sau alt imobil.
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În cazul modificării corelaţiei cotelor-părţi în dreptul de proprietate asupra casei, în urma înstrăinării unor părţi din 
casă prin vînzare-cumpărare, donaţie, schimb sau prin succesiune, ordinea de folosire a terenului poate fi stabilită 
din nou pentru toţi coproprietarii casei.

Dacă corelaţia cotelor în dreptul de proprietate s-a schimbat numai în privinţa unor coproprietari, atunci ordinea 
de folosire a terenului poate fi stabilită din nou, doar pentru aceşti coproprietari.

În cazul în care coproprietarul înstrăinează cota sa parte din casă, modul de folosire a terenului stabilit anterior 
rămîne valabil şi opozabil pentru noul coproprietar.

În hotărîre, instanţa de judecată trebuie să indice mărimea şi hotarele sectoarelor care se transmit în proprietate 
sau în folosinţă fiecăreia dintre părţi şi ale terenurilor lăsate în folosinţă comună. 

Hotărîrea judecătorească trebuie să concretizeze modalitatea de partaj sau modalitatea de folosire. 
Acţiunea de partajare este imprescriptibilă extinctiv, potrivit art. 357 alin. (1) din Codul civil, cu excepţia cazului 

în care legea, contractul sau hotărîrea judecătorească stabileşte altfel (exemplu de excepţie legal prevăzută – art. 
25 alin. (8) din Codul familiei stabileşte termenul de trei ani pentru partaj după desfacerea căsătoriei). Astfel, pentru 
acţiunea în 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 derogatorie de la regula imprescriptibilităţii 
acţiunii de partaj. 

În cadrul examinării acţiunii civile se va verifica componenţa participanţilor la proces şi se vor introduce în proces 
toţi coproprietarii.

Hotărîrea judecătorească definitivă constituie temei de înregistrare a dreptului de proprietate şi are un caracter 
declarativ de drepturi (de concretizare), iar nu constitutiv.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

11.2. Acţiunile privind înlăturarea 
obstacolelor în folosirea terenului 
şi încasarea prejudiciului material.

•	 documentele care confirmă dreptul 
de proprietate sau dreptul de posesie 
asupra terenului;
•	 planul terenului repartizat în natură;
•	 probele care confirmă că pîrîtul cre-
ează obstacole în folosirea terenului;
•	 probele care confirmă mărimea pre-
judiciului material cauzat;
•	 probele privind culturile cultivate, su-
prafaţa pe care au fost cultivate, canti-
tatea medie de roadă a acestor culturi, 
pentru determinarea valorii pagubei în 
cauzele despre restituirea producţiei 
recoltate pe terenul ocupat abuziv; 
•	 documentele care confirmă dreptul 
de proprietate sau dreptul de posesiu-
ne asupra terenului vecin, dacă obsta-
colele sunt determinate de divergenţe 
privind hotarul terenului;
•	 actele de identificare a terenului liti-
gios (schiţe, proiecte, scheme geome-
trice etc);
•	 planul terenului învecinat.

•	Codul funciar;
•	Codul civil;
•	Legea cadastrului bunurilor imo-
bile nr. 1543 din 25 februarie 1998;
•	jurisprudenţa relevantă a Cur-
ţii Europene a Drepturilor Omului: 
Oerlemans v. Olanda, 27 noiem-
brie 1991; Zammit Maempel v. Mal-
ta, 22 noiembrie 2011;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 8 din 
22 decembrie 2014 cu privire la 
practica aplicării de către instanţele 
judecătoreşti a legislaţiei funciare;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 2 din 
27 martie 2006 cu privire la aplica-
rea unor dispoziţii ale Codului civil 
şi ale altor acte normative referitoa-
re la dreptul de proprietate privată 
asupra imobilelor, inclusiv asupra 
construcţiilor anexe.
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Notă:
Proprietarul terenului de pămînt şi persoanele care dispun de dreptul de folosinţă funciară, precum şi persoanele 

care dispun de dreptul de administrare a terenurilor pot solicita înlăturarea obstacolelor în folosirea acestora.
În baza art. 376 din Codul civil, poate fi cerută înlăturarea oricăror încălcări, chiar dacă acestea nu sunt legate 

de privarea dreptului de posesiune.
Dacă atingerea dreptului de proprietate este legată de privarea ilegală de posesiune, vor fi aplicabile prevederile 

art. 374 din Codul civil, şi nu cele ale art. 376 din acelaşi cod.
Conform art. 379 din Codul civil, proprietarul poate cere interzicerea ridicării sau exploatării unor construcţii sau 

instalaţii despre a căror prezenţă şi utilizare se poate afirma că periclitează terenul său.
Astfel, dacă dreptul de proprietate asupra terenului este încălcat într-un alt mod decît prin privarea ilicită de 

posesiune sau prin uzurpare, adică prin dobîndire frauduloasă, proprietarul va putea intenta o acţiune în apărarea 
dreptului de proprietate conform art. 376 alin. (1) din Codul civil, solicitînd încetarea încălcării, adică repunerea 
în situaţia anterioară atingerii dreptului de proprietate, prin înlăturarea obstacolelor (de exemplu, prin înlăturarea 
pomului care stă să cadă peste terenul vecin şi este sădit la o distanţă interzisă de lege), precum şi repararea 
prejudiciului cauzat. Dacă repunerea în situaţia anterioară este imposibilă, se va putea solicita doar repararea 
prejudiciului. 

La examinarea pricinilor funciare cu privire la înlăturarea obstacolelor în folosirea sectoarelor de teren, instan-
ţele judecătoreşti trebuie să verifice legalitatea folosirii de către reclamant a sectorului de teren. În acest scop, se 
cercetează 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 preva-
dă modul de înlăturare a acestor obstacole, indicarea concretă a celui responsabil de înlăturarea acestor obstacole, 
acţiunile şi beneficiarul acestora.
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Dacă încetarea încălcării depinde de efectuarea unor acte de către terţe persoane, ale căror prerogative sunt sta-
bilite prin lege, ele vor fi obligate la efectuarea actelor respective şi vor fi introduse în proces în calitate de intervenienţi. 

Avînd în vedere faptul că în cadrul litigiilor privind înlăturarea obstacolelor în folosirea terenului, pot exista 
şi solicitări privind stabilirea hotarelor sectorului de teren în natură, subliniem că nu sunt de competenţa instanţelor 
de judecată litigiile privind stabilirea hotarelor sectorului de teren în natură, dacă la atribuirea sectorului de teren 
hotarele lui nu au fost stabilite în natură în baza actului de stabilire a hotarelor, pentru că actul de stabilire a hota-
relor este actul întocmit pînă la elaborarea planului geometric, prin care se descriu hotarele terenului şi se confirmă 
stabilirea lor în natură.

În situaţia în care există motive întemeiate să se presupună că în viitor pot avea loc încălcări ale dreptului de 
proprietate, titularul dreptului poate înainta o acţiune negatorie, conform art. 376 alin. (2) din Codul civil, în scopul 
preîntîmpinării acestor încălcări, acţiune care se va examina în cadrul procedurii contencioase. 

Cerinţele 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 po-
sesie 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 probarea săvîrşirii acţiunilor care împiedică exercitarea folosirii 
şi dispoziţiei bunului şi, totodată, a faptului că aceste acţiuni sunt ilegale.

În cazul în care se atestă că pîrîtul a ridicat construcţii, edificii etc. pe terenul litigios, instanţa de judecată trebuie 
să stabilească dacă a fost respectată Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie nr. 163 din 9 iulie 
2010, Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 285 din 
23 mai 1996, precum şi alte acte normative relevante.

Nerespectarea, fie şi neesenţială, a documentaţiei menţionate poate constitui temei pentru admiterea acţiunii, 
dacă se stabileşte încălcarea dreptului de proprietate sau privarea dreptului de posesiune.

Dacă proprietarul imobilului este obligat prin lege sau prin contract să suporte influenţa pe care o invocă ca încăl-
care, acţiunea de apărare a dreptului de proprietate se va respinge ca neîntemeiată – art. 376 alin. (3) din Codul civil.

Dacă construcţia sau instalaţia a fost ridicată cu respectarea distanţei de la hotar stabilită de lege, demolarea sau in-
terzicerea exploatării acestora poate fi cerută doar în cazul în care afectarea inadmisibilă se va produce în mod inevitabil.
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Concomitent cu pretenţia de înlăturare a piedicilor în folosirea terenului, proprietarul (posesorul) terenului poate 
să solicite şi repararea prejudiciului cauzat în legătură cu folosirea abuzivă a terenului.

În situaţia în care, în cadrul şedinţei de judecată, s-a stabilit existenţa unui caz de afectare inadmisibilă a unui 
bun imobil din partea proprietarului altui bun imobil, prin influenţa produsă de ultimul, la cererea proprietarului imo-
bilului asupra căruia s-a produs atentarea se va putea dispune, după caz: 

- interzicerea ridicării sau exploatării construcţiei; 
- demolarea sau dezafectarea construcţiei, cu obligarea organului abilitat de a întocmi un plan de demolare; 
- obligarea pîrîtului, în ambele cazuri, la repararea daunelor provocate prin fapta prejudiciabilă.
Astfel, în cazul în care pîrîtul a folosit abuziv terenul altuia, el este obligat să-i restituie roada cultivată de pe acest 

teren.
Cheltuielile legate de prelucrarea terenului pentru semănare (sădire), îngrijirea culturilor şi recoltarea roadei nu 

se iau în consideraţie la stabilirea mărimii pierderilor suportate de către beneficiarul nelegitim, deoarece, conform 
art. 101 din Codul funciar, terenurile ocupate fără autorizaţie se restituie deţinătorilor legitimi, fără ca ei să repare 
cheltuielile făcute în timpul folosirii nelegitime a terenurilor. Concomitent, persoanele care au folosit terenurile fără 
autorizaţie sunt obligate să aducă terenurile în stare bună pentru folosinţă, inclusiv să demoleze din cont propriu 
construcţiile edificate neautorizat.

Dacă este imposibilă transmiterea fructelor (recoltei) în natură, beneficiarului trebuie să i se recupereze costul ei 
real, adică contravaloarea acesteia.

Pentru determinarea corectă a valorii pagubei în cauzele privind restituirea producţiei recoltate pe terenul ocupat 
abuziv este necesar ca partea interesată să prezinte probe despre culturile cultivate, suprafaţa de cultivare, cantita-
tea medie de roadă a acestor culturi.

Simplul fapt al creării obstacolului, constatat de instanţa de judecată, nu poate constitui temei de încasare a 
prejudiciului moral, pentru că nu se încadrează în situaţiile prevăzute de art. 1422 din Codul civil, ci constituie temei 
de încasare a prejudiciului material.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

11.3. Acţiuni privind anularea 
titlurilor de autentificare a 
dreptului deţinătorului de teren.

•	 titlul de autentificare a dreptului de-
ţinătorului de teren contestat;
•	 probele care confirmă ilegalitatea 
actului contestat, în dependenţă de 
temeiul de nulitate invocat;
•	 titlul provizoriu sau certificatul pro-
vizoriu de confirmare a dreptului de 
proprietate funciară; extrasul din re-
gistrul titularilor funciari, alte actele 
care au precedat emiterea titlului de 
autentificare;
•	 planul cadastral (geometric), pla-
nul de amplasare a lotului, actul de 
stabilire a hotarelor, concluzia speci-
alistului sau a expertului, cînd se in-
vocă faptul că terenul litigios inserat 
în titlu se suprapune pe alte terenuri;
•	 informaţiile din sistemul informaţio-
nal cadastral.

•	Codul funciar;
•	Codul civil;
•	Legea cadastrului bunurilor imobile 
nr. 1543 din 25 februarie 1998;
•	Legea privind terenurile proprietate 
publică şi delimitarea lor nr. 91 din 5 
aprilie 2007;
•	Legea privind administraţia publică 
locală nr. 436 din 28 decembrie 2006;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 8 din 22 
decembrie 2014 cu privire la practica 
aplicării de către instanţele judecăto-
reşti a legislaţiei funciare;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 30 
octombrie 2009 cu privire la practica 
aplicării de către instanţele judecăto-
reşti a unor prevederi ale Legii conten-
ciosului administrativ.

Notă:
Conform art. 20 alin. (l) din Codul funciar, documentele care confirmă drepturile deţinătorului de teren sunt:
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- titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, eliberat de autorităţile administraţiei publice locale, în ca-
zul 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;
- contractul de arendă şi altele.
Forma titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren se stabileşte de Guvern ( a se vedea Hotărîrea 

Guvernului nr. 449 din 29 iunie 1992, prin care s-au elaborat modelele unice ale documentelor care confirmă dreptul 
de proprietate, posesiune şi beneficiere funciară).

În sensul stabilit de art. 13 alin. (6) şi (7) din Codul funciar, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren 
se eliberează pentru fiecare teren, în baza propunerii (hotărîrii) Consiliului local, de către primăria autorităţii respective.

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, care conţine înscrieri despre te-
renuri, despre obiectele aferente lor şi despre drepturile asupra lor. Potrivit art. 497 alin. (1) din Codul civil, înscrierile 
făcute în registrul bunurilor imobile se prezumă a fi autentice şi complete pînă la proba contrară.

Potrivit art. 36 alin. (1) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25 februarie 1998, înregistrarea 
drepturilor asupra bunului imobil este confirmată prin extrasul din registrul bunuri lor imobile, iar potrivit alin. (3) al 
aceluiaşi articol, la extrasele din cadastru şi din registrul bunurilor imobile se anexează, după caz, planul terenului 
şi/sau al construcţiei ori încăperii izolate.

Poate fi considerat un temei pentru declararea nulităţii înregistrării, modificării, încetării sau trecerii dreptului 
asupra sectorului de teren 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 
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acestuia, indicate eronat în actele contestate care confirmă dreptul asupra terenului litigios, inclusiv în titlul de au-
tentificare a dreptului deţinătorului de teren (cu excepţia erorilor de ordin tehnic).

Conform art. 38 alin. (2) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25 februarie 1998, la greşeli de ordin 
tehnic se referă greşelile de litere, omisiuni de cuvinte, de cifre, greşelile de calculel aritmetic etc.

Alineatul (3) al acestui articol specifică faptul că în greşelile care nu au caracter tehnic se încadrează: indicarea 
greşită a tipului de drept, a denumirii titularului de drepturi, componenţa bunului imobil, denaturarea mărimii cote-
lor 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 consimţămîntul exprimat în scris al fiecărui titular de 
drepturi ale cărui interese sunt atinse sau în temeiul hotărîrii judecătoreşti irevocabile.

În conformitate cu articolele 183-191 din Codul de procedură civilă, judecătorul trebuie să ţină cont de particula-
rităţile 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 fun-
ciar, să leceară părţilor să prezinte documentele care confirmă dreptul lor de proprietate asupra terenului, dreptul de 
folosinţă şi 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 (schiţele, proiectele, schemele geometrice etc.), iar în cazul 
în care se contestă acţiunile/inacţiunile organelor de stat, ale autorităţilor publice, ale funcţionarului public, trebuie 
să stabilească esenţa acestor acţiuni/inacţiuni şi să ia măsuri în vederea prezentării probelor, date fiind prevederile 
art. 22 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000.

În litigiul în care este parte la proces o autoritate publică cu competenţe în relaţiile funciare, instanţa va verifica 
dacă aceasta nu şi-a depăşit limitele competenţelor prevăzute de legislaţia în vigoare, fiind verificate în acest sens 
actele de identificare a terenului, locul aflării terenului (localitatea) şi hotarele acestuia. Dacă este necesar, se va 
cerceta dosarul cadastral în care sunt înscrise date referitor la hotarele şi suprafaţa terenurilor în litigiu.

Depăşirea limitelor competenţei de către autoritatea publică constituie un temei de anulare a actelor administra-
tive adoptate şi a actelor subsecvente actului administrativ.
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Examinarea cererilor de chemare în judecată care au ca obiect contestarea hotărîrilor comisiilor funciare ale au-
torităţii publice locale privind propunerea de atribuire a terenului, examinarea hotărîrilor administraţiei publice locale 
referitoare la atribuirea terenurilor în proprietate cetăţenilor, precum şi litigiile dintre proprietarii terenurilor şi admi-
nistraţia publică este de competenţa instanţelor de drept comun de la locul aflării imobilului care constituie obiect al 
actului contestat, în sensul stabilit de articolele 90-91 din Codul funciar.

Excepţie de la regula citată constituie litigiile privind contestarea hotărîrii/deciziei de trecere a terenului dintr-un 
domeniu în altul, care poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ, în conformitate cu art. 6 alin. (5) din 
Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91 din 5 aprilie 2007.

Litigiile de drept comun au în calitate de părţi deţinătorii de titluri de autentificare a drepturilor deţinătorilor de 
terenuri şi persoanele care se consideră lezate prin titlurile eliberate.

În litigiile de contencios administrativ, calitatea de pîrît îi va aparţine autorităţii publice emitente a actului con-
testat, care va fi introdusă în litigiile de drept comun în calitate de intervenient accesoriu din oficiu, dacă nu a fost 
introdusă la cererea părţilor în proces. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

11.4. Acţiuni privind 
transmiterea în proprietate 
a terenului aferent casei de 
locuit.

•	 cererea privind transmiterea în proprie-
tate contra plată a terenului cu suprafaţa 
indicată aferent casei de locuit, adresa-
tă primarului din localitatea în care este 
amplasat terenul;
•	 schema terenului aferent, elaborată de 
serviciile specializate ale autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale sau de întreprinde-
rile licenţiate în domeniul urbanismului şi 
planul geometric elaborat în modul stabilit;

•	articolele 46 şi 127 din Constituţia 
Republicii Moldova;
•	Legea privind preţul normativ şi mod-
ul de vînzare-cumpărare a pămîntului 
nr. 1308 din 25 iulie 1997;
•	Legea privind terenurile proprietate 
publică şi delimitarea lor nr. 91 din 5 
mai 2007;
•	Legea privind administraţia publică 
locală nr. 436 din 28 decembrie 2006;
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•	 copia certificatului înregistrării de stat 
– pentru persoanele juridice şi întreprin-
derile individuale, şi copia buletinului de 
identitate sau a paşaportului –pentru 
persoanele fizice;
•	extrasul din Registrul bunurilor imobile, 
capitolele A şi B, în original, sau copia au-
tentificată şi copia documentelor în baza 
cărora a fost înscris în Registru dreptul 
de proprietate asupra bunului, amplasat 
pe terenul solicitat spre cumpărare; 
•	 autorizaţia de construcţie şi actul de in-
spectare a construcţiei în cazul construc-
ţiilor nefinalizate;
•	 contractul de arendă asupra terenului 
aferent, după caz;
•	 actul de proprietate asupra imobilului/
construcţiilor amplasate pe terenul aferent; 
•	 alte probe, cum ar fi borderoul de cal-
cul al preţului normativ de vînzare-cum-
părare a terenului.

•	Hotărîrea Guvernului nr. 1428 din 16 
decembrie 2008 de aprobare a Regu-
lamentului cu privire la vînzarea-cum-
părarea terenurilor aferente; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 984 din 21 
septembrie 1998 cu privire la unele 
măsuri pentru urgentarea procesu-
lui de împroprietărire, prin care a fost 
aprobat Regulamentul cu privire la 
modul de transmitere în proprietate 
privată a loturilor de pămînt de pe lîn-
gă casă în localităţile urbane;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 8 din 22 
decembrie 2014 cu privire la practica 
aplicării de către instanţele judecăto-
reşti a legislaţiei funciare;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 30 
octombrie 2009 cu privire la practica 
aplicării de către instanţele judecăto-
reşti a unor prevederi ale Legii conten-
ciosului administrativ.

Notă:
Conform art. 9 din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308 din 25 iulie 

1997, terenurile aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, terenurile aferente obiectivelor private, pre-
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cum 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, la 
al cărei pct. 3 este stabilit că terenul aferent este compus din suprafaţa de teren pe care sunt amplasate bunurile 
imobile (clădirile, edificiile, construcţiile nefinalizate) şi terenul adiacent, utilizat în procesul tehnologic şi/sau pentru 
deservirea acestora.

Pct. 17 din Regulamentul citat stabileşte că atît refuzul eliberării borderoului de calcul al preţului de vînzare a 
terenului aferent poate fi contestat de către cumpărător în instanţa de judecată. Autoritatea care refuză îi prezintă 
cumpărătorului în termen de 30 de zile un răspuns în scris, în care se indică motivele care fac imposibilă vînza-
rea-cumpărarea terenului.

În cazul în care s-a constatat ilegalitatea refuzului, instanţa de judecată va obliga autoritatea competentă, în 
baza art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000, după caz, să emită 
actul administrativ privind eliberarea borderoului de calcul al preţului de vînzare a terenului aferent sau actul ad-
ministrativ 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 din 25 iulie 1997.

Prin hotărîrile judecătoreşti pronunţate, instanţele de judecată nu vor substitui atribuţiile autorităţilor administraţi-
ei publice locale, prin transmiterea în proprietate a terenului aferent în baza hotărîrii judecătoreşti, ci doar vor obliga 
administraţia publică locală să emită actul respectiv. 

Procedura prealabilă nu este obligatorie pentru această categorie de litigii, persoana interesată fiind în drept să 
intenteze acţiunea direct în instanţa de judecată.

Alte terenuri în surplus se vor vinde doar la preţul comercial, în modul prevăzut de lege, şi nu la cel normativ.
Modul de transmitere în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă în localităţile urbane este re-

glementat prin Hotărîrea Guvernului nr. 984 din 21 septembrie 1998 cu privire la unele măsuri pentru urgentarea 
procesului de împroprietărire, prin care a fost aprobat Regulamentul corespunzător.

În acest sens, pct. 14-19 din Hotărîrea citată reglementează procedura de transmitere în proprietate privată a 
loturilor de pămînt de pe lîngă casă în localităţile urbane, procedură care se va verifica de instanţa de judecată la 
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examinarea cererii privind contestarea refuzului trecerii lotului de pămînt de pe lîngă casă în proprietatea proprieta-
rului casei de locuit din localităţile urmane. Pe lîngă respectarea procedurii de organul administraţiei publice locale, 
instanţa va verifica temeinicia şi legalitatea refuzului contestat.

În cazul în care, în decizia privind transmiterea lotului de pămînt de pe lîngă casă în proprietate privată, auto-
ritatea administraţiei publice locale stabileşte servituţi asupra terenului aferent casei de locuit în scopul asigurării 
accesului public la teren sau în favoarea proprietarilor vecini, decizia privind stabilirea servituţii poate fi atacată de 
către proprietarul lotului de pămînt de pe lîngă casă în instanţa judecătorească. 

Dacă se va stabili ilegalitatea deciziei în partea ce ţine de stabilirea servituţii, decizia va fi anulată de instanţa de 
judecată parţial, în partea relevantă.

Instanţele judecătoreşti trebuie să verifice dacă în cazurile în care sunt respinse acţiunile din această categorie 
s-a ţinut cont de prevederile art. 4 alin. (10) din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare- cumpărare a 
pămîntului nr. 1308 din 25 iulie 1997, potrivit căruia terenul de pe lîngă casă atribuit în folosinţă temporară şi terenul 
cu care lotul de pămînt de pe lîngă casă depăşeşte norma prevăzută de legislaţie se vînd la preţul normativ conform 
tarifului indicat la poziţia I din anexa la lege sau se dau în arendă persoanelor în a căror folosinţă se află. În cazul 
în care terenurile pot fi catalogate ca bunuri imobile de sine stătătoare, în funcţie de parametri şi amplasare, ele se 
transmit în proprietate persoanelor în drept ori se înstrăinează într-un alt mod conform legislaţiei. 

Autorităţile administraţiei publice locale transmit terenurile ocupate de case, anexe gospodăreşti şi grădini, atri-
buite conform legislaţiei, din localităţile urbane, în proprietatea proprietarilor caselor de locuit, în limitele prevăzute 
de documentele de atribuire a terenului pentru construcţia şi exploatarea casei de locuit, inclusiv de contractul de 
atribuire a terenurilor în folosinţă pe termen nelimitat. 

Dacă suprafaţa lotului de pămînt de pe lîngă casă de care se foloseşte în realitate proprietarul casei de locuit 
este mai mare decît suprafaţa menţionată în documentul de atribuire a terenului pentru construcţia şi exploatarea 
casei de locuit, administraţia publică locală poate decide transmiterea în proprietate a terenului de care se foloseşte 
în realitate proprietarul casei de locuit, dacă suprafaţa lui este mai mare cu cel mult 10 % decît suprafaţa menţionată 
în documente. În celelalte cazuri, administraţia publică locală decide în conformitate cu legislaţia asupra porţiunii de 
teren rămase. 
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În acţiunile în care reclamanţii se adresează cu cereri de chemare în judecată împotriva consiliilor locale privind 
recunoaşterea drepturilor de proprietate asupra unor terenuri de care s-au folosit mai mult de 15 ani, pentru că 
achită impozitul funciar pentru terenurile care li s-au atribuit în proprietate privată şi consideră că au dobîndit dreptul 
de proprietate prin uzucapiune, se vor lua în considerare prevederile art. 332 alin. (1) din Codul civil, potrivit căruia, 
dacă o persoană care nu a dobîndit dreptul de proprietate a posedat cu bună-credinţă sub nume de proprietar un 
bun imobil pe parcursul a 15 ani, aceasta devine proprietarul bunului respectiv. 

Însă, prevederile art. 332 alin. (1) din Codul civil trebuie aplicate în coroborare cu art. 127 alin. (3) din Constituţia 
Republicii Moldova, care prevede că proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Prin 
urmare, în astfel de cazuri, prevederile art. 332 din Codul civil privind uzucapiunea nu sunt aplicabile.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

11.5. Acţiuni privind înstrăinarea, 
concesionarea, darea în arendă ori 
în locaţiune a sectoarelor de teren 
proprietate a unităţii administrativ-
teritoriale (altele decît terenurile 
aferente casei de locuit pasibile 
transmiterii la preţul normativ).

•	 actul juridic şi extrasul cadastral care 
confirmă dreptul de proprietate asupra 
construcţiei pe care este amplasat te-
renul sau alte titluri pe care reclaman-
tul îşi justifică interesul pe acţiunea re-
feritoare la terenul litigious; 
•	 cererea înregistrată la Agenţia Pro-
prietăţi Publice sau la Consiliile locale 
ori municipale (în dependenţă de cate-
goria terenului proprietate publică: de 
stat sau care aparţine administraţiei 
publice locale) cu privire înstrăinarea, 
concesionarea, darea în arendă ori în 
locaţiune a sectoarelor de teren;

•	art. 42 din Codul funciar;
•	Codul civil;
•	Legea cu privire la proprietatea 
publică a unităţilor administrativ-te-
ritoriale nr. 523 din 16 iulie 1999;
•	Legea privind preţul normativ 
şi modul de vînzare-cumpărare a 
pămîntului nr. 1308 din 25 iulie 1997;
•	Legea privind terenurile proprie-
tate publică şi delimitarea lor nr. 91 
din 5 aprilie 2007;
•	Legea privind administraţia publică 
locală nr. 436 din 28 decembrie 2006;



– 536 –

•	 refuzul Agenţiei Proprietăţii Publice 
sau al administraţiei publice locale în 
privinţa solicitării;
•	 extrasul cadastral şi alte actele care 
confirmă categoria, regimul juridic, 
modul de folosinţă, titularul dreptului 
de proprietate;
•	 deciziile privind înstrăinarea, conce-
sionarea, darea în arendă ori în loca-
ţiune a terenurilor, precum şi contrac-
tele subsecvente, atunci cînd acestea 
sunt contestate de Oficiile Teritoriale 
ale Cancelariei de Stat sau de alte per-
soane ale căror drepturi sau interese 
sunt lezate prin actele contestate; 
•	 procesele-verbale privind stabilirea 
hotarelor beneficiarilor funciari; sche-
mele de coordonare a hotarelor lotului 
cu beneficiarul adiacent; planurile ur-
banistice de detaliu privind valorificarea 
terenurilor, avizele organelor speciali-
zate, alte actele care justifică drepturi-
le solicitate sau infirmă legalitatea sau 
temeinicia actelor contestate;

•	Legea cadastrului bunurilor imo-
bile nr. 1543 din 25 februarie 1998;
•	Legea privind administrarea şi 
deetatizarea proprietăţii publice nr. 
121 din 4 mai 2007;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 
10 ianuarie 2009 cu privire la apro-
barea Regulamentului privind lici-
taţiile cu strigare şi cu reducere;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1451 din 
24 decembrie 2007 pentru apro-
barea Regulamentului cu privire 
la modul de atribuire, modificare a 
destinaţiei şi schimbul terenurilor;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 8 din 
22 decembrie 2014 cu privire la 
practica aplicării de către instanţele 
judecătoreşti a legislaţiei funciare;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 
din 30 octombrie 2009 cu privire la 
practica aplicării de către instanţele 
judecătoreşti a unor prevederi ale 
Legii contenciosului administrativ;
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•	probele privind imposibilitatea formă-
rii bunului imobil, cînd temeiul acţiunii 
este art. 4 alin. (9) din Legea privind 
preţul normativ şi modul de vînza-
re-cumpărare a pămîntului nr. 1308 din 
25 iulie 1997;
•	actele care probează respectarea 
procedurii prealabile (notificarea Ofi-
ciilor Teritoriale către administraţia 
publică locală sau cererea prealabilă a 
persoanelor interesate; refuzul anulării 
deciziei de către reprezentanţii admin-
istraţiei publice locale).

•	Recomandarea CSJ nr. 31 priv-
ind practica judiciară de soluţionare 
a litigiilor despre înstrăinarea sec-
toarelor de teren aflate în propri-
etatea autorităţilor publice locale;
•	Recomandarea CSJ nr. 32 priv-
ind dreptul instanţei de a obliga 
autoritatea publică să emită actul 
administrativ privind înstrăinarea, 
concesionarea, darea în arendă ori 
în locaţiune a bunurilor proprietate 
a unităţii administrativ-teritoriale 
prin licitaţie publică, organizată în 
condiţiile legii;
•	Avizul consultativ al Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie cu pri-
vire la modul de aplicare a legii în 
cazurile nerespectării procedurii 
prealabile în litigiile de contencios 
administrativ nr. 4ac-7/14 din 14 
aprilie 2014.

Notă:
Conform art. 1 alin. (1) din Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91 din 5 aprilie 2007, 

constituie proprietate publică terenurile asupra cărora statul şi unităţile administrativ-teritoriale au drept de propri-
etate, iar în conformitate cu alin. (4) al acestui articol, terenurile care se află în proprietatea statului sau a unităţilor 
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administrativ-teritoriale şi care nu fac parte din domeniului public aparţin domeniului privat al statului sau domeniului 
privat al unităţii administrativteritoriale.

Regimul juridic al terenurilor din domeniul public este stabilit de art. 2 din Legea privind terenurile proprietate 
publică şi delimitarea lor nr. 91 din 5 aprilie 2007, dar şi de art. 10 din Legea privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice nr. 121 din 4 mai 2007.

La soluţionarea litigiilor privind emiterea deciziilor cu privire la darea în arendă a terenurilor aferente imobile-
lor şi obligarea de a încheia contracte de arendă a terenurilor aferente în cazul cererilor adresate administraţiei 
publice locale, instanţele judecătoreşti trebuie să ţină cont de prevederile art. 42 din Codul funciar, conform căruia 
terenurile din intravilan se află în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, iar cele din municipii – în 
proprietate municipală, dar şi de art. 9 alin. (2) lit. h) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii 
publice nr. 121 din 4 mai 2007, care prevede că în domeniul administrării proprietăţii publice, decizia asupra dării 
în locaţiune/arendă sau comodat a terenurilor şi a altor bunuri proprietate a unităţii administrativ-teritoriale ţine de 
competenţa autorităţii administraţiei publice locale.

În acelaşi context, conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 121 din 4 mai 2007, organul abilitat cu administrarea şi 
deetatizarea proprietăţii publice a statului este Agenţia Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei, ale 
cărei atribuţii sunt stabilite în conformitate cu această lege şi cu alte acte normative şi al cărei regulament se aprobă 
de Guvern, la propunerea Ministerului Economiei.

Art. 53 alin. (3) din Legea nr. 121 din 4 mai 2007 prevede că, după privatizarea de către două sau mai multe 
persoane a tuturor părţilor (încăperilor nelocuibile) ale clădirii sau ale construcţiei, coproprietarii acesteia sunt în 
drept: a) să încheie contract de locaţiune a terenului aferent bunului privatizat; sau b) să dobîndească în proprietate 
comună pe cote-părţi terenul respectiv.

Conform art. 74 alin. (3) şi alin. (4) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28 decembrie 2006, 
bunurile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale se împart în bunuri ale domeniului public şi ale celui privat. 
Autorităţile publice locale executive asigură, în condiţiile legii, delimitarea şi evidenţa separată a bunurilor din dome-
niul public şi cel privat.
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Art. 77 alin. (2), (3) şi (5) din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 stabileşte că bunurile domeniului public al 
unităţii administrativ-teritoriale pot fi date în administrare întreprinderilor municipale şi instituţiilor publice, concesi-
onate, date în arendă ori în locaţiune, după caz, în temeiul deciziei consiliului local sau raional, în condiţiile legii. 
De asemenea, bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale pot fi înstrăinate, date în administrare, 
în arendă ori în locaţiune, în condiţiile legii. Înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor 
proprietate a unităţii administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia ca-
zurilor stabilite expres prin lege.

Astfel, darea în arendă a bunurilor care constituie proprietate a administraţiei publice locale trebuie efectuată 
prin licitaţie publică, iar solicitanţii nu pot pretinde la darea terenurilor în arendă dacă nu sunt proprietari în sensul 
art. 53 alin. (3) din lege. Nerespectarea acestor condiţii, dar şi faptul că terenurile solicitate în arendă nu sunt bunuri 
imobile separate pot să genereze încălcarea drepturilor altor coproprietari ai imobilelor privind cotele de terenuri care 
le revin. În consecinţă, dacă terenurile solicitate nu sunt separate ca bunuri indivizibile, iar cotele-părţi ale fiecărui 
coproprietar nu au fost determinate, cerinţa solicitanţilor privind obligarea de a le acorda în arendă loturile de teren 
aferente imobilelor pe care le deţin în proprietate sunt neîntemeiate.

Înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenurilor în condiţiile legii, indiferent de destinaţie şi de tipul de 
proprietate, constituie o condiţie obligatorie pentru înstrăinarea acestora sau încheierea unor alte tranzacţii în privin-
ţa lor (de exemplu, încheierea contractului de arendă).

În cadrul acţiunilor înaintate de Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat sau de alte persoane interesate lezate în 
drepturi privind anularea deciziilor în baza cărora s-au vîndut la preţul normativ nişte terenurilor de pămînt, instanţa 
va avea în vedere că terenurile proprietate publică se vînd prin concurs sau la licitaţie, cu excepţiile prevăzute expres 
şi limitativ de lege, condiţie expres prevăzută şi de art. 4 alin. (9) din Legea nr. 1308 din 25 iulie 1997 privind preţul 
normativ şi modul de vînzare- cumpărare a pămîntului. Condiţiile de pregătire, participare, desfăşurare a licitaţiei 
şi de achitare a obiectelor cumpărate sunt stabilite în Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire 
la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, iar conform pct. 39 din Regulamentul citat, 
deciziile comisiei de licitaţie pot fi contestate în modul stabilit de legislaţie, iar litigiile apărute în urma licitaţiilor se 
soluţionează pe cale amiabilă sau în instanţele judecătoreşti competente. 
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Obligarea autorităţii publice de a scoate la licitaţie bunul solicitat sau de a emite decizia de transmitere a bunului 
solicitat de reclamant fără expunerea acestuia la licitaţie este considerată o substituire a atribuţiilor autorităţilor pu-
blice, întrucît expunerea la licitaţie a bunurilor este luată de organele abilitate cu aceste atribuţii prin lege.

În aceste litigii, judecătorul va verifica mai întîi regimul juridic al bunului proprietate publică solicitat de reclamant 
şi, conform art. 22 alin. (2) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000, în cazul punerii 
cererii pe rol, el va dispune prezentarea de către pîrît a actului administrativ contestat şi a documentaţiei care a stat 
la baza emiterii acestuia, a înscrisurilor sau a altor date pe care instanţa le consideră necesare în judecarea pricinii.

La pregărirea pricinii pentru dezbateri vor fi introduse în proces toate persoanele cărora li s-ar putea leza drep-
turile prin hotărîrea pronunţată.

Calitatea de reclamanţi opot avea persoanele fizice sau juridice care justifică un interes, iar calitatea de pîrît – 
Agenţia Proprietăţii Publice sau Consiliile locale ori municipale. 

Persoana beneficiară de teren în baza deciziei contestate va avea calitatea de intervenient accesoriu de partea 
pîrîtului, iar dacă în baza actului administrativ a fost încheiat şi contractul privind înstrăinarea, concesionarea, darea 
în arendă ori în locaţiune a sectoarelor de teren, persoana respectivă va avea calitatea de copîrît. 

De asemenea, va fi verificată respectarea procedurii prealabile obligatorii, în cazul în care cauza se examinează 
în contenciosul administrativ şi are ca obiect decizia organelor administraţiei publice locale. Nerespectarea proce-
durii prealabile constituie un temei de restituire a cererii de chemare în judecată – art. 170 alin. (1) lit.a) din Codul 
de procedură civilă.

Dacă autoritatea publică nu a furnizat un răspuns pentru cererea înaintată de reclamant în termenul stabilit de 
lege, instanţa o va obliga să-i dea reclamantului acest răspuns, dar nu va putea hotărî în privinţa conţinutului actului 
cerut şi nici în privinţa condiţiilor în care ar trebui să soluţioneze cererea organul administrativ.

Nu sunt de competenţa instanţei de judecată pretenţiile persoanelor fizice sau juridice a căror soluţionare intră 
în competenţa autorităţilor publice locale. 

În cazul anulării actului administrativ care a constituit temei de încheiere a contractului, în calitate de act subsec-
vent celui principal, se va anula şi contractul privind înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a 
sectoarelor de teren.
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§12. CAUZE CIVILE CARE DECURG DIN DREPTUL ELECTORAL

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

12.1. Contestaţii privind 
atribuirea incorectă a 
mandatelor.

•	 formularele de numărare a voturilor;
•	 procesul-verbal al Biroului electoral al secţiei 
de votare privind rezultatele numărării voturilor 
la alegerea consilierilor în consiliul local;
•	 procesul-verbal al Consiliului Electoral al 
circumscripţiei electorale privind totalizarea 
rezultatelor numărării voturilor la alegerea 
consilierilor în consiliul local;
•	 listele candidaţilor la funcţia de consilieri lo-
cali în Consiliu din partea blocurilor electorale, 
a partidelor politice, a candidaţilor independenţi;
•	 şirul descrescător de voturi valabil exprima-
te la alegerea Consiliul local;
•	 lista consilierilor aleşi în Consiliul local;
•	 listele candidaţilor supleanţi ;
•	 numărul de alegatori care au participat la vo-
tare pentru alegerea consiliului local;
•	 lista candidaţilor supleanţi;
•	 probele care confirmă încălcarea scrutinu-
lui electoral.

•	 articolul 68, 135 din Codul electoral;
•	 hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 
nr. 1931 din 23 aprilie 2013 cu privire la 
aprobarea Regulamentului cu privire la 
procedura de ridicare şi validare a man-
datelor de consilier,modificat şi completat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centra-
le nr. 1977 din 21 mai 2013;
•	 Hotărîrea Comisiei Electorale Cen-
trale nr. 384 din 12 decembrie 2006 
privind aprobarea instrucţiunii cu privire 
la atribuirea mandatelor de consilier în 
consiliile raionale, orăşeneşti (munici-
pale) de sector;
•	 Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie nr. 4 din 26 septembrie 2016 cu 
privire la aplicarea de către instanţele 
judecătoreşti a unor prevederi ale legis-
laţiei electorale.

Notă:
Conform art. 135 alin. (1) din Codul electoral, consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor administrativ-terito-
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riale de nivelul întîi prezintă procesele-verbale cu privire la rezultatele alegerilor în judecătoriile de sector sau municipa-
le respective, iar cele de nivelul doi în judecătoriile unde sunt situate consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor 
administrativ-teritoriale de nivelul doi. Consiliul electoral de circumscripţie al municipiului Chişinău va prezenta actele 
respective în judecătoria sectorului unde este situat consiliul electoral de circumscripţie al municipiului Chişinău.

Pentru confirmarea sau infirmarea legalităţii alegerilor locale şi validarea mandatelor, consiliile electorale de 
circumscripţie de nivelul întîi şi doi, inclusiv consiliul electoral de circumscripţie al municipiului Chişinău vor prezenta 
judecătoriei documentele prevăzute la articolele 59, 62 şi 135 din Codul electoral.

Conform art. 135 alin. (2) din Codul electoral, instanţele de judecată confirmă sau infirmă printr-o hotărîre, în 
termen de 10 zile de la data primirii rapoartelor consiliilor electorale de circumscripţie, legalitatea alegerilor din fie-
care circumscripţie electorală şi o transmit, în termen de 24 de ore după adoptare, Comisiei Electorale Centrale şi 
consiliilor electorale de circumscripţie respective, care publică rezultatele definitive. 

Instanţele de judecată competente vor examina, concomitent cu verificarea legalităţii alegerilor locale, validarea 
mandatelor şi confirmarea listelor de candidaşi supleanţi, cererile şi contestaţiile depuse la biroul electoral cu privire la 
încălcările legislaţiei electorale care pot influenţa legalitatea alegerilor, repartizarea voturilor şi atribuirea mandatelor.

În cazul stabilirii unor nereguli la numărarea voturilor, prin existenţa unor discrepanţe între datele cuprinse în 
procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi 
cele reflectate de Comisia Electorală de Circumscripţie, de numărătorile paralele efectuate de observatori şi de alţi 
concurenţi electorali, sau a unor neconcordanţe între datele consemnate în procesele-verbale, instanţa de judecată 
nu confirmă valabilitatea alegerilor şi dispune renumărarea voturilor.

În cazul în care în cadrul verificării legalităţii alegerilor locale s-au depistat încălcări grave, instanţa de judecată 
nu validează alegerile.

Instanţele de judecată trebuie să ţină cont că anularea alegerilor poate să intervină numai în cazul în care vo-
tarea şi stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă şi că nu orice fraudă din procesul electoral este echivalentă cu 
fraudarea alegerilor, ci numai frauda care este de natură să modifice atribuirea mandatelor.

Dacă instanţa de judecată a stabilit că mandatele nu au fost atribuite corect de către consiliile electorale de 
circumscripţie, constatînd existenţa unor greşeli de calcul evidente, ea poate modifica hotărîrile consiliilor şi proce-
dează la atribuirea mandatelor.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

12.2. Contestarea numărării 
buletinelor de vot.

•	 procesul-verbal al Consiliului Elec-
toral al circumscripţiei electorale pri-
vind totalizarea rezultatelor numărării 
voturilor la alegerea consilierilor în 
consiliul local;
•	 buletinele de vot valabile, nevalabi-
le şi anulate;
•	 procesul-verbal al şedinţei biroului 
electoral cu privire la valabilitatea 
buletinului de vot.

•	 articolele 57, 59, 60, 135 din Codul 
Electoral;
•	 Codul bunelor practici în materie 
electorală, adoptat de Comisia de la 
Veneţia în cadrul celei de-a 52-a Sesi-
uni Plenare (Veneţia, 18-19 octombrie 
2002);
•	 jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului:Kovach v. 
Ucraina, 7 februarie 2008; Namat Aliyev 
v. Azerbaijan, 8 aprilie 2010;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 4 din 26 
septembrie 2016 cu privire la aplicarea 
de către instanţele judecătoreşti a unor 
prevederi ale legislaţiei electorale.

Notă: 
Obiectivul fundamental al misiunii instanţelor judecătoreşti de confirmare a rezultatelor alegerilor locale este 

acela de a evalua conformitatea desfăşurării procesului electoral cu legislaţia naţională şi cu alte principii universale 
privind alegerile democratice.

În cazurile în care se contestă valabilitatea buletinelor de vot, instanţele de judecată dispune de dreptul de a 
verifica valabilitatea buletinelor, concomitent cu confirmarea (infirmarea) legalităţii alegerilor locale şi validarea man-
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datelor de către consiliile electorale de circumscripţie de nivelul întîi şi doi, inclusiv de către consiliul electoral de 
circumscripţie al municipiului Chişinău, stabilind dacă buletinele de vot au fost considerate în mod eronat valabile 
sau nevalabile. 

În conformitate cu art. 57 din Codul electoral, se consideră nevalabile buletinele: 
- care nu au aplicată pe ele ştampila de control a biroului secţiei de votare; 
- de alt model decît cel stabilit;
- în care a fot aplicată ştampila cu inscripţia „Votat” în cercuri din mai multe patrulatere; 
- în care nu a fot aplicată ştampila cu inscripţia „Votat”;
- în care alegătorii au înscris denumiri sau nume suplimentare ale concurenţilor electorali;
 - care au fost deformate sau mîzgîlite astfel încît nu este clară opţiunea alegătorului.
Este necesar de menţionat că modelul buletinului de vot pentru alegerile locale se stabileşte de Comisia Electo-

rală Centrală, iar textul se aprobă prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie respectiv.
Buletinul de vot nu poate fi declarat nevalabil doar din cauză că alegătorul a aplicat ştampila cu inscripţia „Votat” 

de mai multe ori într-un singur patrulater sau din cauza că ştampila a fost aplicată în afara cercului din patrulater sau 
pe semnul ori simbolul concurentului electoral, în cazul în care opţiunea alegătorului este clară.

Dacă în cadrul examinării contestaţiei, instanţa de judecată constată că buletinele de vot au fost considerate 
valabile, ea poate modifica hotărîrile consiliilor şi proceda la atribuirea mandatelor.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

12.3. Contestaţii privind sancţionarea 
concurentului electoral pentru 
încălcarea modalităţii plasării 
publicităţii electorale pe panourile 
publicitare în perioada electorală. 
Afişajul electoral.

•	 hotărîrea Comisiei Electorale 
Centrale; 
•	 hotărîrea Consiliului Electoral 
de Circumscripţie; 
•	 contestaţia care a stat la baza 
emiterii hotărîrii CEC;
•	 decizia organului administraţiei 
publice locale ce confirmă locurile 
speciale de afişaj electoral;
•	 informaţia organului adminis-
traţiei publice locale sau a sub-
diviziunilor Ministerului Afacerilor 
Interne;
•	 dispoziţia organului administra-
ţiei publice locale privind instala-
rea panoului publicitar;
•	 copia afişului electoral.

•	 articolele 18 alin. (3), 26, 47 alin. (4) 
şi (6), 65, 66 alin. (1) şi (3), 67 alin. (2), 
68, 69 din Codul electoral;
•	 articolele 5, 10 alin. (1) şi 14 din Le-
gea privind întrunirile nr. 26 din 22 fe-
bruarie 2008;
•	 Regulamentul privind modalitatea 
plasării publicităţii electorale pe pano-
urile publicitare în perioada electorală, 
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electo-
rale Centrale nr. 3338 din 16 iulie 2010;
•	 Regulamentul privind procedura de 
examinare şi soluţionare a contestaţiilor 
de către organele electorale în perioada 
electorală, aprobat prin hotărîrea Comi-
siei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 
iulie 2010, completat prin hotărîrea Co-
misia Electorală Centrală nr. 3568 din 5 
octombrie 2010, nr. 34 din 8 aprilie 2011;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 4 din 26 
septembrie 2016 cu privire la aplicarea 
de către instanţele judecătoreşti a unor 
prevederi ale legislaţiei electorale.
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Notă: 
Art. 47 alin. (4) din Codul electoral stabileşte că modalitatea plasării în condiţii egale a publicităţii electorale pe 

panourile publicitare, inclusiv pe cele aflate în proprietate privată, se aprobă de către Comisia Electorală Centrală.
Conform art. 47 alin. (6) din Codul electoral, candidaţii nu pot folosi mijloacele şi bunurile publice (resursele 

administrative) în campaniile electorale, iar autorităţile/instituţiile publice şi cele asimilate acestora nu pot transmite/
acorda concurenţilor electorali bunuri publice sau alte favoruri decît pe bază de contract, în condiţii de egalitate 
pentru toţi concurenţii electorali. 

Conform prevederilor art. 69 alin. (2) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală în cazul alegerilor parla-
mentare şi consiliul electoral de circumscripţie în cazul alegerilor locale le pot aplica concurenţilor electorali pentru 
încălcarea legislaţiei electorale sancţiuni sub formă de avertisment sau îi pot solicita instanţei de contencios admi-
nistrativ anularea înregistrării acestora.

Concurenţii electorali pot fi sancţionaţi în temeiul unei contestaţii, dar şi din oficiu, de către Comisia Electorală 
Centrală.

Conform art. 66 alin. (3) din Codul electoral, examinarea contestaţiilor privind acţiunile şi hotărîrile Comisiei Elec-
torale Centrale este de competenţa Curţii de Apel Chişinău.

Actele Comisiei Electorale Centrale cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor se contestă în instanţa 
de contencios administrativ fără a fi necesară procedura prealabilă – art. 66 alin. (3) şi art. 65 alin. (4) din Codul 
electoral.

În cazul în care se contestă hotărîrea Consiliului Electoral de Circumscripţie cu privire la sancţionarea concuren-
tului electoral, instanţa de judecată trebuie să verifice în faza punerii cererii pe rol respectarea procedurii prealabile 
de soluţionare a cauzei pe calea contestării hotărîrii la organul ierarhic superior – Comisia Electorală Centrală.

În situaţia în care nu este respectată procedura contestării actului administrativ pe cale extrajudiciară, judecăto-
rul va dispune restituirea cererii în contestare, în conformitate cu art. 170 lit. a) din Codul de procedură civilă.

Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale sunt supuse controlului legalităţii, în ordinea contenciosului administrativ 
– articolele 18 alin. (3), 65, 68 din Codul electoral.
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Astfel, în conformitate cu art. 168 alin. (2) din Codul de procedură civilă, judecătorul care a primit cererea de 
chemare în judecată spre examinare verifică dacă aceasta întruneşte exigenţele prevăzute de lege. Dacă cererea 
de chemare în judecată nu întruneşte exigenţele prevăzute de lege, trebuie aplicate prevederile art. 171 alin. (1) din 
Cod. Dispoziţiile art. 171 alin. (1) din Codul de procedură civilă prevăd că după constatarea nerespectării condiţiilor 
articolelor 166 şi 167 alin. (1) lit. a), b), c) şi e), judecătorul emite, în cel mult cinci zile de la repartizarea cererii, o în-
cheiere prin care nu dă curs cererii, comunicîndu-i persoanei care a depus cererea această încălcare şi acordîndu-i 
un termen rezonabil pentru lichidarea neajunsurilor. 

 La examinarea în fond a acestei contestaţii, cînd verifică legalitatea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale şi a 
Consiliului Electoral de Circumscripţie privind sancţionarea agentului electoral pentru încălcarea modalităţii plasării 
publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală, instanţa trebuie să stabilească dacă afişele 
electorale au fost plasate de concurentul electoral în alte locuri decît cele stabilite de organele administraţiei publice 
locale, precum şi dacă acestuia i-a fost permisă plasarea afişelor.

Pct. 10 din Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada 
electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3338 din 16 iulie 2010, prevede că este interzisă 
amplasarea afişelor electorale în alte locuri decît cele stabilite, precum şi:

- în transportul public de călători proprietate publică;
- pe monumente, clădiri, obiecte şi încăperi, care au valoare istorică, culturală sau arhitecturală, indiferent de 

forma de proprietate;
- în încăperile în care sunt amplasate consiliile şi birourile electorale şi la o distanţă de 50 de metri de la acestea;
- pe garduri, îngrădiri, stîlpi şi alte tipuri de construcţii, precum şi pe dispozitive, utilaje, indiferent de forma de 

proprietate.
Instanţa de judecată mai trebuie să verifice dacă aceste afişe au fost plasate în contextul întrunirilor cu alegătorii 

şi dacă nu sunt încălcate prevederile Legii cu privire la întruniri.
Contestaţiile privind acţiunile şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală se examinează în 

termen de cinci zile calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

12.4. Contestaţia împotriva 
Hotărîrii Comisiei Electorale 
Centrale privind confirmarea 
reprezentantului cu drept de 
vot consultativ în Comisia 
Electorală Centrală.

•	hotărîrea contestată a Comisiei Elec-
torale Centrale;
•	hotărîrea Comisiei Electorale Centra-
le privind înregistrarea blocului elec-
toral, partidului politic sau persoanei 
fizice în calitate de concurent electoral;
•	actele care au stat la baza confirmării 
reprezentantului concurentului electo-
ral în calitate de reprezentant cu drept 
de vot consultativ în Comisia Electora-
lă Centrală pentru perioada campaniei 
electorale (buletinul de identitate vala-
bil).

•	 articolele 15 alin. (1) şi (2), 65 din 
Codul electoral;
•	 pct. 28 şi 29 din Regulamentul cu 
privire la activitatea Comisiei Electo-
rale Centrale, aprobat prin Hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale, nr. 137 
din 14 februarie 2014, cu modificările 
şi completările ulterioare;
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 4 din 26 
septembrie 2016 cu privire la aplica-
rea de către instanţele judecătoreşti 
a unor prevederi ale legislaţiei elec-
torale.

Notă: 
Potrivit art. 65 alin. (1) din Codul electoral, alegătorii şi concurenţii electorali pot contesta acţiunile/inacţiunile şi 

hotărîrile consiliilor şi birourilor electorale şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali. Depunerea cererii în instanţa 
de judecată trebuie precedată de contestarea prealabilă în faţa organului electoral ierarhic superior organului al cărui 
act se contestă, cu excepţia contestaţiilor care se referă la exercitarea dreptului la vot sau la administrarea alegerilor 
depuse la biroul electoral în ziua alegerilor.

Conform art. 15 alin. (1) din Codul electoral, concurenţii electorali pot desemna, pentru perioada campaniei 
electorale, în organele electorale care i-au înregistrat, precum şi în organele electorale ierarhic inferioare, cîte un 
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reprezentant cu drept de vot consultativ. Partidele, alte organizaţii social-politice şi blocurile electorale care iau parte 
la scrutin pot desemna, pentru perioada campaniei electorale, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ şi în 
Comisia Electorală Centrală. Reprezentantul desemnat poate apăra interesele concurentului electoral în litigiile cu 
caracter electoral şi în instanţa de judecată.

Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, reprezentanţii concurenţilor electori trebuie confirmaţi de organele electorale 
respective în termen de trei zile de la depunerea cererii concurentului electoral.

Drepturile şi obligaţiile reprezentanţilor cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală sunt stabilite în 
pct. 28 şi 29 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin Hotărîrea Comisiei 
Electorale Centrale nr. 137 din 14 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare

La examinarea contestaţiilor, instanţa de judecată va ţine cont că ţine de competenţa Comisiei Electorale Cen-
trale să confirme în calitate de reprezentat cu drept consultativ persoana desemnată de concurentul electoral.

În cazul examinării legalităţii hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale sub acest aspect, instanţa de judecată va 
verifica dacă blocul electoral, partidul politic sau candidatul independent este înregistrat prin hotărîrea Comisiei Elec-
torale Centrale drept concurent electoral. 

Un alt aspect care urmează a fi verificat de către instanţa de judecată este întrunirea condiţiilor prevăzute de art. 
15 alin. (2) din Codul electoral de către reprezentant. Candidaturile propuse trebuie să fie persoane care au dreptul 
de a alege şi de a fi aleşi.

Tot astfel pot fi contestate acţiunile Comisiei Electorale Centrale cu privire la refuzul confirmării candidatului în 
calitate de reprezentat cu drept consultativ sau nesoluţionarea acestei cereri în termenul stabilit de lege, precum 
şi în situaţia în care s-a solicitat prezentarea unui set de acte suplimentare cu privire la persoana reprezentantului 
delegat .
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

12.5. Contestaţii privind 
interzicerea întrunirilor 
electorale în acelaşi loc 
(întîlnirile simultane).

•	 hotărîrea contestată a Comisiei 
Electorale Centrale; 
•	 contestaţia concurentului electo-
ral; 
•	 dispoziţiile organelor adminis-
traţiei publice locale privind coor-
donarea prealabilă a întrunirilor;
•	probele care confirmă acţiunile 
concurentului electoral de pericli-
tare a întrunirilor.

•	 articolele 47 alin. (1) şi (2), 69 din Codul 
electoral;
•	 articolele 10 şi 11 din Legea privind în-
trunirile nr. 26 din 22 februarie 2008;
•	 Ghidul privind principiile directoare 
de desfăşurare a întrunirilor paşnice al 
OSCE, ediţia a 2-a, 2010;
•	 Regulamentul privind procedura de exa-
minare şi soluţionare a contestaţiilor de 
către organele electorale în perioada elec-
torală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Elec-
torale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010, 
completat prin hotărîrea CEC nr. 3568 din 
5 octombrie 2010, nr. 34 din 8 aprilie 2011;
•	 jurisprudenţa relevantă a Curţii Europe-
ne a Drepturilor Omului: Öllinger v. Aus-
tria, 29 iunie 2006; Oya Ataman v. Turcia, 
5 decembrie 2006; Éva Molnár v. Ungaria, 
7 octombrie 2008; 
•	 Hotărîrea Plenului CSJ nr. 4 din 26 sep-
tembrie 2016 cu privire la aplicarea de că-
tre instanţele judecătoreşti a unor preve-
deri ale legislaţiei electorale.
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Notă:
În cadrul campaniei electorale, concurenţii electorali pot organiza întîlniri cu alegătorii, autorităţile administra-

ţiei publice locale fiind obligate să asigure posibilitatea desfăşurării unor astfel de întîlniri în termene şi în condiţii 
egale.

Conform art. 47 alin. (1) din Codul electoral, cetăţenilor Republicii Moldova, partidelor şi altor organizaţii so-
cial-politice, precum şi candidaţilor şi persoanelor de încredere ale candidaţilor li se oferă dreptul de a supune 
dezbaterilor libere programele electorale ale concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi personale ale 
acestora, precum şi de a face agitaţie în favoarea sau în defavoarea candidaţilor în cadrul adunărilor, mitingurilor, în-
tîlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în masă sau a altor forme de comunicare care exclud 
încălcarea ordinii publice şi a normelor etice. 

Organele electorale pot fi sesizate în cazul neregulilor constatate în legătură cu organizarea şi desfăşurarea 
întîlnirilor.

Potrivit art. 69 alin. (2) din Codul electoral, sunt în drept să interzică desfăşurarea concomitentă a întîlnirilor 
cu alegătorii, în cazul alegerilor parlamentare, Comisia Electorală Centrală, iar în cazul alegerilor locale – consiliul 
electoral de circumscripţie.

La verificarea legalităţii hotărîrilor organelor electorale, instanţele de judecată vor ţine cont de faptul că legis-
laţia electorală admite agitaţia electorală în defavoarea unui concurent, impunînd restricţii doar în ceea ce priveşte 
respectarea ordinii publice şi a normelor etice. De asemenea, conform art. 47 alin. (2) din Codul electoral, exerciţiul 
acestui drept poate fi supus unor formalităţi, condiţii, restricţii sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri 
necesare într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, 
apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, ocrotirea sănătăţii sau protecţia moralei, protecţia reputaţiei, apărarea 
drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi impar-
ţialitatea puterii judecătoreşti. 

Conform art. 54 alin. (2) şi alin. (4) Constituţia Republicii Moldova, exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate 
fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului 
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internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, 
ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii 
altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. 

Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului 
sau a libertăţii. 

Prevederi similare se conţin şi în pct. 60 al Raportului explicativ din Codul bunelor practici în materie electorală, 
adoptat de Comisia de la Veneţia în cadrul celei de-a 52 Sesiuni Plenare (Veneţia, 18-19 octombrie 2002). 

De asemenea, art. 10 alin. (1) din Legea nr. 26 din 22 februarie 2008 privind întrunirile prevede că orice per-
soană care doreşte să desfăşoare o întrunire notifică în scris, printr-o declaraţie prealabilă, autoritatea administra-
ţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă cu cel puţin cinci zile înainte de data desfăşurării 
întrunirii. 

În cadrul examinării contestaţiei de către Comisia Electorală Centrală şi în cadrul examinării cauzei trebuie 
prezentate probe privind existenţa unei coordonări prealabile cu autorităţile administraţiei publice locale respective 
despre organizarea unor întîlniri cu alegătorii în acelaşi loc, zi şi oră cu concurentul electoral.

Cererile privind contestarea hotărîrilor organelor electorale referitoare la interzicerea desfăşurării concomitente 
a întîlnirilor cu alegătorii a doi concurenţi electorale trebuie examinate prin prisma Legii privind întrunirile nr. 26 din 
22 februarie 2008. Art. 11 stabileşte că, în cazul în care mai mulţi solicitanţi au depus declaraţii prealabile cu privire 
la organizarea unor întruniri în acelaşi loc şi în acelaşi timp, organul abilitat al autorităţii administraţiei publice locale 
organizează o şedinţă, cu participarea tuturor solicitanţilor, pentru a găsi soluţia potrivită privind desfăşurarea tutu-
ror întrunirilor simultane. Dacă, ţinînd cont de locul desfăşurării şi de numărul preconizat de participanţi la întrunire, 
participanţii la şedinţă ajung la concluzia că este posibilă desfăşurarea tuturor întrunirilor simultane, se vor da re-
comandări organizatorilor cu privire la repartizarea spaţiului din locul de organizare a întrunirilor, precum şi indicaţii 
organelor de poliţie privind menţinerea ordinii publice.

În cazul în care, în urma discuţiilor dintre organul abilitat şi organizatorii întrunirilor, se ajunge la concluzia că 
nu este posibilă desfăşurarea tuturor întrunirilor simultane declarate în locul solicitat şi cu numărul preconizat de 
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participanţi, organul în cauză propune organizatorilor modificarea orei, a locului sau a formei de desfăşurare a 
întrunirilor. Această propunere se face oral, în cadrul şedinţei, pentru organizatorii prezenţi şi li se trimite în scris, în 
cel mult 24 de ore de la încheierea şedinţei, celor care nu au participat la ea.

În cazul în care, în urma discuţiilor, nici unul dintre solicitanţi nu acceptă să modifice ora, locul sau forma de des-
făşurare a întrunirii, are prioritate la desfăşurarea întrunirii organizatorul care a depus primul declaraţia prealabilă. 

Instanţa de judecată trebuie să verifice existenţa probelor potrivit cărora unul din concurenţii electorali doreşte să 
organizeze, de fapt, o contramanifestaţie, îndreptate să pericliteze desfăşurarea celeilalte întruniri, adică să încalce, 
drepturile celorlalte persoane. 

Contramanifestaţia este o formă a întrunirii simultane. Participanţii la contramanifestaţie doresc să-şi exprime 
dezacordul faţă de ideile exprimate în cadrul celeilalte întruniri. Dreptul la contramanifestaţie nu poate fi utilizat îm-
potriva dreptului celorlalte persoane de a-şi desfăşura întrunirea. Demonstranţii trebuie să respecte dreptul celorlalţi 
demonstranţi de a-şi desfăşura manifestaţia. Aici accentul principal se pune pe obligaţia/responsabilităţile autorită-
ţilor statului de a asigura desfăşurarea şi protecţia fiecărei manifestaţii în cazul în care se organizează sau apare 
spontan o întrunire/adunare cu scopul de exprimare a dezacordului cu cealaltă întrunire. Autorităţile statului trebuie 
să atragă suficiente forţe în vederea asigurării ordinii publice, pentru a susţine, în măsura în care e posibil, desfă-
şurarea unor astfel de întruniri simultane, legate între ele, la distanţă una de alta în limita vizibilităţii şi audibilităţii 
reciproce a manifestanţilor”.

Cînd constată existenţa unei contramanifestaţii, instanţa de judecată trebuie să analizeze modalitatea întruniri-
lor, manifestarea concurenţilor electorale şi alte aspecte relevante.

Sarcina probei în litigiile de contencios administrativ este pusă în seama pîrîtului.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

12.6. Contestaţii privind acreditarea 
şi refuzul acreditării observatorilor 
pentru monitorizarea alegerilor în 
secţiile de votare.

•	hotărîrea contestată a Comisiei 
Electorale Centrale;
•	contestaţia concurentului elec-
toral;
•	demersul privind acreditarea în 
calitate de observator naţional din 
partea instituţiei care solicită acre-
ditarea;
•	 copia de pe buletinul de identita-
te sau de pe buletinul de identita-
te provizoriu, cu menţiunile privind 
cetăţenia Republicii Moldova;
•	statutul asociaţiilor obşteşti care 
solicită acreditarea observatorilor;
•	certificatul de înregistrare la Mi-
nisterul Justiţiei sau la un alt or-
gan competent;
•	extrasul din registrul de stat al 
organizaţiilor necomerciale elibe-
rat cu cel mult şase luni de la mo-
mentul prezentării; 
•	probele care confirmă refuzul de-
semnării în calitate de observator.

•	art. 63 din Codul electoral;
•	Ghidul privind principiile directoare 
de desfăşurare a întrunirilor paşnice al 
OSCE, ediţia a 2-a, 2010;
•	Codul bunelor practici în materie 
electorală, adoptat de Comisia de la 
Veneţia în cadrul celei de-a 52-a sesi-
uni plenare (Veneţia, 18-19 octombrie 
2002);
•	Pct. 5, 9 şi 13 din Regulamentul pri-
vind statutul observatorilor şi procedu-
ra de acreditare a acestora, aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Cen-
trale nr. 332 din 24 octombrie 2006;
•	Regulamentul privind procedura de 
examinare şi soluţionare a contestaţiilor 
de către organele electorale în perioada 
electorală, aprobat prin hotărîrea Comisi-
ei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 
2010, completat prin hotărîrea Comisiei 
Electorale Centrale nr. 3568 din 5 octom-
brie 2010 şi hotărârea Comisiei Electora-
le Centrale nr. 34 din 8 aprilie 2011;
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•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 4 din 26 
septembrie 2016 cu privire la aplicarea 
de către instanţele judecătoreşti a unor 
prevederi ale legislaţiei electorale.

Notă:
Conform art. 63 din Codul electoral, la cererea concurenţilor electorali, consiliul electoral de circumscripţie acre-

ditează cîte un observator pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare. Persoanele de încredere ale candi-
daţilor pot fi acreditate şi ele în calitate de observatori. Dacă consiliul electoral de circumscripţie respinge candida-
tura propusă pentru acreditare de către concurentul electoral conform prezentului alineat, el va aduce la cunoştinţa 
acestuia motivele deciziei sale. Refuzul acreditării observatorilor trebuie să fie întemeiat şi poate fi contestat pe cale 
ierarhică, iar ulterior în instanţa de judecată. 

La cererea concurenţilor electorali, Comisia Electorală Centrală acreditează cîte un observator pentru monitori-
zarea alegerilor în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova. În calitate de observatori pot fi acreditaţi 
atît cetăţeni ai Republicii Moldova aflaţi în străinătate, cît şi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale şi neguver-
namentale din străinătate.

La cerere, Comisia Electorală Centrală va acredita ca observatori la alegeri reprezentanţi ai organizaţiilor inter-
naţionale, ai guvernelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate şi va înregistra interpreţii 
acestora. 

Prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale sau a consiliilor electorale de circumscripţie se acreditează observa-
tori din partea asociaţiilor obşteşti calificate din Republica Moldova. Se consideră calificată asociaţia obştească care 
se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului sau a valorilor democratice. 

Observatorii acreditaţi de Comisia Electorală Centrală pot monitoriza procesul electoral pe întreg teritoriul ţării 
şi la toate secţiile de votare, iar observatorii acreditaţi de consiliile electorale de circumscripţie – doar pe teritoriul 
circumscripţiei respective.
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Observatorii pot fi acreditaţi înaintea începerii perioadei electorale şi îşi pot desfăşura activitatea atît în ziua 
alegerilor, cît şi înaintea începerii, pe parcursul şi după terminarea campaniei electorale. Regulamentul privind acre-
ditarea observatorilor se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale. În scopul asigurării activităţii eficiente 
a observatorilor internaţionali, în perioada electorală Comisia Electorală Centrală constituie Oficiul de protocol al 
observatorilor internaţionali. Componenţa numerică şi principiile de activitate ale acestui oficiu sunt stabilite prin 
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale.

Potrivit pct. 5, 9 şi 13 ale Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, apro-
bat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală acreditează 
observatori naţionali şi internaţionali pe lîngă Comisia Electorală Centrală în consiliile electorale de circumscripţie, în 
secţiile de votare pe teritoriul Republicii Moldova şi în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova. 

Cererea privind acreditarea în calitate de observator naţional va conţine un demers oficial, în original, din partea insti-
tuţiei care solicită acreditarea, copia de pe buletinul de identitate sau de pe buletinul de identitate provizoriu cu menţiunile 
privind cetăţenia Republicii Moldova. Organizaţiile obşteşti vor prezenta şi copia de pe statut, precum şi de pe certificatul 
de înregistrare la Ministerul Justiţiei sau la un alt organ competent. Organizaţiile obşteşti vor prezenta şi copia de pe 
extrasul din registrul de stat al organizaţiilor necomerciale eliberat cu cel mult şase luni înainte de momentul prezentării. 

Dosarele incomplete vor fi respinse. În termen de cinci zile, organul electoral adoptă, de regulă în prezenţa soli-
citantului sau a reprezentantului său, o hotărîre prin care acreditează sau respinge candidatura persoanei propuse 
pentru observarea alegerilor. În cazul respingerii candidaturii înaintate, organul electoral este obligat să aducă la 
cunoştinţa părţii ce a înaintat candidatura motivele deciziei sale.

La examinarea cererilor privind contestarea hotărîrii organelor electorale cu privire la acreditarea observatorilor 
precum şi refuzului de a acredita observatorii, instanţa de judecate va avea în vedere faptul că asociaţiile şi orga-
nizaţiile nu trebuie să susţină vreun partid politic, vreun bloc electoral sau vreun candidat la vreo funcţie din cadrul 
autorităţilor publice şi nu trebuie să-şi folosească venitul sau patrimoniul pentru finanţarea acestora. Membrii lor nu 
trebuie să se regăsească pe listele candidaţilor la alegerile parlamentare sau locale. 

De asemenea, organele electorale sunt în drept să anuleze hotărîrea privind acreditarea observatorilor, pe motiv 
că aceştia au obstrucţionat activitatea organelor electorale şi au ignorat cerinţele funcţionarilor electorali în partea ce 
ţine de asigurarea desfăşurării procesului electoral în bune condiţii.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile:

Suportul normativ material
relevant:

12.7. Contestaţii privind organizarea 
secţiilor de votare în străinătate şi 
a birourilor electorale ale secţiilor 
de votare din străinătate.

•	hotărîrea contestată a Comisiei 
Electorale Centrale; 
•	contestaţia; 
•	demersul Guvernului Republicii 
Moldova;
•	nota informativă a Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării Eu-
ropene, informaţia cu privire la nu-
mărul cetăţenilor Republicii Moldo-
va aflaţi peste hotarele Republicii 
Moldova, aflaţi la evidenţa consu-
lară;
•	informaţia cu privire la numărul 
neoficial a cetăţenilor străini peste 
hotarele Republicii Moldova.

•	art. 291 din Codul electoral;
•	art. 10 şi 11 din Legea privind întruni-
rile nr. 26 din 22 februarie 2008; 
•	Regulamentul privind procedura de 
examinare şi soluţionare a contestaţii-
lor de către organele electorale în peri-
oada electorală, aprobat prin hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale nr. 3353 
din 20 iulie 2010, completat prin hotă-
rîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 
3568 din 5 octombrie 2010 şi hotărârea 
Comisiei Electorale Centrale nr. 34 din 
8 aprilie 2011;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului: Melnit-
chenko v. Ucraina, 19 octombrie 2004; 
Sitaropoulos şi Giloumopoulos v. Gre-
cia [MC], 15 martie 2012; Shindler v. 
Regatul Unit, 7 mai 2013.

Notă:
Conform art. 291 alin. (2) din Codul electoral, în cazul alegerilor parlamentare, prezidenţiale şi al referendumului 

republican, pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează una sau mai 
multe secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor.
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Conform art. 291 alin. (3) din Codul electoral, în afară de secţiile de votare prevăzute la alin. (2), vor fi organizate, 
cu acordul autorităţilor competente ale ţării respective, secţii de votare şi în alte localităţi.

Organizarea acestor secţii de votare se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, la propunerea Guvernului, în 
colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice cen-
trale, în baza înregistrării prealabile a cetăţenilor aflaţi în străinătate şi a numărului alegătorilor care au participat la 
scrutinul precedent. Regulamentul privind înregistrarea prealabilă se aprobă de Comisia Electorală Centrală.

Hotărîrea Comisiei Electorale cu privire la organizarea secţiilor de votare peste hotarele Republicii Moldova 
poate fi contestată de persoanele prevăzute la art. 65 alin. (1) din Codul electoral la Curtea de Apel Chişinău, fără 
respectarea procedurii prealabile de soluţionare a cauzei.

Înainte de a pune cererea pe rol, judecătorul trebuie să verifice dacă aceasta este depusă cu respectarea pre-
vederilor art. 166 din Codul de procedură civilă, în special dacă este indicat temeiul legal al cererii formulate, esenţa 
încălcării drepturilor, intereselor sau libertăţilor reclamantului presupusele încălcări admise de Comisia Electorală 
Centrală la adoptarea hotărîrii contestate. În caz contrar, judecătorul nu va da curs cererii de chemare în judecată 
cu acordarea unui termen pentru lichidarea neajunsurilor.

Practica judiciară atestă că, în cele mai multe cazuri, hotărîrea organului electoral este contestată din cauza nu-
mărului mic de secţii de votare organizate peste hotarele Republicii Moldova sau din cauza lipsei unor actele care, 
în opinia contestatorului, sunt importante pentru adoptarea hotărîrii.

La examinarea acestor categorii de acţiuni, instanţa de judecată va verifica actele care au stat la baza emiterii 
hotărîii contestate precum demersul Guvernului Republicii Moldova, nota informativă Ministerului Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene, informaţia cu privire la numărul cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare, informaţia cu 
privire la numărul cetăţenilor aflaţi la evidenţa consulară, informaţia cu privire la numărul neoficial al cetăţenilor străini 
de peste hotarele Republicii Moldova. În cazul în care se contestă hotărîrea cu privire la organizarea de alte secţii 
de votare decît cele de pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, instanţa trebuie să 
verifice existenţa acordului autorităţilor competente ale ţării respective pentru organizarea secţiilor de votare în alte 
localităţi, propunerea Guvernului Republicii Moldova şi nota informativă a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, informaţiile cu privire la înregistrarea prealabilă a ce-
tăţenilor aflaţi în străinătate, finanţarea de la bugetul de stat şi posibilitatea amenajării localurilor secţiilor de votare.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

12.8. Acţiuni privind 
contestarea refuzului 
înregistrării simbolului 
electoral. 

•	hotărîrea contestată a Comisiei 
Electorale Centrale;
•	hotărîrea contestată a Consiliu-
lui electoral de circumscripţie;
•	contestaţia ;
•	probele privind respectarea 
procedurii prealabile;
•	extrasul din Registru privind în-
registrarea partidului cu atribute-
le respective;
•	 simbolul electoral pe hîrtie şi 
pe suport electronic;
•	probele care confirmă identi-
tatea semnelor sau simbolurilor 
electorale.

•	articolele 44 alin. (1), 48, 65, 67 din Codul electoral;
•	articolele 3 alin. (1), 4 alin. (3) din Legea privind 
partidele politice nr. 294 din 21 decembrie 2007;
•	Regulamentul privind procedura de examinare şi 
soluţionare a contestaţiilor de către organele electo-
rale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Co-
misiei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010, 
completat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 
nr. 3568 din 5 octombrie 2010 şi prin prin hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale nr. 34 din 8 aprilie 2011;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drep-
turilor Omului: Partidul comunist unit al Turciei şi al-
ţii v. Turcia, 30 ianuarie 1998; Partidul comuniştilor 
(nepecerişti) şi Ungureanu v. România, 3 februarie 
2005; Vajnai v. Ungaria, 8 iulie 2008. 

Notă:
Art. 44 alin. (1) din Codul electoral stabileşte actele pe care trebuie să le prezinte concurenţii electorali Comisiei 

Electorale Centrale sau consiliilor electorale de circumscripţie pentru înregistrarea în cursa electorală, inclusiv sim-
bolul în varianta electronică şi pe hîrtie. 

Aşadar, semnele şi simbolurile electorale sunt prezentate organului electoral respectiv odată cu documentele 
pentru înregistrarea concurenţilor electorali.
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Concurentul electoral de la alegerile parlamentare este înregistrat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale, 
iar concurentul electoral de la alegerile locale – prin hotărîrea Comisiei Electorale de circumscripţie. În situaţia în 
care concurentul electoral întruneşte toate cerinţe, cu excepţia simbolului, organele electorale înregistrează candi-
datul, refuzînd înregistrarea simbolului electoral.

Legislaţia electorală, în special art. 48 din Codul electoral prevede respingerea semnelor sau simbolurilor elec-
torale identice. Nu se refuză înregistrarea simbolului electoral în cazul existenţei unor elemente asemănătoare în 
simbolurile concurenţilor electorali.

Totuşi, la judecarea acţiunilor privind contestarea înregistrării sau refuzului înregistrării simbolului electoral, in-
stanţele de judecată vor ţine cont şi de alte prevederi ale legislaţiei în vigoare.

Astfel, art. 4 alin. (3) din Legea privind partidele politice nr. 294 din 21 decembrie 2007 prevede că atributele 
menţionate la alin. (1) nu pot reproduce sau combina simbolurile de stat ale Republicii Moldova, ale altor state, ale 
organizaţiilor internaţionale, ale cultelor religioase, nu pot propaga scopurile şi orientările specificate la art. 3 alin. 
(1) şi (2). Tot astfel, semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept si bunelor moravuri. Nu este obligatoriu ca 
partidul politic să utilizeze în campania electorală simbol partidului înregistrat la Ministerul Justiţiei.

Concurentul electoral este în drept să conteste înregistrarea simbolului electoral al unui alt concurent electoral, 
dacă consideră că acesta este identic cu simbolul său şi ar putea induce în eroare alegătorii. Contestaţiile privind 
acţiunile şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se examinează în termen de cinci zile calendaristice de la de-
punere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor. Contestaţiile privind hotărîrile consiliilor electorale de circumscripţie se 
examinează în termen de trei zile calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor – art. 67 alin. 
(1) şi (2) din Codul electoral.

Înainte de depunerea acţiunii în instanţa de judecată, hotrărîrea consiliilor electorale de circumscripţie trebuie 
contestată în faţa organului ierarhic superior – Comisia Electorală Centrală. Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale 
pot fi contestate la Curtea de Apel Chişinău.

În conformitate cu art. 65 alin. (5) din Codul electoral, sarcina probării legalităţii le revine organelor electorale, în 
cazul contestaţiilor privind hotărîrile acestora. În acest sens, pîrîtul trebuie să prezinte probe în vederea respingerii 
înregistrării simbolului.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

12.9. Contestaţii privind 
anularea deciziei de aprobare 
a componenţei birourilor 
electorale de sector cu 
aprobarea listelor noi.

•	 listele membrilor birourilor electorale de 
sector, care se prezintă de consiliile locale;
•	 în cazul neprezentării listelor, actele de nu-
mire a membrilor birourilor electorale de sec-
tor, la iniţiativa Comisiei Electorale Centrale, 
în termen de cinci zile din ziua formării sec-
toarelor electorale;
•	 decizia Consiliului orăşenesc prin care au 
fost aprobate listele membrilor birourilor elec-
torale de sector;
•	 contestarea prealabilă în faţa organului 
electoral ierarhic superior;
•	 formularea obiecţiilor împotriva componen-
ţei membrilor birourilor electorale de sector.

•	 articolele 22 alin. (1) lit.e) şi 65 
din Codul electoral;
•	 Legea contenciosului admi-
nistrativ nr. 793 din 10 februarie 
2000.

 Notă:
În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. e) din Codul Electoral, Comisia Electorală Centrală ţine şi ges-

tionează, în calitate de organ specializat în domeniul electoral, registrul funcţionarilor electorali care pot fi desemnaţi 
în consiliile electorale de circumscripţie şi în birourile electorale ale secţiilor de votare, inclusiv în cele din străinătate. 

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (10), (11) şi (12) din Codul Electoral, birourile electorale ale secţiilor de 
votare se constituie cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilor de către consiliile electorale de circumscripţie, din-
tr-un număr impar de membri, avînd o componenţă de cel puţin 5 şi de cel mult 11 persoane. Pentru alegerile de orice 
nivel şi pentru referendumurile republicane, birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie în acelaşi termen. 
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Consiliile locale propun candidaturile a trei membri ai biroului electoral al secţiei de votare. Candidaturile celor-
lalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare se propun de către partide şi de alte organizaţii social-politice 
reprezentate în Parlament, cîte unul de la fiecare partid sau organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, 
numărul rămas de membri se completează de consiliul electoral de circumscripţie, la propunerea Comisiei Electora-
le Centrale, din Registrul funcţionarilor electorali. Membrii biroului electoral al secţiei de votare nu pot fi consilieri în 
consiliile locale şi membri de partid. În cazul în care partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă candidatu-
rile lor în componenţa biroului electoral al secţiei de votare cel tîrziu cu şapte zile înainte de expirarea termenului de 
constituire a biroului, numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul local, iar dacă nici acesta nu 
prezintă candidaturile, biroul electoral se completează de consiliul electoral de circumscripţie, la propunerea Comi-
siei Electorale Centrale, din Registrul funcţionarilor electorali. 

În decursul a două zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare, membrii acestuia aleg din 
rîndul lor preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului, adoptă hotărîrea respectivă, comunicînd-o imediat 
consiliului electoral de circumscripţie şi aducînd la cunoştinţă publică componenţa şi sediul biroului electoral, precum 
şi modalitatea de contact pentru relaţii. 

Potrivit art. 65 din Codul Electoral, alegătorii şi concurenţii electorali pot contesta acţiunile/inacţiunile şi hotărîrile 
consiliilor şi birourilor electorale, precum şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali. Depunerea cererii în instanţa 
de judecată trebuie precedată de contestarea prealabilă în faţa organului electoral ierarhic superior organului al cărui 
act se contestă, cu excepţia contestaţiilor care se referă la exercitarea dreptului la vot sau la administrarea alegerilor, 
depuse la biroul electoral în ziua alegerilor. Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor se examinea-
ză de către organele electorale, respectîndu-se ierarhia acestora. Procedura detaliată de examinare a contestaţiilor 
în perioada electorală se aprobă prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale. 

Contestaţiile privind reflectarea campaniei electorale de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldo-
va se examinează de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în conformitate cu prevederile Codului audiovi-
zualului al Republicii Moldova, iar contestaţiile care vizează mijloacele de informare în masă scrise se examinează 
de către instanţa de judecată. Deciziile organelor electorale şi ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului asupra 
contestaţiilor pot fi atacate în instanţa de judecată. Contestaţia va conţine descrierea faptelor invocate ca presupuse 
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încălcări, probele, temeiul legal, cerinţele contestatarului, semnătura şi datele de identitate ale persoanei care o de-
pune. În cazul contestaţiilor privind hotărîrile organelor electorale, sarcina probării legalităţii le revine acestor organe. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

12.10. Contestaţii privind 
refuzul eliberării copiilor 
listelor electorale.

•	demersul solicitat de la Comisia 
Electorală privind eliberarea copiilor 
listelor electorale;
•	 răspunsul Comisiei Electorale prin 
care a fost refuzată eliberarea copii-
lor listelor electorale solicitate.

•	 Codul electoral;
•	 Legea cu privire la documentul electro-
nic şi semnătura digitală nr. 264 din 15 iu-
lie 2004;
•	 Legea privind accesul la informaţie nr. 
982 din 11 mai 2000;
•	 Legea cu privire la protecţia datelor cu 
caracter personal nr.17 din 15 februarie 
2007;
•	 Legea nr. 793 din 10 februarie 2000 a 
contenciosului administrativ.

Notă:
Alegerile constituie unul dintre cele mai importante instrumente cu ajutorul cărora cetăţenii pot influenta procesul 

decizional public.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată şi proclamată de Adunarea generală a ONU prin Rezoluţia 

217 A (III) din 10 decembrie 1948, recunoaşte rolul unor alegeri deschise si transparente în asigurarea dreptului 
fundamental al omului de a participa la guvernare. Articolul 21 al acestui document stabileşte că voinţa poporului 
trebuie exprimata prin alegeri corecte, conform unei proceduri echitabile, care să asigure libertatea votului. Organi-
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zarea unor alegeri democratice este garantată şi de art. 3 al Primului Protocol adiţional la Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. 

Conform art. 22 lit. d) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală exercită controlul asupra întocmirii şi ve-
rificării în termen a listelor electorale, colaborînd în acest scop cu organele administraţiei publice centrale şi locale. 

În acest sens, conform art. 39 alin. (1) din Codul electoral, listele electorale se întocmesc de către primărie, în 
două exemplare, pentru fiecare secţie de votare şi includ toţi cetăţenii cu drept de vot care, la momentul întocmirii 
listelor, domiciliază în raza acestora. După ce au fost întocmite, listele se verifică la domiciliul alegătorilor înscrişi în 
ele, se semnează de către primarul localităţii şi se aduc la cunoştinţă publică cel tîrziu cu 20 de zile înainte de ziua 
alegerilor. 

Conform art. 40 alin. (2) din Codul electoral, alegătorilor li se asigură posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele 
electorale şi de a verifica corectitudinea întocmirii lor. Ei au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în 
listă sau a excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor personale sau despre alţi 
alegători cel mult cu cinci zile înainte de alegeri. Contestaţiile se examinează de către organele electorale respective 
în decurs de 24 de ore, iar deciziile acestora pot fi contestate de persoanele interesate în instanţa de judecată, după 
procedura stabilită, în cazul în care acestora le-a fost refuzată corectarea sau includerea în listă.

Conform art. 54 alin. (2) şi (4) din Constituţia Republicii Moldova, exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi 
supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului 
internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, or-
dinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor 
persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. Restrîn-
gerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.

Prevederi similare conţine şi pct. 60 al „Raportului explicativ” din Codul bunelor practici în materie electorală, 
adoptat de Comisia de la Veneţia în cadrul celei de-a 52 sesiuni plenare (Veneţia, 18-19 octombrie 2002), potrivit că-
rora limitarea acestor drepturi fundamentale trebuie să corespundă prevederilor Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului şi, în mod mai general, exigenţei conform căreia aceste limitări trebuie să aibă o bază legală, să corespundă 
interesului general şi să respecte principiul proporţionalităţii. 
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Mai mult, conform pct. 114 din Codul bunelor practici în materie electorală, respectarea celor cinci principii ale 
patrimoniului electoral european (sufragiu universal, egal, liber, secret şi direct) este esenţială pentru democraţie. În 
acest cadru, democraţia se poate exprima sub diferite forme, dar în interiorul anumitor limite; acest text stabileşte 
regulile minime care trebuie urmate pentru a asigura respectarea lor. În al doilea rînd, nu este suficient ca dreptul 
electoral să conţină reguli conforme cu patrimoniul electoral european, ele trebuie incluse în contextul lor, iar credi-
bilitatea procesului electoral garantată. Mai întîi, drepturile fundamentale trebuie să fie respectate. Apoi, stabilitatea 
regulilor trebuie asigurată, încît să excludă orice suspiciune de manipulare. În cele din urmă, cadrul procedural tre-
buie să permită implementarea eficientă a regulilor proclamate.

Conform art. 6 alin. (1) din Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal nr.17 din 15 februarie 2007, 
prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul necondiţionat al subiectului datelor cu 
caracter personal, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 

Conform art. 7 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea privind accesul la informaţie nr. 982 din 11 mai 2000, 
exercitarea dreptului de acces la informaţie poate fi supusă doar restricţiilor reglementate prin lege organică şi care 
corespund necesităţilor respectării drepturilor şi reputaţiei altei persoane, iar accesul la informaţiile oficiale poate fi 
îngrădit în cazul informaţiilor cu caracter personal, a căror divulgare este considerată drept o imixtiune în viaţa priva-
tă a persoanei, protejată de legislaţie. Accesul la aceste informaţii poate fi permis numai cu respectarea prevederilor 
articolului 8 din lege. 

Potrivit art. 8 alin. (2) şi (3) lit. a) din Legea menţionată, furnizorii de informaţii, posesori de informaţii cu caracter 
personal, sunt obligaţi să protejeze confidenţialitatea vieţii private a persoanei. Protejarea vieţii private a persoanei 
include dreptul la consimţămîntul persoanei a căror interese sunt atinse în procesul de divulgare a informaţiei cu 
caracter personal.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

12.11. Contestaţii privind 
stabilirea datei alegerilor noi.

•	 hotărîrea Comisiei Electorale 
Centrale privind desfăşurarea noilor 
alegeri locale;
•	 actele care confirmă că pîrîtul 
nu poate să-şi exercite funcţia de 
primar, fie pentru că acesta nu res-
pectă prevederile art. 10 din Legea 
privind statutul alesului local, fie din 
cauza sănătăţii precare, fie din alte 
considerente relevante.

•	art. 139 alin.(1) lit. b) din Codul electo-
ral;
•	Legea privind statutul alesului local nr. 
768 din 2 februarie 2000;
•	Legea privind administraţia publică lo-
cală nr. 436 din 28 februarie 2006;
•	Legea nr. 793 din 10 februarie 2000 
contenciosului administrativ.

Notă:
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) lit.b) din Codul Electoral, alegerile noi au loc: 
a) dacă consiliul a demisionat, a fost dizolvat ori componenţa lui s-a redus cu mai mult de 1/3 din numărul stabilit 

de Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 28 februarie 2006; 
b) dacă primarul a demisionat, a fost revocat sau nu poate să-şi exercite funcţiile, inclusiv din cauza privării de 

dreptul la ocuparea unor funcţii, stabilită prin hotărîre judecătorească definitivă; 
c) dacă şi după votarea repetată nu a fost ales consiliul şi/sau primarul;
e) dacă s-a efectuat reorganizarea administrativ-teritorială şi în unităţile administrativ-teritoriale nou-formate este 

necesară alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (consilii, primari). 
Dacă vacanţa funcţiei de primar al localităţii a apărut în ultimul an înainte de expirarea mandatului, nu se or-

ganizează alegeri noi pentru funcţia de primar. În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele menţionate la alin. (1), 
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autoritatea administraţiei publice locale este obligată să comunice în scris despre acest fapt Comisiei Electorale 
Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe. Data alegerilor noi se stabileşte de 
către Comisia Electorală Centrală în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării circumstanţelor menţionate 
la art. 139 alin. (1) lit.b) din Codul Electoral, cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor, cu condiţia că alegerile 
noi vor avea loc concomitent, de cel mult două ori pe an, primăvara şi toamna. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

12.12. Contestaţii privind 
acordarea dreptului la replică în 
cadrul campaniei electorale.

• hotărîrea Comisiei Electorale Cen-
trale cu privire la solicitarea dreptu-
lui la replică;
• probele care confirmă faptul că 
unui subiect electoral i se aduc pre-
judicii de imagine în afara emisiuni-
lor/rubricii cu genericul „Electorala”.

•	articolele 47 alin. (7), 65 alin. (1) şi (2) 
din Codul electoral;
•	articolele 16 şi 38 din Codul audiovi-
zualului;
•	art. 16 alin. (1) din Codul civil;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Vitrenko şi 
alţii v. Ucraina (dec.), 16 decemrie 2008.

Notă:
Art. 3 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale instituie 

obligaţia statului de a asigura desfăşurarea de alegeri libere cu vot secret, avînd responsabilitatea asigurării plura-
lismului politic.

Potrivit art. 47 alin. (7) din Codul electoral, în perioada electorală, toate emisiunile analitice, informative, de 
divertisment sau alte emisiuni care vizează, într-un mod sau altul, subiecţii electorali se difuzează cu respectarea 
concepţiei si regulamentului corespunzător. Emisiunile care vizează, direct sau indirect, subiecţii electorali vor fi 
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difuzate numai cu genericul „Electorala”, cu contabilizarea timpilor de antenă. Dacă unui subiect electoral i se aduc 
prejudicii de imagine în afara emisiunilor cu genericul „Electorala”, acesta va beneficia neîntîrziat de dreptul la repli-
că în aceleaşi condiţii.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

12.13. Contestaţii privind ridicarea 
mandatului de consilier raional 
în legătură cu incompatibilitatea 
funcţiei. 

•	hotărîrea Comisiei Electorale Centra-
le prin care se atestă că a fost atribuit 
mandatul de consilier în Consiliul raio-
nal;
•	hotărîrea Comisiei Electorale Cen-
trale privind atribuirea unui mandat de 
consilier în Consiliul raional prin care 
s-a dispus ridicarea mandatul consilie-
rului raional;
•	probele justificative privind incompati-
bilitatea funcţiei.

•	art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea 
privind statutul alesului local nr. 
768 din 2 februarie 2000.

Notă:
Conform art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea privind alesul local nr. 768 din 2 februarie 2000, mandatul alesului local 

este incompatibil cu calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice 
locale (aparatul preşedintelui raionului, primării, primărie şi preturile municipiului Chişinău, direcţii, secţii şi alte sub-
diviziuni), inclusiv în cele ale Adunării Populare a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv al Găgăuziei.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

12.14. Contestaţii privind refuzul 
înregistrării grupului de iniţiativă 
pentru desfăşurarea referendumului.

•	lista persoanelor care solicită înregis-
trarea în grupul de iniţiativă pentru iniţi-
erea referendumului; 
•	copia procesului-verbal al şedinţei 
adunării grupului de iniţiativă;
•	probele care confirmă că legatarul a 
cerut transmiterea legatului în termen 
de şase luni de la data deschiderii moş-
tenirii. 

•	articolele 175, 176,177, 181 
alin. (1), 182 din Codul electoral.

Notă:
Potrivit articolelor 175-177 din Codul Electoral, referendumul local reprezintă consultarea cetăţenilor în probleme 

de interes deosebit pentru sat (comună), sector, oraş (municipiu), raion şi unitate administrativ-teritorială cu statut 
special. Revocarea primarului satului (comunei), sectorului, oraşului (municipiului) se efectuează, de asemenea, 
prin referendum local. Referendumul local nu se poate desfăşura în cazul decretării sau instituirii stării de urgenţă, 
de asediu sau de război. Dacă data referendumului local a fost stabilită pentru ziua în care, ulterior, se decretează 
sau se instituie starea de urgenţă, de asediu sau de război, el se anulează de drept sau se amînă pentru o altă zi, 
respectîndu-se termenele de desfăşurare prevăzute de prezentul cod. Referendumul local nu poate avea loc, de 
asemenea, cu 120 de zile înainte şi cu 120 de zile după ziua desfăşurării în acelaşi teritoriu a oricărui tip de alegeri 
sau referendum, decît dacă se desfăşoară în aceeaşi zi. Hotărîrea privind amînarea referendumului local se adoptă 
de către Comisia Electorală Centrală la propunerea consiliului local sau a autorităţii reprezentative a unităţii admi-
nistrativ-teritoriale cu statut special care a emis actul de desfăşurare a referendumului. Referendumul local pentru 
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revocarea primarului poate fi iniţiat după expirarea unui an de la intrarea acestuia în funcţie sau de la data referen-
dumului local precedent pentru revocarea aceluiaşi primar. Revocarea primarului nu poate fi iniţiată pe parcursul 
ultimelor şase luni înainte de expirarea mandatului. 

Referendumului local pot fi supuse problemele care au o importanţă deosebită pentru localitatea respectivă şi 
care ţin doar de competenţele legale ale autorităţilor administraţiei publice locale. Textul problemei supuse referen-
dumului local se redactează de manieră neutră, fără ambiguităţi sau fără sugerarea răspunsului. Nu se admite for-
mularea problemelor care se exclud reciproc. Revocarea primarului prin referendum poate fi iniţiată în cazul în care 
acesta nu respectă interesele comunităţii locale, nu-şi exercită în mod adecvat atribuţiile de ales local prevăzute de 
lege, încalcă normele morale şi etice, iar aceste fapte sunt confirmate. 

Conform articolelor 181 şi 182 din Codul Electoral, în cazul în care iniţiativa desfăşurării referendumului local 
vine de la cetăţeni, se constituie un grup de iniţiativă format din cel puţin 20 de cetăţeni cu drept de vot şi cu domiciliul 
pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective. La adunarea de constituire a grupului de iniţiativă trebuie să 
participe cel puţin 30 de persoane. Cu cel puţin 3 zile înainte de adunare, iniţiatorii sunt obligaţi să-i comunice în scris 
primarului timpul, locul şi scopul desfăşurării adunării. Grupul de iniţiativă se înregistrează de către autorităţile admi-
nistraţiei publice locale în termen de cinci zile de la prezentarea cererii de înregistrare, a procesului-verbal de consti-
tuire şi a întrebărilor formulate. În cazul iniţierii referendumului local pentru revocarea primarului, grupul de iniţiativă 
este înregistrat de către judecătoria de sector (raională) sau municipală în a cărei rază teritorială se află localitatea 
respectivă. În hotărîrea de înregistrare se indică termenul de colectare a semnăturilor, care nu poate fi mai mic de 
30 de zile şi nici mai mare de 60 de zile calendaristice, precum şi întrebările preconizate a fi supuse referendumului 
local. În cazul înregistrării grupului de iniţiativă, membrilor acestuia li se eliberează legitimaţii de un model stabilit de 
Comisia Electorală Centrală. Informaţia privind înregistrarea grupului de iniţiativă se publică în presa locală. 

 Dreptul de a colecta semnăturile cetăţenilor pentru susţinerea referendumului local aparţine membrilor grupului 
de iniţiativă, înregistrat în condiţiile art. 181 din Codul lectoral. Colectarea semnăturilor se efectuează în condiţiile art. 
42 din Codul electoral, care se aplică în modul corespunzător. Pentru efectuarea referendumului local, este necesa-
ră colectarea semnăturilor a cel puţin 10 la sută din numărul cetăţenilor cu drept de vot care domiciliază în unitatea 
administrativ-teritorială respectivă. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

12.15. Contestaţii privind 
modelul buletinului de vot.

•	hotărîrea Comisiei Electorale Cen-
trale privind înregistrarea simbolului 
electoral pentru imprimare în buleti-
nul de vot;
•	hotărîrea Comisiei Electorale Cen-
trale privind înregistrarea candidaţi-
lor la funcţia de deputat;
•	decizia Ministerului Justiţiei privind 
înregistrarea simbolului permanent.

•	art. 44 alin. (1) din Codul electoral;
•	Hotărîrea Comisiei Electorale Cen-
trale nr. 2671 din 23 septembrie 2014 
cu privire la aprobarea modelelor docu-
mentelor electorale pentru înregistrarea 
candidaţilor la alegerile parlamentare.

Notă:
Conform art. 44 din Codul electoral, pentru înregistrarea candidaţilor, Comisiei Electorale Centrale sau consiliilor 

electorale de circumscripţie li se prezintă, cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, următoarele documente: 
a) procesul-verbal al şedinţei organului central sau teritorial al partidului, a altei organizaţii social-politice sau a 

blocului electoral privind desemnarea candidatului (lista de candidaţi întocmite conform prevederilor articolelor 79 şi 
126 din Codul electoral); 

b) listele de subscripţie cu numărul suficient de semnături ale susţinătorilor candidatului independent; 
c) datele biografice ale candidatului; 
d) declaraţia candidatului privind consimţămîntul lui de a candida la funcţia pentru care a fost desemnat, con-

ţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida; 
e) declaraţia candidatului privind averea imobiliară şi mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite 

ca moştenire şi veniturile din ultimii doi ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele acestor 
venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.; 
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f) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia 
medicală la care acesta se află în evidenţă;

g) declaraţia candidatului pentru funcţia de primar privind abandonarea, pe termenul mandatului, a funcţiilor 
incompatibile cu funcţia de primar, în cazul în care persoana dată este aleasă şi validată; 

h) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate anterior – pentru persoa-
nele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral; 

i) simbolul electoral în variantă electronică şi pe hîrtie;
j) copia de pe actul de identitate al candidatului.
Reprezentanţii partidelor, ai altor organizaţii social-politice, ai blocurilor electorale şi candidaţii independenţi 

depun actele necesare pentru înregistrare doar după ce Comisia Electorală Centrală şi consiliile electorale de cir-
cumscripţie respective fac publică informaţia privind locul (biroul) şi timpul primirii documentelor. Această informaţie 
este dată publicităţii în termen de două zile de la începerea perioadei de desemnare a candidaţilor. Intervalul de 
timp dintre momentul adoptării hotărîrii de stabilire a locului şi timpului primirii documentelor şi ora stabilită pentru 
primirea documentelor trebuie să fie de cel puţin 24 de ore. În cazul în care reprezentanţi ai mai multor partide, mai 
multor organizaţii social-politice, ai mai multor blocuri electorale sau dacă mai mulţi candidaţi independenţi depun în 
acelaşi timp toate documentele necesare la biroul desemnat pentru înregistrare, ordinea de primire a documentelor 
se stabileşte prin tragere la sorţi, conform regulamentului elaborat de Comisia Electorală Centrală şi publicat în Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Organul electoral efectuează înregistrarea sau refuză înregistrarea candidaţilor desemnaţi în alegeri în decursul 
a şapte zile de la data primirii actelor enumerate la art. 44 alin. (1) din Codul electoral. 

În cadrul aceloraşi alegeri, o persoană poate candida la mai multe funcţii elective doar din partea unui singur 
partid sau bloc electoral. Candidaţii desemnaţi în alegeri nu pot fi angajaţi şi nu pot desfăşura activităţi în cadrul nici 
unui consiliu sau birou electoral pe durata alegerilor în cauză. Organul electoral le va elibera candidaţilor înregistraţi 
legitimaţii de candidaţi în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de trei zile de la data înregistrării. 

Organul electoral va da publicităţii în mijloacele de informare în masă finanţate de la buget hotărîrile sale privind 
înregistrarea candidaţilor independenţi sau a listei lor de candidaţi. După expirarea termenului prevăzut pentru înre-
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gistrarea candidaţilor, organul electoral publică integral lista candidaţilor pe care i-a înregistrat, indicînd în aceasta 
numele, prenumele, anul naşterii, domiciliul, apartenenţa politică, profesia (ocupaţia) candidaţilor, precum şi denu-
mirea partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral care i-a desemnat. Listele de candidaţi vor 
fi disponibile pentru consultare la fiecare secţie de votare. 

Conform art. 48 Cod Electoral, modelul şi textul buletinului de vot pentru alegerea Parlamentului şi Preşedintelui 
Republicii Moldova se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale. Modelul buletinului de vot pentru alegerile 
locale se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, iar textul se aprobă prin hotărîre a consiliului electoral de cir-
cumscripţie respectiv. Buletinul de vot se divizează în patrulatere, corespunzător numărului de concurenţi electorali 
care participă la alegeri. Dimensiunile patrulaterului trebuie să fie suficiente pentru a cuprinde numele şi prenumele 
candidatului, denumirea partidului, altei organizaţii social-politice, blocului electoral care a înaintat lista de candidaţi 
sau candidatul respectiv, semnul sau simbolul electoral al concurentului electoral, la dorinţa acestuia. Nu se admite 
identitatea de semne sau de simboluri electorale. Concurenţii electorali se înscriu în buletine în ordinea rezultată 
din tragerea la sorţi efectuată zilnic de către organul electoral respectiv. În patrulater, în partea stîngă, se imprimă 
semnul sau simbolul concurentului electoral care a înaintat lista de candidaţi sau candidatul respectiv ori semnul 
electoral al candidatului independent, la dorinţa acestuia. Semnele şi simbolurile electorale sunt prezentate orga-
nului electoral respectiv odată cu documentele pentru înregistrarea concurenţilor electorali. În fiecare patrulater, în 
partea dreaptă, la o distanţă egală de latura de sus şi cea de jos, se imprimă un cerc cu diametrul de 15 mm, în care 
alegătorul aplică ştampila cu inscripţia «Votat» dacă îşi dă votul pentru concurentul electoral respectiv. Buletinele de 
vot se întocmesc în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. 
În cazul efectuării concomitente a cîtorva tipuri de alegeri, buletinele de vot trebuie să se deosebească după culoare. 

 În conformitate cu prevederile art. 49 din Codul Electoral, buletinele de vot se tipăresc conform instrucţiunilor 
organelor electorale. Membrii Comisiei Electorale Centrale sunt obligaţi să asiste, iar reprezentanţii concurenţilor 
electorali pot să asiste la confecţionarea matriţei buletinului de vot, la tipărirea buletinelor de vot, precum şi la lichi-
darea matriţei. Buletinele de vot se tipăresc pe hîrtie opacă (mată), cel tîrziu cu trei zile înainte de ziua alegerilor 
într-o cantitate corespunzătoare numărului de alegători. Pe fiecare buletin se aplică două numere, care corespund 
numărului de ordine al circumscripţiei şi numărului de ordine al secţiei de votare respective. După tipărire, buletinele 
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de vot se pliază astfel ca partea pe care alegătorul aplică ştampila „Votat” să nu fie vizibilă. Buletinele de vot tipărite 
se păstrează la consiliul electoral de circumscripţie şi se remit în ajunul alegerilor biroului electoral al secţiei de vo-
tare în baza unui act de predare. Birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova 
Comisia Electorală Centrală le expediază buletinele de vot cu cel puţin 3 zile înainte de ziua alegerilor, pornind de 
la numărul estimativ de alegători stabilit în baza informaţiei prezentate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene şi a celei acumulate de Comisia Electorală Centrală, dar nu mai mult de 3000 de buletine de vot pentru 
fiecare secţie de votare. Localul în care se păstrează buletinele de vot este păzit de poliţie. Au acces la buletinele de 
vot numai preşedintele consiliului electoral de circumscripţie respectiv sau preşedintele biroului electoral al secţiei 
de votare respectiv, însoţit de cel puţin doi membri ai consiliului sau biroului. Reprezentanţii concurenţilor electorali, 
precum şi alegătorii au dreptul să ia cunoştinţă de modelele buletinelor de vot la biroul electoral respectiv. În cadrul 
alegerilor parlamentare şi prezidenţiale, buletinele de vot vor fi expediate consiliilor electorale de circumscripţie de 
către Comisia Electorală Centrală cel tîrziu cu două zile înainte de ziua alegerilor. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

12.16. Contestaţii privind 
interzicerea subvenţionării 
din străinătate.

•	hotărîrea Consiliului Electoral de Cir-
cumscripţie Electorală Chişinău privind 
examinarea contestaţiei;
•	descrierea faptelor invocate ca presu-
puse încălcări, probele, temeiul legal, 
cerinţele contestatarului, semnătura şi 
datele de identitate ale persoanei care 
depune contestaţia.

•	articolele 36, 65 alin. (5), 69 din 
Codul electoral;
•	Regulamentul cu privire la activi-
tatea Comisiei Electorale Centrale 
nr. 137 aprobat de Comisia Electo-
rală Centrală la data de 14 februarie 
2006;
•	Legea nr. 793 din 10 februarie 
2000 a contenciosului administrativ.
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Notă:
În conformitate cu art. 65 din Codul Electoral, alegătorii şi concurenţii electorali pot contesta acţiunile/inacţiu-

nile şi hotărîrile consiliilor şi birourilor electorale şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali. Depunerea cererii 
în instanţa de judecată trebuie precedată de contestarea prealabilă în faţa organului electoral ierarhic superior 
organului al cărui act se contestă, cu excepţia contestaţiilor care se referă la exercitarea dreptului la vot sau la ad-
ministrarea alegerilor depuse la biroul electoral în ziua alegerilor. Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor se examinează de către organele electorale, respectîndu-se ierarhia acestora. Procedura detaliată de 
examinare a contestaţiilor în perioada electorală se aprobă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale. (3) Con-
testaţiile privind reflectarea campaniei electorale de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova se 
examinează de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în conformitate cu prevederile Codului audiovizua-
lului al Republicii Moldova, iar contestaţiile ce vizează mijloacele de informare în masă scrise se examinează de 
către instanţa de judecată. Deciziile organelor electorale şi ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului asupra 
contestaţiilor pot fi atacate în instanţa de judecată. Contestaţia va conţine descrierea faptelor invocate ca presu-
puse încălcări, probele, temeiul legal, cerinţele contestatarului, semnătura şi datele de identitate ale persoanei 
care o depune. În cazul contestaţiilor privind hotărîrile organelor electorale, sarcina probării legalităţii le revine 
acestor organe. Contestaţiile privind finanţarea campaniilor electorale se adresează Comisiei Electorale Centrale, 
în cazul partidelor politice, blocurilor electorale şi candidaţilor independenţi în alegerile parlamentare şi preziden-
ţiale, sau consiliilor electorale de circumscripţie, în cazul candidaţilor independenţi în alegerile locale. Examinarea 
contestaţiilor privind finanţarea campaniilor electorale ale partidelor politice nu se supune termenelor de prescrip-
ţie prevăzute de articolele 66-68 din Codul electoral.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

12.17. Contestaţii privind 
restricţiile drepturilor electorale 
în baza art. 3 din Protocolul nr. 
1 la Convenţie.

•	 probele care confirmă că exercita-
rea drepturilor şi libertăţilor recunos-
cute de Convenţia Europeană pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi a Li-
bertăţilor Fundamentale nu sunt asi-
gurate în mod nediscriminatoriu.

•	Convenţia Europeană cu privire la 
cetăţenie din 6 noiembrie 1997, în vi-
goare pentru Republica Moldova din 1 
martie 2000;
•	art. 18 din Constituţia Republicii Mol-
dova;
•	Legea cu privire la cetăţenie nr. 1024 
din 2 iunie 2000;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului: Sejdic şi 
Finci v. Bosnia şi Herzegovina [MC], 
22 decembrie 2009; Tănase v. Moldo-
va [MC], 27 aprilie 2010; Pilav v. Bos-
nia şi Herzegovina, 9 iunie 2016.

Notă:
Comisia de la Veneţia a adoptat Codul bunelor practice în materie electorală. Potrivit Convenţiei Europene cu 

privire la cetăţenie, persoanele care deţin dublă cetăţenie trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi electorale ca 
şi alţi cetăţeni. Stabilitatea dreptului este un element important al credibilităţii procesului electoral şi este esenţială 
pentru consolidarea democraţiei. Prin urmare, modificarea frecventă a normelor sau caracterul lor complex pot 
dezorienta alegătorul. Alegătorul poate conchide, în mod corect sau incorect, că dreptul electoral este doar un in-
strument cu care operează cei care sunt la putere şi că votul alegătorului nu mai este elementul esenţial care decide 
rezultatul scrutinului. 
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În practică, totuşi, trebuie garantată nu atît stabilitatea principiilor fundamentale (este puţin probabilă contestarea 
lor în mod serios), cît stabilitatea unor reguli mai speciale ale dreptului electoral, în special a celor care reglementea-
ză sistemul electoral propriu-zis, componenţa comisiilor electorale şi constituirea teritorială a circumscripţiilor. Aceste 
trei elemente sunt frecvent – corect sau incorect – considerate a fi factori decisivi pentru determinarea rezultatelor 
scrutinului. din acest motiv, trebuie evitate nu doar manipulările în favoarea partidului la putere, ci înseşi tentative-
le de manipulare. Este necesar să se evite modificarea frecventă a sistemelor electorale sau cu puţin timp (cu cel 
puţin un an) înainte de alegeri. Chiar în absenţa unei intenţii de manipulare, modificările pot fi dictate de interesele 
iminente ale partidului politic.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material rele-
vant:

12.18. Contestaţii privind 
corectitudinea întocmirii listelor 
electorale:
- neincluderea alegătorului în 
lista electorală;
- excluderea alegătorului din lista 
electorală;
- alte incorectitudini legate de 
listele electorale.

•	 actul administrativ contestat;
•	 lista electorală;
•	 actul de identitate al alegătorului;
•	 actele care confirmă reşedinţa 
alegătorului;
•	 datele prezentate de către co-
mandanţii unităţilor militare pe al 
căror teritoriu domiciliază alegătorii;
•	 datele prezentate de către con-
ducătorii instituţiilor medicale, cura-
tive, sanatoriilor, caselor de odihnă;
•	 certificatul privind dreptul de vot.

•	Codul electoral;
•	Codului audiovizualului;
•	Legea contenciosului administrativ 
nr. 793 din 10 februarie 2000;
•	Legea privind privind administraţia 
publică locală nr. 436 din 28 decem-
brie 2006;
•	Legea privind statutul alesului local 
nr. 768 din 2 februarie 2000;
•	Legea despre statutul deputatului 
în Parlament nr. 39 din 7 aprilie 1994;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului: Podkol-
zina v. Letonia, 9 aprilie 2002; 
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12.19. Contestaţii candidaţilor 
electorali:
- privind anularea înregistrării 
candidatului electoral (alegeri locale, 
- parlamentare, prezidenţiale) din 
cauza încălcării legislaţiei electorale 
- sau din cauza incompatibilităţii 
funcţiei;
- privind refuzul înregistrării 
- concurentului electoral sau a 
- listei de candidaţi (din cauza 
- numărului insuficient de 
- semnături sau din cauza semnă-
turilor false in lista de subscripţie);
- privind refuzul înregistrării 
candidatului independent.

•	 actul administrativ contestat;
•	 actele care confirmă încălcarea 
legislaţiei electorale de către candi-
datul electoral;
•	 actele care confirmă incompatibi-
litatea candidatului electoral;
•	 listele de subscripţie.

Kovach v. Ucraina, 7 februarie 2008; 
Grosaru v. România, 2 martie 2010; 
Namat Aliyev v. Azerbaijan, 8 aprilie 
2010; Partidul Comunist din Rusia şi 
alţii v. Rusia, 19 iunie 2012; 

12.20. Confirmarea legalităţii 
alegerilor locale, validarea 
mandatelor, confirmarea listelor 
candidaţilor supleanţi.

•	buletinele de vot valabile; 
•	cîte un exemplar al proceselor-ver-
bale privind rezultatele alegerilor şi 
al rapoartelor consiliilor electorale 
de circumscripţie şi ale birourilor 
electorale ale secţiilor de votare;
•	formularul special de numărare a 
voturilor;
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•	toate contestaţiile, însoţite de 
hotărîrile adoptate şi nota informa-
tivă cu privire la soluţionarea lor;
•	în cazul alegerilor locale generale 
– listele consilierilor aleşi, listele 
candidaţilor supleanţi, şirurile 
descrescătoare pentru fiecare 
circumscripţie electorală;
•	buletinele de vot nevalabile şi anu-
late;
•	consimţămîntul scris al candidatului.

Notă:
Litigiile electorale se deosebesc după obiectul examinării instanţelor de judecată. Ele însă pot fi clasificate felul 

umător:
- litigiile electorale privind corectitudinea listelor electorale;
- litigiile electorale privind înregistrarea/anularea candidatului electoral;
- litigiile privind reflectarea campaniei electorale;
- confirmarea sau infirmarea legalităţii alegerilor locale şi validarea mandatelor consilierilor şi primarilor aleşi, 

precum şi confirmarea listelor candidaţilor supleanţi (art.135 alin.(3) din Codul electoral);
- litigiile electorale privind contestarea deciziei consiliului local şi a autorităţii reprezentative a unităţii administrativ-te-

ritoriale cu statut special privind desfăşurarea referendumului local pentru revocarea primarului sau refuzul de a o emite;
- litigiile electorale privind refuzul stabilirii datei referendumului local;
- litigiile electorale privind refuzul de a înregistra grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului local 

privind revocarea primarului;
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- confirmarea sau infirmarea legalităţii efectuării referendumului local şi rezultatele acestuia;
- litigiile electorale privind contestarea actelor Comisiei Electorale Centrale şi ale Consiliului Coordonator al Au-

diovizualului cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
- litigiile electorale privind contestarea actelor (hotărîrilor) Comisiei Electorale Centrale şi ale Consiliului Coordo-

nator al Audiovizualului în cazul adoptării unor decizii noi în baza cererii prealabile a persoanei interesate.
Pot fi supuse controlului legalităţii, în contenciosul administrativ, actele administrative (deciziile, hotărîrile, acţiu-

nile, inacţiunile) adoptate/îndeplinite/neîndeplinite de către organele electorale (Comisia Electorala Centrală şi orga-
nele electorale inferioare – birourile electorale, consiliile electorale), cu caracter individual sau normativ – articolele 
18 alin. (3), 65, 68 din Codul electoral. 

De asemenea, pot fi contestate în contencios administrativ acţiunile concurenţilor electorali, ale Consiliului Coor-
donator al Audiovizualului, ale radiodifuzorilor şi ale mijloacelor de informare în masă privind reflectarea campaniei 
electorale – art. 65 din Codul electoral.

Obiectul examinării instanţelor de judecată îl pot face nu doar contestaţiile privind controlul legalităţii actelor 
administrative menţionate supra. Instanţele de judecată pot fi sesizate să se pronunţe cu privire la confirmarea lega-
lităţii alegerilor locale şi validarea mandatelor, precum şi confirmarea rezultatelor referendumului local. 

Poate avea calitatea de reclamant în litigiile electorale orice persoană interesată care consideră că i-a fost lezat 
un drept sau un interes legitim. Astfel, pot fi subiecţi cu drept de sesizare, în dependenţă de obiectul litigiului: alegă-
torii, candidaţii electorali, consiliile electorale de circumscripţie.

Pot avea calitatea de pîrîţi: 
- organele electorale (Comisia Electorala Centrală şi organele electorale inferioare – birourile electorale sau 

consiliile electorale), în dependenţă de organul electoral al cărui act sau acţiune/inacţiune se contestă; 
- candidaţii electorali şi/sau partidul ale cărui liste de candidaţi au fost înregistrate; 
- consiliul local sau organul reprezentativ al unităţii administrativ-teritoriale; 
- primarul unităţii administrativ teritoriale a cărui revocare se solicită prin referendum, în cazul în care se contestă 

hotărîrea privind desfăşurarea referendumului local pentru revocarea primarului sau refuzul de a-l elibera;
- Consiliului Coordonator al Audiovizualului, radiodifuzorii, mijloacele de informare în masă.
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În sensul articolelor 66 şi 67 alin. (1) din Codul electoral, reclamantul poate contesta hotărîrea organului electoral 
care a examinat cererea prealabilă în termen de trei zile calendaristice de la data adoptării hotărîrii respective sau 
în tot atîtea zile de la data expirării termenului de examinare a cererii prealabile. Hotărîrile organelor electorale cu 
caracter normativ pot fi contestate atît timp cît produc efecte juridice.

Cererea de chemare în judecată cu privire la anularea înregistrării concurentului electoral se examinează în ter-
men de cinci zile, dar nu mai tîrziu de ziua anterioară alegerilor – art. 26 lit. p) din Codul electoral, iar în cazul în care 
pe rolul instanţei se află mai multe litigii, cele care se referă la înregistrarea sau anularea înregistrării concurentului 
electoral şi la corectitudinea întocmirii listelor electorale se examinează în mod prioritar – art. 67 alin. (2) din Codul 
electoral.

Astfel, conform prevederilor art. 67 alin. (2) din Codul electoral, cererile de chemare în judecată privind acţiunile 
(inacţiunile) concurenţilor electorali şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale din perioada electorală se examinează 
în termen de cinci zile calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor, iar cererile de chemare 
în judecată privind acţiunile şi hotărîrile consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor secţiilor de votare se 
examinează în termen de trei zile calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor.

Ţinînd cont de termenele restrînse de examinare a litigiilor electorale, judecătorul decide asupra admisibilităţii 
cererii de chemare în judecată în ziua depunerii ei. Tot în această zi, pîrîtului i se oferă copia cererii şi a actelor 
anexate la cererea reclamantului, iar în caz de imposibilitate – a doua zi, cu excepţia cazurilor în care cauza se 
examinează în ziua admiterii cererii. În sensul art. 67 din Codul electoral, părţile sunt chemate la prima înfăţişare, de 
regulă, în ziua fixată pentru dezbaterile judiciare.

Conform art. 135 alin. (2) din Codul electoral, în termen de 10 zile de la data primirii rapoartelor consiliilor elec-
torale de circumscripţie şi a documentelor relevante, instanţa judecătorească confirmă sau infirmă printr-o hotărîre 
legalitatea alegerilor din fiecare circumscripţie electorală şi transmite, în termen de 24 de ore după adoptarea hotărî-
rii, cîte o copie a acesteia către Comisia Electorală Centrală şi consiliile electorale de circumscripţie respective, care 
publică rezultatele definitive.

În termen de 10 zile de la data primirii raportului privind efectuarea referendumului, la care se anexează procese-
le-verbale ale consiliului electoral de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi toate 
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contestaţiile, însoţite de note cu privire la modul de soluţionare a lor, instanţa de contencios administrativ din raza 
consiliului electoral de circumscripţie confirmă sau infirmă legalitatea efectuării referendumului local şi rezultatele 
acestuia.

Art. 18 alin. (4) din Codul electoral reglementează publicarea hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale, în termen 
de 24 de ore de la adoptare, pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi, în termen de 5 zile, în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. Art. 28 alin. (1) din Legea contenciosul administrativ prevede că hotărîrea 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 hotărîrea irevocabilă asupra excepţiei de 
ilegalitate se publică în acelaşi surse.

Art. 65 din Codul electoral condiţionează soluţionarea litigiilor electorale de către instanţele de contencios admi-
nistrativ, printr-o procedură prealabilă, care se realizează în faţa organelor electorale ierarhic superioare. 

În sensul art. 66 alin. (1) din Codul electoral, litigiile împotriva concurentului electoral trebuie să parcurgă calea 
prealabilă, cale extrajudiciară, prin înaintarea contestaţiei la Comisia Electorală Centrală sau, după caz, la consiliul 
electoral. 

Conform art. 65 alin. (3) din Codul electoral, actele radiodifuzorilor (în sensul Codului audiovizualului al Republicii 
Moldova, aprobat prin Legea nr. 260 din 27 iulie 2006) aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova cu privire la reflectarea 
campaniei electorale pot fi contestate printr-o cerere prealabilă în faţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului, iar 
actele mijloacelor de informare în masă scrise – direct în instanţa de contencios administrativ. 

Actele Comisiei Electorale Centrale şi ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor se contestă în instanţa de contencios administrativ fără respectarea procedurii prealabile – 
art. 66 alin. (3) şi art. 65 alin. (4) din Codul electoral.

Şi la depunerea contestaţiilor legate de listele electorale (neincluderea sau excluderea alegătorului din lista 
electorală, refuzul de corectare sau includere în lista electorală, precum şi alte incorectitudini din listele electorale) 
trebuie respectată procedura prealabilă (art. 40 din Codul electoral).

Cererea de chemare în judecată în cazul litigiilor electorale trebuie să respecte condiţiile articolelor 166 şi 167 
din Codul de procedură civilă.
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Judecătoriile sunt competente să judece contestaţiile ce vizează acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali; 
contestaţiile cu privire la reflectarea campaniei electorale de către mijloacele de informare în masă scrise. 

De asemenea, instanţele de judecatăconfirmă sau infirmă legalitatea alegerilor locale şi validează mandatele 
consilierilor şi ale primarilor aleşi, confirmă lista candidaţilor supleanţi – art. 135 alin. (3) Codul electoral – şi confirmă 
rezultatele referendumului local.

Trebuie menţionat că hotărîrea instanţei judecătoreşti poate fi atacată în ordinea prevăzută de Codul de proce-
dură civilă (cu apel şi recurs) în cazul în care hotărîrile sunt pronunţate de către judecătorii sau doar cu recurs, cînd 
instanţa care a judecat litigiul este Curtea de Apel.

Termenul în care se va contesta hotărîrea judecătorească va fi de 3 zile de la data pronunţării, indiferent de calea 
de atac. 
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§13. CAUZE CIVILE CARE DECURG DIN RAPORTURILE FISCALE

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

13.1. Acţiuni de contestare a 
deciziilor organului fiscal şi 
a activităţilor funcţionarului 
fiscal privind executarea 
silită a obligaţiei fiscale.

•	 actul contestat – hotărîrea pri-
vind executarea silită a obligaţiei 
fiscale;
•	 actele întocmite în procesul des-
făşurării licitaţiei;
•	 actele şi probele acţiunilor întoc-
mite/efectuate în procesul de se-
chestrare a bunurilor;
•	 actele şi probele acţiunilor întoc-
mite/efectuate în procesul de ridica-
re a mijloacelor băneşti în numerar.

•	Codul fiscal nr.1163 din 24 aprilie 1997; 
•	Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380 din 
20 noiembrie 1997; 
•	Legea fondului rutier nr. 720 din 2 februarie 
1996;
•	Legea cu privire la patenta de întreprinzător 
nr. 93 din 15 iulie 1998;
•	Legile anuale ale bugetelor de stat şi asigu-
rărilor sociale; 
•	Legea contabilităţii nr. 113 din 27 aprilie 
2007; 
•	Legea cu privire la Centrul Naţional Antico-
rupţie nr. 1104 din 6 iunie 2002;
•	Legea privind sistemul public de asigurări 
sociale nr. 489 din 8 iulie 1999; 
•	Legea cu privire la asigurarea obligatorie de 
asistenţă medicală nr. 1585 din 27 februarie 
1998; 
•	Legea cu privire la mărimea, modul şi ter-
menele de achitare a primelor de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593 din 
26 decembrie 2002;

13.2. Acţiuni de contestare 
a deciziilor organelor de 
inspectare financiară/control 
financiar şi ale organelor 
fiscale întocmite/întreprinse 
în cadrul controlului fiscal.

-  actul contestat;
-  actul de control întocmit;
-  prescripţia emisă;
-  decizia de iniţiere a controlului;
-  documentele primare si confir-
mative (facturile fiscale, de expe-
diţie, bonurile de plată, bonurile de 
casă, dispoziţiile de plată);
-  rapoartele financiare şi de audit.
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•	Legea contenciosului administrativ nr. 793 
din 10 februarie 2000; 
•	Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea unor 
regulamente cu privire la modalităţile efectu-
ării amnistiei fiscale nr. 638 din 8 iunie 2007;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 287 din 11 martie 
2008 pentru aprobarea Regulamentului pri-
vind restituirea taxei pe valoarea adăugată; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianua-
rie 2008 cu privire la aprobarea unor regula-
mente;
•	Instrucţiunea privind completarea formula-
rului tipizat de document primar cu regim spe-
cial al facturii fiscale pentru livrările de mărfuri 
şi servicii impozabile cu TVA, aprobată prin 
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 32 din 11 
martie 2002;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene 
a Drepturilor Omului: Bendenoun v. Franţa, 
24 februarie 1994; Gasus Dosier- und För-
dertechnik GmbH v. Olanda, 23 februarie 
1995; National and Provincial Building So-
ciety, Leeds Permanent Building Society and 
Yorkshire Building Society v. Regatul Unit, 23 
octombrie 1997; 
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J.J. v. Olanda, 27 martie 1998; Keslassy v. 
Franţa (dec.), 8 ianuarie 2002; S.A. Dange-
ville v. Franţa, 16 aprilie 2002; Janosevic v. 
Suedia şi Västberga Taxi Aktiebolag şi Vu-
lic v. Suedia, 23 iulie 2002; Eko-Elda AVEE 
v. Grecia, 9 martie 2006; Jussila v. Finlanda 
[MC], 23 noiembrie 2006; Intersplav v. Ucrai-
na, 9 ianuarie 2007; Imbert de Trémiolles v. 
Franţa (dec.), 4 ianuarie 2008; André şi alţii v. 
Franţa, 24 iulie 2008; Bulves AD v. Bulgaria, 
22 ianuarie 2009; Ruotsalainen v. Finlanda, 
16 iunie 2009 ; OAO Neftyanaya Kompaniya 
YUKOS v. Rusia, 20 septembrie 2011; Bernh 
Larsen Holding AS şi alţii v. Norvegia, 14 
martie 2013; Shibendra Dev v. Suedia (dec.), 
21 octombrie 2014; G.S.B. v. Elveţia, 22 de-
cembrie 2015; K.S. şi M.S. v. Germania, 6 oc-
tombrie 2006.

Notă:
Se disting două categorii de litigii în domeniul fiscal: 
- litigii care rezultă din acţiunile de contestare a deciziilor organului fiscal şi a activităţilor funcţionarului fiscal 

privind executarea silită a obligaţiei fiscale;
- litigii care rezultă din acţiunile de contestare a deciziilor organelor de inspecţie financiară/control financiar şi ale 

organelor fiscale întocmite/întreprinse în cadrul controlului fiscal. 
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Acţiunile de contestare a deciziilor organului fiscal şi acţiunilor funcţionarului fiscal privind executarea 
silită a obligaţiei fiscale:

Contestarea deciziilor organului fiscal şi a acţiunilor funcţionarului fiscal privind executarea silită a obligaţiei fis-
cale se efectuează conform regulilor generale de contestare prevăzute de Codul fiscal. 

Obiect: contestarea decizilor organului fiscal şi a acţiunilor funcţionarului fiscal privind executarea silită a obliga-
ţiei fiscale poate include contestarea deciziei de executare silită, contestarea rezultatelor licitaţiei din motivul încălcă-
rii procedurii de înscriere sau de desfăşurare a acesteia, contestarea modului de desfăşurare a licitaţiei, contestarea 
acţiunilor concrete săvîrşite de funcţionarul fiscal la aplicarea procedurilor de executare silită etc.

Subiecte: numai persoanele care cad sub incidenţa executării silite a obligaţiilor fiscale.
Termen: contestaţia împotriva deciziei organului fiscal şi a acţiunilor funcţionarului fiscal privind executarea si-

lită a obligaţiei fiscale se depune în decursul a 10 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei sau de la data săvîrşirii 
acţiunilor contestate. Termenul de contestare în acest caz diferă de termenul general de contestare de 30 de zile. 

Procedură: contestaţia se depune, conform regulilor generale de contestare, la organul fiscal care a emis de-
cizia contestată sau la organul fiscal al cărui funcţionar a săvîrşit acţiunile contestate. Depunerea contestaţiei la 
organul fiscal nu sistează executarea silită a obligaţiei fiscale, cu excepţia comercializării bunurilor sechestrate.

În acest caz, acţiunile legate de comercializarea bunurilor se suspendă pînă la soluţionarea, printr-o decizie a or-
ganului fiscal sau, după caz, printr-o hotărîre judecătorească, a contestaţiei depuse. Dacă fost respectată procedura 
prealabilă de contestare a actului, decizia organului fiscal şi acţiunea funcţionarului fiscal pot fi atacate, în modul 
stabilit de legislaţie, şi în faţa instanţei judecătoreşti de contencios administrativ.

Acţiunile de contestare a deciziilor organelor de inspecţie financiară/control financiar şi ale organelor 
fiscale întocmite/întreprinse în cadrul controlului fiscal: 

Obiect: pot fi contestate actele de sancţionare economică şi fiscală întocmite de organele abilitate (Serviciul 
Fiscal de Stat, Centrul Naţional Anticorupţie 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. Procesele-verbale şi actele (rapoartele) întocmite în baza controlului efectuat constituie acte prepara-
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torii, care pot fi contestate în instanţa 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 contencios administrativ. În cazul în care prin actul de control sau prin procesul-verbal s-a constatat o 
contravenţie, fiind aplicată o sancţiune contravenţională, actul poate fi contestat conform legislaţiei contravenţionale. 
Pot fi contestate în instanţa de judecată doar actele care produc efecte juridice.

Actele de control constatatoare de circumstanţe nu pot fi supuse contestării separate în faţa instanţei de judecată.
De asemenea pot fi contestate în instanţa de judecată şi acţiunile funcţionarului fiscal.
Subiecte: orice persoană fizică sau juridică, rezident sau nerezident, vizată de decizia adoptată.
Termen: termenul de contestare a deciziilor este de 30 zile din momentul cînd a fost adoptată decizia prin care 

a fost respinsă contestaţia de către organul emitent sau ierarhic superior.
Procedură: acţiunile se judecă în procedura contenciosului administrativ. 
Este esenţial să se verifice de către instanţele de judecată existenţa deciziei privind efectuarea controlului fiscal 

la faţa locului.
Controlul fiscal la faţa locului se poate efectua prin: verificarea faptică – art. 217 din Codul fiscal, verificarea 

documentară – art. 218 din Codul fiscal, verificarea totală – art. 219 din Codul fiscal; verificarea parţială – art. 220 
din Codul fiscal; verificarea tematică – art. 221 din Codul fiscal; verificarea operativă – art. 222 din Codul fiscal; 
verificarea prin contrapunere – art. 223 din Codul fiscal; cumpărătura de control – art. 224 din Codul fiscal. În cazul 
efectuării controlului fiscal la faţa locului prin metoda cumpărăturii de control, contribuabilul va fi informat despre 
aplicarea cumpărăturii de control după efectuarea acesteia. În toate celelalte cazuri, decizia privind efectuarea con-
trolului trebuie să-i fie prezentată contribuabilului înainte de începerea efectuării controlului.

Instanţa de judecată apreciază legalitatea deciziei contestate la momentul adoptării acesteia.
Conform prevederilor art. 8 alin. (l) lit.g) din Codul fiscal, contribuabilul este în drept să conteste, în modul stabilit 

de legislaţie, deciziile, acţiunile sau inacţiunile organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi ale persoanelor cu 
funcţii de răspundere ale acestora.

Procedura contestării acţiunilor şi actelor de control fiscal include:
- prezentarea dezacordului în privinţa actului de control fiscal;
- contestarea deciziilor emise în baza actelor de control fiscal.
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Prezentarea dezacordului în privinţa actului de control fiscal reprezintă o contestare a acţiunilor de control efec-
tuate de către funcţionarul fiscal. În caz de dezacord cu faptele indicate şi constatate în actul de control fiscal, 
contribuabilul este obligat să-şi prezinte în scris argumentele, în termen de pînă la 15 zile calendaristice, anexînd 
documentele pe care se fundamentează dezacordul. Termenul de 15 zile calendaristice începe a curge de la data la 
care contribuabilul a semnat efectiv actul de control fiscal.

Dezacordul se prezintă şi se depune la organul fiscal teritorial care a efectuat controlul şi, respectiv, a întocmit 
actul de control – art. 267 din Codul fiscal.

Conform prevederilor art. 246 alin. (l) din Codul fiscal, cazul de încălcare fiscală reflectat în actul de control fiscal 
se examinează dе către organul fiscal în termen de 15 zile de la data:

a) prezentării dezacordului – dacă a fost prezentat la timp;
b) expirării termenului de prezentare a dezacordului – dacă nu a fost prezentat sau dacă acesta a fost prezentat 

cu întîrziere.
Pentru că norma de la art. 246 alin. (l) din Codul fiscal este imperativă, respectarea de către organul fiscal a ter-

menului de 15 zile pentru depunerea de către contribuabil a dezacordului este obligatorie, astfel încît organul fiscal 
nu poate, pînă la expirarea acestui termen – să emită o decizie de sancţionare pentru încălcările fiscale reflectate în 
actul de control fiscal, indiferent dacă contribuabilul a prezentat sau nu în termenul de 15 zile acest dezacord.

Prin decizia organului fiscal, termenul de 15 zile pentru examinare a cazului de încălcare fiscală poate fi prelungit 
cu 30 de zile:

- în cazul prezentării de către contribuabil a unor argumente întemeiate;
- în baza demersului argumentat, prezentat de persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală, prin care 

aceasta solicită amînarea examinării cazului.
Termenul de examinare poate fi prelungit atît la iniţiativa organului fiscal, cît şi la iniţiativa persoanei trase la răspun-

dere. În ambele cazuri, contribuabilului i se va comunica din timp, prin citaţie, data examinării cazului. Totodată, deoarece 
în ambele cazuri termenul de examinare a cazului de încălcare fiscală se prelungeşte „prin decizia organului fiscal”, con-
tribuabilul este în drept să solicite de la organul fiscal prezentarea deciziei în baza căreia a fost prelungit acest termen.

Persoana trasă la răspundere pentru încălcarea fiscală are dreptul să ia cunoştinţă de dosarul său, să dea 
explicaţii, să prezinte probe, să formuleze cereri, să conteste decizia asupra cazului de încălcare fiscală. Ea poate 
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beneficia de asistenţa unui avocat căruia îi încredinţează exercitarea drepturilor menţionate în numele său.
Decizia asupra cazului de încălcare fiscală se pronunţă imediat după încheierea examinării lui, iar în decursul a 

trei zile de la emiterea ei, un exemplar al acesteia se înmînează sau se expediază recomandat contribuabilului – art. 
250 din Codul fiscal. Emiterea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală echivalează cu încheierea procedurii de 
control fiscal. Dacă în procesul examinării cazurilor de încălcare fiscală au apărut indicii de comitere a unor infracţi-
uni, materialele se transmit către organele de urmărire penală competente. Conform dispoziţiilor art. 252 din Codul 
fiscal, persoana vizată de decizia asupra cazului de încălcare fiscală urmează să o examineze în termen de 30 de 
zile din data pronunţării. În această perioadă nu se suspendă calcularea majorării de întîrziere.

După expirarea termenului de 30 de zile, dacă nu a fost executata benevol sau nu a fost constituit gajul legal, 
decizia asupra cazului de încălcare fiscală este executată silit de către organul fiscal.

Contestarea deciziilor emise în baza actelor de control fiscal:
Decizia organului fiscal sau acţiunea funcţionarului fiscal poate fi contestată numai de persoana vizată de deci-

zie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea – art. 267 din Codul fiscal, sau de către reprezentantul acesteia.
Conform art. 268 alin. (l) din Codul fiscal, contestaţia împotriva deciziei organului fiscal sau a acţiunii funcţio-

narului fiscal poate fi depusă de către contribuabil sau, date fiind prevederile art. 129 pct. (5) din Codul fiscal, de 
reprezentantul său, în decursul a 30 de zile de la data recepţionării acesteia. În cazul nerespectării acestui termen 
din motive întemeiate, persoana vizată de decizie sau persoana împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea poate fi 
repusă în termen, la cerere, de către organul fiscal competent să examineze contestaţia. Contestaţia depusă după 
expirarea termenului indicat sau cea ale cărei motive de nerespectare a termenului sunt considerate neîntemeiate 
nu este examinată şi se restituie reclamantului.

Contestaţia împotriva deciziei organului fiscal sau a acţiunii funcţionarului fiscal se depune la organul fiscal emi-
tent a deciziei sau al cărei funcţionar a întreprins acţiunea contestată – art. 269 alin. (1) din Codul fiscal.

Faptul contestării deciziei organului fiscal nu suspendă şi nu sistează executarea deciziei contestate.
Examinarea contestaţiei se efectuează, avînd în vedere prevederile art. 270 din Codul fiscal, de către organul 

fiscal competent în termen de 30 de zile de la data recepţionării (primirii) acesteia, cu excepţia cazurilor în care con-
ducerea acestuia emite o decizie cu privire la prelungirea termenului, fapt despre care este înştiinţat contribuabilul. 
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Termenul de prelungire nu va depăşi 30 de zile. Examinarea contestaţiei are loc cu participarea contribuabilului, cu 
citarea obligatorie a acestuia. În procesul examinării contestaţiei, contribuabilul are dreptul de a da explicaţii şi de 
a depune documente confirmatoare. Obligaţia de a dovedi incorectitudinea deciziei emise de organul fiscal este în 
sarcina contribuabilului.

După examinarea contestaţiei, conducerea organului fiscal emite o decizie, iar un exemplar al acesteia i se tri-
mite contribuabilului.

Conform prevederilor art. 271 din Codul fiscal, ca urmare a examinării contestaţiei împotriva deciziei organului 
fiscal, ultimul poate să emită una din următoarele decizii privind:

- respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei contestate;
- satisfacerea parţială a contestaţiei şi modificarea deciziei contestate;
- satisfacerea contestaţiei şi anularea deciziei contestate;
- suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat.
Pe marginea contestaţiei împotriva acţiunii funcţionarului fiscal, organul fiscal poate să emită o decizie privind 

respingerea contestaţiei sau privind tragerea la răspundere a funcţionarului fiscal în conformitate cu legislaţia, cu 
restabilirea drepturilor lezate ale persoanei care a contestat acţiunea funcţionarului fiscal.

În cazul în care contribuabilul nu este deacord cu decizia adoptată de către organul fiscal, o poate contesta la 
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau ataca în instanţa de judecată competentă. 

Depunerea contestaţiei împotriva deciziei organului fiscal emitent la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat nu 
exclude sesizarea în continuare a instanţei judecătoreşti competente – art. 269 alin. (2) din Codul fiscal.

Deciziile emise de organul fiscal sunt acte administartive fiscale, iar contestarea acestora în instanţa de judecată 
se va efectua conform procedurii contenciosului administarativ. Prin urmare, potrivit articolelor 267-273 din Codul 
fiscal, nerespectarea procedurii prealabile de contestare a actului administrativ fiscal constituie temei de restituire 
a cererii de chemare în judecată – art. 170 alin. (l) lit.a) din Codul de procedură civilă, iar dacă cererea este primită 
deja, instanţa trebuie să o scoată de pe rol, în temeiul art. 267 lit.a) din Codul de procedură civilă.

Conform dispoziţiilor din Capitolul 14, Titlul V din Codul fiscal, procedura de examinare a cazurilor de încălcare 
fiscală urmăreşte clarificarea promptă, multilaterală, exhaustivă şi obiectivă a circumstanţelor în care s-a produs în-
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călcarea, a cauzelor care au contribuit la comiterea acesteia, precum şi soluţionarea încălcării fiscale conform legis-
laţiei, cu restabilirea relaţiilor sociale afectate, cu educarea membrilor societăţii şi prevenirea unor astfel de încălcări.

Sarcina de examinare a încălcărilor fiscale îi revine persoanelor cu funcţii de conducere a organelor fiscale şi 
organelor Ministerului Afacerilor Interne, conform art. 241 din Codul fiscal.

Pot fi diferenţiate următoarele etape în cadrul procedurii de examinare a cazurilor de încălcare fiscală:
Etapa preliminară, care presupune clarificarea circumstanţelor cazului de încălcare fiscală. Aşadar, odată depis-

tată încălcarea fiscală de către persoana abilitată cu drept de examinare a încălcării fiscale, aceasta este obligată 
să clarifice existenţa încălcării, circumstanţele în care s-a produs şi dacă aceasta poartă elementele unei încălcări 
prevăzute de legislaţia fiscală – art. 247 din Codul fiscal.

Etapa de examinare, care presupune declanşarea procesului de examinare a faptei cu semne culpabile prevăzu-
tă de legislaţia fiscală. Această etapă întruneşte informarea părţilor implicate în realizarea faptei ilicite şi examinarea 
cauzei de încălcare fiscală. Autorităţile abilitate cu atribuţii de examinare a cauzei de încălcare fiscală vor înştiinţa în 
scris, prin citaţie, despre deschiderea unui dosar pe marginea cauzei date şi despre declanşarea procedurii de exa-
minare a cauzei de încălcare a legislaţiei fiscale, informînd despre data, locul şi ora examinării cazului. La rîndul său, 
persoana trasă la răspundere pentru încălcarea fiscală are dreptul să ia cunoştinţă de dosarul deschis, să dea expli-
caţii, să prezinte probe, să formuleze cereri şi să beneficieze de reprezentant şi asistenţă juridică, conform articolelor 
242-244 din Codul fiscal. Cauza respectivă poate fi examinată atît în prezenţa persoanei trase la răspundere pentru 
încălcarea legislaţiei fiscale, dacă s-a respectat procedura de înştiinţare a părţii, precum şi în lipsa acesteia, dacă 
există informaţii că ea a fost informată şi nu există niciun demers cu privire la amînarea soluţionării cauzei date – art. 
243 din Codul fiscal. Cauza de încălcare fiscală se va examina în termen de 15 zile din data prezentării dezacordului 
din partea persoanei trase la răspundere sau ca urmare a expirării termenului de prezentare a dezacordului. Totuşi, 
acest termen poate fi prelungit cu 30 zile, prin decizia organului abilitat cu examinarea cauzei respective, dacă per-
soana trasă la răspundere înaintează un demers argumentat – art. 246 din Codul fiscal. Legislaţia prevede anumite 
derogări de la termenele indicate, astfel încît, la solicitarea scrisă a contribuabilului cu menţiunea că este de acord 
cu rezultatele controlului fiscal, examinarea cauzei de încălcare fiscală poate fi efectuată fără respectarea termenu-
lui de prezentare a dezacordului, menţionat mai sus. Dacă în decursul examinării cauzei au fost constatate semne 
de infracţiune, cauza respectivă se va trimite la organele de urmărire penală competente – art. 251 din Codul fiscal.
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Etapa de soluţionare presupune formularea concluziei asupra încălcării fiscale ca rezultat al examinării cauzei 
de încălcare fiscală. Astfel, autorităţile abilitate cu examinarea cauzei de încalcare fiscală vor emite una din urmă-
toarele decizii, prevăzute de art. 249 din Codul fiscal: cu privire la aplicarea sancţiunii fiscale; cu privire la clasarea 
cauzei; cu privire la suspendarea cauzei şi efectuarea unui control fiscal repetat.

Decizia asupra cauzei examinate este pronunţată imediat după încheierea examinării cauzei, în decursul a trei 
zile după emiterea deciziei asupra cauzei de încălcare fiscală. Un exemplar al deciziei i se înmînează sau i se expe-
diază recomandat persoanei trase la răspundere – art. 250 din Codul fiscal.

Etapa de contestare presupune existenţa unui drept legal de atac al deciziei autorităţii care a soluţionat cauza de 
încălcare fiscală. Dreptul de contestare îl au doar persoanele vizate în decizia emisă, astfel încît acestea trebuie să 
demonstreze ilegalitatea actului emis. Contestaţiile se vor depune cu respectarea art. 268 din Codul fiscal, adica în 
decursul a 30 de zile de la data luării deciziei sau de la data efectuării acţiunii contestate, cu excepţia cazului de ne-
respectare întemeiată a acestui termen. Contestaţiile cu privire la executarea silită a obligaţiei fiscale se vor depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei sau a săvîrşirii acţiunilor contestate – art. 273 din Codul fiscal.

Decizia pe marginea contestaţiei cauzei de încălcare fiscală poate fi examinată de Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat sau atacată în instanţa de judecată – articolele 269 şi 274 din Codul fiscal. Examinarea contestaţiei se va 
efectua în termen de 30 de zile din data primirii cererii cu privire la contestaţie. Acest termen poate fi prelungit prin 
decizia autorităţii abilitate cu pînă la 30 de zile, persoana vizată fiindinfomată în acest sens. Examinarea contestaţiei 
va vea loc în baza aceleiaşi proceduri precum examinarea încălcării fiscale, conform art. 226 din Codul fiscal. Ca 
urmare a examinării, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este în drept să emită una din deciziile stabilite de art. 271 
din Codul fiscal, şi anume: respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei contestate; satisfacerea parţială şi modi-
ficarea deciziei contestate; satisfacerea contestaţiei şi anularea deciziei contestate; suspendarea executării deciziei 
contestate şi efectuarea unui control repetat.

Ca urmare a examinării contestaţiei, autoritatea abilitată îl poate trage la răspundere pe funcţionarul fiscal şi îl 
poate obliga la restabilirea drepturilor lezate ale persoanei care a contestat acţiunea acestuia. Pentru executarea 
deciziei, Insectoratul Fiscal Principal de Stat va trimite decizia luată către inspectoratul fiscal de stat teritorial, iar o 
copie de pe decizie va fi trimisă către persoana care a formulat contestaţia.
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§14. CAUZE CIVILE CARE REZULTĂ DIN DREPTUL VAMAL

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

14.1. Acţiuni de contestare a actelor 
administrative cu caracter normativ 
sau 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 sau la cercetarea 
contravenţiei. 

•	 actul contestat;
•	 actul de control întocmit;
•	 decizia de iniţiere a controlului;
•	 actele şi acţiunile întocmite/
efectuate în procesul de vamui-
re a bunurilor sau de exercitare 
a controlului vamal;
•	 documentele principale şi 
confirmative (facturi fiscale, de 
expediţie, bonuri de plata, bo-
nuri de casă, dispoziţii de plată, 
contracte de vînzare-cumpărare 
a mărfurilor supuse vămuirii).

•	 Constituţia Republicii Moldova;
•	 Codul vamal nr. 1149 din 20 iulie 
2000;
•	 Codul fiscal nr. 1163 din 24 aprilie 
1997;
•	 Codul contravenţional nr. 218 din 
24 octombrie 2008;
•	 Legea serviciului în organele va-
male nr. 1150 din 20 iulie 2000;
•	 Legea contenciosului administrativ 
nr. 793 din 10 februarie 2000;

14.2. Acţiuni privind contestarea actelor 
de sancţionare economică, a deciziei 
de aplicare a răspunderii materiale 
pentru contravenţia vamală prevăzută 
de art. 231 din Codul vamal, a actului 
constatator, a actului de inspecţie, 
a actului întocmit în cadrul auditului 
post-vămuire.

•	 actul contestat;
•	 actul de control întocmit (de-
cizia de regularizare, decizia de 
sancţionare economică, decizia 
de aplicare a răspunderii mate-
riale);
•	 decizia de iniţiere a controlu-
lui;

•	 Legea cu privire la tariful vamal nr. 
1380 din 20 noiembrie 1997;
•	 Legea cu privire la modul de intro-
ducere şi scoatere a bunurilor de pe 
teritoriul Republicii Moldova de către 
persoanele fizice nr. 1569 din 20 de-
cembrie 2002;
•	 Legea privind reglementarea valu-
tară nr. 62 din 21 martie 2008;
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•	 actele şi acţiunile întocmite/
efectuate în procesul de vămui-
re a bunurilor sau de exercitare 
a controlului vamal, al auditului 
post-vămuire sau al reverificarii 
declaraţiei vamale;
•	 documentele principale si 
confirmative (facturi fiscale, de 
expediţie, bonuri de plată, bo-
nuri de casă, dispoziţii de plată, 
contracte de vînzare-cumpărare 
a mărfurilor supuse vămuirii);
•	 decizia adoptată în rezultatul 
auditului post-vămuire;
•	 procesul-verbal de reverifi-
care a declaraţiei vamale.

•	 Legea privind reglementarea prin 
licenţiere a activităţii de întreprinză-
tor nr. 451 din 30 iulie 2001;
•	 Legea cu privire la zonele econo-
mice libere nr. 440 din 27 iulie 2001;
•	 Legea reglementării de stat a acti-
vităţii comerciale externe nr. 1031 din 
8 iunie 2000;
•	 Legea privind măsurile antidum-
ping, compensatorii şi de salvgarda-
re nr. 820 din 17 februarie 2000;
•	 Legea cu privire la ajutoarele uma-
nitare acordate Republicii Moldova 
nr. 1491 din 28 noiembrie 2002;
•	 Legea privind Zona Economică 
Liberă „Ungheni-Business” nr. 1295 
din 25 iulie 2002;
•	 Legea privind Zona Economică Li-
beră „Bălţi” nr. 26 din 4 martie 2010;
•	 Legea privind Zona Antreprenori-
atului Liber „Tvardiţa” nr. 626 din 3 
noiembrie 1995;
•	 Legea privind Zona Antreprenoria-
tului Liber Parcul de Producţie „Tara-
clia” nr. 1529 din 19 februarie 1998;
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•	 Legea privind Zona Antreprenoria-
tului Liber Parcul de Producţie „Valka-
neş” nr. 1527 din 19 februarie 1998;
•	 Legea cu privire la controlul expor-
tului, reexportului, importului şi tran-
zitului de mărfuri strategice nr. 1163 
din 26 iulie 2000;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 1599 din 
13 decembrie 2002 cu privire la regu-
lile de origine a mărfurilor;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 
noiembrie 2005 pentru aprobarea Re-
gulamentului de aplicare a destinaţii-
lor vamale prevăzute de Codul vamal 
al Republicii Moldova;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 1290 din 
9 decembrie 2005 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la activita-
tea brokerului vamal şi a specialistu-
lui în domeniul vămuirii;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 1185 din 
30 septembrie 2003 despre aproba-
rea Regulamentului cu privire la mo-
dul de introducere şi scoatere a bunu-
rilor de pe teritoriul Moldovei de către 
persoanele fizice;
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•	 Hotărîrea Guvernului nr. 792 din 8 
iulie 2004 despre aprobarea Regula-
mentului privind transportarea mărfu-
rilor prin posturile vamale interne de 
control;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 14 
august 2009 cu privire la Tariful Vamal 
Integrat al Republicii Moldova;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 1049 din 
21 septembrie 2007 cu privire la 
aprobarea Concepţiei Sistemului de 
monitorizare în timp real a evenimen-
telor, autoturismelor şi persoanelor la 
posturile vamale;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 
18 mai 2007 cu privire la Sistemul In-
formaţional Integrat Vamal;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 1144 din 3 
noiembrie 2005 cu privire la aprobarea 
Concepţiei sistemului de administrare a 
riscurilor în Serviciul Vamal;
•	 Legea privind Zona Antrepreno-
riatului Liber Parcul de Producţie 
„Otaci-Business” nr. 1565 din 26 fe-
bruarie 1998; 
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•	 Legea cu privire la Zona Antrepre-
noriatului Liber „Expo-Business-Chi-
şinău” nr. 625 din 3 noiembrie 1995;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 476 din 
17 aprilie 2002 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de 
transportare a produselor petroliere 
importate;
•	 Hotărîrea Guvernului nr. 383 din 
29 mai 2001 despre aprobarea unor 
acte normative privind realizarea Le-
gii serviciului în organele vamale;
•	 Ordinele relevante ale Serviciului 
Vamal.

Notă:
Se disting cîteva categorii de litigii în domeniul vamal:
- litigii care rezultă din acţiunile de contestare a actelor administrative cu caracter normativ sau 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 sau la cercetarea contravenţiei;

- litigii care rezultă din acţiunile de contestare a actelor de sancţionare economică, a deciziei de aplicare a răs-
punderii materiale pentru contravenţia vamală prevăzută de art. 231 din Codul vamal, a actului constatator, a actului 
de inspecţie, a actului întocmit în cadrul auditului post-vămuire;

- litigii care rezultă din acţiunile de contestare a acţiunilor colaboratorilor vamali întreprinse în vederea executării 
obligaţiei vamale.
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Obiect: în toate categoriile de litigii indicate, obiectul contestării îl constituie actele administrative cu caracter 
normativ sau individual ale organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali, acţiunile sau inacţiunile acestora.

În funcţie de etapa procedurii vamale, actele contestate pot fi adoptate: în cadrul controlului vamal, în cadrul vă-
muirii, al clasificării mărfurilor, al stabilirii obligaţiilor vamale, în cadrul auditului postvămuire sau al reverificării decla-
raţiei vamale, al cercetării contravenţiei vamale, al sancţionării pentru comiterea contravenţiei vamale cu răspundere 
materială, al executării deciziei de sancţionare sau al executării obligaţiei vamale.

Este important de menţionat că pot fi contestate în instanţa de judecată doar actele administrative/acţiunile în-
treprinse care produc efecte juridice.

Procesele-verbale şi actele întocmite în baza controlului efectuat constituie acte preparatorii, care pot fi contes-
tate în instanţa de contencios administrativ concomitent cu actul administrativ de bază. 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.

Dacă prin procesul-verbal al contravenţiei vamale se constată o contravenţie prevăzută de Codul contravenţio-
nal, atunci actul poate fi contestat în ordinea prevăzută de legislaţia contravenţională.

Subiecte: acţiunile pot fi depuse în instanţa de judecata doar de către persoanele care sunt vizate în actele 
contestate sau care au fost lezate în drepturi prin acestea sau prin acţiunile întreprinse de către colaboratorii vamali. 
Agenţii economici pot contesta actele si acţiunile organelor vamale/colaboratorilor vamali prin intermediul persoane-
lor împuternicite în baza statutului sau a procurii. Acţiunile pot fi depuse în instanţa de judecată şi de către brokerii 
vamali, în cazul în care, prin deciziile adoptate, aceştia sunt supuşi unor sancţiuni.

Pot avea calitatea de pîrîţi în astfel de litigii: Serviciul Vamal, birourile vamale, colaboratorii vamali care au întoc-
mit actul contestat sau care au îndeplinit acţiunea.

Termen: actele administrative ale organelor vamale, ale colaboratorilor vamali, acţiunile şi inacţiunile acestora 
pot fi atacate în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei sau a efectuării acţiunii.

Dacă decizia organului vamal sau a colaboratorului vamal nu i-a fost comunicată persoanei vizate, aceasta poa-
te depune plîngere în termen de şase luni de la data emiterii deciziei.

Inacţiunea organului vamal sau a colaboratorului vamal poate fi atacată în termen de trei luni de la data expirării 
termenului de soluţionare a plîngerii – art. 289 din Codul vamal.
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În conformitate cu art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000, actele adminis-
trative pot fi contestate, printr-o cerere prealabilă, în termen de 30 zile de la data comunicării actului, solicitîndu-se 
revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel. În cazul actelor administrative 
vamale, acest termen este inaplicabil, deoarece termenele contestării prealabile aplicabile sunt prevăzute de Codul 
vamal, iar norma art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 prevede expres terme-
nul de 30 de zile doar dacă legea nu dispune altfel.

Procedură: legislaţia vamală prevede în mod expres respectarea obligatorie a procedurii prealabile de soluţio-
nare a litigiilor care rezultă din raporturile vamale, iar din acest motiv nerespectarea procedurii de soluţionare extraju-
diciară a contestaţiilor are drept consecinţă restituirea cererii de chemare în judecată în baza art. 170 alin. (1) lit. a) 
din Codul de procedură civilă sau scoaterea acesteia de pe rol în temeiul art. 267 lit.a) din Codul de procedură civilă.

În conformitate cu art. 290 din Codul vamal, plîngerea urmează să fie soluţionată în termen de o lună. Serviciul 
Vamal este în drept să prelungească acest termen cu maximum o lună, petiţionarul fiind informat pînă la expirarea 
termenului iniţial de 30 de zile de soluţionare a petiţiei pe cale extrajudiciară.

Dacă, din motive întemeiate, plîngerea nu a fost depusă în termenul prevăzut la art. 289 alin. (2) şi (3) din Codul 
vamal, Serviciul Vamal este în drept, la demersul reclamantului, să o repună în termen – art. 291 din Codul vamal.

Cererea prin care se solicită anularea actului administrativ emis de autoritatea vamală sau recunoaşterea drep-
tului pretins poate fi înaintată în termen de 30 de zile în instanţa 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 soluţiona-
rea 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 din Codul 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 prelun-
git de examinare pe cale prealabilă a contestaţiei.
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Conform art. 7 alin. (4) din Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380 din 20 noiembrie 1997, în cazul în care nu 
este de acord cu decizia autorităţii vamale referitoare la evaluarea în vamă a mărfii, declarantul poate ataca această 
decizie în modul stabilit de legislaţie atît în faţa autorităţii vamale, cît şi în faţa instanţei de judecată. din acest motiv 
nu este obligatorie respectarea procedurii prealabile în cazurile ce ţin de aplicarea tarifului vamal şi în alte cazuri 
expres prevăzute de legislaţia vamală. Cererea de chemare în instanţa de contencios administrativ se depune în 
scris în conformitate cu prevederile articolelor 166-167 din Codul de procedură civilă. 

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) din Codul vamal, cererea de chemare în judecată se va depune în instanţa de con-
tencios administrativ în a cărei rază de activitate se află organul vamal ale cărui decizii, acţiuni sau a cărui inacţiune 
sunt atacate.

Reclamanţii nu achită taxa de stat la intentarea acţiunii cu privire la contestarea actelor organului vamal, ale 
colaboratorului organului vamal, a acţiunilor sau inacţiunilor acestora.

La examinarea acestei categorii de cauze, instanţa de judecată nu poate stabili din oficiu valoarea mărfurilor, nu 
poate clasiica mărfurile conform Nomenclatorului mărfurilor, nupoate stabili/modifica sancţiunile materiale, ci trebuie 
să se pronunţe asupra legalităţii şi temeiniciei actelor administrative emise de către organele vamale, ale acţiunilor 
sau inacţiunilor acestora, să constate şi să elucideze toate circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea 
pricinii şi care au stat la baza emiterii hotărîrii judecătoreşti.

Sunt considerate încălcare a reglementărilor vamale pasibilă de răspundere materială următoarele contravenţii 
vamale:

1) trecerea frontierei vamale cu mărfuri, prin eludarea controlului vamal (trecerea prin alte locuri decît cel de 
amplasare al organului vamal sau în afara orelor de program ale acestuia) sau prin tăinuirea lor (cu folosirea ascun-
zişurilor sau prin alte metode care împiedică descoperirea mărfurilor), în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii 
de contrabandă sau ale altor infracţiuni;
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2) trecerea frontierei vamale cu mărfuri care au acte de provenienţă falsificate, nevalabile sau dobîndite pe căi 
ilegale, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale altor infracţiuni;

3) nedeclararea, în termenele stabilite, a mărfurilor la import;
4) transportul, depozitarea, procurarea mărfurilor introduse pe teritoriul vamal cu eludarea controlului vamal ori 

tăinuite de acesta, ori cu utilizarea de documente sau Mijloacele de identificare false, nedeclarate sau declarate 
neautentic, precum şi transportul, depozitarea, procurarea mărfurilor pentru care sunt prevăzute facilităţi la plata 
drepturilor de 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;

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;

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;

7) depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor însoţitoare ce conţin date eronate/incomplete cu privire la 
obiectele de proprietate intelectuală;

8) prezentarea către organul vamal a documentelor care conţin date neautentice despre recunoaşterea dreptu-
lui 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;

9) neachitarea drepturilor de import sau de export în termenele stabilite, în lipsa elementelor constitutive ale 
infracţiunii;

10) punerea în circulaţie a mărfurilor fără permisiunea organului vamal, pierderea mărfurilor şi a mijloacelor de 
transport aflate sub supraveghere vamală sau netransportarea lor la locul indicat de organul vamal;

10) pierderea sau nepredarea către organul vamal a documentelor pentru mărfurile aflate sub supraveghere vamală;
11) neîndeplinirea obligaţiei de a-i declara organului vamal modificarea destinaţiei mărfurilor faţă de scopul de-

clarat la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală;
12) nerespectarea cerinţelor şi condiţiilor de distrugere a mărfurilor şi/sau a deşeurilor;
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13) efectuarea de operaţiuni cu mărfurile, transformarea, utilizarea lor şi dispunerea de acestea cu încălcarea 
regimului vamal în care au fost plasate, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul vamal;

14) nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor restricţii prevăzute la trecerea mărfurilor peste fronti-
era vamală, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul vamal, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii;

15) trecerea peste frontiera vamală de mărfuri destinate comerţului sau producţiei sub categoria de mărfuri ne-
destinate comerţului sau producţiei, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii;

16) neasigurarea integrităţii mărfurilor şi mijloacelor de transport în caz de avarie sau de forţă majoră, neinfor-
marea imediată despre condiţiile survenite, neasigurarea transportării mărfurilor la postul vamal proxim ori neasigu-
rarea deplasării colaboratorului vamal la locul de aflare a mărfurilor şi 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;
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 imposibilita-
tea 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 transportului sau păstrării lor, în lipsa 
elementelor constitutive ale infracţiunii;

19) înstrăinarea sub orice formă a bunurilor aflate sub regimul vamal de tranzit;
20) neasigurarea condiţiilor de eliberare sau de recepţie, în conformitate cu regimul vamal, a mărfurilor şi mijloa-

celor de transport al căror termen de păstrare în depozit a expirat;
21) comercializarea cu ridicata şi mica ridicată a mărfurilor, inclusiv din încăperile auxiliare şi depozitele magazi-

nelor 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;

22) utilizarea şi prezentarea informaţiei false despre produsele cu destinaţie dublă, eschivarea de la prezentarea 
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autorizaţiei pentru importul, exportul, reexportul sau tranzitul produselor cu destinaţie dublă, în cazurile în care pre-
zentarea acesteia este obligatorie, precum şi prezentarea autorizaţiilor anulate sau cu termen expirat;

23) nerespectarea procedurii de tranzit, care nu a adus la dispariţia bunurilor aflate în tranzit;
24) exercitarea activităţii de broker vamal fără deţinerea licenţei corespunzătoare.
Deciziile de tragere la raspundere materială pentru comiterea încalcărilor menţionate pot fi contestate în proce-

dura contenciosului administrativ.
Conform art. 289 din Codul vamal, deciziile, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale pot fi atacate în termen 

de 10 zile de la data comunicării deciziei sau a efectuării acţiunii.
Termenul de 10 zile de la momentul aflării despre existenţa deciziilor, a acţiunilor sau a inacţiunilor respective 

ale organelor vamale este aplicabil şi în cazul situaţiilor de contestare a deciziilor de sancţionare pentru comiterea 
contravenţiilor vamale.

Potrivit art. 229 din Codul vamal, prescripţia înlătură răspunderea materială. Termenul de prescripţie pentru con-
travenţiile vamale cu răspundere materială este de un an. 

Termenul de prescripţie prevăzut de Codul vamal nu poate fi suspendat sau întrerupt, iar instanţa de judecată nu 
poate să repună răspunderea materială în termenul de prescripţie, la solicitarea organului vamal.

Termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii contravenţiei. În cazul contravenţiei continue şi al 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 şase ani, 
întrucît art. 1 pct. 35) din Codul vamal stabileşte că amenda este o obligaţie vamală, iar conform art. 128 din Codul 
vamal, termenul de prescripţie a obligaţiei vamale este de şase ani.

La judecarea litigiilor privind contestarea deciziilor organului vamal de tragere la răspunderea materială prevă-
zută de articolele 231 şi 232 din Codul vamal, instanţa de jusdecată trebuie să stabilească cu certitudine prezenţa 
tuturor elementelor esenţiale şi suficiente pentru angajarea răspunderii financiare. 

Astfel, condiţiile 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.
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§15. CAUZE CIVILE PRIVIND AZILUL ŞI CETĂŢENIA

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

15.1. Contestarea actului 
privind refuzul cererii de 
azil şi acordarea statului 
de refugiat (cadrul general).

•	actul de identitate temporar, care ates-
tă statutul solicitantului de azil;
•	copia cererii de azil;
•	copia dosarului de azil care conţine 
date referitoare la identitate, fotografii, 
amprentele digitale şi alte date;
•	copia chestionarului în limba română 
sau în limba pe care o cunoaşte solici-
tantul, care conţine în mod obligatoriu 
datele personale ale solicitantului, ale 
persoanelor care îl însoţesc, denumi-
rea ţărilor tranzitate, motivele care l-au 
determinat să plece din ţara de origine, 
precum şi lista documentelor de identita-
te sau de călătorie aflate în posesia sa;
•	copia notei de interviu în care sunt cla-
rificate aspectele necesare analizei ce-
rerii de azil; 

•	Codul contravenţional al Republicii 
Moldova;
•	Legea privind regimul străinilor în Re-
publica Moldova nr. 200 din 16 iulie 2010;
•	Legea privind integrarea străinilor în 
Republica Moldova nr. 274 din 27 de-
cembrie 2011;
•	Legea cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public nr. 158 din 
4 iulie 2008;
•	Legea cu privire la ieşirea şi intrarea 
în Republica Moldova nr. 269 din 9 no-
imbrie 1994;
•	Legea privind azilul în Republica Mol-
dova nr. 270 din 18 decembrie 2008;
•	Legea cu privire la statutul juridic al 
cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Re-
publica Moldova nr. 275 din 10 noiem-
brie 1994;
•	Legea cetăţeniei Republicii Moldova 
nr. 1024 din 2 iunie 2000;
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•	cererile înaintate Poliţiei de Frontieră 
din subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne, organelor de poliţie, structurilor 
Departamentului Instituţiilor Penitencia-
re sau subdiviziunilor de detenţie provi-
zorie din cadrul organelor de drept ex-
pediate Direcţiei refugiaţi;
•	probele care atestă că solicitantul cere-
rii de azil a fost informat de către consi-
lierul de eligibilitate despre scopul inter-
viului, despre drepturile şi obligaţiile sale 
într-o limbă pe care o cunoaşte sau pe 
care se presupune în mod rezonabil că o 
cunoaşte, în momentul depunerii cererii, 
despre drepturile şi obligaţiile pe care le 
are pe parcursul procedurii de azil; 
•	probele care certifică admisibilitatea 
sau respingerea cererii de azil (toate 
elementele relevante ale cererii sale de 
azil: declaraţiile şi toate documentele 
existente privind identitatea şi cetăţenia 
sa, ţările şi locurile de reşedinţă anteri-
oare, cererile anterioare de azil, rutele 
de tranzit, documentele de identitate şi 
de călătorie, motivele pentru care soli-
cită acordarea unei forme de protecţie);

•	Legea privind resortisanţii statelor ter-
ţe care au obligaţia deţinerii unei vize si 
resortisanţii statelor terţe care sunt exo-
neraţi de obligativitatea deţinerii unei 
vize la traversarea frontierei de stat a 
Republicii Moldova nr. 257 din 1 noiem-
brie 2013;
•	Legea contenciosului administrativ nr. 
793 din 10 februarie 2000;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 50 din 15 ia-
nuarie 2013 pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la eliberarea vizelor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 24 
februarie 2012 cu privire la facilitarea 
acordării dreptului de şedere şi eliberării 
actelor de identitate străinilor angajaţi în 
cadrul proiectelor de asistenţă externă;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 26 
decembrie 2011 cu privire la aprobarea 
Planului de acţiuni pentru anii 2011-
2015 privind implementarea Strategiei 
naţionale în domeniul migraţiei şi azilu-
lui (2011-2020);
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•	copia actului emis de Direcţia refugiaţi 
prin care solicitantul de azil şi beneficia-
rii unei forme de protecţie sunt informaţi 
despre posibilitatea de a contacta Înal-
tul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru 
Refugiaţi (ÎCNUR);
•	probele certe şi actuale, care provin 
din surse diferite, despre situaţia gene-
rală din ţara de origine a solicitantului de 
azil, pentru evaluarea situaţiei lui perso-
nale;
•	informaţiile oferite de ÎCNUR, rapoar-
tele Organizaţiei Naţiunilor Unite referi-
toare la drepturile omului, alte informaţii;
•	decizia privind refuzul în acordarea 
cererii de azil şi acordarea statului de 
refugiat.

•	Hotărîrea Guvernului nr. 524 din 11 
iulie 2011 pentru aprobarea Regula-
mentului privind evaluarea competenţei 
lingvistice şi stabilirea nivelului de cu-
noaştere a limbii de stat de către străinii 
care solicită drept de şedere permanen-
tă în Republica Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 7 iulie 
2011 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la procedurile de returnare, 
expulzare şi readmisie a străinilor de pe 
teritoriul Republicii Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 332 din 5 mai 
2011 cu privire la aprobarea cuantumu-
lui minim al mijloacelor de întreţinere 
pentru străini în Republica Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 
2011 cu privire la eliberarea invitaţiilor 
pentru străini;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 159 din 16 
martie 2011 privind aprobarea cuantumu-
lui ajutorului bănesc acordat refugiaţilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1187 din 22 
decembrie 2010 cu privire la implemen-
tarea Ghişeului unic de documentare a 
străinilor;
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•	Hotărîrea Guvernului nr. 40 din 12 ia-
nuarie 2007 privind crearea Sistemului 
informaţional integrat automatizat în do-
meniul migraţiei;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 27 
noiembrie 2014 pentru aprobarea No-
menclatorului şi tarifelor la serviciile 
prestate contra plată, precum şi a Re-
gulamentului cu privire la modul de for-
mare şi utilizare a mijloacelor speciale 
ale subdiviziunilor Ministerului Afaceri-
lor Interne, autorităţilor administrative şi 
instituţiilor din subordinea acestuia;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 30 ia-
nuarie 2004 cu privire la crearea Cen-
trului de Plasament Temporar al Străi-
nilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 765 din 18 
septembrie 2014 cu privire la aprobarea 
listei documentelor de călătorie accep-
tate pentru traversarea de către străini 
a frontierei de stat a Republicii Moldova;
•	Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 
193/68/32 din 28 februarie 2013 cu pri-
vire la organizarea examinării medicale 
a migranţilor;
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•	Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 7 iu-
lie 2011 cu privire la aprobarea Regula-
mentului Centrului de Plasament Tem-
porar al Străinilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1023  
din 28 decembrie 2012 cu privire la 
aprobarea Regulamentului Centrului de 
cazare;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: T.I. v. Regatul 
Unit (dec.), 7 martie 2000; Omwenyeke 
v. Germania (dec.), 20 noiembrie 2007; 
Saadi v. Regatul Unit [MC], 29 ianua-
rie 2008; K.R.S. v. Regatul Unit (dec.), 
2 decembrie 2008; M.S.S. v. Belgia şi 
Grecia [MC], 21 ianuarie 2011; Moham-
med v. Austria, 6 iunie 2013; Suso Musa 
v. Malta, 23 iulie 2013; Sharifi v. Austria, 
5 decembrie 2013; Mohammadi v. Aus-
tria, 3 iulie 2014; Sharafi şi alţii v. Italia şi 
Grecia, 21 octombrie 2014; Tarakhel v. 
Elveţia [MC], 4 noiembrie 2014; A.M.E. 
v. Olanda (dec.), 13 ianuarie 2015; A.S. 
v. Elveţia, 30 iunie 2015.
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Notă:
Migraţia către şi în Europa este guvernată de normele şi jurisprudenţa dreptului naţional, ale dreptului Uniunii 

Europene, ale Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale ş.a. Dreptul 
de azil a fost consacrat pentru prima dată la nivel european de art. 18 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. De asemenea, problemele legate de migraţie au generat o vasta jurisprudenţă a Curţii Europene a Drep-
turilor Omului, în special cu referire la articolele 3, 5, 8 şi 13 din Convenţie.

Azilul în Republica Moldova se acordă în conformitate cu dispoziţiile Legii privind azilul şi cu alte acte normative, 
cu principiile şi cu normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional. 

Azilul este o instituţie juridică prin intermediul căreia statul îi oferă străinului protecţie, acordîndu-i statutul de 
refugiat, protecţie umanitară, protecţie temporară sau azil politic.

Procedura de azil constituie totalitatea actelor şi acţiunilor îndeplinite, precum şi a activităţilor desfăşurate de 
autorităţile competente, în vederea acordării unei forme de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova.

Solicitantul de azil este străinul care a depus o cerere de azil, nesoluţionată încă printr-o decizie irevocabilă. Ce-
rerea de azil este manifestarea de voinţă, exprimată în scris sau oral în faţa autorităţilor competente, din care rezultă 
cu certitudine că se solicită o formă de protecţie pe teritoriul Republicii Moldova.

Deciziile Direcţiei refugiaţi privind cererile de azil pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ fără respec-
tarea unei proceduri prealabile. În contenciosul administrativ, examinarea cererilor de azil se desfăşoară cu respec-
tarea principiului confidenţialităţii.

Necesitatea de a informa în procedura de azil Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi rezultă din 
art. 8 şi art. 28 din Legea privind azilul în Republica Moldova nr. 270 din 18 decembrie 2008. Reprezentanţii ÎCNUR 
au acces, la cerere, la informaţiile privind cererile individuale de azil, la desfăşurarea procedurii şi la deciziile adop-
tate, cu condiţia ca solicitantul de azil să fie de acord în acest sens.

La soluţionarea litigiilor privind refuzul cererii de azil trebuie să se verifice dacă decizia de refuz nu contravine 
următoarelor principii prevăzute de lege: accesul în teritoriu; nediscriminarea; principiul nereturnării; unitatea fami-
liei; confidenţialitatea datelor personale şi protecţia minorilor. De asemenea, trebuie să se verifice şi respectarea 
dreptului la interpret, care este un drept indispensabil pentru solicitantul de azil. Dacă este încălcat acest drept, va fi 
anulat refuzul de acordare a azilului.
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Cererea de azil poate fi probată de către solicitantul de azil prin orice mijloc de probă. Potrivit art. 31 lit. c) din 
Legea privind azilul în Republica Moldova nr. 270 din 18 decembrie 2008, solicitantul de azil est obligat să depună 
eforturi pentru a-şi susţine declaraţiile prin orice dovezi care îi stau la dispoziţie şi să ofere explicaţii prin care să 
justifice lipsa dovezilor. 

La examinarea legalităţii şi temeiniciei actului contestat, decizia nu trebuie să se bazeze doar pe dovezile solici-
tantului. Autoritatea care examinează cererea are un rol activ – art. 42 din Legea privind azilul în Republica Moldova 
nr. 270 din 18 decembrie 2008, care la examinarea cererilor de azil investighează din oficiu orice împrejurare de fapt 
şi de drept care ar putea conduce la soluţionarea cauzei, chiar dacă împrejurarea nu a fost invocată sau menţio-
nată expres în cererea de azil sau în plîngere. La soluţionarea cererilor de azil, autorităţile competente au obligaţia 
să cerceteze toate aspectele relevante ale cererii de azil, în colaborare cu solicitantul, după caz, sau la solicitarea 
acestuia. În vederea îndeplinirii obligaţiilor enunţate mai sus, autorităţile competente să soluţioneze cererile de azil 
pot solicita expertize, pot consulta experţi, pot efectua verificări referitoare la identitatea solicitanţilor, în condiţiile 
legislaţiei în vigoare. În lipsa unor asemenea acţiuni, rolul pasiv al autorităţii va fi sancţionat şi decizia va fi anulată.

Temeinicia cererii de azil va fi raportată şi la următoarele principii: beneficiul dubiului, persecuţia şi riscul seri-
os. Instanţa va verifica dacă solicitanţii de azil au cerut protecţie internaţională în baza faptului că nu se pot întoarce 
sau nu pot fi returnaţi în ţara lor de origine pentru că le este frică, în mod justificat, de persecuţie sau sunt expuşi 
riscului de a suferi rele tratamente sau alte vătămări grave. Cînd nu sunt probate cu documente sau cu alte dovezi 
motivele cererii de azil, instanţa de judecată va aplica principiul beneficiului dubiului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, 
următoarele condiţii:

a) solicitantul a depus toate eforturile pentru a-şi susţine cererea de azil;
b) toate elementele relevante aflate la dispoziţia solicitantului au fost prezentate, iar lipsa unor astfel de elemente 

a fost justificată în mod rezonabil;
c) declaraţiile solicitantului sunt considerate coerente şi plauzibile şi nu sunt contrazise de informaţiile din ţara 

de origine, relevante pentru cazul acestuia;
d) solicitantul a depus cererea de azil cît mai curînd posibil, iar eventuala întîrziere este justificată prin motive 

întemeiate;
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e) a fost stabilită credibilitatea generală a solicitantului.
În cazul respingerii unei cereri cu privire la azil, decizia Direcţiei refugiaţi trebuie redactată în scris şi va fi anulată 

în cazul în care nu este motivată şi nu cuprinde situaţia de fapt şi de drept, precum şi informaţii privind calea de atac 
a acesteia, termenul de depunere a plîngerii şi organul la care se depune plîngerea împotriva deciziei de respingere. 
Decizia privind cererea de azil se comunică în scris, în limba română, urmînd să fie tradusă verbal în limba pe care 
o cunoaşte solicitantul.

Nu este permis refuzul primirii cererii de azil pe motiv că a fost depusă tardiv. Dacă au fost încălcate principiile şi 
garanţiile procedurale prevăzute de lege în cadrul procedurii de azil, decizia contestată va fi anulată de către instanţa 
de judecată.

În procedură accelerată se examinează următoarele cereri de azil: a) abuzive; b) evident nefondate; c) înaintate 
de persoane care, prin activitatea sau prin apartenenţa lor la o anumită grupare, prezintă pericol pentru siguranţa 
naţională ori pentru ordinea publică.

Cererea de azil este considerată abuzivă dacă:
a) solicitantul a indus în eroare autorităţile în ceea ce priveşte identitatea şi/sau cetăţenia sa, şi/sau autenticita-

tea documentelor sale, prezentînd informaţii sau documente false ori tăinuind informaţii şi documente relevante care 
ar fi putut avea o influenţă nefavorabilă asupra deciziei;

b) solicitantul a depus o altă cerere de azil, furnizînd alte date personale;
c) solicitantul nu a furnizat nici o informaţie care să stabilească cu un grad rezonabil de certitudine identitatea 

sau cetăţenia sa ori nu a prezentat cu rea-credinţă acte de identitate sau documente de călătorie care ar fi fost de 
ajutor la stabilirea identităţii sau a cetăţeniei sale;

d) solicitantul a depus cerere numai pentru a amîna sau a împiedica punerea în executare a unei decizii anteri-
oare sau iminente care ar conduce la expulzarea sa.

Cererea de azil este considerată evident nefondată dacă:
a) solicitantul a făcut declaraţii incoerente, contradictorii, puţin plauzibile sau insuficiente, care fac, în mod cert, 

neconvingătoare afirmaţia sa că a fost supus unor persecuţii; 
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b) solicitantul a depus o cerere ulterioară în care nu invocă noi elemente relevante cu privire la situaţia sa per-
sonală ori la situaţia din ţara sa de origine;

c) solicitantul a intrat pe teritoriul Republicii Moldova în mod ilegal ori şi-a prelungit ilegal şederea şi, fără un 
motiv valabil, nu s-a prezentat la autorităţi şi/sau nu a depus cerere de azil cît mai curînd posibil, avînd în vedere 
circumstanţele intrării sale în teritoriu.

Motivele menţionate mai sus nu pot prevala faţă de temerea bine-întemeiată de persecuţie.
Este nulă decizia privind respingerea cererii de azil, în cazul minorului neînsoţit pentru care Direcţia refugiaţi nu 

a desemnat un reprezentant legal. 
Deşi primirea cererii de azil o poate face şi Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, 

organele de poliţie, structurile Departamentului Instituţiilor Penitenciare sau subdiviziunile de detenţie provizorie din 
cadrul organelor de drept, aceste autorităţi nu pot emite decizii asupra cazului, ci trebuie să expedieze cererile re-
cepţionate Direcţiei refugiaţi.

Sub sancţiunea anulării decizii, nota de interviu pe care se va întemeia decizia contestată,va cuprinde în mod 
obligatoriu: datele de identificare ale solicitantului de azil, numele consilierului de eligibilitate care efectuează inter-
viul, numele interpretului, datele altor participanţi la interviu, limba în care se desfăşoară interviul, declaraţiile solici-
tantului referitoare la motivele de azil, precum şi orice altă informaţie care să conducă la soluţionarea cererii de azil. 
Nota de interviu trebuie semnată de consilierul de eligibilitate, de solicitantul de azil, de interpret şi, după caz, de alţi 
participanţi la interviu. Nu va fi anulată decizia dacă nota de interviu nu este semnată de solicitantul de azil, dacă 
solicitantul a refuzat să facă acest lucru şi motivele refuzului sunt consemnate în dosarul său. Interviul poate fi omis 
în cazul în care:

a) Direcţia refugiaţi este în măsură să ia o decizie pozitivă pe baza probelor din dosar;
b) nu este posibil să aibă loc, în special dacă se consideră că solicitantul nu poate sau nu este în măsură să fie 

intervievat din cauza unor circumstanţe durabile independente de voinţa sa.
La analizarea cererii de azil, se va ţine cont: 
a) de vîrsta, de trecutul, inclusiv de cel al rudelor apropiate, de identitatea, naţionalitatea, ţările şi locurile de 
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reşedinţă anterioare, de cererile anterioare de azil, de rutele de tranzit, documentele de identitate şi de călătorie, de 
motivele pentru care se solicită acordarea unei forme de protecţie;

b) de faptele relevante referitoare la ţara de origine, la momentul luării deciziei, inclusiv de legile şi regulamen-
tele din ţara de origine şi de modalitatea în care sunt aplicate;

c) de declaraţiile şi documentele relevante prezentate de solicitant, inclusiv de informaţiile cu privire la faptul 
dacă a fost supus persecuţiei sau la posibilitatea de a fi persecutat sau expus unui risc serios la întoarcere în ţara 
de origine;

d) de situaţia individuală sau de circumstanţele personale ale solicitantului, dacă acestea atrag un risc serios;
e) de acţiunile solicitantului, ulterioare părăsirii ţării de origine: dacă acestea au fost direcţionate exclusiv sau în 

principal spre crearea condiţiilor necesare depunerii cererii de azil, evaluării posibilităţii ca aceste acţiuni să conducă 
la persecuţie sau la cauzarea unui risc serios solicitantului în cazul reîntoarcerii în ţara de origine;

f) de existenţa posibilităţii ca solicitantul să beneficieze de protecţia unei alte ţări, a cărei cetăţenie a dobîndit-o.
La verificarea legalităţii decizii contestate este foarte important ca instanţa de judecată să evalueze dacă au fost 

respectate garanţiile procedurale ale solicitantului de azil. Toate persoanele care susţin că au fost victime ale încăl-
cării drepturilor şi libertăţilor garantate de trebuie să aibă în mod automat acces la o cale de atac eficientă care să in-
cludă o protecţie jurisdicţională efectivă împotriva refuzului de a accesa teritoriul respectiv sau procedurile implicite. 

Va fi considerată întemeiată şi legală decizia privind respingerea cererii de azil dacă o altă ţară a acordat deja 
solicitantului statutul de refugiat, iar solicitantul poate beneficia de protecţie acolo, sau dacă solicitantul a depus o 
cerere identică după o hotărîre definitivă. 

Statul trebuie să le garanteze solicitanţilor dreptul la o cale de atac eficientă împotriva acestor decizii. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

15.2. Contestarea ilegalităţii 
deciziei privind refuzul cererii 
de azil şi acordarea statului de 
refugiat (acte de persecuţie şi 
risc serios).

•	actul de identitate temporar, care 
atestă statutul solicitantului de azil;
•	copia cererii de azil;
•	copia dosarului de azil care conţine 
date referitoare la identitate, fotografii, 
amprentele digitale şi alte date;
•	copia chestionarului în limba româ-
nă sau în limba pe care o cunoaşte 
solicitantul care trebuie să conţină în 
mod obligatoriu datele personale ale 
solicitantului, ale persoanelor care îl 
însoţesc, denumirea ţărilor tranzitate, 
motivele care l-au determinat să plece 
din ţara de origine, precum şi lista docu-
mentelor de identitate sau de călătorie 
aflate în posesia sa;
•	copia notei de interviu în care sunt 
clarificate aspectele necesare analizei 
cererii de azil;

•	Codul contravenţional al Republicii 
Moldova;
•	Legea privind regimul străinilor în 
Republica Moldova nr. 200 din 16 iulie 
2010;
•	Legea privind integrarea străinilor în 
Republica Moldova nr. 274 din 27 de-
cembrie 2011;
•	Legea cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public nr. 158 
din 4 iulie 2008;
•	Legea cu privire la ieşirea şi intrarea 
în Republica Moldova nr. 269 din 9 no-
imbrie 1994;
•	Legea privind azilul în Republica 
Moldova nr. 270 din 18 decembrie 
2008;
•	Legea cu privire la statutul juridic al 
cetăţenilor străini şi al apatrizilor în 
Republica Moldova nr. 275 din 10 no-
iembrie 1994;



– 616 –

•	cererile înaintate Poliţiei de Frontieră 
din subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne, organelor de poliţie, structurilor 
Departamentului Instituţiilor Penitencia-
re sau subdiviziunilor de detenţie pro-
vizorie din cadrul organelor de drept, 
expediate Direcţiei refugiaţi;
•	probele care atestă că solicitantul cere-
rii de azil a fost informat de către consi-
lierul de eligibilitate despre scopul inter-
viului, despre drepturile şi obligaţiile lui 
într-o limbă pe care o cunoaşte sau pe 
care se presupune în mod rezonabil că o 
cunoaşte, în momentul depunerii cererii, 
despre drepturile şi obligaţiile pe care le 
are pe parcursul procedurii de azil; 
•	probele care demonstrează admisibili-
tatea sau respingerea cererii de azil (toa-
te elementele relevante ale cererii sale de 
azil: declaraţiile şi documentele existente 
referitoare la identitatea şi cetăţenia soli-
citantului, ţările şi locurile de reşedinţă an-
terioare, cererile anterioare de azil, rutele 
de tranzit, documentele de identitate şi 
de călătorie, motivele pentru care solicită 
acordarea unei forme de protecţie);

•	Legea cetăţeniei Republicii Moldova 
nr. 1024 din 2 iunie 2000;
•	Legea privind resortisanţii statelor 
terţe care au obligaţia deţinerii unei 
vize si resortisanţii statelor terţe care 
sunt exoneraţi de obligativitatea deţi-
nerii unei vize la traversarea frontierei 
de stat a Republicii Moldova nr. 257 
din 1 noiembrie 2013;
•	Legea contenciosului administrativ 
nr. 793 din 10 februarie 2000;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 50 din 15 ia-
nuarie 2013 pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la eliberarea vizelor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 24 
februarie 2012 cu privire la facilitarea 
acordării dreptului de şedere şi eliberării 
actelor de identitate străinilor angajaţi în 
cadrul proiectelor de asistenţă externă;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 26 
decembrie 2011 cu privire la aprobarea 
Planului de acţiuni pentru anii 2011-
2015 privind implementarea Strategiei 
naţionale în domeniul migraţiei şi azi-
lului (2011-2020);
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•	copia actului emis de Direcţia refugiaţi 
prin care solicitantul de azil şi benefici-
arii unei forme de protecţie snt informaţi 
despre posibilitatea de a contacta Înal-
tul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru 
Refugiaţi;
•	probele certe şi actuale care provin 
din surse diferite privind situaţia gene-
rală din ţara de origine a solicitantului 
de azil, pentru evaluarea situaţiei lui 
personale;
•	informaţiile oferite de ÎCNUR, rapoar-
tele Organizaţiei Naţiunilor Unite referi-
toare la drepturile omului, alte informaţii.
•	probele care atestă că solicitantul cere-
rii de azil a fost informat de către consi-
lierul de eligibilitate despre scopul inter-
viului, despre drepturile şi obligaţiile lui 
într-o limbă pe care o cunoaşte sau pe 
care se presupune în mod rezonabil că o 
cunoaşte, în momentul depunerii cererii, 
despre drepturile şi obligaţiile pe care le 
are pe parcursul procedurii de azil; 
•	contestarea deciziei privind refuzul 
cererii de azil şi acordarea statului de 
refugiat. 

•	Hotărîrea Guvernului nr. 524 din 
11 iulie 2011 pentru aprobarea 
Regulamentului privind evaluarea 
competenţei lingvistice şi stabilirea 
nivelului de cunoaştere a limbii de 
stat de către străinii care solicită drept 
de şedere permanentă în Republica 
Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 7 
iulie 2011 pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la procedurile de 
returnare, expulzare şi readmisie a 
străinilor de pe teritoriul Republicii 
Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 332 din 5 
mai 2011 cu privire la aprobarea cuan-
tumului minim al mijloacelor de între-
ţinere pentru străini în Republica Mol-
dova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 
mai 2011 cu privire la eliberarea invi-
taţiilor pentru străini;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 159 din 16 
martie 2011 privind aprobarea cuantu-
mului ajutorului bănesc acordat refugi-
aţilor;
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•	Hotărîrea Guvernului nr. 1187 din 22 
decembrie 2010 cu privire la imple-
mentarea Ghişeului unic de documen-
tare a străinilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 40 din 12 ia-
nuarie 2007 privind crearea Sistemului 
informaţional integrat automatizat în 
domeniul migraţiei;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 27 
noiembrie 2014 pentru aprobarea No-
menclatorului şi tarifelor la serviciile 
prestate contra plată, precum şi a Re-
gulamentului cu privire la modul de for-
mare şi utilizare a mijloacelor speciale 
ale subdiviziunilor Ministerului Afaceri-
lor Interne, autorităţilor administrative 
şi instituţiilor din subordinea acestuia;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 30 
ianuarie 2004 cu privire la crearea 
Centrului de Plasament Temporar al 
Străinilor ;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 765 din 18 
septembrie 2014 cu privire la aprobarea 
listei documentelor de călătorie accep-
tate pentru traversarea de către străini 
a frontierei de stat a Republicii Moldova;
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•	Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 
193/68/32 din 28 februarie 2013 cu 
privire la organizarea examinării medi-
cale a migranţilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 7 
iulie 2011 cu privire la aprobarea Re-
gulamentului Centrului de Plasament 
Temporar al Străinilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1023  
din 28 decembrie 2012 cu privire la 
aprobarea Regulamentului Centrului 
de cazare ;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Jabari v. Tur-
cia, 11 iulie 2000; Hossein Kheel v. Olan-
da (dec.), 16 decembrie 2008; Abdollahi 
v. Turcia (dec.), 3 noiembrie 2009; F.H. 
v. Suedia, 20 ianuarie 2009; M. v. Rega-
tul Unit (dec.), 1 decembrie 2009; Z.P. şi 
L.P. v. Franţa, 1 septembrie 2010; A.S.B. 
v. Olanda (dec.), 10 iulie 2012; W.H. v. 
Suedia [MC], 8 aprilie 2015; M.E. v. Su-
edia [MC], 8 aprilie 2015; A.E. v. Finlan-
da (dec.), 22 septembrie 2015; F.G. v. 
Suedia [MC], 23 martie 2016. 
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Notă:
Statele beneficiază de un drept suveran de a controla intrarea şi prezenţa continuă pe teritoriul lor a persoanelor 

care nu sunt resortisanţii lor. Atît dreptul UE, cît şi Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Li-
bertăţilor Fundamentale impun unele limite în privinţa exercitării acestui drept suveran şi interzic refuzul accesului la 
frontieră în cazul persoanelor care sunt expuse riscului de persecuţie sau altor vătămări grave (principiul nereturnării). 

Articolul 33 alineatul (1) din Convenţia de la Geneva din 1951 prevede că „Nici un stat contractant nu va expulza 
sau returna („refouler”) în nici un fel un refugiat peste frontierele teritoriilor unde viaţa sau libertatea sa ar fi amenin-
ţate pe motiv de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinii politice”.

Principiul nereturnării constituie elementul-cheie al protecţiei refugiaţilor. În principiu, refugiaţii nu trebuie să fie 
returnaţi într-o ţară în care aceştia au un motiv de a se teme de persecuţie. Principiul nereturnării se aplică atît în 
cazul returnărilor în ţara de origine, cît şi al returnărilor în ţara în care refugiatul s-ar confrunta cu persecuţie. Toate 
statele membre ale UE şi ale Consiliului Europei sunt părţi la Convenţia de la Geneva din 1951. Această politică 
trebuie să fie în conformitate cu Convenţia de la Geneva la 28 iulie 1951 şi cu Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind 
statutul refugiaţilor, precum şi cu alte tratate din domeniu. 

Prin persecuţie se înţelege urmărirea nedreaptă şi perseverentă a unei persoane, cu intenţia de a-i provoca un rău.
Potrivit art. 17 alin. (1) din Legea privind azilul în Republica Moldova nr. 270 din 18 decembrie 2008, statutul de 

refugiat se recunoaşte, la solicitare, străinului care, în virtutea unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe moti-
ve de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică, se află în afara ţării a cărei 
cetăţenie o deţine şi care nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu doreşte să se pună sub protecţia acestei ţări; 
sau care, nedeţinînd nici o cetăţenie şi găsindu-se în afara ţării în care îşi avea domiciliul legal şi obişnuit, ca urmare 
a unor astfel de evenimente, nu poate sau, din cauza respectivei temeri, nu doreşte să se reîntoarcă.

Nu va fi considerată ilegală decizia privind refuzul cererii de azil, dacă actele invocate în calitate de persecuţie 
nu sunt suficient de grave prin natura sau prin repetarea lor pentru a putea constitui o violare gravă a drepturilor 
fundamentale ale omului şi nu reprezintă o multitudine de măsuri, inclusiv violări ale drepturilor omului, care sunt 
suficient de grave pentru a afecta o persoană.

Potrivit Legii privind azilul în Republica Moldova, actele de persecuţie care pot fi calificate ca atare pot să ia forma:
a) actelor de violenţă fizică şi psihică, inclusiv a celor de violenţă sexuală;
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b) măsurilor legale, administrative, poliţieneşti şi/sau judiciare care sunt discriminatorii sau care sunt aplicate 
într-o manieră discriminatorie;

c) acuzării sau pedepsei discriminatorii sau disproporţionate;
d) imposibilităţii rejudecării ca urmare a unei pedepse discriminatorii sau disproporţionate;
e) acuzării sau pedepsirii ca urmare a refuzului de îndeplinire a serviciului militar în caz de conflict, atunci cînd 

îndeplinirea serviciului militar ar presupune săvîrşirea de infracţiuni sau de actele care cad sub incidenţa clauzelor 
de excludere;

f) actelor sau abuzurilor de discriminare specifice sexelor, precum şi actelor sau abuzurilor de discriminare spe-
cifice privind minorii.

Persecuţia poate îmbrăca diferite forme, inclusiv pe cea a actelor de violenţă fizică sau psihică, a măsurilor ad-
ministrative sau juridice (un exemplu ar fi legile care interzic homosexualitatea sau libertatea de religie), precum şi 
actele împotriva unor persoane care au la bază motive de sex sau actele împotriva copiilor. De exemplu, victimele 
traficului de fiinţe umane pot fi considerate ca suferind o persecuţie. De asemenea, poate exista persecuţie atunci 
cînd, la returnare, o persoană este obligată, pentru a evita vătămarea gravă, să îşi ascundă convingerile politice, 
orientarea sexuală sau convingerile şi practicile religioase. 

Potrivit Legii privind azilul în Republica Moldova, prin risc serios se înţelege prezenţa uneia din următoarele situaţii:
a) existenţa unei condamnări la pedeapsă capitală sau existenţa pericolului execuţiei;
b) tortura sau tratamentele ori pedepsele inumane sau degradante aplicate solicitantului în ţara sa de origine; 
c) ameninţarea gravă şi individuală la viaţa sau la integritatea corporală a unui civil din motive de violenţă gene-

ralizată în situaţii de conflict armat internaţional sau intern
Aşadar, riscul serios trebuie să fie suficient de grav prin natura sau repetarea sa, astfel încît să constituie o vio-

lare severă a drepturilor omului, în special a drepturilor de la care nu se poate face nici o derogare pe baza art. 15 
alin. (2) din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale;să fie o acumu-
lare de măsuri diferite, inclusiv încălcări ale drepturilor omului, suficient de grave pentru a afecta o persoană într-o 
manieră similară cu cea menţionată mai sus. 

La examinarea legalităţii deciziei contestate, instanţa de judecată trebuie să stabilească consecinţele previzibile 
ale trimiterii unei persoane în ţara de destinaţie, să analizeze situaţia individuală a persoanei, precum şi condiţiile 
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generale din acea ţară, spre exemplu existenţa unei situaţii generale de violenţă sau de conflict armat sau existenţa 
unor abuzuri în ceea ce priveşte drepturile omului sau apartenenţa persoanei la un grup vizat.Dacă o persoană este 
membru al unui grup supus persecuţiei sistematice, ar putea să nu fie necesar să se prezinte dovezi ale factorilor 
de risc personali. 

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, solicitantul este cel care trebuie să men-
ţioneze probele care pot dovedi că există motive serioase şi întemeiate pentru a se considera că, în cazul în care ar 
fi îndepărtat dintr-un stat membru, ar fi expus unui risc real de a suferi tratamente interzise de articolele 2 sau 3 din 
Convenţie. În cazul menţionării unor astfel de probe, guvernul trebuie să risipească orice îndoială cu privire la acestea. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că art. 3 din Convenţie include una dintre valorile fundamen-
tale ale unei societăţi democratice şi interzice, în termeni absoluţi, tortura sau pedepsele ori tratamentele inumane 
sau degradante, indiferent de conduita victimei, oricît de indezirabilă sau periculoasă ar fi aceasta. În conformitate 
cu dispoziţiile articolului 3, responsabilitatea unui stat va fi angajată în cazul oricărei expulzări efectuate în condiţiile 
în care au fost demonstrate motive serioase şi întemeiate de a crede că persoana în cauză se confruntă cu un risc 
real de a fi supusă torturii sau pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante în ţara în care este returnată.

Va fi legală decizia respingere a cererii de azil şi de recunoaştere a statutului de refugiat în cazul în care instanţa 
de judecată constată existenţa unuia din motivele invocate de Direcţia refugiaţi prevăzute de art. 18 din Legea pri-
vind azilul în Republica Moldova nr. 270 din 18 decembrie 2008, şi anume cazurile în care solicitantul de azil: 

- a comis o infracţiune împotriva păcii, o crimă de război sau o infracţiune împotriva umanităţii, aşa cum sunt 
definite în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în legislaţia penală a Republicii 
Moldova; 

- a comis o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă de drept comun înainte de a intra pe 
teritoriul Republicii Moldova;

- a comis fapte care sunt contrare scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, enunţate în Preambulul 
şi în articolele 1 şi 2 din Carta Naţiunilor Unite; 

- a planificat, a facilitat sau a participat la săvîrşirea unor acte de terorism, după cum sunt definite în tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

15.3. Contestarea actului 
privind refuzul cererii de azil 
şi acordarea statului de 
refugiat (minori neînsoţiţi).

•	actul de identitate temporar, care ates-
tă statutul solicitantului de azil;
•	copia cererii de azil;
•	copia dosarului de azil care conţine 
date referitoare la identitate, fotografii, 
amprentele digitale şi alte date;
•	copia chestionarului în limba română 
sau în limba pe care o cunoaşte soli-
citantul care trebuie să conţină în mod 
obligatoriu datele personale ale solici-
tantului, ale persoanelor care îl însoţesc, 
denumirea ţărilor tranzitate, motivele 
care l-au determinat să plece din ţara de 
origine, precum şi lista documentelor de 
identitate sau de călătorie aflate în po-
sesia sa;
•	copia notei de interviu în care sunt cla-
rificate aspectele necesare analizei ce-
rerii de azil;

•	Codul contravenţional al Republicii 
Moldova;
•	Legea privind regimul străinilor în 
Republica Moldova nr. 200 din 16 iulie 
2010;
•	Legea privind integrarea străinilor în 
Republica Moldova nr. 274 din 27 de-
cembrie 2011;
•	Legea cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public nr. 158 din 
4 iulie 2008;
•	Legea cu privire la ieşirea şi intrarea 
în Republica Moldova nr. 269 din 9 no-
imbrie 1994;
•	Legea privind azilul în Republica Mol-
dova nr. 270 din 18 decembrie 2008;
•	Legea cu privire la statutul juridic al 
cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Re-
publica Moldova nr. 275 din 10 noiem-
brie 1994;
•	Legea cetăţeniei Republicii Moldova 
nr. 1024 din 2 iunie 2000;
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•	cererile înaintate Poliţiei de Frontieră 
din subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne, organelor de poliţie, structurilor 
Departamentului Instituţiilor Penitencia-
re sau subdiviziunilor de detenţie provi-
zorie din cadrul organelor de drept, ex-
pediate Direcţiei refugiaţi;
•	probele care atestă că solicitantul cere-
rii de azil a fost informat de către consi-
lierul de eligibilitate despre scopul inter-
viului, despre drepturile şi obligaţiile lui 
într-o limbă pe care o cunoaşte sau pe 
care se presupune în mod rezonabil că o 
cunoaşte, în momentul depunerii cererii, 
despre drepturile şi obligaţiile pe care le 
are pe parcursul procedurii de azil; 
•	probele care demonstrează admisibilita-
tea sau respingerea cererii de azil (toate 
elementele relevante ale cererii sale de 
azil: declaraţiile şi documentele existente 
referitoare la identitatea şi cetăţenia soli-
citantului, ţările şi locurile de reşedinţă an-
terioare, cererile anterioare de azil, rutele 
de tranzit, documentele de identitate şi 
de călătorie, motivele pentru care solicită 
acordarea unei forme de protecţie);

•	Legea privind resortisanţii statelor ter-
ţe care au obligaţia deţinerii unei vize 
si resortisanţii statelor terţe care sunt 
exoneraţi de obligativitatea deţinerii 
unei vize la traversarea frontierei de 
stat a Republicii Moldova nr. 257 din 1 
noiembrie 2013;
•	Legea contenciosului administrativ nr. 
793 din 10 februarie 2000;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 50 din 15 ia-
nuarie 2013 pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la eliberarea vizelor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 24 
februarie 2012 cu privire la facilitatarea 
acordării dreptului de şedere şi elibe-
rării actelor de identitate străinilor an-
gajaţi în cadrul proiectelor de asistenţă 
externă;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 26 
decembrie 2011 cu privire la aprobarea 
Planului de acţiuni pentru anii 2011-
2015 privind implementarea Strategiei 
naţionale în domeniul migraţiei şi azilu-
lui (2011-2020);
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•	copia actului emis de Direcţia refugiaţi 
prin care solicitantul de azil şi beneficia-
rii unei forme de protecţie sunt informaţi 
despre posibilitatea de a contacta Înal-
tul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru 
Refugiaţi;
•	probele certe şi actuale care provin din 
surse diferite privind situaţia generală 
din ţara de origine a solicitantului de azil, 
pentru evaluarea situaţiei lui personale;
•	informaţiile oferite de ÎCNUR, rapoar-
tele Organizaţiei Naţiunilor Unite referi-
toare la drepturile omului, alte informaţii.
•	probele care atestă că solicitantul ce-
rerii de azil a fost informat de către con-
silierul de eligibilitate despre scopul in-
terviului, despre drepturile şi obligaţiile 
lui într-o limbă pe care o cunoaşte sau 
pe care se presupune în mod rezonabil 
că o cunoaşte, în momentul depunerii 
cererii, despre drepturile şi obligaţiile pe 
care le are pe parcursul procedurii de 
azil; 
•	contestarea deciziei privind refuzul ce-
rerii de azil şi acordarea statului de re-
fugiat. 

•	Hotărîrea Guvernului nr. 524 din 11 
iulie 2011 pentru aprobarea Regula-
mentului privind evaluarea competenţei 
lingvistice şi stabilirea nivelului de cu-
noaştere a limbii de stat de către străi-
nii care solicită drept de şedere perma-
nentă în Republica Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 7 iu-
lie 2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului cu privire la procedurile de retur-
nare, expulzare şi readmisie a străinilor 
de pe teritoriul Republicii Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 332 din 5 mai 
2011 cu privire la aprobarea cuantumu-
lui minim al mijloacelor de întreţinere 
pentru străini în Republica Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 
mai 2011 cu privire la eliberarea invita-
ţiilor pentru străini;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 159 din 16 
martie 2011 privind aprobarea cuantumu-
lui ajutorului bănesc acordat refugiaţilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1187 din 22 
decembrie 2010 cu privire la implemen-
tarea Ghişeului unic de documentare a 
străinilor;
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•	Hotărîrea Guvernului nr. 40 din 12 ia-
nuarie 2007 privind crearea Sistemului 
informaţional integrat automatizat în 
domeniul migraţiei;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 27 
noiembrie 2014 pentru aprobarea No-
menclatorului şi tarifelor la serviciile 
prestate contra plată, precum şi a Re-
gulamentului cu privire la modul de for-
mare şi utilizare a mijloacelor speciale 
ale subdiviziunilor Ministerului Afaceri-
lor Interne, autorităţilor administrative şi 
instituţiilor din subordinea acestuia;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 30 ia-
nuarie 2004 cu privire la crearea Centru-
lui de Plasament Temporar al Străinilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 765 din 18 
septembrie 2014 cu privire la aproba-
rea listei documentelor de călătorie 
acceptate pentru traversarea de către 
străini a frontierei de stat a Republicii 
Moldova;
•	Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 
193/68/32 din 28 februarie 2013 cu pri-
vire la organizarea examinării medicale 
a migranţilor;
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•	Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 7 
iulie 2011 cu privire la aprobarea Re-
gulamentului Centrului de Plasament 
Temporar al Străinilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1023  
din 28 decembrie 2012 cu privire la 
aprobarea Regulamentului Centrului 
de cazare;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului: Rahimi v. 
Grecia, 5 aprilie 2011.

Notă:
Minorii prezintă un grup deosebit de vulnerabil care necesită o atenţie specială, iar din acest motiv, legislaţia în 

materie de azil le le acordă o protecţie specială. La examinarea cauzelor, instanţa de judecată trebuie să verifice dacă 
minorului solicitant de azil i s-au asigurat si respectat garanţiile procedurale speciale pe durata procedurii de azil. 

Potrivit art. 14 din Legea privind azilul în Republica Moldova nr. 270 din 18 decembrie 2008, protecţia minorilor 
constituie un principiu în procedura de azil. Minorului care solicită azil sau care beneficiază de una din formele de 
protecţie i se va acorda protecţie şi asistenţă pentru a-şi realiza drepturile. Deciziile cu privire la minor se emit cu 
respectarea interesului superior al acestuia, luîndu-se în considerare vîrsta şi dezvoltarea lui.

Dacă procedura implică un interviu personal, reprezentantului i se va da ocazia de a-i explica minorului scopul 
interviului. O persoană care cunoaşte nevoile speciale ale minorilor va pregăti decizia autorităţii responsabile cu 
determinarea şi, dacă este cazul, va desfăşura interviul personal.

Sintagma „minori neînsoţiţi” nu este definită de legislator în Legea privind azilul în Republica Moldova nr. 270 
din 18 decembrie 2008. Totuşi, găsim această formulare în Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European din 16 
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decembrie 2008 privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resorti-
sanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, potrivit căreia acestea sunt persoanele cu vîrste sub 18 ani, 
care intră pe teritoriul Uniunii Europene fără a fi însoţite de un adult care răspunde de acestea în statul de primire. 
Astfel, minorul neînsoţit este străinul cu vîrstă de pînă la 18 ani care a venit în Republica Moldova neînsoţit de părinţi 
sau de un reprezentant legal ori care nu se află în îngrijirea unei alte persoane, potrivit legii, precum şi minorul care 
a rămas neînsoţit după ce a intrat pe teritoriul Republicii Moldova.

Orice decizie referitoare la un copil trebuie să fie întemeiată pe respectarea drepturilor copilului, astfel cum sunt 
stabilite acestea în Convenţia cu privire la drepturile copilului adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiu-
nilor Unite la 29 noiembrie 1989. Convenţia cu privire la drepturile copilului stabileşte drepturile omului pentru copii, 
care trebuie să fie aplicate indiferent de statutul lor de imigranţi. 

Decizia Direcţiei refugiaţi trebuie anulată dacă a fost emisă cu încălcarea garanţiilor prevăzute de lege, şi anume:
- cererea de azil a fost examinată cu o tergiversare nejustificată;
- cererea a constituit obiectul procedurii accelerate;
- nu a fost luată în considerare opinia minorului neînsoţit solicitant de azil, neacordîndu-i-se importanţa cuvenită 

în raport cu vîrsta şi cu gradul lui de maturitate;
- cererea de azil contravine principiului interesului superior al copilului;
- cererea de azil a fost emisă cu încălcarea principiului confidenţialităţii, în lipsa reprezentantului legal sau nede-

semnarea acestuia sau desemnarea acestuia cu încălcarea termenului de 15 zile de la data înregistrării minorului 
neînsoţit;

- lipseşte consimţămîntul prealabil scris al minorului şi al reprezentantului său legal privind efectuarea unei ex-
pertize medico-legale pentru determinarea vîrstei.

Este considerată ilegală decizia Direcţiei de refugiaţi de respingere a cererii de azil a unui minor neînsoţit care 
se bazează exclusiv pe refuzul minorului de a se supune examenului medical şi dacă intervievarea minorului s-a 
efectuat în absenţa reprezentantului legal. În măsura posibilului, fraţii nu trebuie să fie despărţiţi, ţinînd seama de 
interesul superior al minorului în cauză şi, în special, de vîrsta şi de gradul de maturitate al acestuia. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

15.4. Contestarea actului 
privind refuzul cererii de azil şi 
acordarea statutului de refugiat 
(unificarea familiei).

•	actul de identitate temporar, care 
atestă statutul solicitantului de azil;
•	copia cererii de azil;
•	copia dosarului de azil care conţi-
ne date referitoare la identitate, fo-
tografii, amprentele digitale şi alte 
date;
•	copia chestionarului în limba româ-
nă sau în limba pe care o cunoaşte 
solicitantul care va cuprinde în mod 
obligatoriu datele personale ale soli-
citantului, ale persoanelor care îl în-
soţesc, denumirea ţărilor tranzitate, 
motivele care l-au determinat să ple-
ce din ţara de origine, precum şi lista 
documentelor de identitate sau de că-
lătorie aflate în posesia sa;
•	copia notei de interviu în care sunt 
clarificate aspectele necesare anali-
zei cererii de azil;
•	cererile înaintate Poliţiei de Frontieră 
din subordinea Ministerului Afacerilor

•	Codul contravenţional al Republicii 
Moldova;
•	Legea privind regimul străinilor în 
Republica Moldova nr. 200 din 16 iulie 
2010;
•	Legea privind integrarea străinilor în 
Republica Moldova nr. 274 din 27 de-
cembrie 2011;
•	Legea cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public nr. 158 din 
4 iulie 2008;
•	Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în 
Republica Moldova nr. 269 din 9 noim-
brie 1994;
•	Legea privind azilul în Republica Mol-
dova nr. 270 din 18 decembrie 2008;
•	Legea cu privire la statutul juridic al ce-
tăţenilor străini şi al apatrizilor în Repu-
blica Moldova nr. 275 din 10 noiembrie 
1994;
•	Legea cetăţeniei Republicii Moldova 
nr. 1024 din 2 iunie 2000;
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Interne, organelor de poliţie, structuri-
lor Departamentului Instituţiilor Peni-
tenciare sau subdiviziunilor de deten-
ţie provizorie din cadrul organelor de 
drept expediate Direcţiei refugiaţi;
•	probele care atestă că solicitantul 
cererii de azil a fost informat de că-
tre consilierul de eligibilitate despre 
scopul interviului, despre drepturile 
şi obligaţiile lui într-o limbă pe care o 
cunoaşte sau pe care se presupune 
în mod rezonabil că o cunoaşte, în 
momentul depunerii cererii, despre 
drepturile şi obligaţiile pe care le are 
pe parcursul procedurii de azil; 
•	probele care demonstrează ad-
misibilitatea sau respingerea cererii 
de azil (toate elementele relevante 
ale cererii sale de azil: declaraţiile şi 
documentele existente, care indică 
identitatea şi cetăţenia sa, ţările şi lo-
curile de reşedinţă anterioare, cereri-
le anterioare de azil, rutele de tranzit, 
documentele de identitate şi de că-
lătorie, motivele pentru care solicită 
acordarea unei forme de protecţie);

•	Legea privind resortisanţii statelor ter-
ţe care au obligaţia deţinerii unei vize si 
resortisanţii statelor terţe care sunt exo-
neraţi de obligativitatea deţinerii unei 
vize la traversarea frontierei de stat a 
Republicii Moldova nr. 257 din 1 noiem-
brie 2013;
•	Legea contenciosului administrativ nr. 
793 din 10 februarie 2000;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 50 din 15 ia-
nuarie 2013 pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la eliberarea vizelor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 24 
februarie 2012 cu privire la facilitarea 
acordării dreptului de şedere şi eliberării 
actelor de identitate străinilor angajaţi în 
cadrul proiectelor de asistenţă externă;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 26 
decembrie 2011 cu privire la aprobarea 
Planului de acţiuni pentru anii 2011-
2015 privind implementarea Strategiei 
naţionale în domeniul migraţiei şi azilului 
(2011-2020);
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•	copia actului emis de Direcţia re-
fugiaţi prin care este informat solici-
tantul de azil şi beneficiarii unei for-
me de protecţie despre posibilitatea 
de a contacta Înaltul Comisariat al 
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi;
•	probele certe şi actuale din surse 
diferite despre situaţia generală din 
ţara de origine a solicitantului de 
azil, pentru evaluarea situaţiei lui 
personale;
•	informaţiile oferite de ÎCNUR, ra-
poartele Organizaţiei Naţiunilor Uni-
te referitoare la drepturile omului, 
alte informaţii.
•	probele care atestă că solicitantul 
cererii de azil a fost informat de că-
tre consilierul de eligibilitate despre 
scopul interviului, despre drepturile 
şi obligaţiile lui într-o limbă pe care o 
cunoaşte sau pe care se presupune 
în mod rezonabil că o cunoaşte, în 
momentul depunerii cererii, despre 
drepturile şi obligaţiile pe care le are 
pe parcursul procedurii de azil; 

•	Hotărîrea Guvernului nr. 524 din 11 
iulie 2011 pentru aprobarea Regula-
mentului privind evaluarea competenţei 
lingvistice şi stabilirea nivelului de cu-
noaştere a limbii de stat de către străinii 
care solicită drept de şedere permanen-
tă în Republica Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 7 iulie 
2011 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la procedurile de returnare, 
expulzare şi readmisie a străinilor de pe 
teritoriul Republicii Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 332 din 5 mai 
2011 cu privire la aprobarea cuantumu-
lui minim al mijloacelor de întreţinere 
pentru străini în Republica Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 
2011 cu privire la eliberarea invitaţiilor 
pentru străini;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 159 din 16 
martie 2011 privind aprobarea cuantumu-
lui ajutorului bănesc acordat refugiaţilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1187 din 22 de-
cembrie 2010 cu privire la implementarea 
Ghişeului unic de documentare a străinilor;
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•	expertiza medico-legală pentru de-
terminarea vîrstei;
•	declaraţiile solicitantului privind 
membri familiei;
•	documentele care atestă relaţia de 
familie;
•	dovezile referitoare la existenţa le-
găturilor familiale (interviuri cu refu-
giatul sau cu beneficiarul de protec-
ţie umanitară);
•	decizia privind respingerea cererii 
de azil şi refuzul acordării statutului 
de refugiat.

•	Hotărîrea Guvernului nr. 40 din 12 ia-
nuarie 2007 privind crearea Sistemului 
informaţional integrat automatizat în do-
meniul migraţiei;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 27 
noiembrie 2014 pentru aprobarea No-
menclatorului şi tarifelor la serviciile 
prestate contra plată, precum şi a Re-
gulamentului cu privire la modul de for-
mare şi utilizare a mijloacelor speciale 
ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor 
Interne, autorităţilor administrative şi in-
stituţiilor din subordinea acestuia;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 30 ia-
nuarie 2004 cu privire la crearea Centru-
lui de Plasament Temporar al Străinilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 765 din 18 
septembrie 2014 cu privire la aprobarea 
listei documentelor de călătorie accep-
tate pentru traversarea de către străini 
a frontierei de stat a Republicii Moldova;
•	Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 
193/68/32 din 28 februarie 2013 cu pri-
vire la organizarea examinării medicale 
a migranţilor;



– 632 – – 633 –

•	Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 7 iu-
lie 2011 cu privire la aprobarea Regu-
lamentului Centrului de Plasament Tem-
porar al Străinilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1023 din 28 
decembrie 2012 cu privire la aprobarea 
Regulamentului Centrului de cazare;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Gül v. Elve-
ţia, 19 februarie 1996; Sen v. Olanda, 21 
decembrie 2001; Osman v. Danemarca, 
14 iunie 2011; Hode şi Abdi v. Regatul 
Unit, 6 noiembrie 2012. 

Din nucleul familiei, fac parte soţul sau, după caz, soţia, copiii cu vîrsta de pînă la 18 ani, necăsătoriţi şi aflaţi în 
întreţinerea părinţilor, indiferent de faptul dacă sunt din căsătorie ori din afara căsătoriei, ori adoptaţi, potrivit legii na-
ţionale din ţara de origine, precum şi părinţii soţilor care locuiesc împreună cu ei. Subiect al procedurii de reunificare 
a familiei poate fi doar persoana străină care are deja statutul de refugiat sau beneficiază de protecţia umanitară. 
Prin urmare, solicitanţii de azil nu au acest drept. Procedura de reunificare a familiei nu va fi iniţiată în privinţa stră-
inului care nu are o decizie irevocabilă cu privire la cererea sa. Refugiatul sau beneficiarul de protecţie umanitară 
trebui să deţină un document valabil în privinţa căruia există motive întemeiate să se considere că va fi prelungit. 
Respingerea cererii nu poate avea la bază exclusiv lipsa documentelor care să ateste încheierea căsătoriei sau le-
gătura de rudenie. Va fi considerată ilegală decizia privind respingerea cererii care a fost emisă cu încălcarea terme-
nului de nouă luni stabilit de lege sau în cazul în care solicitantul nu a fost informat potrivit art. 76 din Legea privind 
azilul în Republica Moldova nr. 270 din 18 decembrie 2008. 
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Deşi legislaţia mai multor ţări ale Uniunii Europene nu face distincţie între relaţia de familie stabilită înainte şi 
cea stabilită după ce susţinătorul reîntregirii a obţinut permis de şedere pe teritoriul statului respectiv, în Republica 
Moldova legislatorul a stabilit expres faptul că soţul sau soţia beneficiază de principiul unităţii familiei în cazul în care 
căsătoria a fost încheiată înainte de intrarea pe teritoriul Republicii Moldova şi înainte de data solicitării azilului de 
către beneficiar. Astfel, reunificarea familiei se aplică doar dacă familia a fost constituită înainte ca migrantul să fi 
ajuns în Republica Moldova. 

Membrii de familie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să însoţească beneficiarul unei forme de pro-
tecţie; să se afle în întreţinerea acestuia şi să domicilieze împreună cu el;statutul lor personal să nu fie incompatibil 
cu statutul de refugiat sau cu cel al beneficiarului unei alte forme de protecţie, prevăzută de lege. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

15.5. Contestarea deciziei
privind anularea protecţiei 
ca fiind ilegală.

•	actul de identitate temporar;
•	copia dosarului care conţine date 
referitoare la identitate, fotografii, am-
prentele digitale şi alte date;
•	probele care denotă falsul documen-
telor luate în considerare la examina-
rea cererii de azil, decisive pentru re-
cunoaşterea formei de protecţie; alte 
dovezi care denotă că nu există alte 
motive care să conducă la menţinerea 
statutului de refugiat;
•	actele care constată că după acorda-
rea statutului de refugiat, străinul a să-
vîrşit una din faptele specificate la art. 
18 din Legea privind azilul în Republi-
ca Moldova nr. 270 din 18 decembrie 
2008;
•	decizia privind acordarea protecţiei;
•	decizia privind anularea protecţiei;

•	Codul contravenţional al Republicii Moldo-
va;
•	Legea privind regimul străinilor în Republi-
ca Moldova nr. 200 din 16 iulie 2010;
•	Legea privind integrarea străinilor în Repu-
blica Moldova nr. 274 din 27 decembrie 2011;
•	Legea cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public nr. 158 din 4 iulie 2008;
•	Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în 
Republica Moldova nr. 269 din 9 noiembrie 
1994;
•	Legea privind azilul în Republica Moldova 
nr. 270 din 18 decembrie 2008;
•	Legea cu privire la statutul juridic al cetăţe-
nilor străini şi al apatrizilor în Republica Mol-
dova nr. 275 din 10 noiembrie 1994;
•	Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 
1024 din 2 iunie 2000;
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•	copia actului emis de Direcţia refugi-
aţi prin care este informat solicitantul 
de azil şi beneficiarii unei forme de pro-
tecţie despre posibilitatea de a contac-
ta Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite 
pentru Refugiaţi;
•	decizia privind acordarea protecţiei;
•	decizia privind anularea protecţiei.

•	Legea privind resortisanţii statelor terţe care 
au obligaţia deţinerii unei vize si resortisantţi 
statelor terţe care sunt exoneraţi de obligati-
vitatea deţinerii unei vize la traversarea fron-
tierei de stat a Republicii Moldova nr. 257 din 
1 noiembrie 2013;Legea contenciosului admi-
nistrativ nr. 793 din 10 feruarie 2000;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 50 din 15 ianuarie 
2013 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la eliberarea vizelor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 24 fe-
bruarie 2012 cu privire la facilitarea acordă-
rii dreptului de şedere şi eliberării actelor de 
identitate străinilor angajaţi în cadrul proiec-
telor de asistenţă externă;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 26 de-
cembrie 2011 cu privire la aprobarea Planu-
lui de acţiuni pentru anii 2011-2015 privind 
implementarea Strategiei naţionale în dome-
niul migraţiei şi azilului (2011-2020);
•	Hotărîrea Guvernului nr. 524 din 11 iulie 
2011 pentru aprobarea Regulamentului pri-
vind evaluarea competenţei lingvistice şi sta-
bilirea nivelului de cunoaştere a limbii de stat 
de către străinii care solicită drept de şedere 
permanentă în Republica Moldova;
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•	Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 7 iulie 
2011 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la procedurile de returnare, expulzare 
şi readmisie a străinilor de pe teritoriul Repu-
blicii Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 332 din 5 mai 
2011 cu privire la aprobarea cuantumului mi-
nim al mijloacelor de întreţinere pentru străini 
în Republica Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 
2011 cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru 
străini;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 159 din 16 martie 
2011 privind aprobarea cuantumului ajutoru-
lui bănesc acordat refugiaţilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1187 din 22 de-
cembrie 2010 cu privire la implementarea 
Ghişeului unic de documentare a străinilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 40 din 12 inuarie 
2007 privind crearea Sistemului informaţio-
nal integrat automatizat în domeniul migra-
ţiei;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 27 noiem-
brie 2014 pentru aprobarea Nomenclatorului 
şi tarifelor la serviciile prestate contra plată,
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precum şi a Regulamentului cu privire la mo-
dul de formare şi utilizare a mijloacelor speci-
ale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor 
Interne, autorităţilor administrative şi instituţi-
ilor din subordinea acestuia;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 30 ianuarie 
2004 cu privire la crearea Centrului de Plasa-
ment Temporar al Străinilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 765 din 18 sep-
tembrie 2014 cu privire la aprobarea listei 
documentelor de călătorie acceptate pentru 
traversarea de către străini a frontierei de 
stat a Republicii Moldova;
•	Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 193/68/32 
din 28 februarie 2013 cu privire cu privire la 
organizarea examinării medicale a migranţi-
lor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 7 iulie 
2011 cu privire la aprobarea Regulamentului 
Centrului de Plasament Temporar al Străini-
lor; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1023 din 28 de-
cembrie 2012 cu privire la aprobarea Regu-
lamentului Centrului de cazare;
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•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene 
a Drepturilor Omului: Tomic v. Regatul Unit 
(dec.), 14 octombrie 2003; Hida v. Danemarca 
(dec.), 19 februarie 2004; Saadi v. Italia [MC], 
28 februarie 2008; Ismoilov şi alţii v. Rusia, 24 
aprilie 2008; Ryabikin v. Rusia, 19 iunie 2008. 

Notă:
Protecţia este anulată pentru cei care depăşesc anumite limite. Art. 1 din Convenţia privind statutul refugiaţilor, 

încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, conţine dispoziţii care stabilesc când nu mai poate fi acordată protecţia internaţi-
onală. La examinarea unor asemenea litigii, instanţele trebuie să aibă în vedere prevederile art. 82 din Legea privind 
azilul in Republica Moldova, potrivit cărora anularea statutului de refugiat este permisă doar în următoarele cazuri:

- acest statut a fost acordat în baza unor declaraţii false, străinul a refuzat să prezinte anumite date ori s-a folosit 
de documente false care au fost luate în considerare la examinarea cererii sale de azil şi care au fost decisive pen-
tru recunoaşterea formei de protecţie, şi nu există alte motive care să conducă la menţinerea statutului de refugiat;

- după acordarea statutului de refugiat, străinul a săvîrşit una din faptele specificate la art. 18 ori s-a descoperit 
că a săvîrşit o asemenea faptă înainte de rămînerea irevocabilă a deciziei prin care i s-a acordat acest statut.

Reexaminarea dosarului şi statutului de refugiat, urmează să respecte toate rigorile legale prevăzute de lege. 
Instanţa de judecată va verifica dacă subiectului vizat i-au fost acordate toate garanţiile, şi anume: dreptul gratuit la 
un interpret, dreptul la asistenţă juridică, dreptul de a fi informat cu privire posibilitatea contactării reprezentanţilor 
Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, de a fi consiliat şi asistat de un reprezentant al organizaţiilor 
non-guvernamentale.

Dacă au fost încălcate principiile şi garanţiile procedurale prevăzute de lege în cadrul procedurii de azil, decizia 
contestată va fi anulată de către instanţa de judecată.

Refuzul privind efectuarea interviului nu exclude posibilitatea emiterii unei decizii pe baza documentelor şi infor-
maţiei cuprinse în dosar.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

15.6. Contestarea deciziei 
privind încetarea protecţiei.

•	actul de identitate temporar, care atestă 
statutul solicitantului;
•	copia dosarului;
•	informaţiile oferite de Înaltul Comisa-
riat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, 
rapoartele ONU referitoare la drepturile 
omului, alte informaţii;
•	probele care atestă că sunt întrunite 
condiţiile privind încetarea protecţiei;
•	decizia privind acordarea protecţiei;
•	decizia privind încetarea protecţiei;
•	copia actului emis de Direcţia refugi-
aţi prin care este informat solicitantul de 
azil şi beneficiarii unei forme de protecţie 
despre posibilitatea de a contacta Înaltul 
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Re-
fugiaţi; 
•	decizia privind acordarea protecţiei;
•	decizia privind încetarea protecţiei.

•	Codul contravenţional al Republicii 
Moldova;
•	Legea privind regimul străinilor în 
Republica Moldova nr. 200 din 16 iulie 
2010;
•	Legea privind integrarea străinilor în 
Republica Moldova nr. 274 din 27 de-
cembrie 2011;
•	Legea cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public nr. 158 din 
4 iulie 2008;
•	Legea cu privire la ieşirea şi intrarea 
în Republica Moldova nr. 269 din 9 no-
iembrie 1994;
•	Legea privind azilul în Republica Mol-
dova nr. 270 din 18 decembrie 2008;
•	Legea cu privire la statutul juridic al 
cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Re-
publica Moldova nr. 275 din 10 noiem-
brie 1994;
•	Legea cetăţeniei Republicii Moldova 
nr. 1024 din 2 iunie 2000;
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•	Legea privind resortisanţii statelor ter-
ţe care au obligaţia deţinerii unei vize si 
resortisantţi statelor terţe care sunt exo-
neraţi de obligativitatea deţinerii unei 
vize la traversarea frontierei de stat a 
Republicii Moldova nr. 257 din 1 noiem-
brie 2013;
•	Legea contenciosului administrativ nr. 
793 din 10 feruarie 2000;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 50 din 15 ia-
nuarie 2013 pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la eliberarea vizelor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 24 
februarie 2012 cu privire la facilitarea 
acordării dreptului de şedere şi eliberării 
actelor de identitate străinilor angajaţi în 
cadrul proiectelor de asistenţă externă;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 26 
decembrie 2011 cu privire la aprobarea 
Planului de acţiuni pentru anii 2011-
2015 privind implementarea Strategiei 
naţionale în domeniul migraţiei şi azilu-
lui (2011-2020);
•	Hotărîrea Guvernului nr. 524 din 11 iulie 
2011 pentru aprobarea Regulamentului
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privind evaluarea competenţei lingvis-
tice şi stabilirea nivelului de cunoaşte-
re a limbii de stat de către străinii care 
solicită drept de şedere permanentă în 
Republica Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 7 iulie 
2011 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la procedurile de returnare, 
expulzare şi readmisie a străinilor de pe 
teritoriul Republicii Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 332 din 5 mai 
2011 cu privire la aprobarea cuantumu-
lui minim al mijloacelor de întreţinere 
pentru străini în Republica Moldova;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 
2011 cu privire la eliberarea invitaţiilor 
pentru străini;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 159 din 16 
martie 2011 privind aprobarea cuantu-
mului ajutorului bănesc acordat refugi-
aţilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1187 din 22 
decembrie 2010 cu privire la implemen-
tarea Ghişeului unic de documentare a 
străinilor;
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•	Hotărîrea Guvernului nr. 40 din 12 
inuarie 2007 privind crearea Sistemului 
informaţional integrat automatizat în do-
meniul migraţiei;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 27 
noiembrie 2014 pentru aprobarea No-
menclatorului şi tarifelor la serviciile 
prestate contra plată, precum şi a Re-
gulamentului cu privire la modul de for-
mare şi utilizare a mijloacelor speciale 
ale subdiviziunilor Ministerului Afaceri-
lor Interne, autorităţilor administrative şi 
instituţiilor din subordinea acestuia;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 30 ia-
nuarie 2004 cu privire la crearea Centru-
lui de Plasament Temporar al Străinilor;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 765 din 18 
septembrie 2014 cu privire la aprobarea 
listei documentelor de călătorie accepta-
te pentru traversarea de către străini a 
frontierei de stat a Republicii Moldova;
•	Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 
193/68/32 din 28 februarie 2013 cu pri-
vire cu privire la organizarea examinării 
medicale a migranţilor;
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•	Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 7 iu-
lie 2011 cu privire la aprobarea Regula-
mentului Centrului de Plasament Tem-
porar al Străinilor; 
•	Hotărîrea Guvernului nr. 1023  
din 28 decembrie 2012 cu privire la 
aprobarea Regulamentului Centrului de 
cazare.

Notă:
În general, în cazul în care situaţia de risc dintr-o ţară s-a ameliorat, legislaţia prevede posibilitatea încetării 

acordării protecţiei internaţionale.
Încetarea acordării acestei protecţii va fi dispusă doar în cazurile expres prevăzute de lege, şi anume atunci cînd:
a) străinul s-a repus în mod voluntar sub protecţia ţării a cărei cetăţenie o are; 
b) dacă după ce şi-a pierdut cetăţenia, străinul a redobîndit-o în mod voluntar; 
c) străinul a dobîndit o nouă cetăţenie şi se bucură de protecţia ţării a cărei cetăţenie a dobîndit-o; 
d) străinul s-a restabilit în mod voluntar în ţara pe care a părăsit-o sau în afara căreia s-a aflat datorită temerii 

de persecuţie; 
e) străinul nu mai poate refuza protecţia ţării de origine, deoarece împrejurările care au determinat acordarea 

statutului de refugiat au încetat să existe;
f) străinul a renunţat la statutul de refugiat, acordat în conformitate cu legea.
Totuşi, în situaţia în care a fost dispusă încetarea protecţii pe motivul ameliorării situaţiei, instanţele de judecată 

trebuie să verifice dacă schimbarea împrejurărilor este una semnificativă şi nu este una temporară, astfel încît să nu 
mai fie justificată temerea de persecuţie a refugiatului. Este nulă decizia de încetare a acordării protecţiei în cazul 
în care persoana căreia i s-a recunoscut statutul de refugiat şi ulterior acesta a încetat din motive imperioase refuză 
protecţia ţării de origine, avînd în vedere persecuţiile anterioare.
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Pentru evaluarea schimbării condiţiilor, statele trebuie să ţină seama de situaţia individuală a refugiatului şi să 
verifice dacă actorul sau actorii care asigură protecţia au luat măsuri rezonabile de prevenire a persecuţiei şi dacă 
aceştia administrează un sistem juridic eficient care să permită descoperirea, urmărirea penală şi sancţionarea 
acţiunilor care constituie o persecuţie. De asemenea, această protecţie trebuie să-i fie accesibilă resortisantului în 
cauză, dacă el încetează să mai beneficieze de statutul de refugiat. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

15.7. Contestarea refuzului 
de acordare a cetăţeniei 
(dobîndirea cetăţeniei prin 
naturalizare).

•	răspunsul privind respingerea cererii de 
cetăţenie;
•	hotarîrea Comisiei Comisiei pentru pro-
blemele cetăţeniei şi acordării de azil po-
litic de pe lîngă Preşedintele Republicii 
Moldova;
•	cererea privind dobîndirea cetaţeniei 
adresată Preşedintelui Republicii Moldo-
va;
•	autobiografia, în care se indică data şi 
temeiul stabilirii cu domiciliul în Republi-
ca Moldova, date despre starea civilă, 
locul domiciliului, locul de muncă, date 
despre rudele apropiate: părinţi, soţ (so-
ţie), copii;
•	adeverinţa despre componenţa familiei;

•	Constituţia Republicii Moldova;
•	Legea cu privire la cetăţenia Republicii 
Moldova nr. 1024 din 2 iunie 2000;
•	Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 12 
martie 2001 pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la procedura dobîndirii 
şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
•	Decretul Preşedintelui Republicii Mol-
dova nr. 694 din 28 iulie 1998 privind 
aprobarea componenţei Comisiei pentru 
problemele cetăţeniei şi acordării de azil 
politic de pe lîngă Preşedintele Republi-
cii Moldova;
•	Regulamentul Comisiei pentru proble-
mele cetăţeniei şi acordării de azil politic 
de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldo-
va (anexa la Decretul Preşedintelui Repu-
blicii Moldova nr. 694 din 28 iulie 1998);
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•	adeverinţa privind termenul de şedere 
legală şi continuă pe teritoriul Republicii 
Moldova, eliberată de autorităţile compe-
tente sau un alt document doveditor în 
acest sens, dacă informaţia respectivă nu 
se conţine în Registrul de stat al populaţiei;
•	adeverinţa de la locul de muncă sau de 
studii; 
•	adeverinţa de la autoritatea publică 
locală privind sursele legale de existen-
ţă ale străinului (venitul obţinut în urma 
efectuării unor activităţi comerciale sau 
particulare, pensie, bursă, pensie ali-
mentară, ajutor de şomaj şi indemnizaţie 
pentru copii, întreţinere materială de la 
membrii familiei, economii financiare şi 
depozite);
•	adeverinţa privind susţinerea examenu-
lui de cunoaştere a limbii române şi a pre-
vederilor Constituţiei Republicii Moldova;
•	copia de pe actul de identitate: paşa-
portul cetăţeanului străin şi permisul de 
şedere pentru cetăţenii străini sau bule-
tinul de identitate în cazul persoanei că-
reia i s-a recunoscut statutul de apatrid;

•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Genovese v. 
Malta, 11 octombrie 2011; Biao v. Dane-
marca [MC], 24 mai 2016; Ramadan v. 
Malta, 21 iunie 2016.
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•	actul eliberat de autoritatea competentă 
pentru străini din Republica Moldova care 
identifică persoana şi confirmă domiciliul 
acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, 
în cazul solicitantului statutului de apatrid;
•	copia cazierului judiciar din ultima ţară 
în care a domiciliat anterior stabilirii şe-
derii legale pe teritoriul Republicii Mol-
dova şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean 
este solicitantul;
•	copia certificatului de căsătorie, în ca-
zul persoanei care solicită acordarea 
cetăţeniei Republicii Moldova în temeiul 
căsătoriei înregistrate cu un cetăţean al 
Republicii Moldova. Certificatul de căsă-
torie se prezintă împreună cu alte docu-
mente necesare;
•	nota informativă şi avizele Ministerului 
Afacerilor Interne şi al Serviciului de In-
formaţii şi Securitate;
•	nota informativă a Ministerului Tehnolo-
giei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

Notă:
Problemele cetăţeniei Republicii Moldova sunt soluţionate în baza Constituţiei şi Legii cetăţeniei Republicii Mol-

dova nr. 1024 din 2 iunie 2000, în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi în baza 
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altor acte normative ale Republicii Moldova. Potrivit art. 17 din Constituţia Republicii Moldova, cetăţenia Republicii 
Moldova se dobîndeşte, se păstrează ori se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică. Nimeni nu poate fi 
lipsit în mod arbitrar de cetăţenia sa şi nici de dreptul de a-şi schimba cetăţenia. La examinarea litigiilor din această 
categorie, instanţele de judecată trebuie să verifice dacă la emiterea deciziei de refuz au fost respectate principiile 
privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova, şi anume: 

- dreptul fiecărei persoane la o cetăţenie; 
- nedescriminarea cetăţenilor, indiferent de temeiurile dobîndirii cetăţeniei; 
- inadmisibilitatea privării arbitrare a persoanei de cetăţenia ei şi de dreptul de a-şi schimba cetăţenia; 
- evitarea apatridiei; 
- lipsa unor efecte negative, în cazul schimbării cetăţeniei unuia dintre soţi, asupra cetăţeniei celuilalt soţ sau 

asupra cetăţeniei copilului, dacă nu există o cerere scrisă în acest sens a părinţilor. 
Naturalizarea constituie un mod de dobindire a cetateniei. Naturalizarea are loc prin acordarea cetăţeniei, la 

cerere, persoanei care domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile prevăzute de lege. 
Subiect al naturalizarii poate fi doar străinul cu domiciliul legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova. Prin domi-
ciliu legal şi obişnuit este avută în vedere şederea legală a persoanei pe o perioadă nedeterminată de timp în baza 
documentelor oficiale eliberate de autorităţile statului de primire. Este considerată legală decizia de respingerea 
cererii de acordare a cetăţeniei prin naturalizare în cazul în care străinul nu întruneşte una din următoarele condiţii: 

- nu a stat legal şi continuu pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 10 ani. Pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiari 
de azil politic, termenul este de opt ani;

- nu a stat legal şi continuu pe teritoriul Republicii Moldova timp de cinci ani înaintea împlinirii vîrstei de 18 ani; 
- nu este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin trei ani şi nu a stat legal şi continuu pe teri-

toriul Republicii Moldova în ultimii trei ani; 
- nu a stat legal şi continuu pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii trei ani la părinţi sau la copii (inclusiv înfietori 

sau înfiaţi) cetăţeni ai Republicii Moldova.
Totodată, chiar dacă întruneşte una din condiţiile sus-enunţate, străinul solicitant al cetăţeniei prin naturalizare 

trebuie să îndeplinească şi alte condiţii obligatorii: să cunoască şi respectă prevederile Constituţiei; să susţină testul 
pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii române; şi să aibă surse legale de existenţă.
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Astfel, va fi considerată legală decizia de respingere a cererii de acordare a cetăţeniei, în situaţia în care străinul 
întruneşte doar una din condiţiile cumulative indicate mai sus. Termenul de şedere legală şi continuă pe teritoriul 
Republicii Moldova a străinului se calculează de la data autorizării de către autorităţile Republicii Moldova a şede-
rii acestuia pe teritoriul ţării. Data autorizării şederii se consideră data eliberării de către autorităţile competente a 
documentului care confirmă dreptul de şedere al străinului pe teritoriul Republicii Moldova. Dovada şederii legale şi 
continue se face cu documentele oficiale, eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova, sau în baza 
informaţiei din Registrul de stat al populaţie.

Şederea străinului pe teritoriul Republicii Moldova se consideră legală şi continuă în cazul în care, ulterior auto-
rizării şederii:

a) străinul nu a emigrat din Republica Moldova;
b) străinului nu i-a fost anulat sau revocat dreptul de şedere, nu i-a încetat sau nu i-a fost anulat statutul de apa-

trid sau de refugiat;
c) prelungirea dreptului de şedere este consecutivă.
Răspunsul privind refuzul cetăţeniei este soluţionat de către Preşedintele Republicii Moldova, care trebuie să-şi 

argumenteze opinia.
La examinarea legalităţii şi temeiniciei actului contestat, acesta trebuie să se fundamenteze pe dovezi pertinente 

şi suficiente care justifică refuzul acordării cetăţeniei în baza temeiurilor invocate în răspuns, şi anume: existenţa 
unor hotărâri e condamnare irevocabile în cazul săvîrşirii crimelor internaţionale, militare sau a crimelor împotriva 
umanităţii; existenţa unor probe privind implicarea în activităţile teroriste; existenţa unei sentinţe de condamnare 
la privaţiune de libertate pentru infracţiuni premeditate; existenţa de cazier judiciar privind antecedentele penale; 
existenţa unei ordonanţe de pornire a urmării penale la momentul examinării cererii; existenţa unor probe privind 
desfăşurarea de activităţi care periclitează securitatea statului, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea populaţiei.

Se consideră probe admisibile probele care emană de la autorităţile publice cu competenţe în materie de cetă-
ţenie prevăzute la Capitolul V din Legea cu privire la cetăţenia Republicii Moldova nr. 1024 din 2 iunie 2000, adică 
Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, 
Ministerul Afacerilor Externe şi al Integrării Europene.



Titlul II. 
PROCEDURA SPECIALĂ
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

1. Cereri privind declararea 
capacităţii depline de exerciţiu a 
minorului (emancipare).

•	 certificatul de naştere a petiţiona-
rului;
•	 copia contractului de muncă, a car-
netului de muncă sau a ordinului de 
angajare la serviciu, care se certifică 
de către angajator;
•	 certificatul de la locul de muncă al 
minorului în care este indicat salariul 
primit de către minor din momentul 
angajării;
•	 probele (înscrisurile) care confirmă 
că petiţionarul practică antreprenori-
atul (activitatea de întreprinzător: pa-
tenta de întreprinzător);
•	 certificatul despre salariul mediu;
•	 extrasul din Registrul persoanelor 
juridice cu privire la înregistrarea Co-
operativei;
•	 înscrisurile care confirmă calitatea 
de membru a Cooperativei şi confir-
marea că acestea îi asigură o sursă 
de venit stabilă. 

•	articolele. 20 alin. (3), 21 alin. (4), 
171 alin. (2) din Codul civil; 
•	articolele 294-296 (Capitolul XXVI) 
din Codul de procedură civilă.
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Notă: 
Conform art. 20 din Codul civil, au capacitate de exerciţiul deplină persoanele:
- care au împlinit vârsta de 18 ani;
- care s-au căsătorit până la atingerea vârstei de 18 ani;
- emancipate.
Scopul instituţiei emancipării constă în necesitatea recunoaşterii independenţei minorului care a atins vârsta de 

16 ani faţă de reprezentanţii săi legali, în cazul în care lucrează în baza unui contract de muncă sau practică antre-
prenoriatul (activitatea de întreprinzător), pentru ca acesta să poată să încheie singur acte juridice sau să dispună 
de bunurile şi mijloacele sale băneşti.

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Codul civil, minorul emancipat are drepturi şi obligaţii depline. 
Emanciparea minorului poate fi constatată prin hotărârea autorităţii tutelare cu acordul ambilor părinţi, a adoptatorilor 
sau curatorului, iar în lipsa acordului, pe cale judecătorească.

În conformitate cu art. 294 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de declarare a capacităţii depline de 
exerciţiu poate fi înaintată de către minorul care a atins vîrsta de 16 ani.

Cererea se depune în instanţa de judecată din raza domiciliului minorului şi se judecă potrivit procedurii speciale.
Cererea se judecă cu participarea obligatorie a petiţionarului, a unuia sau ambilor părinţi, a adoptatorilor sau a 

curatorului şi a reprezentantului autorităţii tutelare – art. 295 din Codul de procedură civilă. 
După ce examinează pricina în fond, instanţa de judecată emite o hotărîre prin care admite sau respinge cererea 

privind declararea capacităţii depline de exerciţiu a minorului - art. 296 alin. (1) din Codul de procedură civilă.
În cazul admiterii cererii, va fi declarată capacitatea de exerciţiu deplină a minorului (emancipat) de la data ră-

mânerii hotărârii irevocabile – art. 296 alin. (2) din Codul de procedură civilă.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

2. Cereri privind declararea 
incapacităţii persoanei fizice.

•	copia certificatului de naştere a per-
soanei în privinţa căreia se solicită de-
clararea incapacităţii sau, după caz, 
certificatul de componenţă a familiei; 
•	probele care confirmă că persoana 
are tulburări psihice sau deficienţe 
mintale: certificatele privind starea să-
nătăţii; confirmarea dată de Instituţia 
medico-sanitară publică Spitalul Clinic 
de Psihiatrie privind aflarea în eviden-
ţă psihiatrică a persoanei; extrasul din 
fişa medicală a persoanei;
•	probele prin care se constată tulbu-
rări psihice: persoana este retardată; 
a suferit traumatisme care ar provoca 
tulburări psihice; se află în evidenţă la 
medicul psihiatru; a urmat tratamen-
te în spitalul de psihiatrie; în privinţa 
acesteia a fost pronunţată o sentinţă 
de absolvire de răspundere penală şi 
de internare forţată în spitalul de psihi-
atrie; există alte date care confirmă o 
conduită neadecvată.

•	art. 24 din Codul civil;
•	articolele 302-307 (Capitolul XXVIII) 
din Codul de procedură civilă;
•	 jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Shtukaturov 
v. Rusia, 27 martie 2008; Ivinović v. Cro-
aţia, 18 septembie 2014; A.N. v. Litua-
nia, 31 mai 2016;
•	Hotărârea Plenului CSJ nr.17 din 31 
mai 2004 cu privire la practica exami-
nării de către instanţele judecătoreşti a 
cauzelor privind limitarea în capacitatea 
de exerciţiu şi declararea incapacităţii 
persoanei fizice, modificată prin Hotărâ-
rea Plenului CSJ nr. 10 din 22 decembrie 
2008, actualizată prin Hotărârea Plenului 
CSJ nr. 10 din 22 decembrie 2014;
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Notă: 
Persoana care, ca urmare a unei tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale), nu-şi poate conştientiza 

sau dirija acţiunile poate fi declarată incapabilă de către instanţa de judecată. Asupra acesteia se instituie tutela – art. 
24 din Codul civil. 

Cererea de declarare a incapacităţii persoanei din cauza unei tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe min-
tale) poate fi înaintată de: 

a) membrii familiei; 
b) rudele apropiate (părinţi, copii, fraţi, surori, bunei) indiferent dacă domiciliază ori nu în comun cu aceasta; 
c) organul de tutelă şi curatelă; 
e) instituţia de psihiatrie (psihoneurologie) în care se tratează persoana sau este luată la evidenţă – art. 302 alin. 

(2) din Codul de procedură civilă.
Cererea depusă de alte persoane decât cele indicate în art. 302 din Codul de procedură civilă va fi refuzată de 

instanţă – art. 169 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură civilă. După caz, procesul poate fi încetat – art. 265 lit. h) 
din Codul de procedură civilă.

Cererea se depune la instanţa de judecată din raza domiciliului persoanei care suferă de tulburări psihice sau 
a sediului instituţiei de psihiatrie, dacă persoana este internată în această instituţie – art. 302 alin. (3) din Codul de 
procedură civilă.

Cererea se judecă de către instanţa de drept comun conform procedurii speciale, reglementată în articolele 
302-307 (Capitolul XXVIII) din Codul de procedură civilă. În sensul art. 280 şi 360 din Codul de procedură civilă, per-
soana care înaintează cererea respectivă în judecată se numeşte petiţionar, iar autoritatea tutelară este considerată 
persoană interesată.

În conformitate cu art. 306 alin. (3)-(4) din Codul de procedură civilă, petiţionarul este scutit de plata cheltuielilor 
aferente judecării pricinii privind limitarea persoanei în capacitatea de exerciţiu sau declararea incapacităţii ei. Dacă 
se constată că membrii ei de familie care au depus cerere de limitare a capacităţii de exerciţiu sau de declarare a 
incapacităţii ei au acţionat cu rea-credinţă, instanţa îi va obliga la plata tuturor cheltuielilor de judecată şi la reparaţia 
prejudiciului provocat astfel.
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Dacă persoana în privinţa căreia se solicită declararea incapacităţii nu este asistată de un avocat ales de ea, 
atunci instanţa, în temeiul art. 304 alin. (1) din Codul de procedură civilă, este obligată să-i desemneze un avocat 
din oficiu. Pregătirea cauzei pentru dezbaterile judiciare se efectuează în conformitate cu prevederile articolele 183-
185 din Codul de procedură civilă. Având în vedere specificul acestei categorii de cauze, instanţa poate solicita de la 
participanţii procesului probe suplimentare care confirmă comportamentul persoanei în interesele căreia este pornit 
procesul, cum ar fi caracteristicile de la locul de muncă, de studii sau de domiciliere, iar în cauzele de declarare a in-
capacităţii persoanei, va solicita şi actele medicale din instituţiile psihiatrice unde s-a tratat sau se tratează persoana.

Pentru constatarea stării psihice a persoanei, instanţa este obligată să dispună efectuarea expertizei psihiatrice. 
Efectuarea expertizei se dispune printr-o încheiere care nu poate fi atacată cu recurs, cu excepţia cazurilor în care 
se suspendă procesul. În cazul în care procesul a fost suspendat, instanţa dispune, după primirea actului de exper-
tiză, în conformitate cu prevederile art. 264 din Codul de procedură civilă, reluarea procesului.

Expertiza psihiatrică poate fi efectuată atât în cadrul pregătirii cauzei pentru dezbaterile judiciare, cât şi în cadrul 
dezbaterilor judiciare. Nu este permisă declararea incapacităţii persoanei suferinde de tulburări psihice doar în baza 
diagnosticului psihiatric, a cazurilor de supraveghere prin dispensarizare, a faptului că persoana se află ori s-a aflat 
într-o instituţie de psihoneurologie pentru asistenţa socială sau instruire specială.

Cauza privind declararea incapacităţii se judecă cu participarea obligatorie a persoanei în privinţa căreia se 
solicită declararea incapacităţii, dacă acesteia îi permite starea sănătăţii, a reprezentantului şi a autorităţii tutelare. 
Problema citării persoanei se soluţionează în fiecare caz în dependenţă de starea sănătăţii ei. 

Dacă starea sănătăţii persoanei îi permite să se prezinte în judecată, dar ea se eschivează de la acesta şi refuză 
primirea citaţiei, atunci instanţa examinează cauza în lipsa ei, în conformitate cu prevederile art. 106 din Codul de 
procedură civilă. 

Hotărârea instanţei de judecată trebuie să corespundă cerinţelor art. 241 din Codul de procedură civilă. 
Instanţa de judecată nu are dreptul să dispună instituirea tutelei sau, după caz, a curatelei, deoarece, potrivit 

art. 36 din Codul civil, doar autoritatea tutelară poate soluţiona aceasta chestiune. din interpretarea art. 37 din Co-
dul civil, instanţa de judecată este obligată ca, imediat după ce hotărârea devine definitivă, să expedieze autorităţii 
tutelare copia hotărârii.
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

3. Cereri privind limitarea 
persoanei în capacitatea 
de exerciţiu.

•	probele care confirmă faptul că 
persoana face abuz de băuturi spi-
rtoase sau consumă droguri şi alte 
substanţe psihotropice; copia hotă-
rârilor privind aplicarea sancţiunilor 
administrative, copia ordinului de 
eliberare de la serviciu pentru con-
sum de alcool, droguri sau alte sub-
stanţe psihotrope, concluzia medi-
cală etc;
•	certificatul privind starea materia-
lă a persoanei;
•	actele privind veniturile familiei şi 
probele care confirmă că persoana 
înstrăinează bunurile familiei pentru 
procurarea băuturilor spirtoase sau 
a drogurilor etc.

•	art. 25 din Codul civil;
•	articolele 302-307 (Capitolul XXVIII) 
din Codul de procedură civilă;
•	Hotărârea Plenului CSJ nr. 17 din 31 
mai 2004 cu privire la practica examinării 
de către instanţele judecătoreşti a cau-
zelor privind limitarea în capacitate de 
exerciţiu şi declararea incapacităţii per-
soanei fizice, modificată prin Hotărârea 
Plenului CSJ nr. 10 din 22 decembrie 
2008, actualizată prin Hotărârea Plenului 
CSJ nr. 10 din 22 decembrie 2014.

Notă: 
Art. 25 alin. (1) din Codul civil prevede posibilitatea limitării în capacitatea de exerciţiu a persoanelor care con-

sumă în mod abuziv băuturi alcoolice sau droguri şi alte substanţe psihotrope, dacă prin aceasta înrăutăţeşte starea 
materială a familiei lor. Asupra acestora se instituie curatela. 
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În conformitate cu art. 302 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererile de limitare a persoanei adulte în capa-
citatea de exerciţiu din cauza consumului abuziv de alcool sau ca onsumului de droguri şi de alte substanţe psiho-
trope pot fi înaintate de către:

a) membrii familiei; 
b) organul de tutelă şi curatelă. 
În cazul limitării în capacitatea de exerciţiu a persoanei minore (în vîrstă de la 14 la 18 ani), cererea poate fi în-

aintată de către părinţi, adoptatori, curator sau autoritatea tutelară – art. 21 alin. (3) din Codul civil.
Cererea de limitare a persoanei în capacitatea de exerciţiu se depune la instanţa judecătorească de la domiciliul 

acesteia, iar dacă persoana este internată într-o instituţie medicală de psihiatrie (psihoneurologie), la instanţa de la 
locul de aflare a instituţiei – art. 302 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Cererea se judecă de către instanţa de drept comun conform procedurii speciale, reglementate de articolele 
302-307 (Capitolul XXVIII) din Codul de procedură civilă. În sensul articolelor 280 şi 360 din Codul de procedură 
civilă, persoana care înaintează cererea respectivă în judecată se numeşte petiţionar, iar autoritatea tutelară este 
considerată persoană interesată.

În conformitate cu art. 306 alin. (3)-(4) din Codul de procedură civilă, petiţionarul este scutit de plata cheltuielilor aferente 
judecării cauzei privind limitarea persoanei în capacitatea de exerciţiu sau declararea incapacităţii ei. Dacă se constată că 
membrii ei de familie care au depus cerere de limitare a capacităţii de exerciţiu sau de declarare a incapacităţii ei au acţionat 
cu rea-credinţă, instanţa îi va obliga la plata tuturor cheltuielilor de judecată şi la reparaţia prejudiciului provocat astfel.

În conformitate cu art. 306 alin. (1) din Codul de procedură civilă, examinarea în instanţă a cererii de limitare a 
persoanei în capacitatea de exerciţiu are loc în prezenţa acesteia, dacă îi permite starea de sănătate, a petiţionarului 
şi a reprezentantului organului de tutelă şi curatelă. Pregătirea cauzei pentru dezbaterile judiciare se efectuează în 
conformitate cu prevederile articolelor 183-185 din Codul de procedură civilă. Ţinând cont de specificul acestor cate-
gorii de cauze, instanţa poate solicita de la participanţii procesului probe suplimentare care confirmă comportamentul 
persoanei în interesele căreia este pornit procesul, cum ar fi: caracteristici de la locul de muncă, studii sau domiciliu. 

Dacă persoana în privinţa căreia se solicită declararea incapacităţii nu este asistată de un avocat ales de ea, atunci 
instanţa, în temeiul art. 304 alin. (1) din Codul de procedură civilă, este obligată să-i desemneze un avocat din oficiu.
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Hotărârea instanţei de judecată privind limitarea în capacitatea de exerciţiu trebuie să corespundă cerinţelor art. 
241 din Codul de procedură civilă. În cazul limitării capacităţii de exerciţiu a persoanei, instanţa îi va interzice aces-
teia să încheie acte juridice cu privire la patrimoniu, să primească şi să dispună de salariu, de pensie sau alte tipuri 
de venituri fără acordul curatorului. 

Instanţa de judecată nu are dreptul să dispună instituirea tutelei sau, după caz, a curatelei, deoarece, potrivit art. 
36 din Codul civil, doar autoritatea tutelară poate soluţiona aceasta chestiune. În înţelesul art. 37 din Codul civil, in-
stanţa de judecată este obligată să expedieze autorităţii tutelare copia hotărârii imediat ce aceasta devine definitivă.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

4. Cereri privind recunoaşterea 
persoanei fizice capabile şi 
anularea limitării în capacitatea 
de exerciţiu.

•	 copia hotărârii de declarare a per-
soanei incapabile sau, după caz, de 
limitare în capacitate de exerciţiu;
•	 raportul de expertiză psihiatrică 
legală care confirmă că persona s-a 
însănătoşit sau starea sănătăţii s-a 
ameliorat esenţial şi îşi poate conşti-
entiza şi dirija acţiunile;
•	 certificatul privind caracteristica 
persoanei limitate în capacitatea de 
exerciţiu, eliberat de Inspectoratul de 
Poliţie sau de către autorităţile publi-
ce locale. 

•	articolele 24 alin. (3) şi 25 alin. (3) din 
Codul civil;
•	art. 308 (Capitolul XXVIII) din Codul de 
procedură civilă;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: A.N. v. Litua-
nia, 31 mai 2016;
•	Hotărârea Plenului CSJ nr. 17 din 31 
mai 2004 cu privire la practica examinării 
de către instanţele judecătoreşti a cauze-
lor privind limitarea în capacitate de exer-
ciţiu şi declararea incapacităţii persoanei 
fizice, modificată prin Hotărârea Plenului 
CSJ nr.10 din 22 decembrie 2008, actua-
lizată prin Hotărârea Plenului CSJ nr. 10 
din 22 decembrie 2014;
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Notă: 
În cazurile în care persoana declarată incapabilă s-a însănătoşit sau starea sănătăţii sale s-a ameliorat esenţial, 

instanţa o poate declara capabilă – art. 24 alin. (3) din Codul civil.
În conformitate cu art. 308 alin. (2) din Codul de procedură civilă, cererea privind anularea declarării incapacităţii 

persoanei poate fi dispusă de instanţa de judecată, la cererea următoarelor subiecte: 
a) tutorele;
b) membrii de familie a persoanei; 
c) instituţia de psihiatrie (psihoneurologie); 
d) organul de tutelă şi curatelă. 
Aceste persoane sunt obligate să depună raportul de expertiză psihiatrică legal prin care se confirmă că persoa-

na s-a însănătoşit, în baza căruia instanţa porneşte un proces. 
Conform art. 25 alin. (3) din Din Codul civil, instanţa de judecată anulează limitarea dacă au dispărut temeiurile 

în baza cărora persoana fizică a fost limitată în capacitatea de exerciţiu.
În conformitate cu art. 308 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de anulare a limitării în capacitate de 

exerciţiu din cauza consumului abuziv de alcool sau a consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope poate 
fi înaintată de către:

a) persoana în cauză;
b) membrii familiei persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu;
c) curator; 
d) organul de tutelă şi curatelă;
e) dispensarul de psihiatrie.
Cererea se judecă de către instanţa de drept comun în cadrul unui nou proces, examinat potrivit procedurii spe-

ciale, fără casarea hotărârilor adoptate anterior. 
În cazul prevăzut la art. 24 alin. (3) din Codul civil, instanţa de judecată emite o hotărâre prin care declară ca-

pabilă persoana însănătoşită. 
În cazul prevăzut la art. 25 alin. (3) din Codul civil, instanţa de judecată pronunţă o hotărîre prin care anulează 

limitarea persoanei în capacitatea de exerciţiu. 
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Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

5. Cereri privind declararea 
dispariţiei fără veste a persoanei 
şi anularea hotărârii 
judecătoreşti de declarare a 
persoanei dispărute fără urmă. 

•	copia buletinului de identitate al 
persoanei dispărute şi a certificatu-
lui de naştere al acesteia;
•	probele care confirmă că persoana 
lipseşte de la domiciliu de cel puţin 
un an (certificatele eliberate de au-
torităţile publice locale, organele de 
poliţie, de autoritatea de la ultimul 
loc de muncă etc.);
•	este permis orice mijloc de probă 
(acte, materiale) care susţine cele 
relatate sau poate contribui la soluţi-
onarea justă a cauzei.

•	articolele 49-51 din Codul civil;
•	articolele 297-301 (Capitolul XXVII) din 
Codul de procedură civilă;
•	Hotărârea Plenului CSJ nr. 4 din 7 iulie 
2008 privind practica judiciară cu privire 
la constatarea faptelor care au valoare 
juridică şi declararea persoanei dispărute 
fără veste sau decedată.

Notă:
Scopul principal al declarării dispariţiei fără veste a persoanei fizice constă în apărarea drepturilor acesteia, 

pentru că lipsa îndelungată şi necunoaşterea locului aflării ei pot constitui un pericol pentru acestea. Totodată, inter-
vin consecinţe negative pentru creditorii persoanei dispărute, precum şi pentru persoanele care sunt întreţinute de 
aceasta.

Astfel, conform art. 49 alin. (1) din Codul civil, persoana fizică poate fi declarată dispărută fără veste dacă lipseş-
te de la domiciliu şi a trecut cel puţin un an din ziua primirii ultimilor ştiri despre locul aflării sale.

Pentru declararea dispariţiei fără veste a persoanei trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
- persoana să lipsească de la domiciliu;
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- trecerea a cel puţin un an de la ultimele ştiri că s-ar afla în viaţă;
- imposibilitatea aflării locului persoanei, deşi au fost întreprinse toate mijloacele posibile. 
În cazul imposibilităţii stabilirii zilei primirii ultimelor informaţii despre dispărut, termenul pentru declararea dispariţiei 

fără veste 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 1 ianuarie al următorului an – art. 49 alin. (2) din Codul civil.

Cererea de declarare dispariţiei fără veste a persoanei se depune de către persoana interesată în instanţa ju-
decătorească de la domiciliul sau sediul petiţionarului şi trebuie să corespundă exigentelor stabilite de art. 166 din 
Codul de procedură civilă. Ea trebuie să conţină, în special, denumirea instanţei judecătoreşti căreia îi este adresată, 
numele sau denumirea petiţionarului, domiciliul ori sediul lui, scopul declarării dispariţiei persoanei.

Dacă cererea este depusă până la expirarea termenului de cel puţin un an din ziua primirii ultimelor ştiri despre 
locul aflării celui dispărut, instanţa restituie cererea fără examinare, în temeiul art. 297 alin. (2) din Codul de proce-
dură civilă. Cu referire la militari sau la alte persoane care au dispărut în acţiuni militare, cererea trebuie să indice 
data încetării acestor acţiuni.

În cazul în care cererea privind declararea dispariţiei fără urmă a persoanei a fost depusă în instanţa judecăto-
rească fără a se respecta condiţiile articolelor 166, 167 alin. (1) lit. a), b), c) şi e), 284 şi 298 din Codul de procedură 
civilă, judecătorul emite, în cel mult şapte zile de la depunerea cererii, o încheiere prin care nu dă curs cererii, co-
municând petiţionarului faptul şi acordând-i un termen pentru lichidarea neajunsurilor. Astfel, dacă persoana care a 
depus cererea nu îndeplineşte în termen cerinţele formulate în încheierea judecătorului, cererea ei nu se consideră 
depusă şi, împreună cu actele anexate, se restituie petiţionarului printr-o încheiere judecătorească ce poate fi ata-
cată cu recurs – art. 171 din Codul de procedurăcivilă.

Petiţionarul trebuie să indice în cerere scopul declarării dispariţiei fără veste a persoanei, ca de exemplu: 
- desfacerea căsătoriei; 
- privatizarea imobilului;
- primirea indemnizaţiei pentru întreţinerea copiilor minori; 
- ridicarea vizei de reşedinţă;
- darea în exploatare a imobilului.
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Cererea se judecă de către instanţa de drept comun porivit procedurii speciale, reglementate de articolele 297-
300 (Capitolul XXVII) din Codul de procedură civilă. Persoana care înaintează cererea respectivă în judecată se 
numeşte petiţionar, iar autoritatea tutelară este considerată persoană interesată.

În conformitate cu art. 299 alin. (1) din Codul de procedură civilă, judecătorul stabileşte, în cadrul pregătirii cauzei 
pentru judecare, persoanele (rudele, prietenii, foştii colaboratori), organele şi organizaţiile (organele de exploatare 
a locuinţelor, organele de poliţie, instituţiile militare etc.) care pot comunica informaţii despre cel dispărut fără urmă.

În afară de cele menţionate, instanţa de judecată este în drept să dispună printr-o încheiere publicarea într-un 
ziar local, din contul petiţionarului, a unei informaţii despre pornirea procesului, în care se indică instanţa la care s-a 
depus cererea, numele, data şi locul naşterii, ultimul domiciliu şi locul de muncă ale celui dispărut, precum şi numele 
şi domiciliul sau sediul petiţionarului. Instanţa va mai solicita ca persoanele care cunosc locul aflării celui dispărut să 
ofere informaţii în acest sens.

În situaţia în care este necesară administrarea permanentă a patrimoniului persoanei declarate dispărută fără 
urmă, instanţa judecătorească numeşte un administrator, cu care autoritatea tutelară încheie un contract de admi-
nistrare 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 – art. 50 din Codul civil.

Hotărârea privind declararea dispariţiei fără urmă a persoanei trebuie să corespundă prevederilor articolelor 
241, 285 şi 300 din Codul de procedură civilă. În aceasta trebuie indicat faptul constatat de instanţă, scopul consta-
tării şi probele care stau la baza constatării. Dispozitivul hotărîrii trebuie să conţină faptul constatat.

Persoana se consideră dispărută fără urmă de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei judecătoreşti. 
După pronunţarea hotărârii prin care persoana a fost declarată dispărută fără urmă, persoana interesată nu este 

lipsită de dreptul de a depune cerere în instanţa de judecătorească privind declararea, în condiţiile prevăzute art. 52 
din Codul civil, a decesului persoanei declarate anterior dispărută fără urmă. 

În cazul apariţiei persoanei declarate dispărută fără urmă sau descoperirii locului aflării ei, instanţa judecăto-
rească anulează, printr-o hotărîre, la cerere, hotărîrea sa anterioară – art. 301 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Cererea de anulare a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei fără urmă a persoanei poate fi adresată 
chiar de către aceasta sau de o altă persoană interesată. 
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Cererea nu presupune achitarea taxei de stat, întrucât are loc revizuirea hotărârii adoptate anterior. Anularea 
hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei fără veste a persoanei se face în cadrul aceluiaşi dosar dacă acesta 
se păstrează în arhiva instanţei. 

Cererea privind anularea hotărârii de declarare a persoanei dispărute fără veste şi desfiinţarea administrării fidu-
ciare se judecă potrivit procedurii speciale, în cadrul aceleiaşi cauze – art. 301 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Prin anularea hotărârii judecătoreşti privind declararea dispariţiei fără veste a persoanei, instanţa judecătoreas-
că desfiinţează, după caz, administrarea fiduciară a patrimoniului acesteia. La desfiinţarea administrării fiduciare a 
patrimoniului, persoana declarată dispărută fără urmă îi poate cere administratorului fiduciar repararea prejudiciului 
provocat prin administrarea necorespunzătoare a patrimoniului său. 

Mai mult, anularea hotărârii naşte următoarele consecinţe de drept: se restabileşte căsătoria încetată, cu condi-
ţia că al doilea soţ nu a înregistrat o altă căsătorie; se încetează plata pensiei, indemnizaţiei ş.a. 

În conformitate cu art. 301 alin. (4) din Codul de procedură civilă, hotărârea de anulare constituie temeiul anulării 
măsurilor de protecţie şi de administrare a bunurilor, precum şi al anulării înregistrării decesului în registrul de stare civilă.

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

6. Cereri privind declararea 
decesului persoanei şi anularea 
hotărârii judecătoreşti de declarare 
a decesului persoanei. 

•	 probele care confirmă lipsa persoa-
nei de la domiciliu (certificatele elibera-
te de către autoritatea publică locală, 
organele de poliţie, administratorii de la 
ultimul loc de lucru etc);
•	 înscrisuri (acte, procese-verbale care 
confirmă inundaţia, cutremurul de pământ, 
incendiul, catastrofa feroviară, rutieră, 
aeriană etc), în situaţia în care persoana x

•	art. 52 din Codul civil;
•	articolele 297-301 (Capitolul 
XXVII) din Codul de procedură civilă;
•	Hotărârea Plenului CSJ nr. 4 din 
7 iulie 2008 privind practica judicia-
ră cu privire la constatarea faptelor 
care au valoare juridică şi declara-
rea persoanei dispărute fără veste 
sau decedată.
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a dispărut în împrejurări ce prezentau 
primejdie de moarte sau care dau temei 
de a presupune că a decedat;
•	 înştiinţarea instituţiei militare despre 
dispariţia persoanei în cazul când un 
militar sau o altă persoană a dispărut 
fără veste în legătură cu acţiuni militare.

 
Notă: 
Conform art. 52 alin. (1) şi (2) din Codul civil, persoana poate fi declarată decedată prin hotărîrea instanţei jude-

cătoreşti în următoarele cazuri: 
- dacă timp de trei ani, la locul de domiciliu al acestia nu există nici o ştire despre locul unde se află sau dacă 

a dispărut de mai mult de şase luni în împrejurări care prezentau o primejdie de moarte sau care dau temei să se 
presupună 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 doi ani de la încetarea acţiunilor militare.

Prin împrejurări ce prezintă o primejdie de moarte se subînţeleg calamităţile naturale precum: inundaţiile, uraga-
nele, cutremurele. Circumstanţe care ar servi ca temei să se presupună decesul persoanei în urma unui accident se 
consideră: incendiile, accidentele rutiere, catastrofele aeriene, accidentele de cale ferată. Circumstanţele menţiona-
te trebuie să fie confirmate prin probe veridice şi să se afle într-o relaţie cauzală cu dispariţia persoanei.

Instanţele judecătoreşti vor avea în vedere faptul că, între constatarea decesului la o anumită dată şi în anumite 
împrejurări – art. 281 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură civilă, şi declararea decesului persoanei – art. 52 din 
Codul civil există o diferenţă esenţială. Constatarea decesului la o anumită dată şi în anumite împrejurări presupune 
certitudinea morţii persoanei, însă, cu toate acestea, organele de stare civilă refuză să-l înregistreze (de exemplu, 
pentru că au fost pierdute actele şi este imbosibil ca acestea să fie restabilite). Totuşi, consecinţele juridice în aces-
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te două cazuri sunt analogice (de exemplu, se eliberează certificatul de deces, se desface căsătoria, se deschide 
moştenirea, copiii au dreptul la primirea indemnizaţiei etc.)

Cererea de declarare a decesului persoanei se depune de către persoana interesată în instanţa judecătorească 
de la domiciliul sau sediul petiţionarului şi trebuie să corespundă exigenţelor stabilite la art. 166 din Codul de proce-
dură civilă şi să conţină, în special, denumirea instanţei judecătoreşti căreia îi este adresată, numele sau denumirea 
petiţionarului, domiciliul ori sediul lui şi scopul declarării decesului persoanei.

În mod obligatoriu, petiţionarul trebuie să indice în cerere scopul solicitării declarării dispariţiei fără veste a per-
soanei:

- desfacerea căsătoriei;
- întocmirea actelor; 
- privatizarea imobilului;
- primirea indemnizaţiei pentru întreţinerea copiilor minori; 
- ridicarea vizei de reşedinţă;
- darea în exploatare a imobilului etc.
De asemenea, instanţa de judecată trebuie să stabilească dacă petiţionarul este sau nu o persoană interesată. 
În cererea privind declararea decesului persoanei trebuie menţionate, conform art. 298 din Codul de procedură 

civilă, circumstanţele care dovedesc absenţa ei sau care dau temei să se considere că a decedat ca urmare a unui 
accident. Cu privire la militari sau la alte persoane care au dispărut în acţiuni militare, în cerere trebuie indicată data 
încetării acestor acţiuni.

În cazul în care cererea privind declararea decesului persoanei a fost depusă în instanţa judecătorească fără a 
se respecta condiţiile articolelor 166, 167 alin. (1) lit. a), b), c) şi e), 284 şi 298 din Codul de procedură civilă, judecă-
torul emite, în cel mult şapte zile de la depunerea cererii, o încheiere prin care nu dă curs cererii, comunicându-i peti-
ţionarului acest fapt şi acordând-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 
din Codul de procedură civilă.
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Cererea se judecă de către instanţa de drept comun conform procedurii speciale, reglementate de articolele 
297-300 (Capitolul XXVII) din Codul de procedură civilă. Persoana care înaintează cererea respectivă în judecată 
se numeşte petiţionar, iar autoritatea tutelară este considerată persoană interesată.

La pregătirea cauzei privind declararea decesului persoanei, judecătorul stabileşte persoanele care pot depu-
ne date concrete despre persoana dispărută şi soluţionează chestiunea privind citarea lor în calitate de martori, le 
solicită organizaţiilor şi persoanelor fizice probele necesare şi cere date de la ultimul domiciliu şi ultimul serviciu al 
persoanei dispărute. În afară de cele menţionate, în cadrul pregătirii cauzei privind declararea decesului persoanei, 
judecătorul poate dispune printr-o încheiere, conform art. 299 alin. (2) din Codul de procedură civilă, publicarea în 
ziarul local, din contul petiţionarului, a unei informaţii despre pornirea procesului. Aceasta indică instanţa la care s-a 
depus cererea de declarare a decesului persoanei, numele, data şi locul ei de naştere, ultimul domiciliu şi ultimul loc 
de muncă ale acesteia, numele sau denumirea petiţionarului, domiciliul ori sediul lui şi solicitarea de a i se comunica 
instanţei informaţii despre locul aflării celui dispărut, în cazul în care există persoane care le deţin.

În cazul în care la examinarea cauzei privind declararea dispariţiei fără urmă a persoanei sau a decesului aces-
teia 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) din Codul de procedură civilă.

Pentru a declara decesul persoanei, trebuie să se prezinte probe potrivit cărora au fost întreprinse toate măsurile 
pentru identificarea locului aflării persoanei.

Hotărârea privind declararea dispariţiei fără veste a persoanei trebuie să respecte condiţiile articolelor 241, 285 
şi 300 din Codul de procedură civilă. În aceasta se indică faptul constatat de instanţă, scopul constatării şi probele 
pe care se bazează hotărârea. Dispozitivul hotărârii trebuie să conţină constatarea faptului.

Persoana se consideră decedată de la data intrării în vigoare a hotărârii instanţei judecătoreşti. 
De asemenea, conform art. 52 din Codul civil, instanţa judecătorească poate să recunoască data decesului per-

soanei ca fiind data morţii ei prezumate în cazurile în care ea a dispărut fără urmă în legătură cu circumstanţele care 
îi puteau provoca moartea sau care dau temei să se presupună că decesul putea avea loc ca urmare a unui accident.

Hotărârea instanţei de judecată constituie temei de înregistrare a decesului la organele stării civile şi produce 
aceleaşi efecte juridice ca şi în cazul constatării decesului fizic.
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În cazul apariţiei persoanei declarate decedate sau descoperirii locului ei de aflare, instanţa judecătorească anu-
lează, printr-o hotărâre, hotărârea sa anterioară – art. 301 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Cererea de anulare a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei fără veste a persoanei poate fi adresată 
chiar de către aceasta sau de o altă persoană interesată. 

Cererea nu necesită achitarea taxei de stat, întrucât are loc revizuirea hotărârii adoptate anterior. Anularea ho-
tărârii judecătoreşti de declarare a decesului persoanei se face în cadrul aceluiaşi dosar, dacă acesta se păstrează 
în arhiva instanţei. 

Cererea privind anularea hotărîrii de declarare a persoanei decedate se judecă potrivit procedurii speciale, în 
cadrul aceleiaşi cauze – art. 301 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

În conformitate cu art. 301 alin. (4) din Codul de procedură civilă, hotărârea de anulare constituie temeiul anulării 
măsurilor de protecţie şi de administrare a bunurilor, precum şi al anulării înregistrării decesului în registrul de stare civilă.

Atît în cazul adoptării de declarare a persoanei decedate, cît şi în cazul anulării acesteia, instanţa de judecată 
trebuie să expedieze o copie a hotărîrii către autoritatea de stare civilă. 

Obiectul litigiului: Mijloacele de probă 
pertinente şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7. Cereri privind aplicarea 
măsurilor de protecţie în 
cazurile de violenţă în familie. 

•	 înscrisurile (certificatele medicale, 
caracteristicile agresorului făcute de 
organul de poliţie sau de autorităţile 
publice locale), înregistrările audio-
video care confirmă aplicarea violenţei 
fizice sau psihice asupra victimei; 
•	 concluziile experţilor cu privire la vă-
tămarea intenţionată a integrităţii corpo-
rale ori a sănătăţii victimei, precum şi a 
influenţării stării psihologice a victimei;

•	Recomandarea Comitetului de Mi-
niştri al Consiliului Europei R(85) cu 
privire la violenţa în familie din 26 mar-
tie 1985;
•	Codul familiei;
•	articolele 3181-3186 (Capitolul XXX1) 
din Codul de procedură civilă; 
•	Legea cu privire la prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie nr. 45 
din 1 martie 2007; 
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•	 depoziţiile martorilor (vecinii), care ar 
putea confirma circumstanţele actului 
de violenţă, intensitatea, durata, con-
secinţele suportate şi alte circumstanţe 
care indică necesitatea aplicării măsu-
rilor de protecţie.

•	Legea privind drepturile copilului nr. 
338 din 15 decembrie 1994; 
•	Legea cu privire la protecţia datelor 
cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 
2011;
•	Legea cu privire la asigurare egal-
ităţii de şanse între femei şi bărbaţi nr. 
5 din 9 februarie 2006;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului: Kontrovà 
v. Slovacia, 31 mai 2007; Bevacqua şi 
S. v. Bulgaria, 12 iunie 2008; Branko 
Tomašić şi alţii v. Croaţia, 15 ianuarie 
2009; Opuz v. Turcia, 9 iunie 2009; 
E.S. şi alţii v. Slovacia, 15 septembrie 
2009; A. v. Croaţia, 14 octombrie 2010; 
Hajduovà v. Slovacia, 30 noiembrie 
2010; Y.C. v. Regatul Unit, 13 martie 
2012; Kalucza v. Ungaria, 24 aprilie 
2012; Kowal v. Polonia (dec.), 18 sep-
tembrie 2012; Irene Wilson v. Regatul 
Unit (dec.), 23 octombrie 2012; E.M. 
v. România, 30 octombrie 2012; Vali-
ulienė v. Lituania, 26 martie 2013; Er-
emia şi alţii v. Moldova, 28 mai 2013;



– 668 – – 669 –

B. v. Moldova şi Mudric v. Moldova, 16 
iulie 2013; N.A. v. Moldova, 24 septem-
brie 2013; D.P. v. Lituania (dec.), 22 oc-
tombrie 2013; T.M. şi C.M. v. Moldova, 
28 ianuarie 2014; Rumor v. Italia, 27 mai 
2014; Durmaz v. Turcia, 13 noiembrie 
2014; Wasiewska v. Polonia, 2 decem-
brie 2014; Civek v. Turcia, 23 februarie 
2016; M.G. v. Tucia, 22 martie 2016; 
Halime Kılıç v. Turcia, 28 iunie 2016;
•	Hotărârea Plenului CSJ nr.1 din 28 
mai 2012 cu privire la aplicarea de către 
instanţele de judecata a prevederilor 
Capitolului XXX1 din Codul de proce-
dura civila – aplicarea masurilor de pro-
tecţie în cazurile de violenţă în familie;
•	Recomandarea CSJ nr. 47 cu privire 
la aplicarea prevederilor art. 3186 din 
Codul de procedură civilă la aplicarea 
măsurilor de protecţie în cazurile de 
violenţă în familie.

Notă: 
Scopul emiterii ordonanţei de protecţie în cazurile de violenţă în familie constă în prevenirea unui risc real şi ime-

diat. Această măsură se dispune dacă sunt puse în pericol viaţa şi sănătatea victimei, pentru asigurarea de urgenţă 
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a protecţiei victimei şi prevenirea unor noi acte de violenţă asupra victimei şi/sau asupra altor membri ai familiei, 
precum şi în vederea evitării distrugerii bunurilor victimei, a averii comune a familiei. 

Instanţele judecătoreşti trebuie să ţină cont de diferenţele dintre procedura declanşată în temeiul articolele 3181-
3186 (Capitolul XXX1) din Codul de procedură civilă şi în temeiul art. 2151 din Codul de procedură penală. Astfel, 
în primul caz, cererea victimei privind aplicarea măsurilor de protecţie se depune la instanţa judecătorească şi se 
examinează în procedură civilă, conform regulilor procedurii speciale, iar în al doilea caz, cererea victimei violenţei 
în familie se depune în timpul unui procesul penal, urmând a fi examinată de instanţa de judecată în conformitate cu 
dispoziţiile art. 2151 din Codul de procedură penală. 

Potrivit dispoziţiilor art. 3181 din Codul de procedură civilă, pot depune cerere privind aplicarea măsurilor de 
protecţie următoarele persoane: 

a) victima; 
b) membrii de familie sau reprezentantul legal al victimei; 
c) organul de tutelă şi curatelă – în cazul minorului; 
d) organul de poliţie;
e) procurorul; 
f) organul de asistenţă socială. 
Organul de poliţie, procurorul şi organul de asistenţă pot depune cerere doar în cazul imposibilităţii de depunere 

a cererii de către victimă cu capacitate de exerciţiu deplină (de exemplu: a fost grav agresată, este bolnavă, se află 
într-o stare psihică deplorabilă etc.).

Cererea privind aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie se depune cu respectarea dis-
poziţiilor articolelor 166 şi 167 dn Codul de procedură civilă, iar instanţa judecătorească va porni imediat procesul şi 
va dispune examinarea cauzei. În situaţia în care, se constată un litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţelor 
judecătoreşti, instanţa va aplica prevederile art. 280 alin. (3) din Codul de procedură civilă. 

În mod obligatoriu, în cererea privind aplicarea măsurilor de protecţie se indică circumstanţele actului de vio-
lenţă, intensitatea, durata, consecinţele suportate şi alte circumstanţe care indică necesitatea aplicării măsurilor de 
protecţie – art. 3182 din Codul de procedură civilă.
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Cererea privind aplicarea măsurilor de protecţie se depune la instanţa judecătorească competentă de la domici-
liul 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 – art. 3181 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

În conformitate cu art. 85 alin. (1) lit. c1) din Codul de procedură civilă, victimele violenţei în familie sunt scutite de 
achitarea taxei de stat pentru cererile privind aplicarea măsurilor de protecţie. Însă, având în vedere dispoziţiile art. 
98 alin. (1) din Codul de procedură civilă, 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 pârât proporţional cu 
partea admisă din acţiune. 

Cererea privind aplicarea măsurilor de protecţie se va examina conform regulilor procedurii speciale, având în 
vedere termenul de examinare specificat la art. 3184 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

În conformitate cu art. 280 alin. (2) din Codul de procedură civilă, calitatea de participanţi la proces o vor avea 
petiţionarul şi persoana interesată, precum şi reprezentanţii organizaţiilor.

După primirea cererii, instanţa de judecată contactează imediat poliţia de sector de la locul aflării pârâtului (agre-
sorului) şi solicită informarea acestuia despre procedura iniţiată, precum şi citarea legală a acestuia în şedinţa de 
judecată, ţinând cont de prevederile articolelor 102 alin. (4) şi 192 din Codul de procedură civilă. Instanţa de judecată 
îi poate solicita organului de asistenţă socială sau poliţiei, după caz, prezentarea unui raport de caracterizare a fami-
liei vizate şi a agresorului. De asemenea, instanţa de judecată poate solicita şi alte acte necesare pentru examinarea 
cererii. 

Cu privire la participarea părţilor la examinarea cauzei, în cazul în care, în cadrul citării legale, persoana intere-
sată (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 din Codul de procedură civilă.

În toate cazurile, instanţa judecătorească e obligată să solicite victimei părerea referitor la necesitatea judecării 
pricinii în şedinţă secretă în sensul dispoziţiilor art. 23 din Codul de procedură civilă, pentru a preveni divulgarea in-
formaţiilor care se referă la unele aspecte ale vieţii private ale acesteia. În dependenţă de situaţie, instanţa va decide 
aplicarea art. 23 alin. (3) din Codul de procedură civilă, indiferent de părerea victimei. 
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Tipurile violenţelor este definit în art. 2 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie nr. 45 
din 1 martie 2007.

La soluţionarea cererilor privind aplicarea măsurilor de protecţie, instanţele judecătoreşti vor stabili în concret ce 
fel de măsuri de protecţie se solicită în aceste cereri şi, totodată, vor constata şi alte circumstanţe care au importanţă 
pentru soluţionarea cauzei, ţinând cont de prevederile art. 3 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violen-
ţei în familie, care defineşte subiecţii violenţei în familie şi condiţiile în care persoanele pot fi considerate subiecţi ai 
violenţei în familie. 

Judecarea acestei categorii de cauze urmează să se înfăptuiască conform principiului asigurării interesului su-
perior al victimei (copii, femei, vârstnici), consacrat în actele internaţionale fundamentale din domeniul drepturilor 
omului, asumate de către stat, şi potrivit principiului toleranţei „zero”, potrivit căruia aplicarea măsurilor de protecţie 
trebuie să aibă un efect descurajant pentru agresor.

Cererea de examinare privind aplicarea măsurilor de protecţie se examinează în decurs de 24 ore de la primirea 
acesteia, iar instanţa de judecată emite o încheiere prin care o admite sau o respinge. 

În cazul admiterii cererii privind aplicarea măsurilor de protecţie, instanţa judecătorească va emite două acte 
judecătoreşti distincte:

1) încheierea cu privire la eliberarea ordonanţei de protecţie privind aplicarea măsurilor de protecţie pentru vic-
timele violenţei în familie;

2) ordonanţa judecătorească de aplicare a măsurilor de protecţie în cazul victimei violenţei în familie. 
Ordonanţa de protecţie va cuprinde una sau mai multe măsuri prevăzute de art. 3184 alin. (2) din Codul de 

procedură civilă şi art. 15 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie care urmează a fi 
aplicată faţă de pârât (agresor), termenul aplicării măsurilor de protecţie şi condiţiile prelungirii acestora, precum 
şi menţiuni despre termenul de recurs. În acest sens, nu se vor aplica măsuri de protecţie care nu sunt prevăzute 
de legislaţie. 

Ordonanţa de protecţie privind măsurile de protecţie prevăzute la art. 3184 alin.(2) lit. a), b), c), d), g), h) şi i) 
din Codul de procedură civilă va fi trimisă de îndată de către instanţă poliţiei şi organului de asistenţă socială spre 
executarea imediată. Ordonanţa privind măsurile de protecţie prevăzute la art. 3184 alin. (2) lit. e) şi f) din Codul de 
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procedură civilă se trimite spre executare imediată executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabi-
lită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul pârâtului (agresorului).

În conformitate cu art. 3184 alin. (3) din Codul de procedură civilă, măsurile de protecţie se aplică pe un termen 
de până la trei 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 urmare a nerespectării condiţiilor prevăzute în ordonanţa de protecţie 
– art. 3185 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Încheierea privind admiterea sau respingerea cererii de aplicare a măsurilor de protecţie şi încheierea privind 
aplicarea ordonanţei de protecţie pot fi atacate cu recurs conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

Ordonanţa de protecţie poate fi contestată cu recurs numai împreună cu încheierea instanţei de judecată prin 
care s-a dispus admiterea cererii privind aplicarea măsurilor de protecţie. Încheierea privind aplicarea ordonanţei 
de protecţie va fi considerată o dispoziţie a instanţei judecătoreşti de punere în executare a ordonanţei de protecţie, 
făcându-se menţiunile respective atât în cuprinsul ordonanţei de protecţie, cât şi în textul încheierii judecătoreşti de 
admitere a cererii privind aplicarea măsurilor de protecţie, şi nu un act de dispoziţie separat. 

La cererea întemeiată a victimei, instanţa de judecată poate revoca măsurile de protecţie aplicate, asigurîndu-se 
că voinţa victimei este liber exprimată şi nu a fost supusă presiunilor din partea agresorului.



Titlul III. 
PROCEDURA INSOLVABILITĂŢII
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OBIECTUL: TIPUL SOLUŢIEI: TERMEN ŞI MOD DE 
EXAMINARE:

SEDIUL 
MATERIEI:

MOD DE 
CONTESTARE:

CEREREA INTRODUCTIVĂ:

DEPUSĂ DE 
DEBITOR:

ÎNCHEIERE privind 
acceptarea cererii in-
troductive (admitere 
spre examinare, cu 
obligarea debitorului 
de a prezenta docu-
mente în ordinea dez-
baterilor judiciare.)

Se emite în termen de 5 
zile de la depunere

Art. 22 alin. (2) Le-
gea insolvabilităţii
Art. 168 alin. (4) CPC

Nu se contestă 
cu recurs

HOTĂRÎRE de intenta-
re a procesului de in-
solvabilitate

Se emite în 10 zile de la 
depunerea cererii, în se-
dinţă cu citarea debitorului)

Art. 21 alin. (6)
Legea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

HOTĂRÎRE privind res-
pingerea cererii întro-
ductive

Se emite în 10 zile de la 
depunerea cererii, în se-
dinţă cu citarea debitorului)

Art. 21 alin. (6), art. 
30 alin. (4) lit.d) Le-
gea insolvabilităţii, 
art. 6 §1, 10 CEDO,

Se contestă cu 
recurs
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Debitor - întreprin-
zătorul individual

ÎNCHEIERE privind 
acceptarea cererii in-
troductive (admitere 
spre examinare, cu 
obligarea debitorului 
de a prezenta docu-
mente)

Se emite în termen de 5 
zile de la depunere

Art. 22 alin.(2) Legea 
insolvabilităţii, 168 
alin. (4) CPC

Nu se contestă 
cu recurs

HOTĂRÎRE de decla-
rare a debitorului insol-
vabil cu iniţierea pro-
cedurii simplificate a 
falimentului 

Se emite în 10 zile de la 
depunerea cererii, în se-
dinţă cu citarea debitorului)

(se emite în cel mult 30 zile 
de la depunerea cererii, din 
oficiu fără citarea debitoru-
lui)

Art. 21 alin. (6) Le-
gea insolvabilităţii

Art. 136 alin. (2) şi 
alin. (3), art. 134 alin. 
(1) lit. a), art. 134 
alin. (6) Legea insol-
vabilităţii 

Se contestă cu 
recurs

HOTĂRÎRE de respin-
gere a cererii întroduc-
tive ca fiind neînteme-
iată 

Se emite în urma examină-
rii în fond a cererii în sedin-
ţă cu citarea debitorului)

Art. 136 alin. (2) şi 
alin. (3) Legea insol-
vabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs
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Debitor - gospo-
dăria ţărănească

ÎNCHEIERE privind 
acceptarea cererii in-
troductive (admitere 
spre examinare, cu 
obligarea debitorului 
de a prezenta docu-
mente)

Se emite în termen de 5 
zile de la depunere

Art. 22 alin. (2) Le-
gea insolvabilităţii, 
168 alin. (4) CPC

Nu se contestă 
cu recurs

ÎNCHEIERE de restitu-
ire a cererii introductive 
(în caz de lipsă a acor-
dului tuturor membrilor) 

Se emite în termen de 5 
zile de la depunere

Art. 232 alin. (1) Le-
gea insolvabilităţii, 
168 alin. (4) CPC

Nu se contestă 
cu recurs

HOTĂRÎRE de de-
clarare a debitorului 
insolvabil cu iniţierea 
procedurii simplificate 
a falimentului

Se emite în cel mult 30 zile 
de la depunerea cererii, din 
oficiu, fără citarea debitoru-
lui)

Art. 232 alin. (2), 233 
alin. (1), 134 alin. (1) 
lit. a), art. 134 alin. (6) 
Legea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Debitor aflat în li-
chidare

ÎNCHEIERE privind ac-
ceptarea cererii intro-
ductive (admitere spre 
examinare, cu obliga-
rea debitorului de a 
prezenta documente 

Se emite în termen de 5 
zile de la depunere

Art. 168 alin. (4) CPC Nu se contestă 
cu recurs
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HOTĂRÎRE de de-
clarare a debitorului 
insolvabil cu iniţierea 
procedurii simplificate 
a falimentului 

Se emite în cel mult 30 zile 
de la depunerea cererii, din 
oficiu fără citarea debitoru-
lui

Art. 138 alin.(2) şi 
alin. (3) Legea insol-
vabilităţii

Se contestă cu 
recurs

HOTĂRÎRE privind re-
fuzul declarării debito-
rului insolvabil

Se emite în cel mult 30 zile 
de la depunerea cererii, din 
oficiu fără citarea debitoru-
lui

Art. 138 alin. (4) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

DEPUSĂ DE 
CREDITOR:

ÎNCHEIERE prin care 
admite spre examina-
re cererea introductive, 
pune sub observatie 
debitorul prin desem-
narea unui administra-
tor provizoriu si aplica 
masurtile de asigurare

Se emite din oficiu, în ter-
men de 3 zile de la data 
depunerii

Art. 21 alin. (1), alin. 
(2) şi alin. (5); art. 24 
alin. (1) Legea insol-
vabilităţii 

Nu se contestă 
cu recurs

ÎNCHEIERE prin care 
restituie fără examina-
re cererea întroductivă

Se emite din oficiu în ter-
men de 5 zile de la repar-
tizare

Art. 22 alin. (1) 
Legea insolvabilităţii, 
art.170 CPC

Se contestă cu 
recurs in ordinea 
stabilita
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ÎNCHEIERE prin care 
se refuza primirea spre 
examinare a cererii in-
troductive 

Se emite din oficiu, în ter-
men de 5 zile de la repar-
tizare

Art. 22 alin. (1) Le-
gea insolvabilităţii, 
art.169 CPC

Se contestă cu 
recurs

ÎNCHEIERE prin nu se 
da curs cererii intro-
ductive 

Se emite din oficiu în ter-
men de 5 zile de la repar-
tizare

Art. 171 alin. (1) şi 
alin. (2) CPC, art. 21 
alin. (1) Legea insol-
vabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs
Se contestă cu 
recurs

HOTĂRÎRE privind 
constatarea insolvabi-
lităţii debitorului şi in-
tentarea procedurii de 
insolvabilitate

Se emite în şedinţă în cel 
mult 60 zile lucrătoare de la 
admiterea spre examinare 
a cererii întroductive 

Art. 30 alin. (3) şi 
alin. (4) lit. a), art. 
art. 32, 34, 74 Legea 
insolvabilităţii 

Se contestă cu 
recurs

HOTĂRÎRE privind con-
statarea insolvabilităţii 
debitorului şi deschide-
rea (intentarea, iniţie-
rea) procedurii simplifi-
cate a falimentului

Se emite în şedinţă în cel 
mult 60 zile lucrătoare de la 
admiterea spre examinare 
a cererii întroductive

Art. art. 10, 30 alin. 
(3) şi alin. (4) lit. b); 
art. 34 alin. (1), alin. 
(2), alin. (3), alin. (4) 
şi alin. (5); art. 134 
alin. (1) lit. b) şi d), 
art. 137 alin. (1), art. 
134 alin. (6) Legea 
insolvabilităţii
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ÎNCHEIERE prin care 
instanţa va majora ter-
menul de examinare a 
cauzei cu 15 zile lucră-
toare

Se emite din oficiu pînă la 
expirarea 60 zile lucrătoare 
de la admiterea spre exami-
nare a cererii întroductive

Art. 30 alin. (3) 
Legea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

HOTĂRÎRE privind res-
pingerea cererii întro-
ductive şi de refuz în 
intentarea unui proces 
de insolvabilitate faţă 
de debitor

Se emite în urma examină-
rii în fond a cererii în sedin-
ţă cu citarea debitorului, ad-
ministratorului provizoriu, a 
creditorului care a înaintat 
cererea întroductivă şi a 
creditorilor ce s/au alăturat 
la cererea întroductivă

Art. 28 alin. (3) şi 
alin. (7), art. 30 alin. 
(3) şi alin. (4) lit d) 
Legea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

ÎNCHEIERE de înceta-
re a procesului şi admi-
terea retragerii cererii 

Se emite în sedinţă cu cita-
rea debitorului, administra-
torului provizoriu, a credito-
rului care a înaintat cererea 
întroductivă şi a creditorilor 
ce s/au alăturat la cererea 
întroductivă

Art. 30 alin. (5), art. 
31 alin. (2) Legea in-
solvabilităţii; art. art. 
212, 265, 266 CPC

Se contestă cu 
recurs
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Faţă de Debitor - 
întreprinzătorul in-
dividual

ÎNCHEIERE privind 
acceptarea cererii in-
troductive (admitere 
spre examinare, cu 
fixarea termenului de 
examinare a cererii) 

Se emite în termen de 5 
zile de la depunere

Art. 168 alin. (4) CPC Nu se contesta 
cu recurs

HOTĂRÎRE de decla-
rare a debitorului insol-
vabil cu iniţierea pro-
cedurii simplificate a 
falimentului

Se emite în cel mult 30 zile 
de la depunerea cererii, în 
şedinţă cu citarea debitoru-
lui a creditorului care a în-
aintat cererea întroductivă, 
a creditorilor ce s-au alătu-
rat la cererea întroductivă 
şi fără punerea debitorului 
sub observaţie

Art. 136 alin. (2) şi 
alin. (3), art. 134 alin. 
(6) Legea insolvabili-
tăţii

Se contestă cu 
recurs

HOTĂRÎRE de respin-
gere a cererii întroduc-
tive ca fiind neînteme-
iată

Se emite în urma examină-
rii în fond a cererii în sedin-
ţă cu citarea debitorului, a 
creditorului care a înaintat 
cererea întroductivă şi a 
creditorilor ce s-au alăturat 
la cererea întroductivă

Art. 134 alin. (1) şi 
alin. (2), art. 136 alin. 
(3) Legea insolvabili-
tăţii  

Nu se contestă 
cu recurs
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Faţă de Debitor 
- gospodăria ţără-
nească

ÎNCHEIERE privind 
acceptarea cererii in-
troductive (admitere 
spre examinare, cu 
fixarea termenului de 
examinare a cererii) 

Se emite în termen de 5 
zile de la depunere

Art. 168 alin. (4) CPC Nu se contestă 
cu recurs

HOTĂRÎRE de de-
clarare a debitorului 
insolvabil cu iniţierea 
procedurii simplificate 
a falimentului

Se emite în cel mult 30 zile 
de la depunerea cererii, în 
şedinţă cu citarea debitorului 
a creditorului care a înaintat 
cererea întroductivă, a cre-
ditorilor ce s-au alăturat la 
cererea întroductivă şi fără 
punerea debitorului sub ob-
servaţie

Art. art. 134 alin. (1), 
alin. (2) şi alin. (6); 
232 alin. (3) şi 233 
alin. (1) Legea insol-
vabilităţii

Se contestă cu 
recurs

HOTĂRÎRE de respin-
gere a cererii introduc-
tive

Se emite în cel mult 30 zile 
de la depunerea cererii, în 
şedinţă cu citarea debitorului 
a creditorului care a înaintat 
cererea întroductivă, a cre-
ditorilor ce s-au alăturat la 
cererea întroductivă şi fără 
punerea debitorului sub ob-
servaţie

Art. art. 37 alin. (2); 
134 alin. (1), alin. (2) 
şi alin. (6); 232 alin.
(3), 233 alin. (1) Le-
gea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs



– 682 – – 683 –

ACŢIUNI ÎN PERIOADA DE OBSERVARE A DEBITORULUI

Cerere privind sus-
pendarea curgerii 
dobînzilor

ÎNCHEIERE de suspen-
dare ca măsură de asi-
gurare a curgerii dobînzi-
lor… 
ÎNCHEIERE privind res-
pingerea cererii de sus-
pendare ca măsură de 
asigurare a curgerii do-
bînzilor… 

Instanta va emite în ter-
men de o zi de la depu-
nere 

Instanta va emite în ter-
men de o zi de la depu-
nere

Art. 24 alin. (5) Le-
gea insolvabilităţii, 
art. 174-182 CPC

Art. 24 alin. (7) Le-
gea insolvabilităţii, 
art. 180 CPC

Se contestă cu 
recurs

Se contestă cu 
recurs

Cerere privind ridi-
carea măsurilor de 
asigurare

ÎNCHEIERE de ridicare a 
măsurilor de asigurare, cu 
excepţia instituirii adminis-
trării provizorii

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea cererii de ridica-
re a măsurilor de asigura-
re

În şedinţă de judecată 
cu citarea administrato-
rului provizoriu, a debi-
torului şi a creditorului 
care a înaintat cererea 
întroductivă

În şedinţă de judecată 
cu citarea administrato-
rului provizoriu, a debi-
torului şi a creditorului 
care a înaintat cererea 
întroductivă

Art. 24 alin. (7) Le-
gea insolvabilităţii, 
art. 180 CPC

Se contestă cu 
recurs

Se contestă cu 
recurs
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Cerere privind 
aprobarea actelor 
ce ţin de activitatea 
debitorului

ÎNCHEIERE privind apro-
barea actelor ce ţin de ac-
tivitatea debitorului

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea cererii de apro-
bare a actelor privind acti-
vitatea debitorului

Se examinează în ter-
men de 5 zile de la 
data primirii cererii, în 
şedinţă, cu citarea ad-
ministratorului provizo-
riu, debitorului, credi-
torului care o înaintat 
cererea întroductivă 

Se examinează în ter-
men de 5 zile de la 
data primirii cererii , în 
şedinţă, cu citarea ad-
ministratorului provizo-
riu, debitorului, credi-
torului care o înaintat 
cererea întroductivă

Art. 23 alin. (2), alin. 
(3) şi alin. (6) Legea 
insolvabilităţii

Art. 23 alin. (2), alin. 
(3) şi alin. (6) Legea 
insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Se contestă cu 
recurs

Cerere privind în-
călcarea drepturi-
lor creditorilor sau 
ale debitorului de 
către administrato-
rul provizoriu

ÎNCHEIERE privind admi-
terea cererii, constatarea 
încălcării drepturilor

Se examinează în ter-
men de 14 zile de la 
data primirii cererii , în 
şedinţă publică, cu ci-
tarea administratorului 
provizoriu, debitorului, 
creditorului care a îna-
intat cererea

Art. 23 alin. (6)
Legea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs
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ÎNCHEIERE privind res-
pingerea cererii

Se examinează în ter-
men de 14 zile de la 
data primirii cererii, în 
şedinţă publică, cu ci-
tarea administratorului 
provizoriu, debitorului, 
creditorului care o îna-
intat cererea

Art. 23 alin. (6) Le-
gea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Se contestă cu 
recurs

Cerere privind adu-
cerea silită a de-
bitorului în faţa in-
stanţei

ÎNCHEIERE privind adu-
cerea silită a debitorului 
spre audiere
ÎNCHEIERE privind res-
pingerea cererii de aduce-
re silită a debitorului

Se examinează în ter-
men de 14 zile de la 
data primirii cererii în 
şedinţă cu citarea debi-
torului şi administrato-
rului provizoriu

Art. 23 alin. (6); art. 
24 alin. (3) Legea in-
solvabilităţii; art. 174 
şi 175 CPC

Se contestă cu 
recurs

Cerere privind ridi-
carea dreptului de 
administrare a de-
bitorului

ÎNCHEIERE privind ridi-
carea dreptului de admi-
nistrare

Se examinează în cel 
mult 10 zile lucrătoa-
re în şedinţă cu citarea 
administratorului provi-
zoriu, creditorii care au 
înaintat cererea întro-
ductivă, şi reprezentan-
tul debitorului

Art. 25 alin. (2), alin.
(3) şi alin. (4) Legea 
insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs
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Cerere privind apro-
barea remuneraţiei 
specialiştilor anga-
jaţi de administrato-
rul provizoriu

ÎNCHEIERE privind apro-
barea numirii şi cuantu-
mului remuneraţiei speci-
aliştilor

Se examinează în ter-
men de 14 zile de la 
data primirii cererii , în 
şedinţă publică, cu ci-
tarea administratorului 
provizoriu, debitorului, 
creditorului care o îna-
intat cererea

Art. 23 alin. (6); art. 
25 alin. (7) Legea in-
solvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Cerere privind sta-
bilirea modalităţii 
de repartizare a 
cheltuielilor judici-
are şi a cheltuieli-
lor de remunerare 
a administratorului 
provizoriu

ÎNCHEIERE privind în-
casarea cheltuielilor judi-
ciare şi a cheltuielilor de 
remunerare a adminis-
tratorului provizoriu din 
contul patrimoniului debi-
torului (în cazul intentării 
procedurii de insolvabili-
tate şi existenţei bunurilor 
in masa debitoare)

ÎNCHEIERE privind în-
casarea cheltuielilor judi-
ciare şi a cheltuielilor de 
remunerare a administra-
torului provizoriu din con-
tul organelor de

Se examinează în şe-
dinţa în care se exa-
minează şi cererea 
întroductivă privind in-
tentarea procedurii de 
insolvabilitate

Art. 32 alin. (1), alin. 
(2), alin. (3) şi alin. 
(4) Legea insolvabi-
lităţii

Se contestă cu 
recurs
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conducere şi asociaţi (în 
cazul intentării procedurii 
de insolvabilitate şi lipsei 
bunurilor în masa debi-
toare)

ÎNCHEIERE privind înca-
sarea cheltuielilor judiciare 
şi a cheltuielilor de remune-
rare a administratorului pro-
vizoriu din contul creditorul 
care au depus şi/sau s-au 
alăturat la cererea întroduc-
tivă (în cazul respingerii ce-
rerii întroductive)

Cerere privind în-
cetarea procesu-
lui în legătură cu 
decesul debitoru-
lui-persoană fizică

ÎNCHEIERE de încetare 
a procesului de insolvabi-
litate

Se examinează în şed-
inţă cu citarea admin-
istratorului provizoriu, 
creditorului care a înain-
tat cererea întroductivă

Art. 36 alin. (1) Le-
gea insolvabilităţii, art.  
265 lit. f), art.266 CPC

Se contestă cu 
recurs

Cerere privind con-
exarea cererilor

ÎNCHEIERE privind cone-
xarea cererilor introductive

Art. 21 alin. (3) şi 
alin. (4) Legea insol-
vabilităţii
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ACŢIUNI DIN CADRUL DERULĂRII PROCEDURII DE INSOLVABILITATE

Cerere privind 
anularea hotărîrii 
adunării creditori-
lor

ÎNCHEIERE privind anu-
larea hotărîrii adunării 
creditorilor

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea cererii de anulare 
a hotărîrii adunării credito-
rilor

Se examinează în ter-
men de 10 zile lucrătoa-
re, în şedinţă, cu citarea 
preşedintelui adunării, 
contestatarului adminis-
tratorului/lichidatorului

Se examinează în ter-
men de 10 zile lucrătoa-
re în şedinţă cu citarea 
preşedintelui adunării, 
contestatarului adminis-
tratorului/lichidatorului

Art. 59 alin. (2) Le-
gea insolvabilităţii 

Art. 59 alin. (2) Le-
gea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Se contestă cu 
recurs

Cerere privind in-
stituirea comitetu-
lui creditorilor

ÎNCHEIERE privind in-
stituirea unui comitet din 
3 sau 5 reprezentanţi ai 
creditorilor

Se emite în lipsa partici-
panţilor

Art. 60 alin. (1), art. 
134 alin. (4) Legea 
insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

Cerere privind nu-
mirea unui reprez-
entant al credito-
rilor

ÎNCHEIERE privind de-
semnarea reprezentantu-
lui creditorilor

Se emite in lipsa partici-
panţilor

Art. 60 alin. (3) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs
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Cerere privind mo-
dificarea compo-
nenţei comitetului 
creditorilor

ÎNCHEIERE privind modi-
ficarea componenţei co-
mitetului creditorilor

Se emite în lipsa parti-
cipantilor

Art. 60 alin. (5) legea 
insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

Cerere privind des-
tituirea membrului 
comitetului credi-
torilor

ÎNCHEIERE privind desti-
tuirea membrului comite-
tului creditorilor

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea cererii de desti-
tuire a membrului comite-
tului creditorilor

Se emite în şedinţă cu 
citarea membrului a că-
rui destituire se solicită

Art. 60 alin. (13) Le-
gea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Nu se contestă 
cu recurs 

Cerere privind 
anularea hotărîrii 
comitetului credi-
torilor

ÎNCHEIERE de anulare a 
hotărîrii adunării credito-
rilor privind respingerea 
contestaţiei împotriva ho-
tărîrii comitetului credito-
rilor şi anularea hotărîrii 
comitetului creditorilor

Se examinează în ter-
men de 10 zile lucrătoa-
re în şedinţă cu citarea 
preşedintelui adunării, 
contestatarului adminis-
tratorului/lichidatorului 
şi a preşedintelui comi-
tetului creditorilor.

Art. 59 alin. (2), art. 
62 alin. (10) Legea 
insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs
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ÎNCHEIERE privind refu-
zul in primirea cererii de 
anulare a hotărîrii comite-
tului creditorilor 

Se examinează din ofi-
ciu în termen de 5 zile 
de la primirea cererii

Art. 169 alin. (1) lit. a) 
CPC, art. 62 alin. (9) 
Legea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

ÎNCHEIERE privind ince-
tarea procesului de exa-
minare a cererii de anu-
lare a deciziei comitetului 
creditorilor 

În şedinţă cu citarea 
părţilor

Art. 265 lit. a) CPC; 
art. 62 alin. (9) Legea 
insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea cererii de anu-
lare a hotărîrii adunării 
creditorilor prin care a 
fost respinsă contestaţia 
împotriva hotărîrii comite-
tului creditorilor şi menţi-
nerea hotărîrii comitetului 
creditorilor

Se examinează în ter-
men de 10 zile lucrătoa-
re în şedinţă cu citarea 
preşedintelui adunării, 
contestatarului adminis-
tratorului/lichidatorului 
şi a preşedintelui comi-
tetului creditorilor.

Art. 59 alin. (2), art. 
62 alin. (10) 
Legea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Din oficiu ÎNCHEIERE privind numi-
rea reprezentantului debi-
torului

Se emite din oficiu în 
termen de 10 zile de la 
publicarea hotărîrii pri-
vind intentarea proce-
durii de insolvabilitate

Art. 88 alin. (2) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs
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ÎNCHEIERE privind numi-
rea reprezentantului debi-
torului

Se emite din oficiu în 
termen de 10 zile de la 
data decesului debito-
rului persoană fizică

Art. 36 alin. (2) şi 
alin. (3) Legea insol-
vabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

Cerere privind da-
rea în căutare, re-
ţinerea, ridicarea, 
eliberarea bunuri-
lor din masa debi-
toare

ÎNCHEIERE privind darea 
în căutare, reţinerea, ridi-
carea, eliberarea bunuri-
lor din masa debitoare

Se emite fara prezenta 
participantilor

Art. 107 alin. (2) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs 

ACŢIUNI ÎN PROCEDURA DE FALIMENT ŞI VALORIFICAREA MASEI DEBITOARE

Din oficiu ÎNCHEIERE privind intra-
rea imediată în faliment

Din oficiu în termen de 
5 zile din momentul sur-
venirii acţiunilor prevă-
zute la art. 115

Art. 114 alin. (9), art. 
115 Legea insolvabi-
lităţii

Nu se contestă 
cu recurs

Cerere privind con-
firmarea propunerii 
de valorificare a 
masei debitoare

ÎNCHEIERE privind con-
firmarea modului, preţului 
şi termenelor şi condiţiilor 
de valorificare a masei de-
bitoare

Se emite fara prezenţa 
participanţilor

Art. 117 alin. (9) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs
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ÎNCHEIERE privind res-
pingerea confirmării modu-
lui, preţului şi termenelor şi 
condiţiilor de valorificare a 
masei debitoare

Se emite fără prezenţa 
participanţilor

Art. 117 alin. (9) Le-
gea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Cerere privind con-
statarea faptului cu 
valoare juridică cu 
înscrierea bunului 
în registrul public

ÎNCHEIERE privind con-
statarea faptului cu valoa-
re juridică 

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea demersului de 
a înscrie bunul din masa 
debitoare

În şedinţă publică cu ci-
tarea administratorului, 
după caz a debitorului 
în termen de 15 zile lu-
crătoare
În şedinţă publică cu ci-
tarea administratorului, 
după caz a debitorului 
în termen de 15 zile lu-
crătoare

Art. 117 alin. (17) Le-
gea insolvabilităţii, 
art. 281 alin. (2) lit. h) 
CPC

Se contestă cu 
recurs

Se contestă cu 
recurs

Cererea privind 
anularea procesu-
lui-verbal privind 
rezultatele licitatiei

ÎNCHEIERE prin care 
restituie fără examinare a 
cererii 
ÎNCHEIERE prin care se 
refuza primirea spre exa-
minare a cererii 

ÎNCHEIERE prin nu se da 
curs cererii 

Se emite din oficiu în 
termen de 5 zile de la 
repartizare
Se emite din oficiu în 
termen de 5 zile de la 
repartizare
Se emite din oficiu în 
termen de 5 zile de la 
repartizare

Art. 170 CPC

Art. 169 CPC

Art. 171 alin. (1) şi 
(2) CPC, 

Se contestă cu 
recurs în ordinea 
stabilita

Se contestă cu 
recurs

Nu se contestă 
cu recurs
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HOTARÎRE privind anu-
larea procesului-verbal 
privind rezultatele licitatiei 
(doar din motivul proce-
durii de inscriere sau de 
desfasurare)

HOTARÎRE privind respin-
gerea cererii de anulare a 
procesului-verbal privind 
rezultatele licitatiei

Se examinează în pro-
cedura separata de ca-
tre instanta care supra-
veghează procesul de 
insolvabilitate cu citarea 
licitatorului, presedinte-
lui comisiei de licitatie, 
contestatarului lichida-
torului/administratoruluI

Art. 5, art. 118 alin.
(11), art. 121 alin. (2) 
Legea insolvabilităţii

Nu se contesta 
cu recurs

Cererea privind 
anularea procesu-
lui-verbal al licitatiei

ÎNCHEIERE prin care 
restituie fără examinare a 
cererii 

Se emite din oficiu în 
termen de 5 zile de la 
repartizare

Art. 170 CPC Se contestă cu 
recurs in ordinea 
stabilita

ÎNCHEIERE prin care se 
refuza primirea spre exa-
minare a cererii 

Se emite din oficiu în 
termen de 5 zile de la 
repartizare

Art. 169 CPC Se contestă cu 
recurs

ÎNCHEIERE prin nu se da 
curs cererii

Se emite din oficiu în 
termen de 5 zile de la 
repartizare

Art. 171 alin. (1) şi 
alin. (2) CPC, 

Nu se contestă 
cu recurs
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HOTĂRÎRE privind anu-
larea procesului-verbal al 
licitaţiei (doar din motivul 
procedurii de inscriere 
sau de desfasurare)

HOTĂRÎRE privind respin-
gerea cererii de anulare a 
procesului-verbal privind 
rezultatele licitatiei

Se examinează în pro-
cedură separată de că-
tre instanţa care supra-
veghează procesul de 
insolvabilitate cu citarea 
licitatorului, preşedinte-
lui comisiei de licitaţie, 
contestatarului, lichida-
torului/administratorului

Art. 5, art. 120 alin.
(7), art. 121 alin. (2) 
Legea insolvabilităţii

Nu se contesta 
cu recurs

Cerere privind 
anularea procesu-
lui-verbal de trans-
mitere a bunurilor 
în natura în contul 
stingerii creantelor 

ÎNCHEIERE privind refu-
zul de primire a cererii 
(legea nu prevede con-
testarea unui astfel de 
act)

ÎNCHEIERE privind ince-
tarea procesului de exa-
minare a cererii 

Se examinează din ofi-
ciu în termen de 5 zile 
de la primirea cererii

În şedinţă cu citarea 
părţilor

Art. 5, art. 62 alin.
(9), art. 119 alin. (7) 
Legea insolvabilităţii; 
art. 169 alin. (1) lit. a) 
CPC

Art. 265 lit. a) CPC

se contestă cu 
recurs

se contestă cu 
recurs

Cerere privind 
aprobarea proce-
sului-verbal al ne-
gocierilor directe

ÎNCHEIERE privind apro-
barea procesului-verbal al 
negocierilor directe

Se emite fărăprezenţa 
participanţilor 

Art. 123 alin. (9) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs
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ÎNCHEIERE privind res-
pingerea aprobării proce-
sului-verbal al negocieri-
lor directe

Se emite fara prezenta 
participantilor

Art. 123 alin. (9) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

Cerere privind sta-
bilirea condiţiilor, 
modalităţii şi pre-
ţului de vînzare a 
bunurilor garanta-
te în favoarea mai 
multor creditori

ÎNCHEIERE privind sta-
bilirea condiţiilor, modali-
tăţii şi preţului de vînzare 
a bunurilor garantate în 
favoarea mai multor cre-
ditori

În cel mult 14 zile în şe-
dinţă cu citarea credito-
rilor garantaţi şi a lichi-
datorului

Art. 131 alin. (5) Le-
gea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Opoziţie la vînzarea 
bunului garantat

Încheiere privind respin-
gerea opoziţiei 

În cel mult 14 zile în şe-
dinţă cu citarea credito-
rilor garantaţi şi a lichi-
datorului

Art. 131 alin. (6) Le-
gea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

ÎNCHEIERE privind admi-
terea opoziţiei şi modifi-
carea metodei, condiţiilor, 
preţului de valorificare a 
bunului grevat cu garanţii

În cel mult 14 zile în şe-
dinţă cu citarea credito-
rilor garantaţi şi lichida-
torului

Art. 131 alin. (6) Le-
gea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs
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Cerere privind 
transmiterea în 
posesie a bunului 
grevat cu garanţii

ÎNCHEIERE privind tre-
cerea bunului în posesia 
creditorului garantat pen-
tru valorificare

În şedinţă publică cu ci-
tarea lichidatorului şi a 
creditorului garantat

Art. 131 alin. (9) Le-
gea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Cerere privind vali-
darea popririi

HOTĂRÎRE privind vali-
darea popririi si incasarea 
sumei datorate

HOTĂRÎRE privind desfi-
intarea popririi 

În sedinţă publică, cu 
citarea lichidatorului şi 
a terţului poprit

Art. 126 Legea insol-
vabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Cerere privind în-
cetarea procedurii 
falimentului şi in-
tentarea procedurii 
de restructurare

ÎNCHEIERE privind apro-
barea hotărîrii adună-
rii creditorilor, încetarea 
procedurii falimentului şi 
intentarea procedurii de 
restructurare
ÎNCHEIERE privind res-
pingerea aprobării hotărîrii 
adunării creditorilor prin 
care se solicită încetarea 
procedurii falimentului şi 
intentarea procedurii de 
restructurare

În şedinţă publică cu 
citarea lichidatorului, a 
preşedintelui adunării 
creditorilor, areprezen-
tantului debitorului 

În şedinţă publică, cu 
citarea lichidatorului, a 
preşedintelui adunării 
creditorilor, a reprezen-
tantului debitorului

Art. 136 alin. (4); art. 
139 alin. (2) şi art. 
183 alin. (2) Legea 
insolvabilităţii 

Art. 136 alin. (4); 
art.139 alin. (2) şi art. 
183 alin. (2) Legea 
insolvabilităţii

Se atacă cu re-
curs 

Se atacă cu re-
curs
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ACŢIUNI ÎN CADRUL VALIDĂRII CREANŢELOR
Cerere privind îna-
intarea creanţelor

SEMNAREA în tabelul 
definitiv al creanţelor la 
rubrica validat cu înscrie-
rea sumei validate

SEMNAREA în tabelul 
definitiv la rubrica con-
testat cu înscrierea sumei 
contestate şi a persoanei 
ce o contestat

În şedinţa stabilită de 
validare a creanţelor, 
publică cu citarea cre-
ditorilor care au înain-
tat cereri de admitere a 
creanţelor, administra-
tor/lichidator, reprezen-
tant debitorului, convo-
cată în cel mult 30 zile 
lucrătoare din momen-
tul înregistrării de către 
administrator/lichidator 
a tabelului definitive

Art. 34 alin. (4), art. 
134 alin. (2) şi art. 
143 alin. (7) Legea 
insolvabilităţii

Nu se atacă cu 
recurs

Cerere privind de-
clararea creanţei 
contestate cu titlu 
provizoriu

SEMNAREA în tabelul 
definitiv la rubrica creanţe 
cu titlu provizoriu cu indi-
carea sumei admise cu 
titlu provizoriu
Încheiere motivata privind 
admiterea creanţei con-
testate integral sau partial 
cu titlu provizoriu
ÎNCHEIERE privind respin-
gerea cererii de declarare a 
creanţei cu titlu provizoriu

Din oficiu, fără părţi Art.143 alin. (7) şi 
art.144 alin. (5) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se atacă cu 
recurs
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Contestaţia credi-
torilor şi a debito-
rului cu privire la 
drepturile de pre-
ferinţă şi creanţe-
le neadmise sau 
trecute parţial de 
administrator/ lichi-
dator în tabelul defi-
nitiv al creanţelor

ÎNCHEIERE privind resti-
tuirea contestaţiei ca fiind 
tardivă

ÎNCHEIERE privind admi-
terea contestaţiei cu vali-
darea creanţei

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea contestaţiei

În şedinţă publică fie 
în şedinţa de validare 
a creanţelor, sau în ca-
drul unei alte şedinţe 
speciale cu citarea con-
testatarului, reprezen-
tantului debitorului şi a 
lichidatorului/
administratorului 

Art. 144 alin. (1), alin.
(2), alin. (3) şi alin. 
(9) Legea insolvabi-
lităţii

Nu se contestă 
cu recurs

Contestaţia credito-
rilor sau a debitoru-
lui cu privire la cre-
anţele trecute sau 
neadmise de admi-
nistrator/lichidator 
în tabelul definitiv

ÎNCHEIERE privind resti-
tuirea contestaţiei ca fiind 
tardivă

În şedinţa de validare a 
creanţelor 

Art. 144 alin. (1), alin. 
(2), alin. (3) şi alin. 
(4) Legea insolvabi-
lităţii

Se contestă cu 
recurs

ÎNCHEIERE privind admi-
terea contestaţiei si radi-
erea creanţei din tabelul 
definitiv

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea contestaţiei

În şedinţa de validare 
a creanţelor sau in alta 
sedinta cu citarea con-
testatarului, administra-
torului/lichidatorului si 
creditorului a carui cre-
anta a fost contestata

Art. 144 alin. (1), alin. 
(2), alin. (3), alin. (4) 
şi alin. (8) Legea in-
solvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Se contestă cu 
recurs
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Contestaţie privind 
trecerea unei cre-
anţe sau a unui 
drept de preferinţă 
în tabelul creanţe-
lor 

ÎNCHEIERE de admitere 
a contestaţiei, radierea 
creanţei contestate din 
tabel

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea contestaţiei

În şedinţă publică cu 
citarea contestataru-
lui, creditorului a cărui 
creanţă a fost contes-
tată, a reprezentantului 
debitorului şi a lichida-
torului/administratorului

Art. 144 alin. (8) şi 
alin. (9) Legea insol-
vabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Cerere privind re-
punerea în terme-
nul de înaintare a 
creanţelor

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea cererii de repu-
nere în termen

ÎNCHEIERE privind repu-
nere în termen cu numi-
rea şedinţei speciale de 
validare a creanţelor pe 
cheltuiala creditorului în-
tîrziat

În şedinţă publică cu 
citarea creditorului ce 
solicită repunerea în 
termen, a reprezentan-
tului debitorului şi a li-
chidatorului/
Administratorului

În şedinţă publică cu 
citarea creditorului ce 
solicită repunerea în 
termen, a reprezentan-
tului debitorului şi a li-
chidatorului/
administratorului

Art. 145 alin. (2) şi 
alin. (4) Legea insol-
vabilităţii

Art. 145 alin. (2) şi 
alin. (4) Legea insol-
vabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Se contestă cu 
recurs
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Cerere de validare 
a creanţelor credi-
torului întîrziat că-
ruia i-a fost admisă 
cererea de repune-
re în termen

SEMNAREA în tabelul 
definitiv al creanţelor tar-
dive la rubrica validat cu 
înscrierea sumei validate

În şedinţa specială de 
validare publică cu ci-
tarea tuturor creditorilor 
conform art. 35, a re-
prezentantului debitoru-
lui, a administratorului/
lichidatorului

Art. 35, art. 143 alin. 
(7), art. 145 alin. (4) 
Legea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

SEMNAREA în tabelul 
definitiv al creanţelor tar-
dive la rubrica contestat 
cu înscrierea sumei con-
testate şi a persoanei ce 
o contestat

SEMNAREA în tabelul 
definitiv al creanţelor tar-
dive la rubrica creanţe cu 
titlu provizoriu cu indica-
rea sumei admise cu titlu 
provizoriu
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ACŢIUNI DE CONTESTARE A ACTELOR JURIDICE ALE DEBITORULUI

Cerere privind anu-
larea unor acte juri-
dice

ÎNCHEIERE prin care 
restituie fără examinare a 
cererii 

Se emite din oficiu în 
termen de 5 zile de la 
repartizare

Art. 170 CPC Se contestă cu 
recurs in ordinea 
stabilita

ÎNCHEIERE prin care se 
refuza primirea spre exa-
minare a cererii

Se emite din oficiu în 
termen de 5 zile de la 
repartizare

Art. 169 CPC Se contestă cu 
recurs

ÎNCHEIERE prin nu se da 
curs cererii 

Se emite din oficiu în 
termen de 5 zile de la 
repartizare

Art. 171 alin. (1) şi 
alin. (2) CPC 

Nu se contestă 
cu recurs

HOTĂRÎRE privind admi-
terea cererii, anularea ac-
tului juridic

HOTĂRÎRE privind res-
pingerea cererii

Se examinează în pro-
cedură separată de că-
tre instanţa care supra-
veghează procedura de 
insolvabilitate, cu cita-
rea lichidatorului/admi-
nistratorului, reprezen-
tantului debitorului, şi a 
terţului dobînditor

Art. art. 104, 105, 
106 Legea insolvabi-
lităţii

Se contesta cu 
recurs
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ACŢIUNI ÎN CADRUL DISTRIBUIRII MASEI DEBITOARE

Contestaţie împo-
triva planului de 
distribuţie interme-
diara

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea contestaţiei

În şedinţă publică convo-
cată în termen de 15 zile 
cu citarea lichidatorului/ 
reprezentantului debito-
rului, creditorii care au 
depus contestaţii

Art. 156 alin. (1), alin. 
(2) şi alin. (3) Legea 
insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

ÎNCHEIERE privind admi-
terea contestaţiei cu rec-
tificarea planului de distri-
buţie intermediara

În şedinţă publică con-
vocată în termen de 15 
zile cu citarea lichida-
torului/ reprezentantu-
lui debitorului, creditorii 
care au depus contest

Art. 156 alin. (1), alin. 
(2) şi alin. (4) Legea 
insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Contestaţia împo-
triva planului de 
distribuţie finală 

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea contestaţiei

ÎNCHEIERE privind ad-
miterea contestaţiei cu 
modificarea planului de 
distribuţie finală

În şedinţă publică, se 
convoacă în termen de 
30 zile de la depunerea 
în instanţă a planului de 
distribuţie finală cu publi-
carea unui anunţ în Mo-
nitorul oficial între data 
anunţului şi adunării nu 
va fi mai puţin de 15 şi 
mai mult de 30 de zile

Art. 158 alin. (1), alin. 
(2), alin. (3) şi alin. 
(4) Legea insolvabi-
lităţii

Nu se contestă 
cu recurs
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Contestaţia împo-
triva raportului final

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea contestaţiei

ÎNCHEIERE privind admi-
terea contestaţiei cu mo-
dificarea raportului final

În şedinţă publică, se 
convoacă în termen de 
30 zile de la depunerea 
în instanţă a planului de 
distribuţie finală cu publi-
carea unui anunţ în Mo-
nitorul oficial între data 
anunţului şi adunării nu 
va fi mai puţin de 15 şi 
mai mult de 30 de zile

Art. 158 alin.(1), alin. 
(2), alin. (3) şi alin. 
(4) Legea insolvabi-
lităţii

Nu se contestă 
cu recurs

ACTIUNI PRIVIND PROCEDURA DE RESTRUCTURARE

Cererea adminis-
tratorului privind 
confirmarea hotarî-
rii adunării credito-
rilor privind inten-
tarea procedurii de 
restructurare

ÎNCHEIERE privind con-
firmarea hotărîrii adunării 
creditorilor cu intentarea 
procedurii de restructura-
re

În termen de 5 zile, din 
oficiu, fără citarea părţi-
lor

Art. 114 alin. (7), art. 
183 alin. (1) Legea 
insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Cererea administra-
torului privind sta-
bilirea termenului 
maxim pentru depu-
nerea planurilor

ÎNCHEIERE privind sta-
bilirea termenului maxim 
pentru depunerea planu-
rilor

Fără citarea părţilor Art. 188 alin. (5) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs
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Cererea adminis-
tratorului, a debi-
torului sau a cre-
ditorilor privind 
prelungirea terme-
nului de prezenta-
re a planurilor

ÎNCHEIERE privind pre-
lungirea termenului de 
prezentare a planurilor
ÎNCHEIERE privind res-
pingerea cererii de pre-
lungire a termenului de 
prezentare a planurilor

Fără citarea părţilor Art. 188 alin. (5) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

Cererea privind 
dispunerea de că-
tre instanţă ca pla-
nul procedurii de 
restructurare să fie 
supus votului într/o 
adunare speciala

ÎNCHEIERE privind su-
punerii votului planului în 
adunare specială a credi-
torilor

Fără citarea părţilor Art. 200 alin. (2) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

Cererea privind 
confirmarea pla-
nului procedurii de 
restructurare

HOTĂRÎRE privind confir-
marea planului procedurii 
de restructurare, încetarea 
procedurii de restructurare 
faţă de debitor cu aplicarea 
faţă de acesta a planului.
HOTĂRÎRE privind res-
pingerea confirmării pla-
nului procedurii de re-
structurare

În şedinţă, cu citarea 
părţilor

Art. 204 alin. (2), art. 
206 alin. (1) şi alin. 
(2), art. 207 Legea 
insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs
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Cererea privind in-
trarea imediată în 
faliment ca rezultat 
al neprezentării nici 
a unui plan în ter-
men de 4 luni, sau 
nici unul din planuri 
nu a fost votat de 
adunarea credito-
rilor sau confirmat 
de instanţa de in-
solvabilitate

ÎNCHEIERE privind intra-
rea imediată în faliment 

Fără citarea părţilor Art. 115 alin. (1) lit. 
b) şi art. 204 alin. (8) 
Legea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

Cererea introducti-
vă privind lichidare 
a debitorului ca re-
zultat al neexecu-
tării planului (poate 
fi depusă de co-
mitetul creditorilor 
în persoana pre-
sedintelui sau de 
fiecare creditor în 
parte)

ÎNCHEIERE privind admi-
terea cererii întroductive 
cu intentarea procedurii 
falimentului
HOTĂRÎRE cu privire la 
respingerea cererii intro-
ductive

În şedinţă, cu citarea 
persoanei care a îna-
intat cererea, adminis-
tratorul, reprezentantul 
debitorului

Art. 217 alin. (1), alin. 
(2) şi alin. (6) Legea 
insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs
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ACŢIUNI din CADRUL PROCEDURII ACCELERATE DE RESTRUCTURARE

Cererea privind in-
tentarea procedurii 
accelerate de re-
structurare

ÎNCHEIERE privind admi-
terea cererii întroductive, 
punerea sub observaţie şi 
intentarea procedurii ac-
celerate de restructurare

Fără prezenta partici-
pantilor
in cel mult 3 zile lucra-
toare de la data depu-
nerii cererii introductive

Art. 220 alin. (2) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

ÎNCHEIERE privind resti-
tuirea cererii întroductive

Art. 220 alin. (2) Le-
gea insolvabilităţii

Cererea privind 
confirmarea planu-
lui procedurii acce-
lerate de restructu-
rare

HOTĂRÎRE de confirma-
re a planului procedurii 
accelerate de restructu-
rare

HOTĂRÎRE privind res-
pingerea cererii de confir-
mare a planului procedurii 
de restructurare

În termen de 5 zile de la 
depunerea cererii

Art. 224 alin. (1) şi 
alin. (5) Legea insol-
vabilităţii

Art. 224 alin.(2) şi 
alin. (3) Legea insol-
vabilităţii

Se contestă cu 
recurs în termen 
de 5 zile de la 
publicare
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Cererea introducti-
vă privind lichidare 
a debitorului ca re-
zultat al neexecu-
tării planului (poate 
fi depusă de comi-
tetul creditorilor în 
persoana presedin-
telui sau de fiecare 
creditor în parte)

ÎNCHEIERE privind admi-
terea cererii întroductive 
cu intentarea procedurii 
falimentului

HOTĂRÎRE cu privire la 
respingerea cererii intro-
ductive

În şedinţă, cu citarea 
persoanei care a înain-
tat cererea, a adminis-
tratorului, a reprezen-
tantului debitorului

Art. 217 alin. (1), alin.
(2) şi alin. (6); art. 
226 alin. (1) şi alin. 
(2) Legea insolvabi-
lităţii

Se contestă cu 
recurs

ACTIVITATEA ŞI ATRIBUŢIILE ADMINISTRATORULUI

Din oficiu ÎNCHEIERE privind res-
pingerea propunerii adu-
nării creditorilor de numi-
re a lichidatorului propus

Se examinează în şed-
inţă, cu citarea preşed-
intelui adunării credito-
rilor

Art. 65 Legea insol-
vabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Din oficiu ÎNCHEIERE privind apli-
carea amenzii administra-
torului/lichidatorului

Se examinează în şe-
dinţă cu citarea adminis-
tratorului/lichidatorului

Art. 67 alin. (1) şi 
alin. (2) Legea insol-
vabilităţii

Se contestă cu 
recurs
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Cererea privind 
aplicarea amen-
zii judecătoreşti 
peroanelor ce pun 
impedimente în 
exercitarea atribu-
ţiilor administrato-
rului/lichidatorului

ÎNCHEIERE privind apli-
carea amenzii judecăto-
reşti

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea cererii de aplica-
re a amenzii judecătoreşti

Se examinează în şe-
dinţă publică cu citarea 
administratorului/lichi-
datorului şi a persoanei 
a cărei amendare se 
solicită

Se examinează în şedin-
ţă publică cu citarea ad-
ministratorului/lichidatoru-
lui şi a persoanei a cărei 
amendare se solicită

Art. 68 alin. (9) Le-
gea insolvabilităţii

 
Art. 68 alin. (9) Le-
gea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Nu se contestă 
cu recurs

Contestaţia împo-
triva măsurilor lu-
ate de administra-
tor/lichidator

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea contestaţiei

ÎNCHEIERE privind sus-
pendarea măsurilor luate 
de administrator/lichidator

Se examinează în ter-
men de 10 zile în şe-
dinţă publică cu citarea 
administratorului/

Lichidatorului, a contes-
tatarului şi a comitetului 
creditorilor
Se examinează din ofi-
ciu

Art. 68 alin. (10) Le-
gea insolvabilităţii

Art. 68 alin. (10) Le-
gea insolvabilităţii; 
art. 174 CPC

Nu se contestă 
cu recurs

Se contestă cu 
recurs
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ÎNCHEIERE privind admi-
terea contestaţiei şi anu-
larea măsurii luate de ad-
ministrator/lichidator

Se examinează în ter-
men de 10 zile în şe-
dinţă publică cu citarea 
administratorului/
Lichidatorului, a contes-
tatarului şi a comitetului 
creditorilor

Art. 68 alin. (10) Le-
gea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Cererea privind 
suspendarea actu-
lui de proporţii 

ÎNCHEIERE privind sus-
pendarea actului de pro-
porţii şi convocarea adu-
nării creditorilor

ÎNCHEIERE privind res-
pingerea demersului de 
suspendare a actului de 
proporţii

Se examinează în şe-
dinţă publică cu cita-
rea administratorului/
lichidatorului cu a debi-
torului/creditorului chi-
rografar care a înaintat 
cererea

Se examinează în şe-
dinţă publică cu cita-
rea administratorului/
lichidatorului cu a debi-
torului/creditorului chi-
rografar care a înaintat 
cererea

Art. 69 alin. (10) Le-
gea insolvabilităţii

Art. 69 alin. (10) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

Nu se contestă 
cu recurs
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Cerere privind tre-
cerea în obligaţia 
organelor de condu-
cere a achitării ono-
rariului fix şi a com-
pensării cheltuielilor 
administratorului

ÎNCHEIERE privind înca-
sarea onorariului fix şi a 
cheltuielilor din contul or-
ganelor de conducere ale 
debitorului

Se emite în şedinţă pu-
blică cu citarea orga-
nelor de conducere ale 
debitorului, a preşedin-
telui comitetului credito-
rilor, a administratorului/
lichidatorului 

Art. 70 alin. (13) Le-
gea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Cerere privind 
transmiterea în 
proprietate a bunu-
rilor în contul stin-
gerii onorariului fix 
sau de success

ÎNCHEIERE privind trans-
miterea în proprietate ad-
ministratorului autorizat a 
bunurilor în contul stinge-
rii datoriei

Se emite fara prezenta 
participantilor

Art. 70 alin. (14) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

Propunere privind 
destituirea admi-
nistratorului/lichi-
datorului

ÎNCHEIERE privind des-
tituirea administratorului/
lichidatorului

Se emite în şedinţă pu-
blică cu citarea după 
caz a preşedintelui co-
mitetului creditorilor/
preşedintelui adunării 
creditorilor/a reprezen-
tantului organului ad-
ministraţiei publice, în 
toate cazurile a admi-
nistratorului/lichidatoru-
lui, reprezentantului

Art. 71 alin. (1), alin. 
(2) şi alin. (4) Legea 
insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs
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ÎNCHEIERE privind res-
pingerea propunerii de 
destituire a administrato-
rului/lichidatorului

Se emite în şedinţă pu-
blică cu citarea după 
caz a preşedintelui co-
mitetului creditorilor/
preşedintelui adunării 
creditorilor/a reprezen-
tantului organului ad-
ministraţiei publice, în 
toate cazurile a admi-
nistratorului/lichidatoru-
lui, reprezentantului

Art. 71 alin. (1), alin. 
(2) şi alin. (4) Legea 
insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Cerere privind 
desemnarea locţii-
torului

ÎNCHEIERE privind de-
semnarea locţiitorului

Se emite fara prezenta 
participantilor

Art. 71 alin. (8) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

Cererea privind 
obligarea debitoru-
lui să nu părăseas-
că teritoriul Repu-
blicii Moldova 

ÎNCHEIERE privind obli-
garea debitorului de a nu 
părăsi teritoriul Republicii 
Moldova fără permisiu-
nea expresă a instanţei 
de insolvabilitate

Se emite fara prezenta 
participantilor
Sau din oficiu 

Art. 84 alin. (1) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs
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Din oficiu ÎNCHEIERE privind res-
pingerea demersului pri-
vind obligarea debitorului 
de a nu părăsi teritoriul 
republicii Moldova fără 
permisiunea expresă a 
instanţei de insolvabilitate

Se emite fara prezenta 
participantilor
Sau din oficiu

Art. 84 alin. (1) Le-
gea insolvabilităţii

Nu se contestă 
cu recurs

Cerere privind in-
terzicerea părăsirii 
localităţii de reşe-
dinţă sau aplicării 
altor măsuri

ÎNCHEIERE privind inter-
zicerea debitorului de a 
părăsi localitatea de re-
şedinţă fără permisiunea 
expresă a instanţei de in-
solvabilitate

Se emite din oficiu, sau 
în şedinţă cu citarea 
administratorului/lichi-
datorului a preşedinte-
lui adunării/comitetului 
creditorilor

Art. art. 174,175 
CPC, art. 84 alin. (2) 
Legea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs

Din oficiu ÎNCHEIERE privind res-
pingerea demersului pri-
vind interzicerea debitoru-
lui de a părăsi localitatea 
de reşedinţă fără permisi-
unea expresă a instanţei 
de insolvabilitate

Se emite din oficiu, sau 
în şedinţă cu citarea 
administratorului/lichi-
datorului a preşedinte-
lui adunării/comitetului 
creditorilor

Art. art. 174, 175 
CPC, art. 84 alin. (2) 
Legea insolvabilităţii

Se contestă cu 
recurs
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Titlul IV. 
PROCEDURA DE RECUNOAŞTERE ŞI 

EXECUTARE A HOTĂRÎRILOR 
JUDECĂTOREŞTI ŞI 

ARBITRALE STRĂINE
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Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

1. Cerere privind recunoaşterea 
şi executarea hotărîrii 
judecătoreşti străine.

•	actele prevăzute de tratatul inter-
naţional la care Republica Moldova 
este parte, în funcţie de ţara de origine 
a hotărîrii; 
•	dacă în tratatul internaţional nu se in-
dică asemenea acte acte, la cerere se 
anexează: 
a) copia de pe hotărîrea judecătoreas-
că străină, încuviinţarea a cărei execu-
tări se cere, legalizată de instanţa de 
judecată în modul stabilit; 
b) actul oficial care confirmă rămînerea 
definitivă a hotărîrii judecătoreşti stră-
ine, conform legii statului în care s-a 
emis, dacă acest fapt nu rezultă din 
hotărîre; 
c) actul care confirmă că partea împo-
triva căreia s-a emis hotărîrea nu a par-
ticipat la proces, deşi a fost înştiinţată 
legal; 
d) actul care confirmă executarea an-
terioară a hotărîrii pe teritoriul statului 
respectiv. 

•	Convenţia cu privire la asistenţa juri-
dică şi raporturile juridice în materie ci-
vilă, familială şi penală, încheiată între 
statele membre ale Comunităţii State-
lor Independente la Minsk, la 22 ianua-
rie 1993, în vigoare pentru Republica 
Moldova de la 26 martie 1996;
•	Convenţia privind procedura civilă, 
încheiată la Haga, pe 1 martie 1954, 
în vigoare pentru Republica Moldova 
din 3 noiembrie 1993;
•	Tratatele interstatale la care este 
parte Republica Moldova;
•	Constituţia Republicii Moldova; 
•	articolele 467-474 din Codul de pro-
cedură civilă;
•	articolele 14 şi 156 din Codul de 
executare al Republici Moldova;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 9 din 9 
decembrie 2013 privind practica apli-
cării de către instanţele judecătoreşti 
a legislaţiei ce ţine de recunoaşterea 
şi executarea hotărîrilor judecătoreşti 
şi hotărîrilor arbitrale străine;
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•	actele enumerate la lit. a), b) şi d) se 
însoţesc de traduceri în limba română 
autorizate şi supralegalizate, cu re-
spectarea prevederilor art. 466. Supra-
legalizarea nu se cere în cazul în care 
părţile sunt de acord cu depunerea 
actelor în copii certificate;
•	probele invocate de debitor în sus-
ţinerea eventualelor argumente ce ar 
constitui un temei de refuz pentru recu-
noaşterea şi executarea hotărîrii jude-
cătoreşti străine.

•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omului: Hornsby 
v. Grecia, 19 martie 1997; Wagner 
şi J.M.W.L. v. Luxemburg, 28 iunie 
2007; McDonald v. Franţa (dec.), 29 
aprilie 2008; Dinu v. România şi Fran-
ţa, 4 noiembrie 2008; Huc v. România 
şi Germania, 1 decembrie 2009; Vr-
bica v. Croaţia, 1 aprilie 2010; Mary 
Green şi Ajad Farhat v. Malta, 6 iulie 
2010; Romańczyk v. Franţa, 18 no-
iembrie 2010; Negrepontis-Giannisis 
v. Grecia, 3 mai 2011; Matrakas v. 
Polonia şi Grecia, 7 noiembrie 2013; 
Agache v. România, 4 octombrie 
2011; Labassée v. Franţa, 26 aprilie 
2014; Mennesson v. Franţa, 26 aprilie 
2014; Panetta v. Italia, 15 iulie 2014; 
Avotiņš v. Letonia, 23 mai 2016. 

Notă:
Cererea de recunoaştere şi executare a hotărîrii judecătoreşti străine constituie modalitatea de implementare pe 

teritoriul Republicii Moldova a hotărîrii pronunţate într-un al stat, precum şi de obţinere a sprijinului legal al organelor 
de executare silită ale Republicii Moldova. 
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Articolele 467-474 din cadrul Capitolului XLII al Codului de procedură civilă reglementează procedura aplicabilă 
în cauzele civile de recunoaştere a hotărîrilor judecătoreşti străine şi de încuviinţare a executării silite a hotărîrilor 
judecătoreşti străine pe teritoriul Republicii Moldova, condiţiile în care se admite recunoaşterea şi încuviinţarea exe-
cutării, precum şi motivele de refuz ale recunoaşterii şi încuviinţării executării.

În sensul stabilit de art. 467 alin. (2) din Codul de procedură civilă, obiect al acestei cereri îl poate face o hotărîre 
judecătorească pronunţată cu privire la o cauză civilă de către o instanţă de judecată de drept comun sau de către o 
instanţă de judecată specializată, pe teritoriul unui alt stat, prin care litigiul a fost examinat în fond. Sunt excluse din 
această categorie hotărîrile provizorii, inclusiv cele de asigurare a acţiunii emise de instanţele străine, care nu pot fi 
puse în executare în Republica Moldova. De asemenea, nu pot fi recunoscute şi puse în executare silită ordonanţele 
judecătoreşti străine, dacă acest fapt nu este prevăzut în mod expres într-un tratat internaţional, şi nici actele nota-
riale cu privire la obligaţii pecuniare, dacă nici acest fapt nu este prevăzut în mod expres.

Pot constitui obiect al cererii nu doar hotărîrile judecătoreşti, dar şi tranzacţiile, dacă se prevede astfel în tratatul 
internaţional la care Republica Moldova este parte, inclusiv cele confirmate prin încheieri judecătoreşti străine. 

Este obligatoriu ca hotărîrea străină să provină de la o instanţă care face parte din sistemul judecătoresc al sta-
tului de origine, conform legislaţiei acestuia. Dacă aceasta emană de la un alt organ de jurisdicţie, ea nu va putea fi 
recunoscută.

Termenul înaintării spre executare silită în Republica Moldova a hotărîrii judecătoreşti străine este de trei ani de 
la data rămînerii ei definitive, potrivit legii statului în care a fost pronunţată, fiind admisibilă repunerea în termen, în 
conformitate cu art. 116 din Codul de procedură civilă. 

Din art. 468 din Codul de procedură civilă coroborat cu articolele 33 şi 331 din Codul de procedură civilă rezultă că 
instanţele judecătoreşti competente să judece cauzele privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărîri-
lor judecătoreşti străine sunt judecătoriile, iar sub aspectul competenţei teritoriale, instanţa se determină după circum-
scripţia unde urmează să se efectueze executarea. Dacă debitorul nu are domiciliul sau sediul în Republica Moldova 
ori cînd domiciliul său nu este cunoscut, hotărîrea se va pune în executare la locul de aflare a bunurilor acestuia.

Per a contrario, dacă debitorul nu are domiciliul sau sediul în Republica Moldova sau atunci cînd nu există bu-
nuri ale debitorului pe teritoriul Republicii Moldova, instanţa judecătorească nu are competenţa de a primi cererea 
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de recunoaştere şi executare a hotărîrii străine. Prin urmare, instanţa judecătorească va refuza primirea cererii şi va 
emite o încheiere în conformitate cu art. 169 alin. (2) din Codul de procedură civilă cu privire la refuzul primirii cererii.

Conţinutul şi anexele la cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti, stabilite de art. 469 din Codul de pro-
cedură civilă, sunt obligatorii şi de strictă interpretare, iar 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. Dacă acestea nu sunt înlăturate în termenul acordat, cererea urmează a fi restituită.

Cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine se examinează în şedinţă de judecată, cu înştiinţarea 
legală a debitorului despre locul, data şi ora examinării, iar neprezentarea din motive neîntemeiate a debitorului 
citat legal nu împiedică examinarea acesteia. 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 situaţia în care este vizată o instituţie financiară licenţiată de aceasta, cu 
trimiterea 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 ju-
decătoreşti străine este obligatorie, dar lipsa acestora, dacă sunt legal citaţi, nu împiedică examinarea cauzei.

Cu toate că art. 470 din Codul de procedură civilă nu conţine expres obigaţia instanţei de înştiinţare legală a 
creditorului despre locul, data şi ora examinării cererii de recunoaştere şi încuviinţarea executării silite a hotărîrii 
judecătoreşti străine, prin prisma principiului egalităţii armelor, creditorul poate depune în instanţa judecătorească o 
cerere, solicitînd înştiinţarea lui despre locul, data şi ora examinării cauzei, iar instanţa judecătorească este obligată 
să/i ofere aceste informaţii.

După ce audiază explicaţiile debitorului şi examinează probele prezentate, instanţa pronunţă o încheiere de re-
cunoaştere şi încuviinţare a executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine sau de refuz al recunoaşterii şi încuviinţa-
re a executării, încheierea putând fi atacată cu recurs în ambele cazuri. Copia de pe încheierea judecătorească li se 
oferă participanţilor prezenţi, iar dacă aceştia lipsesc, le este expediată în termen de trei zile de la data pronunţării, 
inclusiv Ministerului Justiţiei şi, după caz, Băncii Naţionale a Moldovei. 

În temeiul hotărîrii judecătoreşti străine şi încheierii de încuviinţare a executării ei silite rămase irevocabile se eli-
berează un titlu executoriu, care se expediază executorului judecătoresc desemnat de creditor, iar dacă executorul 
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judecătoresc nu a fost desemnat, se aplică prevederile articolelor 15 şi 30 din Codul de executare, cu privire la modul 
de prezentare şi competenţa teritorială.

Temeiurile de refuz de a încuviinţa executarea silită a hotărîrii judecătoreşti străine, precum şi refuzul de a recu-
noaşte hotărîrea judecătorească străină, sunt prevăzute expres şi limitativ la art. 471 din Codul de procedură civilă, 
instanţele urmînd a verifica minuţios dacă argumentele şi probele determină încadrarea speţei într-unul temeiurile 
indicate limitativ şi alternativ. 

Instanţa naţională nu poate reexamina cazul, nu poate corecta sau afecta în vreun fel fondul hotărîrii străine, 
nici din punctul de vedere al legislaţiei Republicii Moldova, nici din punctul de vedere al dreptului statului de origine, 
indiferent de opinia acesteia. 

Părţile acestei proceduri sunt creditorul şi debitorul. În lipsa altor prevederi, reprezentanţii Băncii Naţionale a 
Moldovei şi ai Ministerului Justiţiei se vor cita potrivit art. 74 din Codul de procedură civilă.

Procedura examinării cererii de recunoaştere a hotărîrilor judecătoreşti străine nesusceptibile de executare silită 
este prevăzută la art. 472 din Codul de procedură civilă, temeiurile de refuz pentru recunoaştere fiind aceleaşi. 

Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

2. Cerere privind recunoaşterea 
şi executarea hotărîrii arbitrale 
străine.

•	originalul hotărîrii arbitrale sau o co-
pie de pe aceasta, legalizată în modul 
stabilit;
•	originalul convenţiei arbitrale sau o 
copie de pe aceasta, legalizată în mo-
dul stabilit;
•	adiţional, în caz de necesitate, se va 
prezenta o declaraţie pe propria răs-
pundere privind executarea hotărârii 
arbitrale;

•	Convenţia pentru recunoaşterea şi 
executarea sentinţelor arbitrale străine, 
încheiată la New York la 10 iunie 1958, 
în vigoare pentru Republica Moldova de 
la 17 decembrie 1998; 
•	Convenţia europeană de arbitraj co-
mercial internaţional de la 21 aprilie 
1961, în vigoare pentru Republica Mol-
dova de la 5 martie 1998;
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 •	actele prevăzute la primele două 
poziţii se prezintă în formă apostilată, 
dacă emană din statele care au sem-
nat sau aderat la Convenţia cu privire 
la suprimarea cerinţei supralegaliză-
rii actelor oficiale străine, încheiată la 
Haga, la 5 octombrie 1961, sau în for-
mă supralegalizată, dacă emană din 
celelalte state. Actele respective sunt 
scutite de supralegalizare sau aposti-
lare, dacă emană dintr-un stat cu care 
Republica Moldova are încheiat un tra-
tat care nu prevede supralegalizarea 
sau apostilarea;
•	 dacă documentele indicate la prime-
le trei poziţii nu sunt redactate în limba 
română, partea care solicită recunoaş-
terea şi executarea hotărîrii arbitrale 
străine trebuie să prezinte o traducere 
a acestora. Traducerea trebuie să fie 
efectuată în condiţiile Legii nr. 264 din 
11 decembrie 2008 privind autorizarea 
şi plata interpreţilor şi traducătorilor 
antrenaţi de Consiliul Superior al Ma-
gistraturii, de Ministerul Justiţiei, 

•	Aranjamentul privind aplicarea Con-
venţiei europene de arbitraj comercial 
internaţional de la 17 decembrie 1962 
de la Paris, în vigoare pentru Republica 
Moldova din 5 martie 1998;
•	Convenţia cu privire la dreptul tratate-
lor, încheiată la 23 mai 1969 la Viena, în 
vigoare pentru Republica Moldova din 
25 februarie 1993;
•	Convenţia cu privire la suprimarea 
cerinţei supralegalizării actelor oficiale 
străine, încheiată la Haga la 5 octom-
brie 1961, în vigoare pentru Republica 
Moldova din 24 martie 2006;
•	articolele 475 şi 476 din Codul de pro-
cedură civilă;
•	articolele 14 şi 156 din Codul de exe-
cutare al Republici Moldova;
•	Legea cu privire la arbitrajul comerci-
al internaţional nr. 24 din 22 februarie 
2008, în vigoare din 20 iunie 2008;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului: Stran Greek 
Refineries şi Stratis Andreadis v. Gre-
cia, 22 aprilie 1994; 
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de organele procuraturii, de organe-
le de urmărire penală, de instanţele 
judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de 
executorii judecătoreşti şi trebuie lega-
lizată în modul stabilit;
•	probele invocate de debitor în susţine-
rea eventualelor argumente ce ar con-
stitui temei de refuz în recunoaşterea şi 
executarea hotărîrii arbitrale străine (de 
exemplu, dovezile de incompatibilitate 
a cel puţin unuia dintre arbitri, dovada 
desfiinţării hotărîrii arbitrale etc.).

•	Hotărîrea Plenului CSJ privind prac-
tica aplicării de către instanţele jude-
cătoreşti a legislaţiei ce ţine de recu-
noaşterea şi executarea hotărîrilor 
judecătoreşti şi hotărîrilor arbitrale străi-
ne nr. 9 din 9 decembrie 2013;

Notă:
Cererea de recunoaştere şi de executare a hotărîrii arbitrale străine constituie modalitatea de implementare, pe 

teritoriul Republicii Moldova, a hotărîrii arbitrale pronunţate într-un alt stat, şi respectiv de obţinere a sprijinului legal 
al organelor de executare silită ale Republicii Moldova. 

Ca urmare a adoptării Legii nr. 135 din 3 iulie 2015, în vigoare din 14 august 2015, au fost amendate articolele 
475 şi 476 din Codul de procedură civilă şi a fost completată procedura de examinare a cererilor de recunoaştere şi 
executare a hotărîrii judecătoreşti străine, prin introducerea articolelor 4751, 4752 şi 4753 din Codul de procedură civilă. 

În măsura în care se regăsesc în cadrul prevederilor ce ţin de recunoaşterea şi executarea hotărîrilor arbitrale 
străine, se vor avea în vedere explicaţiile aspectelor procesuale de la subcapitolul „Cererea privind recunoaşterea şi 
executarea hotărîrii judecătoreşti străine”, de mai sus.

Art. 475 alin. (1) din Codul de procedură civilă stabileşte două categorii de hotărîri arbitrale, care sunt conside-
rate ca fiind străine: 
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a) hotărârea pronunţată pe teritoriul unui stat străin; 
b) hotărârea emisă pe teritoriul Republicii Moldova, cu legea aplicabilă pentru procedura arbitrală a unui stat 

străin.
Prin urmare, prevederile articolelor 475 şi 476 din Codul de procedură civilă se aplică şi în cazul hotărîrilor ar-

bitrale pronunţate de instanţele arbitrale din ţară, cu condiţia ca legea aplicabilă procedurii arbitrale să fie a unui alt 
stat.

Legea instituie două tipuri de hotărîri arbitrale care pot fi recunoscute şi executate în Republica Moldova: 
hotărîrea 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, şi hotărîrea arbitrală străină ale cărei recunoaştere şi executare sunt reglementate fie prin tratatul 
internaţional la care Republica Moldova este parte, fie în baza principiului reciprocităţii privind efectele hotărîrii 
arbitrale străine.

Conţinutul şi anexele la cererea de recunoaştere a hotărîrii arbitrale străine, stabilite de art. 4751 din Codul de 
procedură civilă sunt obligatorii şi de strictă interpretare.

Cererea poate depusă în termen de trei ani de la data la care hotărîrea arbitrală străină a devenit obligatorie în 
conformitate cu legea statului în care a avut loc arbitrajul, fiind permisă repunerea în termen în conformitate cu art. 
116 din Codul de procedură civilă.

Din prevederile art. 4752 alin. (1) din Codul de procedură civilă, rezultă că la examinarea cererii de recunoaşte-
re şi executare a hotărîrii arbitrale străine se vor cita obligatoriu ambele părţi, nu doar debitorul, iar dacă ultimul îi 
solicită instanţei judecătoreşti amînarea datei examinării cererii şi această solicitare este apreciată de instanţa jude-
cătorească ca fiind întemeiată, instanţa judecătorească va amîna data examinării cu înştiinţarea repetată a ambelor 
părţi.

Concomitent, în mod obligatoriu şi neîntîrziat se vor informa despre data, locul şi ora şedinţei, cu trimiterea cere-
rii şi a documentelor aferente în copie, Ministerul Justiţiei şi Banca Naţională a Moldovei, în cazul în care este vizată 
o instituţie financiară licenţiată de aceasta. Absenţa reprezentaţilor lor legal citaţi nu împiedică examinarea cauzei. 
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Legea instituie mai multe prerogative pentru instanţa de judecată, dacă apar îndoieli cu privire la legalitatea pro-
cedurală a hotărîrii arbitrale străine: solicitarea de explicaţii de la debitori, interogarea debitorului privind conţinutul 
cererii de recunoaştere şi executare a hotărîrii arbitrale străine, solicitarea de explicaţii de la instanţa arbitrală care 
a emis hotărîrea.

Încheierea instanţei de judecată prin care se soluţionează cererea este susceptibilă de recurs la Curtea Su-
premă de Justiţie, iar în temeiul hotărîrii arbitrale străine şi a încheierii irevocabile, instanţele competente (curţile 
de apel) eliberează titlul executoriu care serveşte drept temei pentru iniţierea procedurii de executare în condiţiile 
Codului de executare.

La examinarea temeiurilor de refuz al recunoaşterii şi executării hotărîrii arbitrale străine, temeiuri stabilite şi 
nuanţate de art. 476 din Codul de procedură civilă, se vor lua în considerare şi prevederile art. 39 din Legea nr. 24 
din 22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional.

Spre deosebire de cererea privind recunoaşterea şi executarea hotărîrii judecătoreşti străine, care este atribuită 
în competenţa materială a judecătoriilor, cererea privind recunoaşterea şi executarea hotărîrii arbitrale străine se 
depune la curtea de apel în a cărei circumscripţie se află domiciliul/reşedinţa sau sediul părţii împotriva căreia este 
invocată hotărîrea arbitrală străină, iar în cazul în care aceasta nu îşi are domiciliul/reşedinţa sau sediul în Republica 
Moldova ori domiciliul/reşedinţa sau sediul acesteia nu sunt cunoscute – la curtea de apel în a cărei circumscripţie 
sunt situate bunurile acesteia.
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Titlul V. 
PROCEDURA DE CONTESTARE A 

HOTĂRÎRILOR ARBITRALE
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Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

1. Cerere de desfiinţare a 
hotărîrii arbitrale.

•	hotărîrea arbitrală în original sau în 
copie legalizată, în modul stabilit. Copia 
de pe hotărîrea arbitrajului permanent 
se autentifică de preşedintele arbitraju-
lui permanent, iar copia de pe hotărîrea 
arbitrajului constituit pentru soluţionarea 
unui anumit litigiu trebuie să fie autentifi-
cată notarial;
•	convenţia arbitrală în original sau în co-
pie, legalizată în modul stabilit; 
•	actele care argumentează cererea de 
desfiinţare a hotărîrii arbitrale, în depen-
denţă de temeiul invocat; 
•	dovada de plată a taxei de stat; 
•	copia de pe cererea de desfiinţare a ho-
tărîrii arbitrale; 
•	procura sau un alt act care atestă împu-
ternicirile persoanei de a semna cererea;
•	probele invocate de partea care a înain-
tat cererea de desfiinţare a hotărîrii arbi-
trajului comercial internaţional ce justifică 
temeiurile stabilite la art. 37 alin. (2) din 
Legea cu privire la arbitrajul comercial in-
ternaţional nr. 24 din 22 februarie 2008.

•	Convenţia europeană de arbitraj comer-
cial internaţional, încheiată la Geneva la 
21 aprilie 1961, ratificată prin hotărîrea 
Parlamentului Republicii Moldova nr. 
1331 din 26 noiembrie 1997;
•	articolele 477-481 din Codul de proce-
dură civilă;
•	Legea cu privire la arbitraj nr. 23 din 22 
februarie 2008;
•	Legea cu privire la arbitrajul comercial 
internaţional nr. 24 din 22 februarie 2008;
•	Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europe-
ne a Drepturilor Omului: decizia Comisiei 
din Bramelid şi Malmström v. Suedia, 12 
decembrie 1983; Deewer v. Belgia, 27 fe-
bruarie 1980; decizia Comisiei din Axels-
son şi alţii v. Suedia, 13 iulie 1990; decizia 
Comisiei din Lundgren v. Suedia, 17 mai 
1995; Suovaniemi şi alţii v. Finlanda, 23 
debruarie 1999; Transado Transportes 
Fluviais do Sado, S.A. v. Portugalia (dec.), 
16 decembrie 2003 ; Regent Company v. 
Ucraina, 3 aprilie 2008 ; Suda v. Cehia, 28 
octombrie 2012; 
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•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 2 din 30 mar-
tie 2015 cu privire la aplicarea de către 
instanţele de judecată a prevederilor le-
gale la soluţionarea unor chestiuni în ca-
drul examinării litigiilor în care părţile au 
încheiat convenţia de arbitraj.

Notă:
Cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale constituie modalitatea de control judecătoresc statal asupra acestor 

acte, în vederea evitării încălcării drepturilor şi intereselor fundamentale şi a ordinii publice, conform limitelor stabilite 
de lege. Hotărîrea arbitrală nu poate fi atacată cu appel sau recurs, potrivit procedurii de drept comun. Este inadmi-
sibilă cererea de revizuire formulată împotriva unei hotărîri arbitrale. 

Totodată, cererea de desfiinţare nu trebuie interpretată ca o cale de atac „de reformare”, ci un mijloc procedural 
specific de desfiinţare a hotărîrii arbitrale, în cadrul controlului judecătoresc. 

Capitolul XLIII din Codul de procedură civilă reglementează procedura în cauzele de contestare a hotărîrilor arbi-
trale, prevederi suplinitorii în procedura de contestare a hotărîrilor emise de instanţele de arbitraj comercial internaţio-
nal, în raport cu prevederile art. 37 din Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional nr. 24 din 22 februarie 2008.

Titulari ai cererii de desfiinţare a hotărîrii arbitrale sunt doar doar părţile în arbitraj, cererile putînd fi semnate şi 
depuse personal sau prin reprezentant. Legea nu prevede dreptul terţelor persoane de a contesta hotărîrea arbitrală.

Părţile nu pot să renunţe, prin convenţie arbitrală, la dreptul de a contesta posibila hotărîre arbitrală. Totuşi, după 
pronunţarea hotărîrii arbitrale, părţile pot renunţa la acest drept, concluzie care rezultă din art. 477 alin. (2) din Codul 
de procedură civilă. Prin urmare, este nulă clauza de renunţare la dreptul de a contesta posibila hotărîre arbitrală.

Codul de procedură civilă nu prevede termenul de contestare a hotărîrilor arbitrale, însă acest termen este pre-
văzut în art. 31 alin. (1) din Legea cu privire la arbitraj şi constituie trei luni din ziua recepţionării hotărîrii arbitrale 
de către partea care a depus cererea de anulare. Astfel, la cerere se va anexa dovada datei de recepţie a hotărîrii 
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arbitrale, dacă partea nu a fost prezentă la pronunţarea hotărîrii, la stabilirea locului recepţiei urmînd a se avea în 
vedere art. 3 din Legea cu privire la arbitrajul comercial. Excepţii de le regula citată constituie situaţiile privind recti-
ficarea şi interpretarea hotărîrii arbitrale, stabilite de art. 35 din Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional 
nr. 24 din 22 februarie 2008.

Cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale trebuie depusă în scris şi se semnează de către partea care contestă 
hotărîrea sau de către reprezentantul său, cu anexarea împuternicirilor corespunzătoare, cu întrunirea tuturor ele-
mentelor obligatorii şi anexarea tuturor actelor stabilite de art. 478 din Codul de procedură civilă.

Dacă nu sunt întrunite condiţiile de la art. 478 din Codul de procedură civilă, judecătorul va restitui cererea în 
conformitate cu prevederile art. 170 din Codul de procedură civilă sau, după caz, va emite o încheiere în baza art. 
171 din Codul de procedură civilă prin care nu dă curs cererii, acordînd un termen rezonabil de lichidare a neajunsu-
rilor. Dacă persoana nu îndeplineşte în termen toate cerinţele menţionate de instanţă, cererea va fi restituită.

Legea stabileşte un termen-limită pentru examinarea cererii de desfiinţare a hotărîrii arbitrale, şi anume cel mult 
o lună de la data înregistrării acesteia în instanţă, cu excepţia situaţiei de la art. 37 alin. (4) din Legea cu privire la 
arbitrajul comercial internaţional nr. 24 din 22 februarie 2008, care nu se regăseşte în Codul de procedură civilă. În 
această situaţie, instanţa poate să amâne pentru o perioadă, dacă consideră necesar şi dacă o solicită una din părţi, 
examinarea chestiunii referitoare la desfiinţarea hotărîrii arbitrale pentru a-i oferi tribunalului arbitral posibilitatea de 
a relua procedura arbitrală sau de a întreprinde alte acţiuni care, potrivit opiniei tribunalului arbitral, vor permite înlă-
turarea temeiurilor de desfiinţare a hotărîrii arbitrale.

La faza pregătirii pricinii pentru dezbaterile judiciare, instanţa de judecată poate, în conformitate cu art. 479 alin. 
(2) din Codul de procedură civilă, la solicitarea ambelor părţi din arbitraj, să-i ceară arbitrajului materialele dosarului, 
hotărîrea arbitrală care se contestă, în original, urmînd a se examina minuţios necesitatea aplicării acestei prevederi, 
conform rigorilor art. 119 din Codul de procedură civilă. 

Nu este stabilită obligativitatea depunerii referinţei, însă instanţa de judecată nu va refuza primirea acesteia, ea 
constituind un mijloc de argumentare a opiniei în privinţa cerinţei invocate.

Instanţa de judecată va înştiinţa părţile arbitrajului despre locul, data şi ora examinării cererii, iar neprezentarea 
acestora nu va împiedica examinarea cererii.
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În contextul tezei expuse cu privire la lipsa împuternicirilor de reformare a hotărîrii arbitrale, instanţa de judecată, 
în temeiul probelor prezentate de părţi, va constata existenţa sau lipsa temeiurilor legal stabilite pentru desfiinţarea 
hotărîrii arbitrale, nefiind în drept să facă analiza aplicării corecte a normelor de drept material, să cerceteze probele 
examinate în arbitraj, să analizeze circumstanţele cauzei şi să modifice hotărîrea arbitrală.

Temeiurile pentru desfiinţarea hotărîrii arbitrale stabilite de lege sunt prevăzute exhaustiv la art. 480 alin. (2) şi 
art. 37 alin. (2) din Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional nr. 24 din 22 februarie 2008, nefiind permisă 
extinderea prin analogie. Temeiurile indicate sunt similare, în esenţă, deşi sunt formulate diferit în cele două acte 
normative.

La aprecierea temeiului de la art. 480 alin. (2) lit. h) din Codul de procedură civilă (hotărîrea arbitrală încalcă 
principiile fundamentale ale legislaţiei Republicii Moldova sau bunele moravuri), instanţa va trebui, datorită faptului 
că formularea acestui temei este generală, să determine în fiecare caz concret în ce măsură a avut loc o încălcare, 
dacă încălcarea se referă la un principiu fundamental sau la bunele moravuri, adică la regulile de conduită care s-au 
conturat/stabilit în conştiinţa societăţii şi a căror respectare s-a impus cu necesitate, printr-o experienţă practică 
îndelungată.

Indiferent de regulile de procedură arbitrală stabilite prin convenţie de către părţi, acestea urmează să ţină cont 
şi de normele legale imperative (de exemplu, normele juridice ce vizează constituirea arbitrajului din articolele 11-16 
din Legea cu privire la arbitraj nr. 23 din 22 februarie 2008, în partea în care sunt obligatorii), care nu admit interve-
nirea prin clauze convenţionale.



Titlul VI. 
PROCEDURA DE ELIBERARE A 

TITLURILOR DE EXECUTARE SILITĂ A 
HOTĂRÎRILOR ARBITRALE



– 729 –

Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

1. Cerere de eliberare a 
titlului de executare silită 
a hotărîrii arbitrale.

•	hotărîrea arbitrală în original sau în copie le-
galizată, în modul stabilit;
•	copia de pe hotărîrea arbitrajului permanent se 
autentifică de preşedintele acestuia, iar copia de 
pe hotărîrea arbitrajului constituit pentru soluţio-
narea unui anumit litigiu se autentifică notarial; 
•	convenţia arbitrală în original sau în copie 
legalizată, în modul stabilit;
•	dovada de plată a taxei de stat; 
•	copia de pe cererea de eliberare a titlului 
executoriu;
•	 procura sau un alt act care atestă împuter-
nicirile persoanei de a semna cererea, atunci 
cînd este semnată de partea care a avut cîştig 
de cauză, prin intermediul reprezentantului;
•	probele invocate de partea care a pierdut 
procesul de arbitraj, ce ar confirma eventuale-
le temeiuri de refuz în eliberarea titlului execu-
toriu, prevăzute la art. 485 alin. (1) din Codul 
de procedură civilă (dovezi din care se atestă 
imposibilitatea părţii de a da explicaţii arbitra-
jului; încheierea de desfiinţare de instanţa de 
judecată a hotărîrii arbitrale, conform legii în 
al cărei temei a fost pronunţată etc).

•	Convenţia europeană de arbitraj co-
mercial internaţional, încheiată la Ge-
neva la 21 aprilie 1961, ratificată prin 
hotărîrea Parlamentului Republicii Mol-
dova nr. 1331 din 26 septembrie 1997;
•	articolele 482-486 din Codul de pro-
cedură civilă;
•	Codul de executare:
•	Legea cu privire la arbitraj nr. 23 din 
22 februarie 2008;
•	Legea cu privire la arbitrajul comerci-
al internaţional nr. 24 din 22 februarie 
2008;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 2 din 30 
martie 2015 cu privire la aplicarea de 
către instanţele de judecată a prevede-
rilor legale la soluţionarea unor chesti-
uni în cadrul examinării litigiilor în care 
părţile au încheiat convenţia de arbi-
traj.
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 Notă:
Cererea de eliberare a titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale constituie pîrghia procesuală şi modalitatea 

de a accede la concursul organelor de stat abilitate, pentru valorificarea creanţei ce rezultă din hotărîrea de arbitraj 
de către partea care a avut cîştig de cauză în instanţa de arbitraj. 

Cererea de eliberare a titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale poate fi semnată şi depusă doar de partea 
care a avut cîştig de cauză în procesul de arbitraj sau de reprezentantul acesteia.

Codul de procedură civilă nu prevede un anumit termen pentru depunerea cererii menţionate, însă, pentru că 
art. 28 alin. (6) din Legea cu privire la arbitraj nr. 23 din 22 februarie 2008 stabileşte că hotărîrea arbitrală prezentată 
părţilor are efectele unei hotărîri judecătoreşti definitive, adică este susceptibilă de executare, avînd puterea lucru-
lui judecat, partea care a avut cîştig de cauză ar putea depune o asemenea cerere îndată după recepţionare, fără 
aşteptarea termenului de trei luni prevăzut pentru desfiinţarea hotărîrii arbitrale. Totodată, această cerere urmează 
să se încadreze în termenul de prescripţie general de trei ani, stabilit pentru prezentarea hotărîrii judecătoreşti spre 
executare la art. 16 alin. (1) din Codul de executare, deoarece hotărîrea arbitrală se execută asemenea unei hotărîri 
judecătoreşti, conform art. 33 alin.(3) din Legea cu privire la arbitraj.

Cererea se va depune în scris şi va avea conţinutul şi anexele prevăzute de art. 483 din Codul de procedură civilă.
Legea stabileşte un termen-limită maxim de examinare a cererii, şi anume de o lună de la depunere. Cererea 

trebuie examinată în şedinţă de judecată.
În situaţia în care, ambele părţi o cer, în cadrul pregătirii pricinii pentru dezbateri instanţa de judecată îi poate 

solicita arbitrajului materialele dosarului vizat, fără a fi în drept de a solicita întregul dosar, în conformitate cu art. 119 
din Codul de procedură civilă. 

Instanţa înştiinţează părţile despre data, ora şi locul şedinţei de judecată, iar neprezentarea lor nu împiedică 
soluţionarea cererii în lipsă. Înştiinţarea se va efectua conform prevederilor generale ale Codului de procedură civilă.

Dacă în faţa instanţei este pendinte şi cererea de desfiinţare a hotărîrii arbitrale a cărei executare se solicită prin 
eliberarea titlului executoriu respectiv, instanţa de judecată poate amîna examinarea acesteia. Concomitent, la soli-
citarea părţii care a adresat cererea de eliberare a titlului, instanţa poate obliga cealaltă parte să acopere eventualele 
pagube, în conformitate cu art. 484 alin. (5) din Codul de procedură civilă.
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În situaţia amînării examinării cererii privind eliberarea titlului executoriu în legătură cu contestarea hotărîrii arbi-
trale, şi dacă hotărîrea a fost desfiinţată sau dacă hotărîrea arbitrală a fost desfiinţată pînă la depunerea cererii de 
eliberare a titlului executoriu, se va refuza eliberarea titlului executoriu.

Art. 485 din Codul de procedură civilă instituie temeiurile de refuz pentru eliberarea titlului executoriu, iar din 
modul de formulare a alineatului (1) al textului de lege citat, se atestă caracterul limitativ al temeiurilor respective. 
Instanţa de judecată va refuza eliberarea titlului executoriu pentru executarea hotărîrii arbitrale dacă partea interesa-
tă va prezenta probele care justifică incidenţa vreunui temei alternativ din cele indicate limitativ. De exemplu: a avut 
calitatea de arbitru cel puţin o persoană incompatibilă cu acest statut, în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Legea 
cu privire la arbitraj nr. 23 din 22 februarie 2008; hotărîrea arbitrală aduce atingere drepturilor unor persoane, care 
nu sunt parte a convenţiei de arbitraj şi care n-au luat parte la dezbaterile arbitrale ş.a. 

Prin prisma art. 486 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă, refuzul eliberării titlului executoriu nu împiedică 
părţile să se adreseze din nou în arbitraj, dacă posibilitatea adresării nu s-a epuizat (fapt apreciat în raport cu temiul 
refuzului), ori să intenteze o acţiune în baze generale.

Dacă temei al refuzului total sau parţial de eliberare a titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale îl constituie 
nulitatea convenţiei arbitrale sau emiterea hotărîrii într-un litigiu neprevăzut de convenţia arbitrală, sau neînscrierea 
în condiţiile convenţiei, părţile sunt în drept a se adresa în judecată pentru soluţionarea unui astfel de litigiu, potrivit 
regulilor stabilite de Codul de procedură civilă.

Cererea de eliberare a titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale se va soluţiona printr-o încheiere susceptibilă 
de recurs, de eliberare sau de refuz al eliberării titlului solicitat.

Părţile din cadrul procedurii de examinare a cererii se numesc creditor şi debitor.
Titlul executoriu pe care îl eliberează instanţa de judecată pentru executarea hotărîrii arbitrale urmează a fi pre-

zentat executorului judecătoresc şi se supune executării silite potrivit normelor Codului de executare.



Titlul VII. 
IMPLICAREA INSTANŢEI DE JUDECATĂ 

ÎN PROCEDURA DE 
EXECUTARE SILITĂ 
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 Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

1. Cerere privind 
contestarea actelor 
executorului judecătoresc.

•	copia certificată a încheierii con-
testate;
•	dovada datei recepţiei acesteia;
•	mijloacele de probă care confirmă 
netemeinicia încheierii sau a actului 
executorului judecătoresc contes-
tat;
•	alte probe din procedura de exe-
cutare, în dependenţă de actul de 
executare contestat.

•	Recomandarea nr. (2003)17 din 9 septem-
brie 2003 a Comitetului de Miniştri al Consi-
liului Europei în materie de executare a deci-
ziilor judecătoreşti; 
•	articolele 9, 42, 43, 50, 60 alin. (4), 61, 65, 
95 alin. (3), 142 alin. (2), 161, 162, 163 din 
Codul de executare;
•	Legea privind executorii judecătoreşti nr. 
113 din 17 iunie 2010;
•	jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene 
a Drepturilor Omului: Hornsby v. Grecia, 19 
martie 1997; Ouzounis şi alţii v. Grecia, 18 
aprilie 2002; Burdov v. Rusia, 7 mai 2002; 
Kyrtatos v. Grecia, 23 mai 2003; SAnglier v. 
Franţa, 27 mai 2003; Ruianu v. România, 17 
iunie 2003; Sabin Popescu v. România, 2 
martie 2004; Sîrbu v. Moldova, 15 iunie 2004; 
Bocancea şi alţii v. Moldova, 6 iulie 2004; 
Ţîmbal v. Moldova, 14 septembrie 2004; 
Matheus v. Franţa, 31 martie 2005; Scordino 
v. Italia (nr. 1) [MC], 29 martie 2006; Raylyan 
v. Rusia, 15 februarie 2007; Olaru şi alţii v. 
Moldova, 28 iulie 2009;



– 734 –

•	Hotărîrea Plenului CSJ cu privire la aplica-
rea de către instanţele judecătoreşti a unor 
prevederi ale Codului de executare în cauze-
le civile nr. 10 din 16 decembrie 2013;
•	Recomandarea CSJ nr. 75 din 17 aprilie 
2015 cu privire la modul de aplicare a art. 24 
din Codul de executare;
•	Recomandarea CSJ nr. 15 privind dobânda 
de întârziere în cazul neexecutării benevole 
a hotărârii judecătoreşti;
•	Recomandarea nr. 82 din 21 octombrie 
2015 cu privire la momentul punerii în execu-
tare a hotărârilor date de instanţele de jude-
cată în cauzele de contencios administrativ;
•	Recomandarea CSJ nr. 84 din 20 ianuarie 
2016 cu privire la aplicarea dispoziţiilor lega-
le ce vizează autorizarea pătrunderii forţate 
în domiciliul/încăperile debitorului în cazul 
asigurării acţiunii, precum şi modalitatea 
transmiterii bunurilor sechestrate la păstrare.

Notă: 
Procedura de executare constituie o fază importantă a procesului civil. Neexecutarea efectivă a hotărîrilor judecă-

toreşti face actul de justiţie iluzoriu, adică îl lipseşte de finalitate, fapt confirmat şi de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului. din această premiză rezultă rolul preeminent al instanţelor de judecată în procedura de executare, ele avînd 
sarcina să asigure corectitudinea, promptitudinea şi eficienţa executării silite a actelor de dispoziţie judecătoreşti.
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Executarea silită se efectuează în baza unui titlu executoriu sau a unui alt document care, potrivit Codului de 
executare, este un document executoriu. Unica persoana autorizată să efectueze executarea silită a documentelor 
executorii, conform art. 21 alin. (1) din Codul de executare, este executorul judecătoresc.

În conformitate cu art. 161 alin. (1) din Codul de executare, actele de executare întocmite de executorul judecă-
toresc pot fi contestate de către părţi şi de alţi participanţi la procesul de executare, precum şi de terţii care consideră 
că prin actele de executare le-a fost încălcat un drept recunoscut de lege. 

În acest context, trebuie deosebită contestaţia la actul de executare, care poate fi formulată de terţ conform art. 
161 alin. (1) din Codul de executare, de acţiunea de ridicare a sechestrului, care va putea fi înaintată potrivit art. 164 
alin. (1) din Codul de executare şi ea de către un terţ, în cazul în care consideră că sechestrul a fost aplicat bunurilor 
ce îi aparţin cu titlu de proprietate. Astfel, dacă terţul consideră că bunul sechestrat îi aparţine, el nu va fi în drept să 
depună cererea potrivit art. 161 din Codul de executare, ci prin intermediul acţiunii civile de ridicare a sechestrului, 
posibilitatea stabilită pentru terţi de la art. 161 Cod de executare referindu-se la alte acte ale executorului, decît cele 
ce ţin de sechestrarea bunurilor, în privinţa cărora se revendică dreptul de proprietate. 

Noţiunea de „acte de executare” include nu numai documentele emise în exercitarea atribuţiilor executorului 
judecătoresc, ci şi acţiunile (inacţiunile) acestuia. La îndeplinirea atribuţiilor sale, executorul emite încheieri, proce-
se-verbale şi alte acte de procedură.

Cererea privind contestarea actelor de executare nu se supune taxei de stat şi se depune la 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 nr. 113 din 17 iunie 
2010 privind executorii judecătoreşti.

În cazul municipiului Chişinău, cererea se depune la instanţa de judecată în a cărei circumscripţie a stabilit 
camera teritorială a executorilor judecătoreşti competenţa teritorială a executorului judecătoresc. Astfel, la determi-
narea competenţei de examinare a contestaţiilor vizînd actele executorului judecătoresc din municipiul Chişinău nu 
se va lua în considerare locul de amplasare a biroului executorului (de exemplu: sediul biroului executorului este în 
sectorul Buiucani, dar cererea poate fi depusă la Judecătoria Botanica, unde este stabilită competenţa teritorială a 
executorului judecătoresc al cărui act se contestă).
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Exigenţele privind forma şi conţinutul acestei cereri sunt similare celor prevăzute la articolele 166 şi 167 din Codul 
de procedură civilă, cu excepţiile ce ţin de specificul acestor cereri (de exemplu, denumirea părţilor: creditor şi debitor).

În conformitate cu art. 163 alin. (1) din Codul de executare, reclamaţiile din cererea privind contestarea actelor 
de executare întocmite de executorul judecătoresc se înaintează creditorului sau debitorului, cu unele excepţii de-
terminate de obiectul cererii de contestare (de exemplu, cererea de contestare a încheierii de încasare a cheltuielilor 
de executare va fi depusă împotriva executorului). 

În lipsa altor prevederi procesuale de atribuire a calităţii executorului în proces, când există posibilitatea legală 
ca executorul să fie invitat să dea explicaţii referitoare la actele contestate, acesta va fi trecut în cerere în calitate de 
intervenient accesoriu.

De regulă, depunerea contestaţiei la executare nu determină şi nu poate constitui temei de suspendare a exe-
cutării, cu excepţiile prevăzute expres de lege. Cazurile în care instanţa poate suspenda executarea documentului 
executoriu, la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor în procedura de executare, sunt stabilite de art. 79 
alin. (1) din Codul de executare.

La examinarea cererii privind contestarea actelor de executare, sarcina probei îi aparţine reclamantului (creditor, 
debitor sau terţ).

Actul de executare poate fi contestat de participanţii la procesul de executare în termen de 15 zile de la data 
săvîrşirii lui ori a refuzului de a săvîrşi anumite acte, cu excepţiile legal stabilite. Pentru terţi, termenul de contestare 
curge de la data la care au aflat ori trebuiau să afle despre aceste acte.

Una dintre excepţiile de la termenul general de 15 zile se referă la încheierile executorului judecătoresc, pentru 
care legea instituie un termen special de contestare de 10 zile de la data comunicării, dacă legea nu prevede altfel 
(de exemplu, încheierea privind suspendarea executării documentului executoriu poate fi contestată în termenul 
general de 15 zile, şi nu în cadrul termenului special de 10 zile).

De asemenea, legea prevede un termen de decădere din dreptul de a contesta actul executorului de şase luni 
din momentul săvîrşirii acestuia. Termenul indicat nu poate fi supus instituţiei repunerii în termen.

Părţile şi reprezentanţii lor vor prezenta acte din procedura de executare certificate în mod corespunzător, ei 
avînd acces la acestea conform prevederilor art. 44 alin. (1) din Codul de executare.
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Cererea se judecă în limita termenului de 30 de zile, termen care nu trebuie să afecteze garanţia unui proces 
echitabil. 

Din conţinutul art. 163 alin. (4) din Codul de executare, rezultă că la soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor 
emise de executorul judecătoresc, instanţa de judecată va pronunţa o hotărîre susceptibilă de recurs. Opinăm că 
noţiunea de „hotărîre” trebuie interpretată în sens larg, drept una care se referă generic la actul de dispoziţie jude-
cătorească. O hotărîre în sens procesual civil strict este unică în cadrul unui dosar, iar faza executării este o fază 
a procesului civil. Într-un dosar civil nu pot exista mai multe hotărîri, prin urmare instanţa va pronunţa o încheiere, 
pasibilă de recurs în termenul general de 15 zile.

 

Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

2. Acţiunea terţelor persoane cu 
privire la ridicarea sechestrului de 
pe bunuri.

•	copia certificată a procesului-verbal 
de sechestru, încheierea de aplicare 
a sechestrului şi, după caz, somaţia 
despre sechestrarea bunurilor debito-
rului, somaţia despre obligaţia de a nu 
plăti debitorului suma datorată;
•	probele care confirmă dreptul de pro-
prietate asupra bunurilor sechestrate;
•	probele care confirmă data la care 
existenţa sechestrului i-a devenit cu-
noscută reclamantului;
•	alte probe din cadrul procedurii de 
executare, în funcţie de situaţie.

•	Codul Civil; 
•	articolele 94 alin. (3), art. 95 alin. 
(3), 118, 115 alin. (7) şi (9), 164 din 
Codul de executare;
•	Legea cadastrului bunurilor imo-
bile nr. 1543 din 25 februarie 1998;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 
16 decembrie 2013 cu privire la 
aplicarea de către instanţele jude-
cătoreşti a unor prevederi ale Co-
dului de executare în cauzele civile.
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Notă:
Art. 164 din Codul de executare prevede posibilitatea de apărare judiciară a drepturilor altor persoane decît cele 

care sunt părţi ale procedurii de executare, acest text de lege avînd un caracter special faţă de prevederile generale 
ale art. 161 alin. (1) din Codul de executare, care instituie dreptul terţilor ce consideră că prin actele de executare 
le-a fost încălcat un drept recunoscut de lege de a contesta actele de executare. Astfel, în cazurile în care terţii 
consideră că sechestrul a fost aplicat pe bunurile (inclusiv pe sumele de bani) ce le aparţin cu drept de proprietate, 
ei sunt în drept să intenteze o acţiune civilă în baza art. 164 din Codul de executare, iar art. 161 din Codul de exe-
cutare le permite terţilor să conteste actele de executare despre care consideră că le ating alte drepturi decît cel de 
proprietate.

În situaţia în care, în cadrul procedurii sechestrării bunurilor, un terţ declară că bunurile supuse sechestrului 
sunt ale sale, în procesul-verbal cu privire la sechestrare se face menţiunea respectivă, iar terţului i se aduce la 
cunoştinţă dreptul de a intenta o acţiune de ridicare a sechestrului, în conformitate cu art. 115 alin. (7) din Codul de 
executare. Dacă terţul invocă acest drept după efectuarea sechestrului, executorul îi va aduce la cunoştinţă, şi aici, 
existenţa acestui drept.

Acţiunea se va intenta potrivit procedurii generale, în interiorul termenului general de prescripţie de trei ani, 
conform art. 267 din Codul civil. 

În cazul în care bunurile ce constituie obiectul acţiunii sunt situate în circumscripţia mai multor instanţe, cererea 
se depune la orice instanţa în raza căreia se află bunurile sechestrate, la discreţia reclamantului. În cazul intentării 
unei Acţiunile privind ridicarea sechestrului de pe bunuri care nu se află doar în raza teritorială a judecătoriei respec-
tive, această situaţie nu constituie un temei pentru restituirea cererii de chemare în judecată.

Părţile din cadrul procedurii de examinare vor avea calitatea de reclamant şi de pîrît (nu de creditor şi de debitor), 
fiind admisibilă introducerea în proces a executorului judecătoresc, în calitate de intervenient accesoriu. Instanţa de 
judecată va verifica posibilitatea introducerii în proces a altor persoane, cărora li s-ar putea atinge interesele prin ho-
tărîrea judecătorească, iar în ipoteza în care bunul vizat de cerere a trecut în proprietatea altei persoane (ca urmare 
a vînzării acestuia), introducerea noului proprietar este obligatorie. 

Avînd în vedere ordinea contencioasă în care se examinează acţiunea, reclamantul este în drept să înainteze 
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cereri de asigurare a acţiunii care se pot extinde şi în privinţa unor bunuri aparţinând terţilor. În acest caz, calitatea 
de reclamant îi va reveni terţului care pretinde că i s-a încălcat dreptul de proprietate, iar creditorul şi debitorul vor fi 
chemaţi în calitate de pîrîţi. 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 (organele teritoriale).

Reclamantul urmează să probeze că are un drept de proprietate asupra bunului sechestrat. 
Acţiunea terţelor persoane cu privire la ridicarea sechestrului se va soluţiona printr-o hotărîre susceptibilă de 

apel. În cadrul dispozitivului hotărîrii, va fi concretizat/individualizat bunul de pe care se ridică sechestrul, în baza 
caracteristicilor din actul de sechestru.

 

Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

3. Cerere privind contestarea 
încheierii referitoare la refuzul 
de a primi documentul 
executoriu pentru executare.

•	copia certificată a încheierii contesta-
te;
•	dovada confirmativă a datei recepţio-
nării încheierii;
•	alte probe din cadrul procedurii de 
executare, în dependenţă de teme-
iul refuzului de primire a documentului 
executoriu.

•	articolele 60, 61, 161-163 din Codul 
de executare;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 16 
decembrie 2013 cu privire la aplica-
rea de către instanţele judecătoreşti a 
unor prevederi ale Codului de execu-
tare în cauzele civile;
•	Recomandarea CSJ nr. 82 din 21 
octombrie 2015 cu privire la momentul 
punerii în executare a hotărârilor date 
de instanţele de judecată în cauzele 
de contencios administrativ.
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Notă:
În conformitate cu art. 60 alin. (1) din Codul de executare, procedura de executare se intentează la cererea cre-

ditorului urmăritor sau, în cazurile prevăzute de cod, la iniţiativa instanţei de judecată, cu prezentarea documentului 
executoriu pentru executare.

Executorul judecătoresc este obligat ca, în termen de trei zile după primirea documentului executoriu, să adopte 
o încheiere cu privire la primirea sau refuzul de a primi documentul executoriu pentru executare, fapt care rezultă din 
art. 60 alin. (3) din Codul de executare.

Temeiurile pentru care executorul judecătoresc poate refuza intentarea procedurii de executare sunt expres şi 
limitativ stabilite de art. 61 alin. (1) din Codul de executare, şi anume: 

a) documentul nu este de competenţa sa; 
b) a expirat termenul de prezentare a documentului pentru executare; 
c) documentul nu este întocmit în conformitate cu prevederile art. 14 din Codul de executare; 
d) documentul este înaintat de persoana care nu are împuternicirile respective, stabilite în modul prevăzut de legislaţie; 
e) termenul de executare benevolă acordat prin lege sau indicat în documentul executoriu nu a expirat.
Spre deosebire de încheierea privind intentarea procedurii de executare, care poate fi contestată doar de debitor 

şi numai în temeiurile prevăzute la art. 61 lit. b) şi e) din Codul de executare, încheierea de refuz poate fi contestată 
în baza tuturor temeiurilor indicate. 

La stabilirea competenţei teritoriale a executorului judecătoresc se vor avea în vedere atît prevederile art. 30 şi 
art. 80 alin. (1) din Codul de executare, cît şi cele ale art. 26 din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii 
judecătoreşti. Informaţia actualizată privind competenţa teritorială a executorilor judecătoreşti poate fi consultată pe 
pagina web a Uniunii naţionale a executorilor judecătoreşti.

La stabilirea competenţei materiale a executorului judecătoresc se vor avea în vedere prevederile articolelor 10 
şi 11 Cod de executare.

La stabilirea termenului de prezentare a hotărîrilor pronunţate în pricinile civile de contencios administrative 
trebuie avută în vedere Recomandarea nr. 82 din 21 octombrie 2015 cu privire la momentul punerii în executare a 
hotărârilor date de instanţele de judecată în cauzele de contencios administrativ, dată fiind coliziunea dintre art. 31 
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din Legea contenciosului administrativ, care stabileşte că hotărârile judecătoreşti irevocabile, adoptate în condiţiile 
acestei legi, constituie titluri executorii, şi art. 255 din CPC, care stabileşte că hotărârea judecătorească se execută, 
în modul stabilit de lege, după ce rămâne definitivă. 

Ţinând cont de regula lex posterior derogat legi priori, conform căreia legea mai recentă primează faţă de legea 
mai veche, la executarea silită a hotărârilor de contencios vor fi aplicabile dispoziţiile Codului de procedură civilă 
în redacţia Legii nr. 155 din 5 iulie 2012 şi ale Codului de executare, republicat la 5 noiembrie 2010, potrivit cărora 
hotărârea este executorie de la momentul în care a devenit definitivă. 

Încheierea privind refuzul de a primi documentul executoriu pentru executare poate fi contestată în termen de 10 
zile de la data comunicării făcute în conformitate cu art. 67 din Codul de executare.

În situaţiile permise (de exemplu, dacă temeiul refuzului a fost lipsa împuternicirilor corespunzătoare de prezen-
tare a titlului executoriu), refuzul executorului judecătoresc de a intenta procedura de executare nu constituie un 
impediment pentru prezentarea repetată a documentului executoriu spre executare, după înlăturarea neajunsurilor.

Cererea privind contestarea încheierii referitoare la refuzul de a primi documentul executoriu pentru executare 
este de competenţa instanţei de drept comun din raza teritorială de activitate a executorului judecătoresc. 

Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

4. Cerere privind contestarea 
încheierii referitoare la 
suspendarea sau încetarea 
procedurii de executare.

•	copia certificată a încheierii con-
testate;
•	dovada confirmativă a datei re-
cepţionării încheierii;
•	alte probe din cadrul procedurii de 
executare sau prezentate de părţi.

•	articolele 161-163, 78, 83 din Codul de 
executare;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 16 de-
cembrie 2013 cu privire la aplicarea de către 
instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale 
Codului de executare în cauzele civile.

Notă: 
Suspendarea procedurii de executare reprezintă o stopare temporară a acţiunilor de executare atunci când 

intervin circumstanţe prevăzute de lege, fiind dispusă prin încheierea executorului în cazurile în care acesta este 
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obligat s-o facă – art. 78 din Codul de executare – sau de instanţa de judecată, în cazurile în care are prerogativa 
suspendării – art. 79 din Codul de executare.

Trebuie făcută distincţie între noţiunile de „amînare” şi „suspendare” a executării.
Amînarea executării de către executor este prevăzută de art. 76 din Codul de executare şi presupune îndeplini-

rea 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 a instanţei (atunci cînd amînarea 
este examinată de instanţă, în conformitate cu art. 252 din Codul de procedură civilă).

Temeiurile pentru care executorul judecătoresc este obligat să suspende executarea documentului executoriu 
sunt stabilite de art. 78 alin. (1) din Codul de executare: 

a) încetarea din viaţă a debitorului, declararea dispariţiei lui fără urmă sau declararea decesului lui, dacă raportul 
juridic stabilit de instanţa de judecată admite succesiunea în drepturi – pînă la determinarea succesorului în drepturi 
şi admiterea succesiunii în procedura de executare; 

b) pierderea de către debitor a capacităţii de exerciţiu – pînă la numirea reprezentantului; 
c) înregistrarea, în urma reorganizării persoanei juridice debitor, a unei noi persoane juridice – pînă la admiterea 

succesiunii în procedura de executare; 
d) insolvabilitatea debitorului – pînă la examinarea în fond a cauzei de insolvabilitate; 
e) contestarea de către debitor a actelor executorului judecătoresc, cu condiţia depunerii cauţiunii – pînă la 

rămînerea definitivă a hotărîrii prin care s-a examinat contestarea; 
f) anularea hotărîrii în a cărei bază a fost emis titlul executoriu, cu trimiterea cauzei la rejudecare – pînă la 

rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti.
În cazul suspendării procedurii de executare în temeiul anulării hotărîrii în a cărei bază a fost emis titlul execu-

toriu, cu trimiterea cauzei la rejudecare, executorul judecătoresc poate dispune, la cererea debitorului, substituirea 
unei măsuri de asigurare a executării documentului executoriu cu o alta, care ar asigura integral valoarea creanţei. 

Pe durata suspendării procedurii de executare sunt interzise orice acte de executare. Suspendarea executării 
nu implică anularea măsurilor de asigurare a executării aplicate. Art. 84 alin. (2) din Codul de executare permite 
aplicarea măsurilor de asigurare în perioada suspendării.
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Executorul judecătoresc este în drept să dispună anularea măsurilor de asigurare a executări doar după intrarea 
în vigoare a încheierii privind încetarea procedurii de executare sau în alte cazuri expres prevăzute de lege. 

Cazurile în care executorul judecătoresc emite încheierea de încetare a procedurii de executare sunt prevăzute 
de art. 83 din Codul de executare:

a) obligaţia a fost stinsă; 
b) între creditor şi debitor a fost încheiată o tranzacţie, în condiţiile codului; 
c) după încetarea din viaţă, după declararea dispariţiei fără urmă sau după declararea decesului creditorului ori 

al debitorului, creanţa sau obligaţia adjudecată nu admite succesiunea de către succesorul de drepturi al acestor 
persoane; 

d) bunurile persoanei juridice lichidate nu sunt suficiente pentru satisfacerea deplină a creanţelor creditorului; 
e) hotărîrea, decizia sau încheierea în al cărei temei a fost eliberat documentul executoriu a fost anulată printr-o 

hotărîre judecătorească irevocabilă; 
f) debitorul a prezentat spre executare o hotărîre de încasare de la creditor în folosul său a unei sume egale cu 

suma debitoare sau mai mare decît aceasta; 
g) creditorul a renunţat la executare.
Este important ca incidenţa temeiurilor indicate să fie verificată minuţios de executor. În cazul în care instanţa 

va constata că emiterea încheierii este incorectă (de exemplu, executorul a stabilit greşit executarea obligaţiei de 
demolare a gardului de pe teritoriul vecinului, acesta nefiind înlăturat integral), încheierea de încetare a procedurii de 
executare va fi anulată. Pentru aprecierea justă a întinderii prevederilor lit. a) a art. 83, se va ţine cont de modalităţile 
de stingere a obligaţiei, reglementate de Codul civil.

Cererea privind contestarea încheierii referitoare la suspendarea procedurii de executare este de competenţa 
instanţei de drept comun din raza teritorială de activitate a executorului judecătoresc, putând fi depusă în termen de 
15 zile de la comunicare, termen special faţă de termenul general de 10 zile de contestare a încheierilor executorului 
judecătoresc. 

Cererea privind contestarea încheierii referitoare la încetarea procedurii de executare se depune în termen de 
10 zile.
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Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

5. Cerere cu privire la contestarea 
procesului-verbal de sechestrare 
şi/sau de ridicare a bunurilor.

•	copia certificată a procesului-ver-
bal contestat;
•	dovada confirmativă a datei re-
cepţionării;
•	alte probele care derivă din moti-
vele contestării.

•	articolele 161-163, 115-119 din Co-
dul de executare;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 16 
decembrie 2013 cu privire la aplica-
rea de către instanţele judecătoreşti a 
unor prevederi ale Codului de execu-
tare în cauzele civile;
•	Recomandarea CSJ nr. 84 din 20 
ianuarie 2016 cu privire la aplicarea 
dispoziţiilor legale ce vizează autori-
zarea pătrunderii forţate în domiciliul/
încăperile debitorului în cazul asigu-
rării acţiunii, precum şi modalitatea 
transmiterii bunurilor sechestrate la 
păstrare.

Notă:
Sechestrarea bunurilor se consemnează întrun proces-verbal în condiţiile art. 118 din Codul de executare. La 

sechestrarea bunurilor, executorul judecătoresc va respecta cu stricteţe regulile de la articolele 115-119 din Codul 
de executare.

În procesul-verbal se enumeră obiectele şi documentele sechestrate, indicîndu-se numărul, măsura, greutatea 
lor, genul, elementele de individualizare, gradul de uzură şi, dacă este posibil, valoarea lor. În cazul valorilor mobili-
are, se indică numărul, emitentul, preţul nominal şi alte date cunoscute la momentul sechestrării lor. 
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Întrunirea condiţiilor indicate este indispensabilă, deoarece, la efectuarea controlului judiciar, atît executorul, 
cît şi instanţa trebuie să verifice apartenenţa acestor bunuri, cu o eventuală menţiune privind bunul individualizat în 
dispozitivul hotărîrii judecătoreşti (în cazul anulării totale sau parţiale a procesului-verbal de sechestru sau al ridicării 
sechestrului aplicat pe bunul terţului). 

Procesul-verbal de sechestrare şi/sau de ridicare a bunurilor se aduce la cunoştinţa tuturor persoanelor care 
participă la efectuarea acestor acte procesuale, fapt confirmat prin semnătura fiecăreia, iar refuzul de a semna pro-
cesul-verbal se consemnează în acesta. 

În situaţia, în care un terţ declară că bunurile supuse sechestrului sunt ale sale, în procesul-verbal cu privire la 
sechestrare se face menţiunea respectivă, iar executorul îi va explica terţului dreptul de a intenta o acţiune de ridi-
care a sechestrului. Acest fapt, presupune înmînarea unei copii a procesului-verbal inclusiv terţului.

Actul de executare enunţat poate fi contestat în instanţa de judecată în termen de şapte zile de la data întocmirii 
sau comunicării lui, după caz. 

Termenul de şapte zile nu operează atunci cînd sunt lezate drepturile terţului. Acesta poate intenta acţiunea de 
ridicare sechestrului asupra bunurilor potrivit procedurii generale, în termenul general de prescripţie de trei ani. 

.

Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

6. Cerere privind contestarea încheierii 
referitoare la încasarea cheltuielilor de 
executare sau refuzul de emitere a unei 
astfel de încheieri.

•	copia certificată a încheierii con-
testate;
•	dovada confirmativă a datei re-
cepţionării încheierii;
•	probele care confirmă existenţa, 
pertinenţa şi mărimea cheltuielilor 
încasate sau a căror încasare a 
fost refuzată.

•	articolele 161-163 şi 36-41 din 
Codul de executare;
•	articolele 38-39 din Legea pri-
vind executorii judecătoreşti nr. 
113 din 17 iulie 2010;
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•	Hotărîrea Guvernului nr. 886 
din 23 septembrie 2010 cu privi-
re la aprobarea Regulamentului 
privind modul de determinare a 
mărimii taxelor pentru efectuarea 
actelor executorului judecătoresc 
şi a spezelor procedurii de execu-
tare;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 
16 decembrie 2013 cu privire la 
aplicarea de către instanţele jude-
cătoreşti a unor prevederi ale Co-
dului de executare în cauzele civile.

Notă:
În conformitate cu art. 36 alin. (1) din Codul de executare, cheltuielile de executare se compun din taxele pentru 

efectuarea actelor executorului judecătoresc, spezele procedurii de executare şi onorariul executorului judecătoresc.
Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc sunt plăţile a căror mărime este stabilită de Guvern, 

pe care creditorul sau partea care solicită efectuarea acestor acţiuni le va achita pentru toate acţiunile efectuate de 
executorul judecătoresc din oficiu sau la cererea părţilor în procedura de executare.

Aceste plăţi sunt stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 886 din 23 septembrie 2010 cu privire la aprobarea Re-
gulamentului privind modul de determinare a mărimii taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc 
şi a spezelor procedurii de executare. Aceste taxe reprezintă nişte sume destinate realizării acţiunilor procesuale/
operaţionale de către executorul judecătoresc (pentru intentarea procedurii, pentru arhivarea dosarului de executa-
re, pentru eliberarea pe suport de hîrtie a încheierilor, a informaţiilor pentru deţinătorii registrelor de stat, taxa pentru 
eliberarea copiei autentificate a procedurii de executare; taxa pentru întocmirea procesului-verbal de sechestru etc.).
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Spezele reprezintă nişte cheltuieli pentru serviciile oferite (de regulă) de alte persoane, care nu sunt părţi în 
procedura de executare, în vederea asigurării bunului mers al executării documentului executoriu, prestatorii nefiind 
părţi sau persoane implicate în procedura de executare (de exemplu, spezele pentru transportarea bunurilor seches-
trate sau păstrarea acestora, spezele pentru evaluarea bunurilor sechestrate, spezele pentru plăţile bancare etc.). 

Pentru achitarea spezelor, creditorul poate recurge la următoarele modalităţi: 
1) avansarea sumei necesare în contul executorului judecătoresc; 
2) achitarea serviciilor prestatorilor;
3) acordarea asistenţei necesare (asigurarea transportului, a lucrului hamalilor etc).
Onorariul executorului judecătoresc reprezintă recompensa pentru activitatea executorului şi este reglementat 

de art. 38 din Codul de executare, completat prin Legea nr. 42 din 27 martie 2014, în vigoare din 9 mai 2014.
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, dar îi este interzis să condiţioneze punerea 
în executare a documentelor executorii de achitarea anticipată a onorariului.

Ulterior, partea care a avansat cheltuielile de executare (de regulă creditorul) poate pretinde restituirea acestora 
de la debitor prin înaintarea unei cereri executorului judecătoresc şi prezentarea dovezilor de suportare a cheltuielilor.

Nu sunt considerate cheltuieli de executare şi nu urmează a fi recuperate în această procedură cheltuielile su-
portate de părţile procedurii de executare pentru asistenţă juridică – art. 37 alin. (3) din Codul de executare.

Mărimea onorariului este stabilită de art. 38 din Codul de executare şi anexa 1 la acesta şi poate fi redusă doar în 
condiţiile legii (spre exemplu, în situaţiile prevăzute la alin. (9) al art. 62 sau cel stabilit la lit. f) a alin. (4) al art. 38 din 
Codul de executare). Relevantă pentru aprecierea temeiniciei încasării onorariului executorului judecătoresc este 
existenţa/inexistenţa circumstanţelor enumerate la art. 38 din Codul de executare – lucru care diferenţiază esenţial 
posibilitatea aprecierii de către instanţa de judecată a mărimii onorariului executorului judecătoresc faţă de cel al 
avocatului (ultimul, nefiind stabilit prin acte normative, este susceptibil de controlul judecătoresc). 

Dacă cheltuielile nu au fost avansate, executorul judecătoresc emite o încheiere de încasare a acestora în te-
meiul borderoului de calcul al cheltuielilor de executare.
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Încasarea cheltuielilor sau refuzul de a le încasa se efectuează în baza încheierii executorului judecătoresc, care 
poate fi contestată în termen de 10 zile, în instanţa de drept comun din raza teritorială de activitate a executorului 
judecătoresc.

Spre deosebire de alte contestaţii la executare, cînd părţi ale procesului de judecată sunt creditorul şi debito-
rul, calitatea de pîrît la contestarea acestei categorii de încheieri o poate avea şi executorul judecătoresc, mai ales 
atunci cînd obiectul contestaţiei îl va constitui cuantumul onorariului perceput/calculat şi/sau a altor cheltuieli de 
executare, în ipoteza în care acestea nu au fost avansate de creditor, deoarece eventuala hotărîre îi afectează direct 
drepturile sale patrimoniale şi el este creditorul creanţei respective. În acest caz, creditorul creanţei de bază nu are 
un interes direct, deoarece nu îi sunt afectate drepturi sau interese. În situaţia în care sunt încasate cheltuielile de 
executare care au fost avansate de creditorul procedurii de executare, interesul direct în menţinerea actului îi revine 
creditorului, prin urmare el va avea calitatea procesuală pasivă.

Dacă hotărîrea judecătorească în al cărei temei a fost eliberat titlul executoriu a fost anulată prin decizie irevo-
cabilă, taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare se restituie la 
cererea persoanei interesate, în măsura în care acţiunile pentru care au fost destinate nu au început la momentul 
depunerii cererii.

Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

7. Demers privind confirmarea 
procesului-verbal al licitaţiei.

•	copia certificată de executor a actului 
privind procedura de executare.

•	art. 136 din Codul de executare;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 16 
decembrie 2013 cu privire la aplicarea 
de către instanţele judecătoreşti a unor 
prevederi ale Codului de executare în 
cauzele civile.
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Notă: 
În conformitate cu art. 136 alin. (1) din Codul de executare, în cazul în care dreptul de proprietate asupra bunului 

adjudecat la licitaţie trebuie să fie supus înregistrării de stat, executorul judecătoresc transmite instanţei de judecată 
în a cărei circumscripţie se află sediul biroului său, după ce întocmeşte procesul-verbal al licitaţiei, copia actului pri-
vind procedura de executare pentru confirmarea procesului-verbal al licitaţiei.

Cu toate că acest fapt nu este prevăzut de textul de lege menţionat, se prezumă că instanţa de judecată este 
sesizată prin demersul executorului judecătoresc, care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, descrierea desfăşu-
rării întregii proceduri de vînzare a bunului la licitaţie, adică toate aspectele relevante prevăzute la articolele 125-135 
din Codul de executare. Totodată, în demers se vor indica persoanele care urmează a fi invitate în cadrul şedinţei 
de examinare a cauzei, cu indicarea calităţii, domiciliului acestora şi a altor date de contact, care îi permit instanţei 
citarea acestora în cadrul termenului de examinare restrîns prevăzut de lege.

Astfel, în afară de executorul judecătoresc, se vor cita la examinarea demersului respectiv următorii participanţi 
la proces, ale căror interese pot fi lezate prin încheierea instanţei: creditorul, debitorul, cîştigătorul licitaţiei bunului, 
alţi participanţii la procedura de licitaţie.

Neprezentarea părţilor, a executorului judecătoresc şi a altor persoane citate nu va împiedica examinarea de-
mersului, însă, avînd în vedere faptul că sarcina probării necesităţii confirmării procesului-verbal de către instanţa de 
judecată le revine executorului judecătoresc şi creditorului, este recomandabilă prezenţa acestora în şedinţă pentru 
a da explicaţii şi a răspunde la întrebările celorlalţi participanţi şi ale instanţei.

La examinarea demersului privind confirmarea procesului-verbal al licitaţiei, instanţa de judecată se va limita la 
aprecierea respectării condiţiilor de fond şi formă prevăzute de lege pentru legalitatea procedurii de licitaţie, urmînd 
a fi respinse ca irelevante argumentele participanţilor la proces referitoare la temeinicia actelor de dispoziţie în baza 
cărora au fost emise documentele executorii sau alte circumstanţe străine procedurii de organizare a licitaţiei. 

Instanţa se va pronunţa în privinţa legalităţii desfăşurării licitaţiei într-un termen de cinci zile de la primirea copiei 
de pe procedura de executare printr-o încheiere motivată, susceptibilă de recurs în termenul general de 15 zile.

În cazul în care constată neregularităţi în procedura de desfăşurare a licitaţiei care nu pot fi înlăturate de îndată, in-
stanţa de judecată pronunţă o încheiere motivată în care indică măsurile pe care trebuie să le întreprindă executorul ju-
decătoresc. În acest mod, instanţa asigură eficienţa controlului judecătoresc şi promptitudinea procesului de executare.
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Dacă instanţa 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 şi care susţin că le-au fost lezate anumite drepturi sau interese pot contesta procesul-verbal de desfăşurare 
a licitaţiei în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 142 alin. (1) din Codul de executare.

Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

8. Demersuri cu privire la 
dispunerea interdicţiei de a 
părăsi ţara, anunţarea în 
căutare a debitorului, dispunerea 
aducerii forţate la executorul 
judecătoresc şi autorizarea 
pătrunderii forţate în domiciliu 
pentru sechestrarea bunurilor, 
aplicarea interdicţiei privind 
eliberarea documentelor de 
stare civilă, a actelor de identitate 
sau a permiselor de conducere. 

•	copiile certificate de executor ale titlului 
executoriu, încheierii de intentare a proce-
durii de executare, încheierii de asigurare 
a executării;
•	copiile certificate de executor ale acte-
lor procedurii de executare, care confirmă 
aplicarea altor măsuri de asigurare a exe-
cutării documentului executoriu (pentru 
demersul privind dispunerea interdicţiei 
de a părăsi ţara, interdicţiei privind eli-
berarea documentelor de stare civilă, a 
actelor de identitate sau a permiselor de 
conducere);
•	copiile certificate de executor ale mate-
rialelor procedurii de executare, care con-
firmă că locul de aflare a debitorului nu 
este cunoscut (de regulă, procesul-verbal 
de constatare la faţa locului, extras din 

•	articolele 64, 72, 73 şi 115 alin. (4) 
din Codul de executare;
•	art. 7 din Legea privind executo-
rii judecătoreşti nr. 113 din 17 iunie 
2010;
•	jurisprudenţa relevantă a Cur-
ţii Europene a Drepturilor Omului: 
Stratégies et Communications et 
Dumoulin v. Belgia, 15 iulie 2002; 
Diamantides v. Grecia (dec.), 23 
octombrie 2003; Lopez Sole y Mar-
tin de Vargas v. Spania (dec.), 28 
octombrie 2003; 
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 
16 decembrie 2013 cu privire la apli-
carea de către instanţele judecăto-
reşti a unor prevederi ale Codului de 
executare în cauzele civile;
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Registrul de evidenţă al populaţiei, decla-
raţii ale rudelor/vecinilor debitorului etc.) 
(pentru demersul cu privire la anunţarea 
în căutare a debitorului);
•	copia certificata a citaţiilor cu avize de 
recepţie sau a altor acte prevăzute de art. 
67 din Codul de executare, ce confirmă că 
debitorul sau persoanele indicate la art. 
73 alin. (2) din Codul de executare nu se 
prezintă repetat la solicitarea executorului 
judecătoresc (pentru demersul cu privire 
la aducerea forţată);
•	copia certificata a actelor care confirmă 
că debitorul, reprezentantul său ori un 
membru al familiei sale nu permite pătrun-
derea în domiciliu, inclusiv procesul-ver-
bal de constatare la faţa locului (pentru 
demersul cu privire la autorizarea pătrun-
derii forţate în domiciliu pentru sechestra-
rea bunurilor);
•	alte dovezi pertinente.

•	Recomandarea CSJ nr. 84 din 20 
ianuarie 2016 cu privire la aplica-
rea dispoziţiilor legale ce vizează 
autorizarea pătrunderii forţate în 
domiciliul/încăperile debitorului în 
cazul asigurării acţiunii, precum şi 
modalitatea transmiterii bunurilor 
sechestrate la păstrare.

Notă: 
În cadrul fazei procesuale a executării silite, instanţa de judecată deţine competenţa de a se pronunţa cu referire 

la unele demersuri ale executorului judecătoresc sau ale creditorului, competenţă specifică prevăzută de Codul de 
executare.
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Codul de executare nu prevede exigenţele de formă şi conţinut pentru aceste demersuri, însă ele ar trebuie să 
corespundă cerinţelor relevante situaţiei care a determinat depunerea acestora, adică să conţină toată informaţia 
necesară pentru soluţionarea obiectivă, pe mai multe paliere şi în termen restrîns a demersului.

În conformitate cu art. 72 alin. (1) din Codul de executare, în cazul în care prezenţa debitorului la anumite acţiuni 
de executare este impusă de lege sau de documentul executoriu ori atunci cînd executorul judecătoresc sau credito-
rul o consideră necesară, iar locul de aflare a debitorului nu este cunoscut, instanţa de judecată adoptă o încheiere 
de căutare a debitorului, la cererea executorului judecătoresc sau la cererea creditorului.

Pentru cererea anunţării în căutare a debitorului trebuie dovedit că prezenţa acestuia este necesară, având în 
vedere conţinutul legii, al documentului executoriu sau al opiniei creditorului sau a executorului, precum şi faptul că 
s-au întreprins măsuri pentru a identifica locul de aflare al debitorului.

Dacă debitorul se prezintă în instanţa de judecată la citarea instanţei efectuată la ultimul domiciliu cunoscut, 
demersul executorului privind anunţarea în căutare a debitorului este neîntemeiat, deoarece nu mai operează art. 
72 din Codul de executare.

În situaţia în care 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 fondato-
rului persoană juridică debitor – art. 73 alin. (1) coroborat cu art. 44 alin. (3) din Codul de executare.

Astfel, executorul judecătoresc trebuie să probeze expedierea, de cel puţin două ori consecutiv, a citaţiei poşta-
le, telegramei, faxului, email-ului sau a altui mijloc ce atestă invitaţia şi recepţia acesteia de către debitor, invocînd 
neprezentarea la datele, locul şi orele indicate.

Din conţinutul art. 64 alin. (1) din Codul de executare, rezultă că aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara este o 
măsură excepţională, iar la aplicarea acesteia instanţa trebuie să ţină cont nu numai de interesele creditorului de a 
se executa efectiv şi în termen documentul executoriu, dar şi de drepturile debitorului la libera circulaţie.

Prin urmare, executorul urmează să demonstreze că a luat toate măsurile necesare pentru asigurarea executării 
documentului executoriu în mod efectiv, adică să prezinte instanţei de judecată, pe lîngă încheierea de aplicare a 
măsurilor de asigurare, dovada lipsei altor posibilităţi efective şi rezonabile de executare a documentului executoriu 
în urma măsurilor întreprinse (de exemplu, să dovedească faptul că a aplicat sechestru pe mijloacele băneşti sau pe 
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bunurile debitorului, că i-a interzis debitorului săvîrşirea anumitor acte, că le-a interzis altor persoane să-i transmită 
debitorului bunuri sau să îndeplinească faţă de acesta alte obligaţii etc.).

Termenul maxim pentru care poate fi aplicată interdicţia este de şase luni, instanţa obligînd executorul să efec-
tueze periodic un control privind necesitatea menţinerii măsurii în cauză. Dacă va fi necesară menţinerea acestei 
interdicţii pentru un termen mai mare, instanţa o poate aplica repetat, la cererea motivată a executorului, însă nu mai 
mult de trei ori în cadrul aceleiaşi proceduri de executare.

La dispariţia necesităţii menţinerii acestei interdicţii, instanţa de judecată va dispune revocarea ei, la cererea 
executorului sau a părţilor.

Avînd în vedere că prin Legea nr. 118 din 2 iunie 2016 (în vigoare din 5 august 2016) au fost operate modificări 
în unele acte legislative, în competenţa instanţei de judecată a fost pusă şi aplicarea interdicţiei privind eliberarea 
documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere. Aplicarea prevederilor lit. 
v) a art. 22 din Codul de executare urmează a fi asigurată, în lipsa altor reglementări specifice, prin analogie cu 
aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara. Toate aceste interdicţii reprezintă măsuri excepţionale, menite să asigure 
executarea unui document executoriu, prin măsuri de constrîngere nepatrimonială a debitorului. Astfel, aplicarea 
procedurii similare celei descrise la art. 64 din Codul de executare şi pentru prevederile lit. v) a art. 22 din Codul 
de executare se justifică nu doar prin iminenţa identificării soluţiei procedurale analogice, ci şi prin similitudinea 
naturii interdicţiilor.

Conform prevederilor art. 4 alin. (17) din Legea nr. 273 din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sis-
temul naţional de paşapoarte, pentru a pune în executare măsurile prevăzute la alin. (15) în cazul interdicţiei privind 
eliberarea documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere, autorităţile care au 
dispus aplicarea lor au obligaţia de a le comunica autorităţii emitente a actelor de identitate. Astfel, instanţa de jude-
cată va asigura comunicarea fără întîrziere a încheierilor privind aplicarea acestor interdicţii către emitentul actelor, 
a căror eliberare a fost temporar interzisă.

Art. 14 alin. (1) lit. h) din Codul de executare prevede că documentul executoriu trebuie să cuprindă şi menţiunea 
privind autorizarea pătrunderii forţate a executorului judecătoresc în încăperile aflate în posesia sau în proprietatea 
debitorului, inclusiv în cele în care se află bunurile debitorului.
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În conformitate cu art. 115 alin. (4) din Codul de executare, dacă debitorul, reprezentantul său ori un membru al 
familiei sale nu permite pătrunderea în domiciliu, iar documentul executoriu nu conţine autorizarea de pătrundere 
forţată, executorul judecătoresc solicită autorizaţia instanţei de judecată. 

Pornind de la principiul egalităţii în drepturi şi obligaţii a subiecţilor procesuali, cu excepţiile determinate de 
calitatea acestora, principiu incident şi în faza procesuală a executării, rezultă că în cazul în care debitorul este o 
persoană juridică, se va autoriza pătrunderea în încăperi sau în alte locuri în care se află bunurile persoanei juridice. 

La aprecierea noţiunii de „domiciliu” de la art. 115 alin. (4) din Codul de executare se vor avea în vedere preve-
derile art. 30 alin. (1) Codul civil, conform căruia, domiciliul reprezintă locul în care persoana fizică îşi are locuinţa 
statornică sau principală. În cazul executării evacuării nu va fi necesară autorizarea de către instanţa de judecată a 
pătrunderii forţate, urmînd a se proceda în conformitate cu art. 147 alin. (6) din Codul de executare. De asemenea, 
nu va fi necesară autorizarea pătrunderii forţate în cazul executării silite a documentelor executorii prin care s-a dis-
pus instalarea, a partajării silite a bunurilor, a înlăturării limitelor sau obstacolelor din curtea/casa debitorului, pentru 
asigurarea accesului şi folosinţei nestingherite a bunului. Concluzia este extrasă din natura obligaţiilor stabilite de 
aceste documente executorii, care presupun pătrunderea în domiciliul debitorului.

Demersurile din cadrul procedurii de executare, în special demersul de autorizare a pătrunderii forţate, urmează 
a fi examinate astfel încît durata rezonabilă a procedurii de executare să nu fie afectată, iar riscul dispariţiei bunurilor 
debitorului să fie minimalizat.

Cu excepţia demersului de autorizare a pătrunderii forţate, care se va înainta instanţei care a emis titlul execu-
toriu, celelalte demersuri se înaintează instanţei din raza de activitate a executorului judecătoresc.

Instanţa de judecată va examina demersurile în şedinţă publică, cu înştiinţarea executorului şi a debitorului 
(după caz, şi a creditorului), lipsa acestora neîmpiedicînd examinarea. Ea se pronunţă printr-o încheiere susceptibilă 
de recurs. Constituie o excepţie de la această regulă demersul de autorizare a pătrunderii forţate, pe care instanţa 
va face o menţiune, indicînd că se autorizează pătrunderea forţată în domiciliul debitorului. Pentru evitarea dispariţiei 
sau a ascunderii bunurilor de către debitor, autorizaţia se va face imediat ce a parvenit demersul.
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Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente şi 
admisibile: Suportul normativ material relevant:

9. Cerere privind repunerea 
în termenul de prezentare 
a documentului executoriu 
spre executare.

•	copia certificată a hotărârii/a docu-
mentului executoriu a cărei/cărui execu-
tare este solicitată;
•	probele care confirmă imposibilitatea 
prezentării documentului executoriu 
spre executare în termen.

•	articolele 16-18 din Codul de executare;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 16 
decembrie 2013 cu privire la aplicarea 
de către instanţele judecătoreşti a unor 
prevederi ale Codului de executare în ca-
uzele civile;
•	Recomandarea CSJ nr. 82 din 21 oc-
tombrie 2015 cu privire la momentul pu-
nerii în executare a hotărârilor date de 
instanţele de judecată în cauzele de con-
tencios administrativ.

Notă:
În conformitate cu art. 16 alin. (1) din Codul de executare, titlul executoriu poate fi prezentat spre executare în 

decursul a trei ani de la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti în al cărei temei a fost emis, dacă legea nu 
prevede altfel.

Dacă creditorul a depăşit termenul de prezentare spre executare a documentului executoriu, acesta poate soli-
cita repunerea în termen, în condiţiile art. 18 din Codul de executare. 

Cererea cu privire la repunerea în termenul de prezentare a documentului executoriu spre executare se va de-
pune la instanţa de la locul executării hotărîrii, ea trebuind să cuprindă motivele omiterii termenului indicat. 

La cerere se vor anexa probele care dovedesc imposibilitatea prezentării documentului executoriu spre execu-
tare în termen.
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Termenele de prezentare a documentelor executorii se calculează în conformitate cu art. 111 din Codul de pro-
cedură civilă, ţinînd cont şi de prevederile art. 17 din Codul de executare.

În sensul statuat de art. 116 alin. (4) din Codul de procedură civilă, repunerea în termen nu poate fi dispusă decît în 
cazul în care partea şi-a exercitat dreptul la depunerea cererii 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.

Competenţa de examinare a cererii aparţine instanţei de judecată de la locul de executare.
Părţile procedurii de executare vor fi înştiinţate despre data, locul şi ora soluţionării acestei cereri, însă nepre-

zentarea lor nu va împiedica soluţionarea cererii.
Din conţinutul art. 18 alin. (4) din Codul de executare, rezultă că instanţa de judecată se va pronunţa printr-o 

încheiere susceptibilă de recurs asupra admiterii sau respingerii cererii de repunere în termen.

Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

10. Cerere privind eliberarea 
duplicatului documentului 
executoriu.

•	probele (înscrisurile) care con-
firmă pierderea sau deteriorarea 
titlului executoriu.

•	articolul 19 din Codul de executare;
•	pct. 13 din Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 
16 decembrie 2013 cu privire la aplicarea de 
către instanţele judecătoreşti a unor prevederi 
ale Codului de executare în cauzele civile.

Notă: 
Art.19 alin. (1) din Codul de executare prevede posibilitatea eliberării duplicatului titlului executoriu în două situ-

aţii: pierderea sau deteriorarea acestuia.
Cererea poate fi înaintată atît de creditor, cît şi de executorul judecătoresc la instanţa care a eliberat titlul execu-

toriu iniţial, urmînd să cuprindă argumentarea corespunzătoare a motivului invocat în susţinerea cerinţei de eliberare 
a duplicatului, cu anexarea dovezilor care confirmă argumentul invocat. 
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De asemenea, în conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea taxei de stat nr. 1216 din 3 decembrie 1992, 
eliberarea duplicatelor de pe actele eliberate de instanţa de judecată se face cu achitarea taxei de stat (50% pentru 
fiecare duplicat al titlului executoriu).

Instanţa se va pronunţa asupra cererii în cel mult cinci zile, fără convocarea şedinţei de judecată.
Pe lîngă dovezile indicate, urmează să se verifice faptul dacă a fost emis titlul executoriu original, iar aprecierea 

probelor referitoare la pierderea sau distrugerea documentului executoriu original este importantă pentru evitarea 
situaţiei în care există mai multe titluri executorii cu aceeaşi forţă juridică.

Dacă instanţa de judecată admite să elibereze duplicatul titlului executoriu, va menţiona acest lucru pe cerere, 
iar în caz de refuz, instanţa va emite o încheiere motivată, care poate fi contestată cu recurs în termen de 15 zile.

Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile: Suportul normativ material relevant:

11. Cereri privind schimbarea 
modului şi a ordinii de exe-
cutare a hotărîrii.

•	probele care confirmă circum-
stanţele ce fac dificilă sau imposi-
bilă executarea.

•	art. 77 din Codul de executare;
•	art. 252 din Codul de procedură civilă;
•	Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 16 de-
cembrie 2013 cu privire la aplicarea de către 
instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale 
Codului de executare în cauzele civile.

Notă:
În conformitate cu art. 77 alin (1) din Codul de executare, dacă există circumstanţe care fac executarea dificilă 

sau imposibilă, executorul judecătoresc sau părţile în procedura de executare vor depune la instanţa de judecată 
care a eliberat documentul executoriu o cerere privind schimbarea modului şi a ordinii de executare a hotărîrii.

Poate constitui obiect al cererii de schimbare a modului de executare şi tranzacţia aprobată de instanţa judecă-
torească, în conformitate cu art. 252 alin. (4) din Codul de procedură civilă.
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Instanţa de judecată le va comunica participanţilor la procedura de executare locul, data şi ora şedinţei, exa-
minînd cererea în şedinţă de judecată, cu audierea explicaţiilor participanţilor referitor la cererea înaintată. Totodată, 
neprezentarea participanţilor nu împiedică examinarea cererii.

Legea instituie un termen limită de 30 de zile pentru examinarea acestei categorii de cereri. 
În cadrul şedinţei de judecată, părţile urmează să demonstreze imposibilitatea executării hotărîrii în modul şi 

ordinea în care s-a stabilit acest fapt iniţial în dispozitivul hotărîrii şi în titlul executoriu eliberat.
În cazul schimbării modului de executare, nu va fi admisă modificarea sensului şi a obligaţiilor stabilite în dispozi-

tivul hotărîrii, putînd fi modificată doar modalitatea de realizare efectivă a drepturilor stabilite. O interpretare contrară 
ar încălca principiul securităţii raporturilor juridice.

Este important ca la momentul depunerii unei astfel de cereri obligaţia să nu fie îndeplinită integral sau parţial. 
Părţile urmează să-i demonstreze instanţei imposibilitatea executării hotărîrii în modul stabilit iniţial, prin prezentarea 
argumentelor şi dovezilor corespunzătoare.

Obiectul cererii: Mijloacele de probă pertinente 
şi admisibile:

Suportul normativ material 
relevant:

12. Cerere privind 
întoarcerea executării.

•	probele (înscrisurile) care con-
firmă executarea hotărîrii anulate.

•	articolele 157-160 din Codul de executare;
•	pct. 29 din Hotărîrea Plenului CSJ nr. 10 din 
16 decembrie 2013 cu privire la aplicarea de 
către instanţele judecătoreşti a unor prevederi 
ale Codului de executare în cauzele civile;
•	Recomandarea CSJ nr. 10 cu privire la în-
toarcerea executării;
•	Avizul consultativ al Plenului CSJ cu privire la 
modul de examinare a cererilor privind întoar-
cerea executării şi restituirea din contul statu-
lui a sumei încasate sub formă de amendă, nr. 
4ac-10/15 din 15 iunie 2015.
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Notă:
Întoarcerea executării constituie garanţia procesuală de apărare a drepturilor patrimoniale ale debitorului, care 

constă în întoarcerea de către reclamant (creditor) a tot ce s-a încasat sau primit de la pîrît (debitor) în baza hotărârii 
judecătoreşti care a fost casată ulterior.

Art. 157 şi art. 158 alin. (1) din Codul de executare instituie obligativitatea pronunţării din oficiu asupra întoarcerii 
executării, de către instanţa care rejudecă pricina civilă, în următoarele cazuri:

- 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 al rejudecării, cererea a fost scoasă de pe rol ori procesul 

a încetat.
Totodată, în situaţia în care a fost achitată amenda penală în cauzele penale şi hotărîrea de condamnare a fost 

casată (anulată) cu încetarea procesului penal în baza articolelor 275, 285, 332, 391 din Codul de procedură penală, 
amenda achitată trebuie restituită din contul statului, în conformitate cu dispoziţiile articolelor 157-160 din Codul de 
executare, care se aplică în modul corespunzător.

Dacă nu este stabilită cu certitudine întinderea obligaţiilor executate din materialele dosarului, dispunerea întoar-
cerii executării nu poate fi soluţionată de instanţa care rejudecă cazul. 

În conformitate cu art. 158 alin. (2) din Codul de executare, dacă instanţa de judecată care a rejudecat pricina 
nu a soluţionat întoarcerea executării hotărîrii anulate, pîrîtul este în drept să înainteze, în termenele de prescripţie, la 
această instanţă, o cerere de întoarcere a executării în procedură în ordonanţă, fără respectarea procedurii prealabile.

 Cu toate că art. 345 din Codul de procedură civilă instituie în mod limitativ pretenţiile care se examinează în 
procedură de ordonanţă, pretenţii printre care nu se regăsesc cererile de întoarcere a executării, judecătorii nu vor 
refuza să primească cererile de eliberare a ordonanţelor judecătoreşti pentru întoarcerea executării, aşa cum rezultă 
din interpretarea art. 348 alin (2) lit. a) din Codul de procedură civilă, temeiul procesual constituindu-l art. 158 alin. 
(2) din Codul de executare. 

În cazul în care pretenţiile creditorului nu sunt incontestabile sau cînd debitorul înaintează obiecţii motivate, in-
stanţa va refuza primirea cererii sau, după caz, va anula ordonanţa.
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În această situaţie, dreptul la întoarcerea executării va putea fi realizat prin depunerea unei cereri de chemare 
în judecată în procedura civilă.

De asemenea, legea nu-i interzice debitorului să formuleze cererea de întoarcere a executării în cadrul pro-
cedurii generale, fără a exista o încheiere de refuz de primire a cererii de eliberare a ordonanţei sau de anulare a 
ordonanţei.

În cadrul examinării cererii, instanţa de judecată nu va modifica hotărîrea iniţială, ci va stabili mărimea prestaţiei 
executate care urmează a fi întoarsă.

În cazurile în care cererea se examinează în procedură generală, instanţa se va pronunţa printr-o hotărîre sus-
ceptibilă de apel, în baza căreia se va elibera un titlu executoriu, după rămînerea definitivă a acesteia.

Părţile nu pot solicita prin cerere suplimentară ca instanţa care a rejudecat cauza să se pronunţe asupra întoar-
cerii executării, dacă nu a existat această cerinţă, iar instanţa nu s-a pronunţat din oficiu.

Dacă restituirea bunurilor în natură este imposibilă, instanţa de judecată va dispune restituirea contravalorii 
acestor bunuri.

Nu este permisă întoarcerea executării în cauzele de încasare a pensiei de întreţinere, de reparare a prejudi-
ciului cauzat prin schilodire sau prin altă vătămare a sănătăţii, precum şi prin pierderea întreţinătorului, cu excepţia 
cazurilor în care hotărîrea anulată a fost întemeiată pe informaţii sau pe documente false.


