
Prima instanţă: M. Ciugureanu                                               dosarul nr. 3r-1918 /09 

 

Î N C H E I E R E 
 

25 noiembrie 2009                                                           mun. Chişinău 

                                

Colegiul Civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul  Svetlana Novac   

judecătorii        Galina Stratulat şi Svetlana Filincova     

         

examinând în şedinţă publică recursul declarat de către Moraru Vasile,  

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Ghimp Dumitru  

împotriva Întreprinderii de Stat „Cadastru” cu privire la contestarea actului 

administrativ, 

împotriva hotărîrii  Curţii de Apel Chişinău din 03 iunie 2008 prin care 

acţiunea a fost admisă 

c o n s t a t ă 

 

Ghipm Dumitru a depus cerere de chemare în judecată împotriva 

Întreprinderii de Stat „Cadastru” cu privire la contestarea actului administrativ. 

În motivarea acţiunii a indicat că, la 04 martie 2008 a depus la OCT Chişinău 

cererea nr. 0100/08/15031, cu toate actele necesare, cu privire la înregistrarea 

drepturilor  asupra  bunurilor imobile situate în extravilanul satului Coloniţa.  

Prin decizia OCT Chişinău din 14.04.2008  i-a fost refuzat în înregistrarea 

drepturilor  asupra bunurilor imobile în baza cererii depuse. Drept temei de refuz în 

înregistrare a fost invocat faptul  că forma şi conţinutul documentelor prezentate  

nu corespund cerinţelor  legislaţiei, nu este indentificat bunul imobil în documentul 

de proprietate şi că nu a fost respectată  procedura de redistribuire a bunurilor în 

grup, fără a indica exact  care sunt încălcările şi neajunsurile, precum şi 

modalităţile de înlăturare a acestora.  

Solicită reclamantul a recunoaşte ilegal refuzul  OCT Chişinău de a înregistra  

dreptul de proprietate în proporţie de 90% asupra bunului imobil „Complexul 

Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul Coloniţa, mun. Chişinău  după 

Ghimp Dumitru,  a anula decizia OCT Chişinău fin 14.04.2008 cu privire la 

refuzul  înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, a recunoaşte 

după Ghimp Dumitru  dreptul de proprietate  asupra bunului  imobil „Complexul 

Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul Coloniţa, mun. Chişinău   şi a obliga 

OCT Chişinău să înregistreze după Ghimp Dumitru  dreptul de proprietate în 

proporţie de 90% asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric 

SEM” situat în satul Coloniţa, mun. Chişinău. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 03 iunie 2008  a fost admisă 

acţiunea lui Ghimp Dumitru. S-a recunoscut ilegal refuzul  OCT Chişinău de a 

înregistra  dreptul de proprietate în proporţie de 90% asupra bunului imobil 

„Complexul Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul Coloniţa, mun. Chişinău  

după Ghimp Dumitru. S-a anulat decizia OCT Chişinău fin 14.04.2008 cu privire 

la refuzul  înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi s-a 



obligat OCT Chişinău să înregistreze după Ghipm Dumitru  dreptul de proprietate 

în proporţie de 90% asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric 

SEM” situat în satul Coloniţa, mun. Chişinău. 

Prin hotărîrea suplimentară a Curţii de Apel Chişinău din  01 septembrie 2009 

s-a recunoscut după Ghimp Dumitru  dreptul de proprietate în proporţie de 90% 

asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul 

Coloniţa, mun. Chişinău şi s-a obligat OCT Chişinău să înregistreze după Ghimp 

Dumitru  dreptul de proprietate asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – 

Laboratoric SEM”. 

 La 01 septembrie 2009 Moraru Vasile a declarat recurs împotriva hotărîrii 

Curţii de Apel Chişinău din 03 iunie 2008, solicitînd admiterea recursului, casarea 

hotărîrii contestate cu restituirea pricinii spre rejudecare în prima instanţă. 

În motivarea recursului  a indicat că, de către instanţa de judecată n-a fost 

constat şi elucidat pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea 

pricinii în fond. Nu au fost dovedite circumstanţele considerate de prima instanţă 

ca fiind stabilite. Instanţa de judecată a încălcat  normele de drept material şi 

normele de drept procedural. 

În şedinţa de judecată în instanţa de recurs recurentul Moraru Vasile şi 

reprezentantul acestuia, Moraru Marcelina, au susţinut recursul şi au solicitat 

admiterea acestuia, casarea hotărîrii contestate cu remiterea pricinii spre rejudecare 

în prima instanţă. 

Reprezentantul intimatului Ghimp Dumitru, Darii Lilian, în şedinţa de 

judecată în instanţa de recurs, a solicitat respingerea recursului cu menţinerea 

hotărîrii contestate.  

Întreprinderea de Stat „Cadastru”, în şedinţa de judecată în instanţa de recurs 

fiind înştiinţat în mod legal despre locul, data şi ora şedinţei, nu s-a prezentat 

circumstanţă care potrivit art. 414 alin. (1) CPC nu împiedică judecarea recursului. 

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră necesar de a restitui cererea 

de recurs din următoarele considerente. 

În conformitate cu art. 398 CPC, sunt în drept să declare recurs: a) părţile şi 

alţi participanţi la proces; b) martorul, expertul, specialistul, interperetul şi 

reprezentantul cu privire la compensarea cheltuielilor de judecată ce li se cuvine. 

În conformitate cu art. 409 al.(1) lit.c) CPC, cererea de recurs se restituie dacă 

a fost depusă de o persoană care nu este în drept să declare recurs. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că, Moraru Vasile, care la 01 septembrie 

2009 a declarat recurs împotriva hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 05 iunie 

2008, nu este parte şi nici participant la procesul iniţiat la cererea de chemare în 

judecată a lui Ghimp Dumitru  împotriva Întreprinderii de Stat „Cadastru” cu 

privire la contestarea actului administrativ. Mai mult ca atît, persoanele neantrenate 

la examinarea cauzei  în prima instanţă nu dispun de dreptul de a exercita recursul, 

deoarece nu au parcurs gradele de jurisdicţie inferioare. 

Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că, Moraru 

Vasile nu a parcurs gradele de jurisdicţie inferioare şi nu dispune de dreptul de a 

declara  recurs, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie ajunge la concluzia de a-i restitui lui Moraru Vasile, cererea de recurs cu 



toate documentele anexate, ca depusă de o persoană care nu este în drept să o 

depună. 

În conformitate cu art. art. 269-270 CPC, art. 409 al.(1) lit.c) CPC, Colegiul 

civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 

 

d i s p u n e 

 

Se restituie lui Moraru Vasile cererea de recurs. 

Se remite lui Moraru Vasile cererea de recurs cu toate documentele anexate. 

Încheierea nu se supune nici  unei căi de atac. 

Preşedintele şedinţei,                         

Judecătorul                                       Svetlana Novac   

 

        Judecătorii                                       Galina Stratulat  

                                                            

                                                        Svetlana Filincova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prima instanţă: M. Ciugureanu                                              dosarul nr. 3ds-15/2010 

Instanţa de recurs: S. Novac, G. Stratulat, S. Filincova 

 

ÎNCHEIERE 

 

28 aprilie  2010                 mun. Chişinău 

 

Colegiul Civil şi de contencios administrativ  al  

Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul   Nina Cernat   

Judecătorii                    Valeriu Arhip şi Svetlana Filincova 

    

examinând în şedinţă publică cererea lui Ghimp Dumitru  cu privire la 

explicarea dispozitivului  încheierii Curţii Supreme de Justiţie din 25 noiembrie 

2009,  

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Ghimp Dumitru  

împotriva Întreprinderii de Stat „Cadastru” cu privire la contestarea actului 

administrativ,  

 

constată: 

 

Ghipm Dumitru a depus cerere de chemare în judecată împotriva 

Întreprinderii de Stat „Cadastru” cu privire la contestarea actului administrativ. 

În motivarea acţiunii a indicat că, la 04 martie 2008 a depus la OCT Chişinău 

cererea nr. 0100/08/15031, cu toate actele necesare, cu privire la înregistrarea 

drepturilor  asupra  bunurilor imobile situate în extravilanul satului Coloniţa.  

Prin decizia OCT Chişinău din 14.04.2008  i-a fost refuzat în înregistrarea 

drepturilor  asupra bunurilor imobile în baza cererii depuse. Drept temei de refuz în 

înregistrare a fost invocat faptul  că forma şi conţinutul documentelor prezentate  

nu corespund cerinţelor  legislaţiei, nu este identificat bunul imobil în documentul 

de proprietate şi că nu a fost respectată  procedura de redistribuire a bunurilor în 

grup, fără a indica exact  care sunt încălcările şi neajunsurile, precum şi 

modalităţile de înlăturare a acestora.  

Solicită reclamantul a recunoaşte ilegal refuzul  OCT Chişinău de a înregistra  

dreptul de proprietate în proporţie de 90% asupra bunului imobil „Complexul 

Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul Coloniţa, mun. Chişinău  după 

Ghimp Dumitru,  a anula decizia OCT Chişinău fin 14.04.2008 cu privire la 

refuzul  înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, a recunoaşte 

după Ghimp Dumitru  dreptul de proprietate  asupra bunului  imobil „Complexul 

Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul Coloniţa, mun. Chişinău   şi a obliga 

OCT Chişinău să înregistreze după Ghimp Dumitru  dreptul de proprietate în 

proporţie de 90% asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric 

SEM” situat în satul Coloniţa, mun. Chişinău. 



Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 03 iunie 2008  a fost admisă 

acţiunea lui Ghimp Dumitru. S-a recunoscut ilegal refuzul  OCT Chişinău de a 

înregistra  dreptul de proprietate în proporţie de 90% asupra bunului imobil 

„Complexul Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul Coloniţa, mun. Chişinău  

după Ghimp Dumitru. S-a anulat decizia OCT Chişinău fin 14.04.2008 cu privire 

la refuzul  înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi s-a 

obligat OCT Chişinău să înregistreze după Ghimp Dumitru  dreptul de proprietate 

în proporţie de 90% asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric 

SEM” situat în satul Coloniţa, mun. Chişinău. 

Prin hotărîrea suplimentară a Curţii de Apel Chişinău din  01 septembrie 2009 

s-a recunoscut după Ghimp Dumitru  dreptul de proprietate în proporţie de 90% 

asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul 

Coloniţa, mun. Chişinău şi s-a obligat OCT Chişinău să înregistreze după Ghimp 

Dumitru  dreptul de proprietate asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – 

Laboratoric SEM”. 

  Prin încheierea Curţii Supreme de Justiţie din 25 noiembrie 2009 recursul 

declarat de către Moraru Vasile a fost restituit. 

La 28.01.2010  Ghimp Dumitru a depus cerere cu privire la explicarea 

dispozitivului  încheierii Curţii Supreme de Justiţie din 25 noiembrie 2009, 

invocînd că, în motivarea şi dispozitivul încheierii nominalizate nu a fost 

menţionată hotărîrea contestată. 

În şedinţa de judecată reprezentantul lui Ghimp Dumitru  , Ghimp Viorel  a 

susţinut cererea şi a solicitat admiterea acesteia. 

Întreprinderea de Stat „Cadastru”, în şedinţa de judecată în instanţa de recurs 

nu s-a prezentat fiind înştiinţat în mod legal despre locul, data şi ora şedinţei, 

circumstanţă care potrivit art. 251 alin. (2) CPC nu împiedică examinarea 

problemei. 

Audiind participanţii procesului, studiind materialele dosarului, instanţa de 

judecată consideră  cererea întemeiată  şi care urmează a fi admisă din următoarele 

considerente. 

În conformitate cu art. 251 alin. (1) CPC, dacă sunt necesare explicaţii 

referitor la sensul, extinderea sau aplicarea dispozitivului hotărîrii sau dacă  

hotărîrea cuprinde dispoziţii contradictorii, instanţa emitentă poate, la cererea 

participanţilor la proces sau a organului de executare a hotărîrii, să dea explicaţii 

asupra dispozitivului, ori să omită  dispoziţiile contradictorii fără a modifica 

cuprinsul hotărîrii. 

În conformitate cu art. 251 alin. (2) CPC, explicarea hotărîrii este admisibilă 

dacă nu a fost executată şi dacă nu a expirat termenul de executare silită. 

În şedinţa de judecată  s-a constatat că, prin încheierea Curţii Supreme de 

Justiţie din 25 noiembrie 2009 s-a restituit recursul declarat de către Moraru 

Vasile pe motiv  că, Moraru Vasile nu a parcurs gradele de jurisdicţie inferioare 

şi nu dispune de dreptul de a declara  recurs .  

În circumstanţele de fapt stabilite, instanţa de recurs explică lui Ghimp 

Dumitru,  că  prin încheierea Curţii Supreme de Justiţie din 25 noiembrie 2009,  a 

fost restituit recursul declarat de către Moraru Vasile asupra hotărîrii  Curţii de 

Apel Chişinău din 03 iunie 2008 prin care a fost admisă acţiunea lui Ghimp 

Dumitru. S-a recunoscut ilegal refuzul  OCT Chişinău de a înregistra  dreptul de 



proprietate în proporţie de 90% asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – 

Laboratoric SEM” situat în satul Coloniţa, mun. Chişinău  după Ghimp Dumitru. 

S-a anulat decizia OCT Chişinău din 14.04.2008 cu privire la refuzul  înregistrării 

dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi s-a obligat OCT Chişinău să 

înregistreze după Ghimp Dumitru  dreptul de proprietate în proporţie de 90% 

asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul 

Coloniţa, mun. Chişinău şi hotărîrii suplimentare a Curţii de Apel Chişinău din  01 

septembrie 2009  prin care s-a recunoscut după Ghimp Dumitru  dreptul de 

proprietate în proporţie de 90% asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – 

Laboratoric SEM” situat în satul Coloniţa, mun. Chişinău şi s-a obligat OCT 

Chişinău să înregistreze după Ghimp Dumitru  dreptul de proprietate asupra 

bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric SEM. 

conformitate cu art. 251, art. art. 269-270 CPC, Colegiul civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie,  

d e c i d e: 

Se explică dispozitivului  încheierii Curţii Supreme de Justiţie din 25 noiembrie 

2009 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Ghimp Dumitru  

împotriva Întreprinderii de Stat „Cadastru” cu privire la contestarea actului 

administrativ. 

Se explică lui Ghimp Dumitru,  că  prin încheierea Curţii Supreme de Justiţie 

din 25 noiembrie 2009,  a fost restituit recursul declarat de către Moraru Vasile 

asupra hotărîrii  Curţii de Apel Chişinău din 03 iunie 2008 prin care a fost 

admisă acţiunea lui Ghimp Dumitru. S-a recunoscut ilegal refuzul  OCT 

Chişinău de a înregistra  dreptul de proprietate în proporţie de 90% asupra 

bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul 

Coloniţa, mun. Chişinău  după Ghimp Dumitru. S-a anulat decizia OCT 

Chişinău din 14.04.2008 cu privire la refuzul  înregistrării dreptului de 

proprietate asupra bunurilor imobile şi s-a obligat OCT Chişinău să înregistreze 

după Ghimp Dumitru  dreptul de proprietate în proporţie de 90% asupra bunului 

imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric SEM” situat în satul Coloniţa, mun. 

Chişinău şi hotărîrii suplimentare a Curţii de Apel Chişinău din  01 septembrie 

2009  prin care s-a recunoscut după Ghimp Dumitru  dreptul de proprietate în 

proporţie de 90% asupra bunului imobil „Complexul Inginerico – Laboratoric 

SEM” situat în satul Coloniţa, mun. Chişinău şi s-a obligat OCT Chişinău să 

înregistreze după Ghimp Dumitru  dreptul de proprietate asupra bunului imobil 

„Complexul Inginerico – Laboratoric SEM.  

Încheierea nu se supune nici unei căi de atac. 

Preşedintele şedinţei,                                   Nina Cernat  

Judecător                                                      Valeriu Arhip  

Judecător                                                      Svetlana Filincova 

 


