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D E C I Z I E 

 

02 decembrie 2010       mun. Chişinău 

 

Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al Curţii Supreme de Justiţie 

 

în componenţă: 

Preşedintele şedinţei, judecătorul    Anastasia Pascari 

Judecătorii        Ion Corolevschi 

          Ala Cobăneanu 

 

 examinând în şedinţă publică recursul declarat de către Vasile Moraru 

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Vasile Moraru 

împotriva lui Viorel Ghimp şi Oficiului Cadastral Teritorial Chişinău cu privire la 

anularea procesului-verbal al şedinţei comisiei de partajare a averii din 12 mai 2008 

şi anularea înregistrării dreptului de proprietate asupra imobilului şi la cererea lui 

Vladimir Culpin şi Anei Ababii împotriva lui Viorel Ghimp cu privire la anularea 

procesului-verbal al şedinţei comisiei de partajare a averii din 12 mai 2008 şi 

radierea dreptului de proprietate  

împotriva încheierii judecătorului Curţii de Apel Chişinău din 08 aprilie 2010, 

prin care cererile de chemare în judecată au fost restituite 

 

c o n s t a t ă: 

 

La 08 aprilie 2010 Vasile Moraru a depus cerere de chemare în judecată 

împotriva lui Viorel Ghimp şi Oficiului Cadastral Teritorial Chişinău cu privire la 

anularea procesului-verbal al şedinţei comisiei de partajare a averii din 12 mai 2008 

şi anularea înregistrării dreptului de proprietate asupra imobilului. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că prin procesul-verbal al şedinţei 

comisiei de partajare a averii din 12 mai 2008 a fost atribuit în proprietate lui Viorel 

Ghimp imobilul „Grădiniţa de copii”, care face obiect al proprietăţii comune pe    

cote-părţi a grupului de cotaşi reprezentat de el, în baza procesului-verbal nr. 6 al 

şedinţei comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderii agricole CAP „Coloniţa” 

din 12 mai 2000 şi anexei nr. 1B la acest proces-verbal. 

Menţionează că dânsul nu a fost invitat şi nu a participat la şedinţa comisiei de 

partajare a averii din 12 mai 2008, respectiv n-a dat acordul cu privire la atribuirea 

imobilului „Grădiniţa de copii” lui Viorel Ghimp. 

A mai invocat că CAP „Coloniţa” nu avea la momentul petrecerii şedinţei 

comisiei de partajare a averii dreptul de gestiune şi nici de proprietate asupra 

obiectului „Grădiniţa de copii”. 

Consideră că procesul-verbal al şedinţei comisiei de partajare a averii din 

12 mai 2008 nu poate fi considerat drept contract de vânzare-cumpărare, mai mult că 



imobilul care este obiect al acestui pretins contract, face parte din proprietatea 

comună pe cote-părţi a cotaşilor. 

Solicită anularea procesului-verbal al şedinţei comisiei de partajare a averii din 

12 mai 2008 ca fiind ilegal şi anularea înregistrării la OCT a dreptului de proprietate 

a lui Viorel Ghimp asupra imobilului „Grădiniţa de copii” nr. cadastral 0149106138 

situat în str. B. Hajdeu, 5, sat. Coloniţa mun. Chişinău. 

Vladimir Culpin şi Ana Ababii de asemenea au depus cerere de chemare în 

judecată împotriva lui Viorel Ghimp, solicitând anularea procesului-verbal al 

comisiei de partajare a averii din 12 mai 2008, cu radierea dreptului de proprietate a 

lui Viorel Ghimp asupra imobilului „Grădiniţa de copii”, cu numărul cadastral 

0149106138 situat în str. B. Hajdeu, 5, sat. Coloniţa mun. Chişinău şi restituirea 

bunului imobil coproprietarilor. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 08 aprilie 2010 cererile de 

chemare în judecată a fost restituite şi explicat reclamanţilor că restituirea cererii nu 

exclude posibilitatea adresării cu asemenea acţiuni în instanţa de judecată de la locul 

aflării pârâtului. 

Vasile Moraru a declarat recurs împotriva încheierii primei instanţe, solicitând 

admiterea acestuia, casarea încheierii atacate şi restituirea pricinii spre examinare în 

fond la Curtea de Apel Chişinău. 

În motivarea recursului a invocat dezacordul cu încheierea primei instanţe, 

indicând că anterior s-a adresat cu cerere de revizuire împotriva hotărârii Curţii de 

Apel Chişinău din 14 mai 2009, prin care procesul-verbal din 12 mai 2008 al şedinţei 

comisiei de partajare a averii a recunoscut drept contract de vânzare-cumpărare şi 

respectiv recunoscut dreptul de proprietate a lui Viorel Ghimp asupra bunului imobil 

„Grădiniţa de copii”, fiind obligat ÎS „Cadastruâ”, OCT Chişinău să înregistreze acest 

drept. Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 17 martie 2010 au fost admise 

cererile de revizuire inclusiv şi a altor persoane şi coproprietari, casată hotărârea, 

fiind dispusă rejudecarea cauzei. Drept urmare a depus cerere de înaintare a 

pretenţiilor proprii în cauza la cererea de chemare în judecată a lui Viorel Ghimp 

împotriva OCT Chişinău. 

Consideră că instanţa a dispus restituirea cererii lui cu încălcarea normelor de 

drept procedural. 

Reprezentantul recurentului Vasile Moraru – Marcelina Moraru, în şedinţa 

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

încheierii primei instanţe şi restituirea pricinii spre examinare în fond la Curtea de 

Apel Chişinău. 

Recurentul Vasile Moraru, în şedinţa instanţei de recurs, a susţinut recursul, 

solicitând admiterea acestuia, casarea încheierii primei instanţe şi restituirea pricinii 

spre examinare în fond la Curtea de Apel Chişinău. 

Intimatul Viorel Ghimp, în şedinţa instanţei de recurs, a solicitat respingerea 

recursului cu menţinerea încheierii primei instanţe. 

Reprezentantul OCT Chişinău, filiala ÎS „Cadastru” fiind citată în mod legal 

despre locul, data şi ora şedinţei instanţei de recurs nu s-a prezentat. 



În conformitate cu 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. 

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 din considerentele ce urmează. 

În conformitate cu art. 427 lit. a) CPC, instanţa de recurs, după ce examinează 

recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă recursul şi să menţină 

încheierea. 

În conformitate cu art. 170 alin. (1) lit. b) CPC, judecătorul restituie cererea de 

chemare în judecată dacă instanţa nu este competentă să judece pricina. 

Din materialele dosarului rezultă că Vasile Moraru a depus cerere de chemare 

în judecată împotriva lui Viorel Ghimp şi Oficiului Cadastral Teritorial Chişinău cu 

privire la anularea procesului-verbal al şedinţei comisiei de partajare a averii din 

12 mai 2008 şi anularea înregistrării la OCT a dreptului de proprietate a lui Viorel 

Ghimp asupra imobilului „Grădiniţa de copii” nr. cadastral 0149106138 situat în 

str. B. Hajdeu, 5, sat. Coloniţa mun. Chişinău. 

Reieşind din cerinţele invocate în acţiune, instanţa de recurs reţine că 

judecătorul primei instanţe justificat, cu referire la art. 170 alin. (1) lit. b) CPC, a 

restituit cererea de chemare în judecată, pe motiv că instanţa nu este competentă să 

judece pricina dată. 

Astfel, conform art. 3 al Legii contenciosului administrativ, obiect al acţiunii 

în contenciosul administrativ îl constituie actele administrative, cu caracter normativ 

şi individual, prin care este vătămat un drept recunoscut de lege al unei persoane, 

inclusiv al unui terţ, emise de autorităţile publice şi autorităţile asimilate acestora în 

sensul prezentei legi; subdiviziunile autorităţilor publice; funcţionarii din structurile 

specificate la lit. a) şi b). Obiect al acţiunii în contenciosul administrativ poate fi şi 

nesoluţionarea în termen legal a unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege. 

Cu referire la prevederile normei enunţate, instanţa de recurs reţine drept 

justificată concluzia primei instanţe cu privire la restituirea cererii de chemare în 

judecată, deoarece pretenţiile formulate în acţiune nu constituie obiect al 

contenciosului administrativ, ci rezultă din raporturi civile, date, în sensul normelor 

de drept procedural, în competenţa altei instanţe. 

În acest context, instanţa de recurs respinge critica formulată în recurs cu 

referire la faptul că prima instanţă a dispus restituirea cererii lui cu încălcarea, 

deoarece această afirmaţie vine în contradicţie cu constatările expuse şi nu are suport 

legal. 

Mai mult că însuşi reclamantul în cererea de chemare în judecată, solicitând 

recuperarea prejudiciului, şi-a întemeiat cerinţele pe prevederile Codului civil. 

Din considerentele menţionate, Colegiul civil şi de contencios administrativ al 

Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge recursul.  

Încheierea Curţii de Apel Chişinău din 08 aprilie 2010 în partea restituirii 

cererii de chemare în judecată a lui Vladimir Culpin şi Ana Ababi împotriva lui 

Viorel Ghimp cu privire la anularea procesului-verbal al şedinţei comisiei de 

partajare a averii din 12 mai 2008 şi radierea dreptului de proprietate pe aceleaşi 



motive nu a fost contestată, deaceea instanţa de recurs nu este în drept de a se expune 

în privinţa legalităţii încheierii în partea dată. 

În conformitate cu art. 419, art. 427 lit. a) CPC, Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 

 

d e c i d e: 

 

 Se respinge recursul declarat de către Vasile Moraru. 

Se menţine încheierea Curţii de Apel Chişinău din 08 aprilie 2010 în pricina 

civilă la cererea de chemare în judecată a lui Vasile Moraru împotriva lui Viorel 

Ghimp şi Oficiului Cadastral Teritorial Chişinău cu privire la anularea procesului-

verbal al şedinţei comisiei de partajare a averii din 12 mai 2008 şi anularea 

înregistrării dreptului de proprietate asupra imobilului. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul    Anastasia Pascari 

 

Judecătorii        Ion Corolevschi 

 

          Ala Cobăneanu 

 


