
   dosarul nr. 3r-1548/11 

prima instanţă:   M. Ciugureanu 

 

D E C I Z I E  

14 septembrie  2011                                                                         mun. Chişinău 

 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 

 al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul   Nina Cernat   

judecătorii             Valeriu Arhip   şi Tatiana Vieru    

 

Cu participarea: reprezentantului recurentului, Consiliul municipal Chişinău, 

Vasile Ungureanu, intimatului Talmazan Andrei 

 

examinând în şedinţă publică recursul declarat de  Consiliul municipal Chişinău,  

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Gamreţki Igor şi Talmazan 

Andrei împotriva Consiliului municipal Chişinău, Cooperativa de construcţii a garajului 

153, Inspectoratului ecologic de stat cu privire la recunoaşterea refuzului ca ilegal, 

obligarea emiterii actului administrativ şi recuperarea prejudiciului moral  

împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 29 martie 2011, prin care a fost 

respinsă cererea de revizuire depusă de Consiliul municipal Chişinău,  

 

c o n s t a t ă 

 

La 31 decembrie 2009, Gamreţki Igor şi Talmazan Andrei au depus cerere de 

chemare în judecată împotriva Consiliului municipal Chişinău, Cooperativa de 

construcţii a garajului 153 cu privire la recunoaşterea refuzului ca ilegal, obligarea 

emiterii actului administrativ şi recuperarea prejudiciului moral. 

În motivarea acţiunii, reclamanţii Gamreţki Igor şi Talmazan Andrei au indicat că  

la 25 februarie 2008 au încheiat un contract de antrepriză cu Cooperativa de 

construcţii a garajului 153 prin care au efectuat lucrări în schimbul repartizării unui teren 

pentru construcţia garajului pe teritoriul Cooperativa de construcţii a garajului 153. 

Obligaţiile contractuale au fost realizate şi lor li-a fost repartizat terenul respectiv. 

Reclamanţilor li-a fost comunicat că după documentaţia de proiect pe terenul repartizat 

urma să fie construit un garaj, dar nu a fost construit, deci nu este necesar perfectarea 

actelor de proiect şi autorizarea construcţiei. La repartizarea terenului au fost informaţi  

despre hotarele acestuia. În limitele hotarelor, reclamanţii au construit un garaj, iar după 

finisare au încercat să perfecteze actele de proprietate în condiţiile cerute pentru toţi 

membrii Cooperativei de construcţii a garajului 153. De către Inspecţia de Stat în 

Construcţii au fost informaţi că au fost duşi în eroare, deoarece lipsesc careva acte care 

ar justifica construcţia garajului în acel loc, fiind întocmit un proces-verbal şi 

reclamanţii au fost sancţionaţi conform art. 149/2 alin. l Cod Contravenţional. În aceste 

circumstanţe, reclamanţii au început să perfecteze actele pentru legalizarea construcţiei. 



După perfectarea unui şir de acte, s-au adresat Consiliului municipal Chişinău pentru 

eliberarea certificatului privind stabilirea regimului urban pentru garajul lit. (o), în 

cadrul Cooperativei de construcţii a garajului 153 din strada Milano, 43 municipiul 

Chişinău. La 04 decembrie 2009 au primit răspuns despre imposibilitatea eliberării 

certificatului privind stabilirea regimului urban, deoarece acest imobil este amplasat pe 

teritoriul parcului Buiucani. 

Consideră, reclamanţii  refuzul Consiliului municipal Chişinău neîntemeiat, 

deoarece acest teren a fost repartizat Cooperativei de construcţii a garajului 153 şi 

garajul construit de ei este amplasat în limitele hotarelor care le-au fost arătate de 

Cooperativa de construcţii a garajului 153. Totodată pârâtul nu le-a prezentat acte, care 

confirmă faptul amplasării garajului pe teritoriul parcului Buiucani, să emită o decizie în 

acest sens. 

Cer, reclamanţii Gamreţki Igor şi Talmazan Andrei anularea deciziei de refuz în 

eliberarea certificatului privind stabilirea regimului urban şi obligarea Consiliului 

municipal Chişinău să elibereze certificatul privind stabilirea regimului urban al 

garajului lit. (o) din cadrul Cooperativei de construcţii a garajului 153 din strada Milano, 

43 municipiul Chişinău, încasarea din contul pârâtului în beneficiul lor prejudiciul moral 

în mărime de 50000 lei pentru fiecare şi încasarea cheltuielilor de judecată. 

Prin încheierea din 09 februarie 2010 a fost admis demersul reprezentantului 

Consiliului municipal Chişinău cu privire la atragerea în calitate de intervenient 

accesoriul a Inspectoratului ecologic de stat. 

Prin încheierea din 24 februarie 2010 a fost dispusă atragerea în calitate de 

intervenient accesoriul a Cooperativei de construcţii a garajului 153. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 02 martie 2010 acţiunea a fost admisă 

parţial, s-a recunoscut ca nefondat refuzul Consiliului municipal Chişinău în eliberarea 

certificatului privind stabilirea regimului urban a garajului lit. (o) din cadrul 

Cooperativei de construcţii a garajului 153 din strada Milano, 43 municipiul Chişinău. 

S-a obligat Consiliul municipal Chişinău să elibereze certificatul privind stabilirea 

regimului urban al garajului lit.(o)  din cadrul Cooperativei de construcţii a garajului 153 

din strada Milano, 43 municipiul Chişinău.  În rest acţiunea a fost respinsă. 

Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie  din 15 septembrie 2010, cererea de recurs 

declarată de Consiliul municipal Chişinău asupra hotărârii Curţii de Apel din 02 martie 

2010 a fost restituită (f.d. 62). 

Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie  din 22 decembrie 2010, cererea de recurs 

declarată de Consiliul municipal Chişinău asupra hotărârii Curţii de Apel din 02 martie 

2010 a fost restituită (f.d. 83). 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 29 martie 2011 a fost respinsă ca 

inadmisibilă cererea de revizuire declarată de Consiliul municipal Chişinău  asupra 

hotărârii Curţii de Apel din 02 martie 2010. 

La 08 iunie 2011, Consiliul municipal Chişinău a declarat recurs împotriva 

încheierii Curţii de Apel Chişinău din 29 martie 2011, solicitând admiterea recursului, 

casarea încheierii contestate, precum şi deciziei Curţii de apel Chişinău din 02 martie 

2010 şi emiterea unei decizii prin care să fie respinse integral pretenţiile formulate de 

Gamreţki Igor şi Talmazan Andrei. Colegiul Civil şi de contencios administrativ al 
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Curţii Supreme de Justiţie, consideră recursul declarat în termen, din motiv că conform 

scrisorii de însoţire încheierea redactată a fost expediată în adresa recurentului la 23 mai 

2011 (f.d. 124). 

Recurentul, Consiliul municipal Chişinău, în motivarea recursului a indicat că 

încheierea contestată este ilegală din considerentele că la examinarea pricinii incorect  

au fost aplicate normele de drept material . 

Reprezentantul recurentului, Consiliului municipal Chişinău, Vasile Ungureanu în 

şedinţa instanţei de recurs a susţinut recursul, solicitând  admiterea acestuia, casarea 

încheierii Curţii de Apel Chişinău din 29 martie 2011, precum şi hotărârea Curţii de 

Apel Chişinău din 02 martie 2010 şi emiterea unei hotărâri prin care să fie respinse 

integral pretenţiile formulate de Gamreţki Igor şi Talmazan Andrei.  

Intimatul Talmazan Andrei,  în şedinţa instanţei de recurs au solicitat respingerea 

recursului, cu menţinerea încheierii Curţii de Apel Chişinău din 29 martie 2011, pe care 

o consideră întemeiată şi legală, menţionând temeiurile invocate la depunerea cererii de 

revizuire fiind în contradicţie cu dispoziţiile art. 449 CPC. 

Intimatul Gamreţki Igor în şedinţa instanţei de recurs nu s-a prezentat, fiind citat 

legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată (f.d. 132). 

Conform art. 414 alin. (1) CPC neprezentarea în şedinţă de judecată a 

participantului la proces sau a reprezentantului, citaţi legal despre locul, data şi ora 

şedinţei, nu împiedică judecarea recursului. 

Audiind participanţii la proces, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră recursul neîntemeiat şi 

care urmează a fi respins, cu menţinerea  încheierii Curţii de Apel Chişinău din 29 

martie 2011 din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 417 alin. (1) lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărârea primei instanţe. 

În şedinţa instanţei de judecată s-a constatat că la 29 martie 2011, Curtea de Apel 

Chişinău a examinat cererea de revizuire depusă de Consiliul municipal Chişinău, 

împotriva  hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 02 martie 2010 şi a respins-o ca 

inadmisibilă. 

În motivarea încheierii pronunţate instanţa de judecată a menţionat că cererea de 

revizuire a fost depusă contrar prevederilor art. 449 CPC, revizuentul nu a invocat 

temeiuri care  ar permite redeschiderea procesului, iar argumentele invocate ţin de 

fondul pricinii. 

 Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

consideră concluziile Curţii de Apel Chişinău corecte şi legale, bazate pe aplicarea 

corespunzătoare a legislaţiei procesuale.  

Astfel, din materialele dosarului rezultă că la 06 ianuarie 2011 Consiliul 

municipal Chişinău  a depus o cerere de revizuire împotriva deciziei Curţii de Apel 

Chişinău din 02 martie 2011 în temeiul art. 449 lit. c)  şi art. 453 CPC, adică au devenit 

cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost şi nu au 

putut fi cunoscute petiţionarului anterior.  

În conformitate cu art. 449 lit. c) CPC, revizuirea se declară în cazul în care după 

emiterea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri probatoare care au fost reţinute de un 



participant la proces sau care nu au putut fi prezentate instanţei într-o împrejurare ce nu 

depinde de voinţa participantului la proces. 

În această ordine de idei, instanţa de judecată menţionează că la examinarea 

cererii de revizuire, revizuentul a anexat decizia nr. 19/1 din 28 septembrie 2000, decizia 

Comitetului executiv nr. 6/18 din 27 martie 1980, planul lotului, decizia nr. 23/15-1 din 

22 octombrie 1987, care la momentul examinării au existat şi nu au fost reţinute de nici 

un participant la proces. 

 Astfel de către recurent nu a fost invocate circumstanţe noi şi înscrisuri 

probatoare care nu au fost cunoscute anterior şi nu au putut fi cunoscute participanţilor 

la proces din motive ce nu depind de voinţa acestora. Colegiul Civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie reţine că în cazul temeiurilor prevăzute de art. 

449 lit. c) CPC este important ca circumstanţele sau faptele noi prezentate ca temei de 

revizuire să influenţeze esenţial soluţia dată de instanţă. Totodată,  nu orice circumstanţe 

sau fapte noi pot servi drept temei de revizuire, ci doar acelea care sunt esenţiale pentru 

judecarea justă a cauzei. În cazul în care se invocă descoperirea înscrisurilor probatoare 

care au fost reţinute de un participant la proces sau care nu au putut fi prezentate 

instanţei anterior într-o împrejurarea ce nu depinde de voinţa participantului la proces, se 

va ţine seama numai de înscrisurile descoperite după pronunţarea hotărârii atacate pe 

calea revizuirii, dar existente la momentul dat şi ca înscrisurile descoperite să se refere la 

circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii, or, nu orice înscris poate fi 

invocat ca temei de revizuire. 

În conformitate cu art. 453 al. (1) lit. a) CPC, după ce examinează cererea de 

revizuire, instanţa emite o încheiere de respingere a cererii de revizuire ca fiind 

inadmisibilă. 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie reţine 

că temeiurile de declarare a revizuirii sunt prevăzute expres la art. 449 CPC, astfel 

cererea de revizuire urmează a fi admisă numai atunci, când este invocat unul din 

motivele prevăzute de norma menţionată.  

Astfel, ţinând cont de faptul că în  cererea de revizuire nu a fost invocat nici unul 

din temeiurile prevăzute de art. 449 CPC, Curtea de Apel Chişinău în mod temeinic a 

respins cererea de revizuire depusă de Consiliul municipal Chişinău. 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie reţine 

că, procedura de revizuire prevăzută de art. art. 449 – 453 CPC serveşte scopului 

înlăturării lacunelor în drept şi omisiunilor justiţiei, care urmează a fi aplicată într-o 

manieră compatibilă cu art. 6 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor 

Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, fiind respectat principiul securităţii raporturilor 

juridice. 

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul la un proces 

echitabil în faţa unei instanţe de judecată independentă şi imparţială, garantat de art. 6 

paragraful 1 al Convenţiei, urmează a fi interpretat prin prisma Preambulului 

Convenţiei, care enunţă preeminenţa principiului supremaţiei dreptului ca element al 

patrimoniului comun al statelor contractante. Unul dintre elementele fundamentale a 

preeminenţei este principiul stabilităţii raporturilor juridice, care înseamnă că o soluţie 

definitivă al oricărui litigiu nu trebuie rediscutată. Totodată, principiul securităţii 



raporturilor juridice presupune respectul faţă de principiul lucrului judecat, care 

constituie principiul executării hotărârilor definitive. 

În această ordine de idei, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie reţine, că admiterea cererii de revizuire depuse de Consiliul 

municipal Chişinău  ar însemna încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi 

a drepturilor celorlalte părţi la un proces echitabil, garantate de prevederile art. 6 

paragraful 1 al Convenţiei.         

În susţinerea opiniei enunţate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al 

Curţii Supreme de Justiţie invocă şi hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 

06 decembrie 2005 în cazul Popov 2 împotriva Moldovei.  

În această ordine de idei, instanţa de recurs apreciază încheierea Curţii de Apel 

Chişinău din 29 martie 2011 întemeiată şi legală.           

Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că încheierea Curţii de 

Apel Chişinău din 29 martie 2011 este întemeiată şi legală, iar temeiurile invocate de 

către recurent sunt neîntemeiate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul şi de a menţine  

încheierea. 

În conformitate cu art. 417 alin.(1) lit. a), art. 419 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie  

 

d e c i d e: 

 

Se respinge recursul declarat de  Consiliul municipal Chişinău. 

Se menţine încheierea Curţii de Apel Chişinău din 29 martie 2011, în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a lui Gamreţki Igor şi Talmazan Andrei 

împotriva Consiliului municipal Chişinău, Cooperativa de construcţii a garajului 153, 

Inspectoratului ecologic de stat cu privire la recunoaşterea refuzului ca ilegal, obligarea 

emiterii actului administrativ şi recuperarea prejudiciului moral. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

Preşedintele şedinţei,                        Nina Cernat         

judecătorul 

Judecătorii                 Valeriu Arhip          

                       

                                                                                  Tatiana Vieru 

 

 


