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DECIZIE

2 februarie

mun. Chişinău

2011
Colegiul Civil şi de contencios administrativ
al Curţii Supreme de Justiţie

în componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecătorul –Valeriu Doagă
Judecătorii –Iulia Cimpoi, Tatiana Răducanu
examinând în şedinţă publică recursul declarat de Banca Naţională a
Moldovei şi Ministerul Finanţelor, în pricina civilă la cererea de chemare în
judecată depusă de Cerneacov Vladimir împotriva Băncii Naţionale a Moldovei
şi Ministerului Finanţelor cu privire la contestarea actului administrativ, împotriva
hotărîrii Curţii de Apel Chişinău din 5 iulie 2010
constată
La 15 aprilie 2010 Cerneacov Vladimir a depus cerere de chemare în
judecată împotriva Băncii Naţionale a Moldovei şi Ministerului Finanţelor,
intervenient accesoriu BC „Moldindconbank” SA cu privire la contestarea actului
administrativ.
În motivarea acţiunii Cerneacov Vladimir a indicat, că prin hotărîrea nr. 249
din 18 decembrie 2008 Banca Naţională a Moldovei a aplicat BC
„Moldindconbank” SA o amendă în mărime de 2535671,66 lei pe motiv că, nu au
fost respectate art. 5 alin.(2) lit. lit. c) şi d) şi art.(6) alin.(2) Legea nr. 190-XVI
din 26 iulie 2007 şi Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei.
Cerneacov Vladimir consideră, că avînd calitatea de acţionar al BC
„Moldindconbank” SA, prin hotărîrea nominalizată, i-au fost lezate interesele
sale legitime şi solicită anularea hotărîrii Băncii Naţionale a Moldovei nr. 249
din 18 decembrie 2008.
Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 5 iulie 2010 acţiunea a fost
admisă.

Banca Naţională a Moldovei a declarat recurs împotriva hotărîrii primei
instanţe, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii cu emiterea unei noi
hotărîri privind respingerea acţiunii.
În motivarea recursului a indicat, că prima instanţă nu a constatat şi elucidat
pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru examinarea pricinii în fond.
La 12 octombrie 2010 Ministerul Finanţelor a depus cerere de alăturare la
cererea de recurs depusă de Banca Naţională a Moldovei.
La 9 noiembrie 2010 reprezentantul lui Cerneacov Vladimir, Albu Ion a depus
cerere privind renunţarea lui Cerneacov Vladimir de la acţiune.
Reprezentantul lui Cerneacov Vladimir, Albu Ion, în şedinţa de judecată a
instanţei de recurs, a susţinut cererea privind renunţul de la acţiune a lui Cerneacov
Vladimir.
Reprezentantul Băncii Naţionale a Moldovei, Sîrbu Natalia, în şedinţa de
judecată a instanţei de recurs, a susţinut cererea privind renunţul de la acţiune a lui
Cerneacov Vladimir.
Reprezentantul Ministerului Finanţelor, Zagorinciuc Lilian, în şedinţa de
judecată a instanţei de recurs, a susţinut cererea privind renunţul de la acţiune a lui
Cerneacov Vladimir.
Reprezentantul BC „Moldindconbank” SA, Donciu Anatolie, în şedinţa de
judecată a instanţei de recurs, a susţinut cererea privind renunţul de la acţiune a lui
Cerneacov Vladimir.
Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, Colegiul civil
şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că cererea
depusă de reprezentantul lui Cerneacov Vladimir, Albu Ion privind renunţarea lui
Cerneacov Vladimir de la acţiune urmează a fi admisă.
În conformitate cu art. 417 alin.(1) lit.f) Cod de procedură civilă instanţa de
recurs,
după
ce
judecă
recursul,
este
în
drept
să admită recursul şi să caseze integral sau parţial hotărîrea primei instanţe,
dispunând încetarea procesului ori scoaterea cererii de pe rol dacă există temeiurile
prevăzute la art.265 şi 267.
În conformitate cu art. 265 lit.c) Cod de procedură civilă, instanţa
judecătorească dispune încetarea procesului în care reclamantul a renunţat la
acţiune, renunţul fiind admis de instanţă.
În conformitate cu art. 212 alin.(5) Cod de procedură civilă, în cazul admiterii
renunţării reclamantului la acţiune sau confirmării tranzacţiei, instanţa
judecătorească pronunţă o încheiere prin care dispune încetarea procesului.
În şedinţa instanţei de recurs, printr-o cerere scrisă, pînă la începerea
dezbaterii recursului în fond, reprezentantul lui Cerneacov Vladimir, Albu Ion a
solicitat renunţarea lui Cerneacov Vladimir de la acţiune.
Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, în
conformitate cu art.212 alin.(4)Cod de procedură civilă, a explicat reprezentantului
lui Cerneacov Vladimir, Albu Ion efectele renunţării de la acţiune şi încetării
procedurii de recurs stipulate în art. 266 Cod de procedură civilă şi anume, că nu
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se admite o nouă adresare în judecată a aceleiaşi părţi cu privire la acelaşi obiect şi
pe aceleaşi temeiuri.
Astfel, din considerentele menţionate, Colegiul civil şi de contencios
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a admite cererea
de recurs depusă de Banca Naţională a Moldovei şi cererea de alăturare la
recurs a Ministerului Finanţelor, a casa hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 5
iulie 2010 cu pronunţarea unei noi hotărîri sub formă de încheiere prin care a
admite cererea reprezentantului lui Cerneacov Vladimir, Albu Ion privind
renunţarea de la acţiune cu încetarea procesului.
În conformitate cu art. 417 al.(1) lit.f), art. 419 CPC, Colegiul civil şi de
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie
decide
Se admite cererea de recurs depusă de Banca Naţională a Moldovei şi cererea
de alăturare la recurs a Ministerului Finanţelor, se casează hotărîrea Curţii de
Apel Chişinău din 5 iulie 2010 şi se emite o nouă hotărîre sub formă de încheiere
prin care:
Se admite cererea reprezentantului lui Cerneacov Vladimir, Albu Ion
privind renunţarea de la acţiune.
Procedura de recurs în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă
de Cerneacov Vladimir împotriva Băncii Naţionale a Moldovei şi Ministerului
Finanţelor cu privire la contestarea actului administrativ se încetează.
Se menţionează că, nu se admite o nouă adresare în judecată a aceleiaşi părţi
cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri.
Decizia este irevocabilă de la pronunţare.
Preşedintele şedinţei, judecătorul
Judecătorii

Valeriu Doagă
Iulia Cimpoi
Tatiana Răducanu
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