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Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
Mun. Chişinău, str. A. Lăpuşneanu, 28, MD- 2004

Prin prezenta, Curtea de Apel Chişinău remite în adresa Curţii
Constituţionale a Republicii Moldova încheierea din 08 octombrie 2019 (se
anexează), emisă în cadrul cauzei civile pornite la cererea de chemare în
judecată înaintată de SRL ”Gersola” către SRL ”Agrochem Impex”, Muravschi
Gheorghe şi Muravschi Valeriu, intervenient accesoriu Muravschi Laura
privind încasarea datoriei, penalităţii şi dobînzii de întîrziere, prin care a fost
admis demersul r/intimat Muravschi Gheorghe - av. Pitihin Pavel privind
ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate prezentate cu articolul 135 alin. (1),
lit. a) şi lit. g) din constituţie.

Anexe : încheiere din 08.10.2019.
Sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate pe 10 (zece) file.

Judecătorul
Curţii de Apel Chişinău

Liuba Pruteanu

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
A REPUBLICI;MOLDOVA

Intrare Nr.
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CURTEA CONSTITUŢIONALA A REPUBLICII MOLDOVA

str. Alexandru Lăpuşneanu nr, 28»
Chişinău MD 2004,
Republica Moldova

SESIZARE' :

PRIVIND EXCEPŢIA DE NECONST1TUŢIONALITATE

prezentată în conformitate cu articolul 135 alin , (!) lit. a) şi lit.g) din Constitu ţ ie
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I - AUTORUL SESIZĂRII
W-\

(Informa ţii cu privire la autorul sesizării şi eventualul să u reprezentant)
:
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Muravschi Gheorghe1, Denumire

::

Â

:

2. Funcţia

mun. Chişinău, str. M. Costin, 3/1, ap. 53. Adresa

4. Tel.

5. Numele şi prenumele reprezentantului*Pltlhill Pâvel
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6. Ocupaţia reprezentantuluiAvocat
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II -OBIECTUL SESIZĂRIItP-. ' < :We : .' ' '
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1. Controlul constituţionalităţii sintagmei
-

recuzare se examinează de instan ţa sesizată cu acţiunea”.
de la alin. 1 art. 53 CPC, şi anume “Propunerea def* jp

. •;

î.
$ .

f. 2. Declararea neconstituţională a sintagmelor de la alin. 1 art. 53 CPC, şi anume “Propunerea de
recuzare se examinează de instanţa sesizată cu acţiunea”.
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III - CIRCUMSTANŢELE LITIGIULUI
EXAMINAT DE CĂTRE INSTANŢA DE JUDECATĂ

Pe rolul Curţii de Apel Chişinău se află la examinare cauza civilă la cererea de chemare în
judecată a SRL "Gersola" împotriva pârâţilor SRL "Agrochem-Impex", Muravschi Gheorghe şi
Muravschi Valeriu cu privire la încasarea în mod soliar a datoriei.
Acţiunea a fost repartizată aleatoriu judecătorului raportor Natalia Simciuc.

Pe pacursul procesului judiciar, judecătorul raportor a soluţionat chestiunea punerii pe rol a
apelului declarat de SRL "Gersola", în mai multe complete de judecată, contrar Regulementului
privind modul de constituire a completelor de judecată şi schimbarea membrilor acestora, aprobat
prin hotărîrea CSM nr. 111din 05.02.2013.

întrucât în privinţa pârâtului de bază SRL "Agrochem-Impex" a fost intentată procedura de
insolvabilitate, procesul judiciar aflat pe rolul instanţei de apel urma în mod obligator să fie
suspendat, în baza art. 260 lit. d) CPC. Pe când, completul de judecată, fără a pronunţa o
încheiere motivată, intrând în camera de deliberare, a respins prin încheiere protocolară cerinţa de
suspendare a procesului.

în şedinţa de judecată din 25.09.2019 reprezentanţii intimaţilor au atras atenţia judecătorului
raportor, Simciuc Natalia, la faptul că CSM-ul aprobase la şedin ţa din 24.09.2019 cererea sa de
demisie, şi că astfel nu mai poate participa la examinarea acestei cauze.

Judecătorul Natalia SimciUc a continuat examinarea dosarului.
w : AAceste circumstanţe au permis intimaţilor să piardă încrederea în membrii completului de

judecată, fiindu-le înaintată cerere de recuzare.
Cererea de recuzare a fost repartizată unui alt complet de judecători ai aceleeaşi instan ţeA; •

colegi ai judecătorilor recuzaţi
Respectiv, la examinarea cererii de recuzare completul de judecată urmează să aplice

prevederile contestate a Codului de procedură civilă, constituţionalitatea cărora se contestă prin
prezenta cerere, fiind în contradicţie cu prevederile art. 4, 7 , 20, 23, 26 şi 54 a Constituţiei
Republicii Moldova, art. 1, 6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.

NORMA DE DREPT SUPUSĂ VERIFICĂRII CONSTITUŢIONALITĂŢII.

Prezenta sesizare are drept obiect de examinare sintagma de la alin. 1 art. 53 a Codului de
Procedură Civilă, dat fiind faptul că aceste reglementări contravin articolelor 4, 7, 20, 23, 26 şi 54
din Constituţia Republicii Moldova, normele contestate ca neconstituţională fiind următoarele;

“Propunerea de recuzare se examinează de instanţa sesizată cu acţiunea”.
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Cadrul normativ pertinent.

I. Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994, republicată la 29.03.2016.
i-
i-
I ..

m
Articolul 4 Drepturile şi libertăţile omului
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi

aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte
tratate la care Republica Moldova este parte.
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(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale
ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările
internaţionale.

Articolul 7 Constituţia , Lege Supremă
Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic

care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.
ira
8.

Articolul 20 Accesul liber la justiţie
(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti

competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.

B.

f

Articolul 23 Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle
(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.
(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. în acest
scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.

‘1

f

& Articolul 26 Dreptul la apărare
(1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la
încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale.
(3) în tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din
oficiu.
(4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se
pedepseşte prin lege.
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Articolul 54 Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
(1) în Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.
(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute

de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt
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
garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei .
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(3) Prevederile alineatului (2) admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-nu
24.

(4) Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge
existenţa dreptului sau a libertăţii.I

î . :
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i II. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale.
Articolul 1. Obligaţia de a respecta drepturile omului.
înaltele Părţi contractante recunosc oricărei persoane aflate sub jurisdicţia lor drepturile şi

libertăţile definite în titlul I al prezentei convenţii.
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Articolul 6. Dreptul la un proces echitabil
Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil

9

!
în mod public şi într-un termn

rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va
hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sal cu carcater civil, fie asupra temeiniciei
oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărîrea trebuie să fie pronunţată în
mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga durată
procesului sau a unei părţi a acestuia în interesul moralităţii, al ordinii publice ori la securităţii
naţionale [.. .].
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IV-EXPUNEREA PRETINSEI SAU A PRETINSELOR ÎNCĂLCĂRI ALE CONSTITUŢIEI,
PRECUM ŞI A ARGUMENTELOR ÎN SPRIJINUL ACESTOR AFIRMAŢII

i

Alineatul 1 a articolului 53 CPC stabileşte că - propunerea de recuzare se examinează de
instanţa sesizată cu acţiunea .

:

Potrivit art. 3, lit. a) a Legii cu privire la avocatură, Avocatura se bazează pe următoarele
principii; a) asigurarea dreptului la apărare garantat de Constituţie, iar conform articolului 54
alin. 1 lit. d) să aplice, în exercitarea profesiei sale, mijloacele şi metodele prevăzute de lege
pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale clientului.

Constituiţia Republicii Moldova la art. 20 alin. 2 indică că fiecare om are dreptul să
reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale.

Si;
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Codul de procedură civilă la articolul 19 alin. 1 prevede că, în cauzele civile, justiţia se
înfăptuieşte potrivit reglementărilor legislaţiei procedurale civile şi numai de către instanţele
judecătoreşti şi de judecătorii ei. numiţi în funcţie în modul stabilit de lege.

Articolul 52 alin. 1 CPC prevede că, dacă există temeiurile specificate la art.50 şi 51
judecătorul, [...] sînt obligaţi să se abţină de la judecată.

Iar conform articolului 15 CPC, participanţii la proces şi alte persoane interesate ale căror
drepturi. libertăţi ori interese legitime au fost încălcate printr-un act judiciar pot exercita căile de
atac împotriva acestuia în condiţiile legii.

:#

O încălcare a obligaţiilor, poate fi comisă atât prin acţiune cât şi prin inacţiune. Respectiv,
atunci când judecătorul are obligaţia de a se abţine de la judecată şi nu o face, prin acel act de
omisiune comite o încălcare a drepturilor justiţiabilului, parte în acea cauză, la un proces echitabil,
garantat de art. 6 a CEDO

Orice ingerinţă nejustificată în dreptul la un proces echitabil, urmează a fi supusă verificării
de către o instanţă superioară, în concordanţă cu prevederile art. 15 CPC şi art. 13 a CEDO.

în sensul art. 6 § 1, instanţa trebuie să fie imparţială. Imparţialitatea se defineşte de regula
prin lipsa oricărei prejudecăţi sau atitudini părtinitoare şi poate fi analizată în diverse moduri
[Wettstein împotriva Elveţiei , pct. 43; Micallef împotriva Maltei (MC), pct. 93; Nicholas
împotriva Ciprului, pct. 49].

în cauzele Sacilor-Lormines împotriva Franţei; Oleksandr Volkov împotriva Ucrainei, Curtea
a statuat că deficienţele constatate în procedurile anterioare, urmează a fi remediate în cadrul
procedurii ulterioare.

>

L

Respectiv, omisiunea colegiului sau a judecătorului din complet de aşi declara abţinere, fiind
un act judiciar, orice contestaţie referitoare la imparţialitatea judecătorilor, prin prisma
prevederilor legale citate, urmează a fi examinată de o instanţă ierarhic superioară , şi nu de către
aceeaşi instanţă.

r

:n

fU



; ; •
‘ "-, - 1 ‘•ni •W":-• • • - <

c *

ixlV-ii

8 -
O asemenea redactare a art. 53 alin. 1 a CPC, duce la încălcarea dreptului de acces la justiţie

garantat de art. 20 a Constituţie care prevede că orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă
din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile,
libertăţile şi interesele sale legitime, cît şi o încălcare a dreptului la apărare garantat de art. 26 a
Constituţiei R.M. care stabileşte că dreptul la apărare este garantat.

>;" ' .
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are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea
drepturilor şi libertăţilor sale, şi în acest sens examinarea de către aceeaşi instanţă a căii de atac a
justiţiabilului împotriva unui act de omisiune a completului judiciar, este contrar prevederilor art.
20, 54 a Constituţiei, art. 6 şi 13 a CEDO.

Fiecare om

Menţionăm că examinarea cererii de recuzare de către un judecător care este coleg cu
judecătorul recuzat - nu satisface standardele unui proces echitabil şi nu asigură imparţialitatea
tribunalului, or practica şi statistica judiciară arată că sunt infime cazurile în care judecătorul care
examinează cererea de recuzare admite recuzarea colegului său judecător de la aceeaşi instanţă, or
Curtea Europeană în cauzele Pescador Valero împotriva Spaniei ; Tocono şi Profesorii Prometeişti
împotriva Moldovei; Micallef împotriva Maltei , a arătat că şi legăturile profesionale sau personale
între un judecători pot ridica, de asemenea, probleme de imparţialitate.

I

Mai mult, situaţia descrisă la alinetul 1 a art. 53 a CPC, este discriminatorie în raport cu cea
prevăzută la alineatul 3 a aceluiaşi articol, care stabileşte că “Dacă, din motivul recuzării, in
instanţa sesizată cu cauză nu se poate constitui complet de judecată, cererea de recuzare se va
judeca de instanţa ierarhic superioară spre care se îndreaptă calea de atac respectivă”, acordând
astfel părţii care a formulat cererea de recuzare posibilitatea ca cererea de recuzare să fie
examinată de către alţi magistraţi - necolegi ai judecătorului recuzat, care nu activează în cadrul
aceleeaşi instanţe, a căror viziuni asupra situaţiei sunt mai libere şi obiective, decât a judecă torului
coleg. v

: yy

Pentru a asigua o justiţie egală şi echitabilă pentru toţi justiţiabilii, cererile de recuzare
urmează a fi examinate de către magistraţii unei alte instanţe, ierarhic superioare, pentru a
asigura dreptul la un proces echitabil şi eficient dar nu iluzoriu şi teoretic, or Statul are obligaţia
pozitivă de a crea mecanisme viabile şi reale pentru ca justiţiabilul să-şi poate valorifica
eficient dreptul la un tribunal imparţial.
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V-CERINŢELE AUTORULUI SESIZĂRII

Reeşind din motivele expuse supra, fiind constatate toate cele 4 condiţii necesare pentru a
sesiza Curtea Constituţională, în temeiul art. 12‘ CPC, articolului 135 alin. 1 lit. a) şi g) din
Constituţie, precum şi al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la
Curtea Constituţională, subsemnatul

IIP

SOLICIT:P"
îs .

•1 .

1. Primirea şi admiterea spre examinare în fond a Sesizării privind excepţia de
neconstinaţionalitate ridicată.

.

ii

2. A supune controlului constituţionalităţii sintagma de la alin. 1 art. 53 CPC, şi anume “Propunere;
recuzare se examinează de instanţa sesizată cu acţiunea”.«“ • "

3. A declara neconstituţională sintagma de la alin. 1 art. 53 CPC, şi anume “Propunerea de
recuzare se examinează de instanţa sesizată cu acţiunea”
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VIII - DECLARAŢIA ŞI SEMNĂTURA
Declar pe onoare că informaţiile ce figurează în prezentul formular de sesizare sunt exacte.

:
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Locul CHIŞINĂU

Data 07.10.2019
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Prima instanţă: Judecătoria Orhei, sediul Şoldăneşti (judecător: Elvira Lavciuc)
Dosarul nr. 2ac-147/19

mţ

Î N C H E I E R E
08 octombrie 2019 mun. Chişinău

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ
al Curţii de Apel Chişinău

Având în componenţa sa:
Preşedintele şedinţei, judecătorul
Judecătorii

Maria Guzun
Virgiliu Buhnaci şi Liuba Pruteanu

Natal ia PanteaGrefier

Examinând în şedinţă publică cererea înaintată de avocatul Pitihin Pavel în
interesele lui Muravschi Gheorghe, privind ridicarea excepţiei de'
neconstituţionalitate, în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de
Societatea cu Răspundere Limitată „Gersola"către „Agrochem Impex” Societate cu
Răspundere Limitată, fidejusorii Muravschi Gheorghe şi Muravschi Valeriu,
intervenient accesoriu Muravschi Laura privind încasarea în mod solidar a datoriei
contractuale, penalităţii de întîrziere, dobînzii de întîrziere şi cheltuielilor de
judecată,-

C O N S T A T A:

La 07 septembrie 2015, Societatea cu Răspundere Limitată "Gersola” a depus
cerere de chemare în judecată împotriva Societăţii cu Răspundere Limitată"Agrochem, Impex”, Muravschi Gheorghe şi Muravschi Valeriu cu privire la
încasarea datoriei, penalităţii şi dobânzii de întârziere.

Prin încheierea din 15 martie 2016 a Judecătoriei Orhei, sediul Soldănesti, s-3 9 9 3a admis renunţul Societăţii cu Răspundere Limitată "Gersola” de la pretenţia ce ţinede încasarea penalităţii şi de la pretenţia cu privire la încasarea dobânzii de întârziere.
S-a confirmat tranzacţia de împăcare încheiată la 29 ianuarie 2016 între Societatea
cu Răspundere Limitată "Gersola” şi Societatea cu Răspundere Limitată
"Agrochem, Impex”, în persoana administratorului Muravschi Gheorghe şi
Muravschi Valeriu, potrivit căreia pârâţii, în calitate de debitori s-au obligat să achite
eşalonat în mod solidar în beneficiul reclamantului suma totală a datoriei de 86
843,50 de dolari SUA şi 60 000 lei confonn graficului stipulat în pct. 4 al tranzacţiei.
In cazul în care pârâţii-debitori nu vor îndeplini obligaţiile asumate în temeiul
tranzacţiei de împăcare din 29 ianuarie 2016, aceştia urmează să achite reclamantului
penalităţile prevăzute în pct. 5 al tranzacţiei (f.d. 112-114 Voi. I). La 14 februarie
2017, Muravschi Gheorghe a declarat recurs împotriva încheierii din 15 martie 2016.

Prin decizia din 04 aprilie 2017 a Curţii de Apel Chişinău, s-a respins cererea
lui Muravschi Gheorghe privind repunerea în termen a recursului. S-a respins



recursul declarat de Muravschi Gheorghe ca depus în afara termenului de declarare
(f.d. 134-138 Voi. I).

Prin încheierea din 20 mai 2017 a Judecătoriei Orhei, sediul Şoldăneşti, s-a
corectat eroarea materială evidentă din încheierea Judecătoriei Şoldăneţti din 15
martie 2016, considerându-se corectă în următoarea redacţie:Se consideră tranzacţia
de împăcare încheiată Ia 29 ianuarie 2016 între Societatea cu Răspundere Limitată
”Gersola” şi Societatea cu Răspundere Limitată ”Agrochem, Impex”, în persoana
administratorului Muravschi Gheorghe şi Muravschi Valeriu, potrivit căreia pârâţii,
în calitate de debitori s-au obligat să achite eşalonat în mod solidar în beneficiul
reclamantului suma totală a datoriei de 86 843,50 de dolari SUA şi 60 000 lei
conform graficului stipulat în pct. 4 al tranzacţiei (f.d. 151-152 Voi. I).

La 02 octombrie 2017,Muravschi Laura a depus cerere de revizuire împotriva
încheierii din 15 martie 2016 a Judecătoriei Orhei, sediul Şoldăneşti (f.d. 174-177
Voi. I).

Prin încheierea din 27 aprilie 2018 a Judecătoriei Orhei, sediul Şoldăneşti, s-
a admis cererea de revizuire depusă de Muravschi Laura, s-au casat încheierile din
15 martie 2016 şi 20 mai 2017 a Judecătoriei Şoldăneşti, sediul Orhei şi s-a dispus
rejudecarea cauzei (f.d. 46-50 Voi. II).

Prin hotărârea din 19 decembrie 2018 a Judecătoriei Orhei, sediul Şoldăneşti,
s-a respins cererea de chemare în judecată depusă de Societatea cu Răspundere
Limitată ”Gersola”.

La 03 ianuarie 2019, Societatea cu Răspundere Limitată ”Gersola” a depus
cerere de apel nemotivată împotriva hotărârii din 19 decembrie 2018 a Judecătoriei
Orhei, sediul Şoldăneşti şi încheierilor din 27 aprilie 2018 şi 19 decembrie 2018 (f.d.
164-165 Voi. II).

Cauza civilă a fost repartizată în mod aleatoriu, judecătorului Natalia Simciuc.
La 02 octombrie 2019, avocatul Pitihin Pavel ce acţionează în interesele

intimatului Muravschi Gheorghe, prin intermediul poştei electronice a expediat în
adresa Curţii de Apel Chişinău, cererea privind recuzarea completului de judecători
Natalia Simciuc, Ion Muruianu si Iurie Cotrută de la examinarea cauzei în ordine de
apel.

Potrivit fişei de repartizare a cererii de recuzare, la 02 octombrie 2019,
examinarea cererii de recuzare a fost repartizată în mod automat-aleatoriu
judecătorului raportor Liuba Pruteanu.

Examinarea cererii privind recuzarea completului de de judecători Natalia
Simciuc, Ion Muruianu şi Iurie Cotruţă a fost fixată pentru data de 08 octombrie
2019, ora 12:00, în incita Curţii de Apel Chişinău, str. Teilor 4, sala nr. 7.

La 08 octombrie 2019, în adresa Curţii de Apel Chişinău, a parvenit de la
Pitihin Pavel cerere privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a sintagmelor
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de la art. 53 alin. (1) Cod de procedură civilă şi anume "propunerea de recuzare se
examinează de instanţa sesizată cu acţiunea”.» >

A.
In şedinţa instanţei de apel, părţile nu s-au prezentat, deşi au fost înştiinţaţi

prin telefonogramă.
Avînd în vedere faptul că, părţile au cunoscut despre şedinţa de judecată

numită, colegiul a purces la examinarea cererii de recuzare şi a cererii privind
ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate în lipsa părţilor.

Analizând actele şi circumstanţele cauzei, instanţa de apel ajunge la concluzia
de a admite cererea cu privire la ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate, din
considerentele ce unnează.

•:;i!Un conformitate cu art. 12’ alin. (1), (2) şi (3)Cod de procedură civilă, în cazul
existenţei incertitudinii privind constituţionalitatea legilor, a hotărîrilor
Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi
ordonanţelor Guvernului ce urmează a fi aplicate la soluţionarea unei cauze, instanţa
de judecată, din oficiu sau la cererea unui participant la proces, sesizează Curtea
Constituţională. (2) La ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate şi sesizarea
Curţii Constituţionale, instanţa nu este în drept să se pronunţe asupra temeiniciei
sesizării sau asupra conformităţii cu Constituţia a normelor contestate, limitîndu-se
exclusiv la verificarea întrunirii următoarelor condiţii: a) obiectul excepţiei intră în
categoria actelor prevăzute la art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie; b) excepţia
este ridicată de către una din părţi sau reprezentantul acesteia ori este ridicată de
către instanţa de judecată din oficiu; c) prevederile contestate urmează a fi aplicate
la soluţionarea cauzei; d) nu există o hotărîre anterioară a Curţii Constituţionale
avînd ca obiect prevederile contestate. (3) Ridicarea excepţiei de
neconstituţionalitate se dispune printr-o încheiere care nu se supune niciunei căi de
atac şi care nu afectează examinarea în continuare a cauzei, însă pînă la pronunţarea
Curţii Constituţionale asupra excepţiei de neconstituţionalitate se amînă pledoariile.

Totodată, prin Hotărârea nr. 2 din 09.02.2016 pentru inteipretarea articolului
135 alin. (1) lit. a) şi g) din Constituţia Republicii Moldova, Curtea Constituţională
a Republicii Moldova a statuat că, în sensul articolului 135 alineatul (1) lit. a) şi g)
coroborat cu articolele 20, 115, 116 şi 134 din Constituţie, excepţia de
neconstituţionalitate poate fi ridicată în faţa instanţei de judecată de către oricare
dintre părţi sau reprezentantul acesteia, precum şi de către instanţa de judecată
din oficiu. Sesizarea privind controlul constituţionalităţii unor norme ce unnează a
fi aplicate la soluţionarea unei cauze se prezintă direct Curţii Constituţionale de
către judecătorii/completele de judecată din cadrul Curţii Supreme de Justiţie,
curţilor de apel şi judecătoriilor, pe rolul cărora se află cauza. Judecătorul
ordinar nu se pronunţă asupra temeiniciei sesizării sau asupra conformităţii cu
Constituţia a normelor contestate, Iimitându-se exclusiv la verificarea întrunirii
următoarelor condiţii: obiectul excepţiei de neconstituţionalitate intră în categoria
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actelor cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie; excepţia de
neconstituţionalitate este ridicată de către una din părţi sau reprezentantul acesteia,
sau indică faptul că este ridicată de către instanţa de judecată din oficiu; prevederile
contestate urmează a fi aplicate la soluţionarea cauzei; nu există o hotărâre anterioară
a Curţii având ca obiect prevederile contestate.

La caz, verificând întrunirea condiţiilor enumerate mai sus, instanţa de apel
constată că, obiectul sesizării intră în categoria actelor cuprinse la articolul 135 alin.
(1) lit. a) din Constituţie; excepţia de neconstituţionalitate este ridicată de
reprezentantul uneia din părţi, împuternicit în conformitate cu prevederile art. 80, 81
din Codul de procedură civilă; prevederile contestate urmează a fi aplicate la
soluţionarea cauzei; nu există o hotărâre anterioară a Curţii Constituţionale având ca
obiect prevederile contestate.

Din aceste raţionamente, instanţa de apel ajunge la concluzia de a admite
cererea privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate şi a transmite sesizarea
Curţ ii Constituţionale.t >

conformitate cu art. 121, art. 269-270 CPC, Colegiul civil al Curţii de Apel
Chişinău,

D I S P U N E :
Se admite cererea înaintată de avocatul Pitihin Pavel în interesele lui

Muravschi Gheorghe privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a
sintagmelor de la art. 53 alin. (1) Cod de procedură civilă şi anume "propunerea de
recuzare se examinează de instanţa sesizată cu acţiunea”

Se remite Curţii Constituţionale a Republicii Moldova sesizarea privind
excepţia de neconstituţionalitate formulată de avocatul Pitihin Pavel în interesele lui
Muravschi Gheorghe.

încheierea nu se supune nici unei căi de atac. y j
i

Preşedintele şedinţei, judecătorul :
‘ * •. uzun

Judecătorii Virgiliu Buhnaci

Liuba Pruteanu/ /
/f /
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. Judecătorluba Pruteanu
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