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ÎNCHEIERE
17 noiembrie 2020

mun. Chişinău

Judecătorul Judecătoriei Chişinău sediul Centru, Furdui Angela, studiind cererea
depusă de avocatul ***** în interesele lui ***** cu privire la constatarea faptului
implicării în campania electorală pentru alegeri prezidențiale din 01 noiembrie și
15 noiembrie 2020, (repartizată judecătorului prin intermediul PIGD la 16 noiembrie 2020
şi primită la 17 noiembrie 2020)
c o n s t a t ă:
La 16 noiembrie 2020, avocatul ***** a depus în interesul lui ***** cerere cu
privire la constatarea faptului implicării în campania electorală pentru alegeri
prezidențiale din 01 noiembrie și 15 noiembrie 2020 a persoanelor străine – Președintele
României *****, Prim – ministrului României *****, Președintele formațiunii Uniunea
Creștin Democratică (CDU) din Germania *****
Studiind cererea în raport cu argumentele formulate, obiectul cererii și cadrul legal
aplicabil speței, judecătorul consideră necesară declinarea competenței de examinare a
prezentei cauze, din considerentele ce urmează.
Conform art. 71 alin. (1) Cod electoral, alegătorii şi concurenţii electorali pot
contesta acţiunile/inacţiunile şi hotărîrile consiliilor şi birourilor electorale şi
acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali. Depunerea cererii în instanţa de judecată
trebuie precedată de contestarea prealabilă în organul electoral ierarhic superior organului
al cărui act se contestă, cu excepţia contestaţiilor privind acţiunile/inacţiunile
concurenţilor electorali, depuse direct în instanţa de judecată, şi a contestaţiilor ce se
referă la exercitarea dreptului la vot sau la administrarea alegerilor depuse la biroul
electoral în ziua alegerilor.
Conform art. 72 Cod electoral, (1) Acţiunile/inacţiunile şi hotărîrile organelor
electorale pot fi contestate la organul electoral ierarhic superior, iar acţiunile/inacţiunile
concurenţilor electorali – direct în instanţa de judecată, în termen de 3 zile calendaristice
de la data săvîrşirii acţiunii/identificării inacţiunii sau adoptării hotărîrii. Termenul de
depunere se calculează începînd cu ziua următoare zilei în care a fost săvîrşită acţiunea, a
fost identificată inacţiunea sau a fost adoptată hotărîrea. (2) În cazul alegerilor locale,
hotărîrile consiliilor electorale asupra contestaţiilor ce vizează acţiunile/inacţiunile
concurenţilor electorali pot fi atacate în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială se
află consiliul respectiv. (3) Contestaţiile privind acţiunile şi hotărîrile Comisiei Electorale
Centrale şi ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului se depun, fără respectarea
procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chişinău în termen de 3 zile calendaristice de la
data săvîrşirii acţiunii sau adoptării hotărîrii. (4) Contestaţia concurentului electoral nu
poate fi depusă de către membrul organului electoral respectiv, dar poate fi depusă de

reprezentantul concurentului electoral în organul electoral respectiv sau de o persoană
împuternicită de concurentul electoral prin procură. (5) În cazul în care examinarea nu
ţine de competenţa organului electoral respectiv, contestaţia, precum şi materialele
anexate la ea urmează a fi transmise spre examinare conform competenţei, în mod urgent,
în cel mult 2 zile calendaristice de la data recepţionării.
Conform art. 73 Cod electoral, (1) Contestaţiile privind acţiunile şi hotărîrile
Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală se examinează în termen de 5 zile
calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor. (2) Contestaţiile
privind acţiunile şi hotărîrile consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor
secţiilor de votare se examinează în termen de 3 zile calendaristice de la depunere, dar nu
mai tîrziu de ziua alegerilor. Contestaţiile privind acţiunile/inacţiunile concurenţilor
electorali se examinează în termen de 5 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai
tîrziu de ziua alegerilor. La examinarea contestaţiilor şi litigiilor, organele
electorale/instanţele de judecată vor acorda prioritate celor care se referă la înregistrarea
concurenţilor electorali şi la corectitudinea întocmirii listelor electorale. (3) Contestaţiile
privind reflectarea campaniei electorale de către radiodifuzori aflaţi sub jurisdicţia
Republicii Moldova se examinează de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în
termen de 5 zile calendaristice de la depunerea contestaţiei, dar nu mai tîrziu de ziua
alegerilor. (4) Contestaţiile depuse la instanţele de judecată în ziua alegerilor se
examinează în aceeaşi zi, iar contestaţiile împotriva hotărîrii organului electoral cu privire
la totalizarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatelor se examinează de către
instanţa de judecată concomitent cu confirmarea legalităţii şi validarea mandatelor. (5)
Programul instanţelor de judecată se organizează în aşa fel încît contestaţiile să poată fi
depuse şi examinate fără întîrziere. (6) Concurenţii electorali îşi pot apăra interesele în
instanţa de judecată la examinarea contestaţiilor ce vizează acţiunile/inacţiunile şi
hotărîrile organelor electorale şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali prin
reprezentantul său desemnat în conformitate cu art.15 alin.(1). (7) Contestaţiile depuse la
instanţele de judecată se examinează în conformitate cu prevederile Codului de procedură
civilă şi ale Codului administrativ.
În acest context, judecătorul constată că prin prisma Codului electoral este stabilită
procedura depunerii și examinării contestațiilor, în materie electorală. Totodată, art. 73
alin.(7) din Codul electoral prevede că, contestațiile depuse la instanțele de judecată se
examinează în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și ale Codului
administrativ.
Prin Legea nr. 116 din 19.07.2018 a fost aprobat un nou Cod administrativ, scopul
căruia este reglementarea procedurii de înfăptuire a activității administrative și a
controlului judecătoresc asupra acestuia, în vederea asigurării respectării drepturilor și a
libertăților prevăzute de lege ale persoanelor fizice și juridice, ținîndu-se cont de interesul
public și de regulile statului de drept. Art. (5) din Codul administrativ prevede că,
activitatea administrativă reprezintă totalitatea actelor administrative individuale și
normative, a contractelor administrative, a actelor reale, precum și a operațiunilor
administrative realizate de autoritățile publice în regim de putere publică, prin care se
organizează aplicarea legii și se aplică nemijlocit legea.

Astfel, judecătorul constată că cerințele formulate la caz de către partea reclamantă
se referă la acțiuni ce vizează campania electorală și sunt guvernate de reglementările
Codului electoral.
În corespundere cu art. 191 alin. (3) Cod administrativ, Curtea de apel Chişinău
soluţionează în primă instanţă acţiunile în contencios administrativ împotriva hotărîrilor
Consiliului Superior al Magistraturii, ale Consiliului Superior al Procurorilor, precum şi
acţiunile în contencios administrativ atribuite în competenţa sa prin Codul electoral.
Potrivit art. 199 alin. (2) și (3) Cod administrativ, dacă s-a constatat că judecătorului
sau completului competent pentru examinarea acţiunilor în contencios administrativ i s-a
distribuit o cauză civilă de competenţa altei instanţe de judecată, acesta, printr-o încheiere
nesusceptibilă de recurs, o transmite instanţei competente. Prevederile alin.(1) şi (2) se
aplică corespunzător şi în cazul în care judecătorului sau completului de judecată
competent pentru examinarea cauzelor civile i se repartizează o acţiune de contencios
administrativ.
Față de cele ce preced și avînd în susținere prevederile enunțate, judecătorul
concluzionează că la caz fiind determinat faptul că procedura aplicabilă speței este
reglementată de Codul electoral și Codul administrativ, urmînd a fi examinată de către
instanța competentă în materie de contencios administrativ, se impune necesitatea
declinării competenței Judecătoriei Chișinău, sediul Centru în favoarea Curții de Apel
Chișinău.
În conformitate cu art. art. 71-73 Cod electoral, art.art.189-192, 199 alin.(1) și
alin.(3) Cod administrativ, art. art. 269-270 CPC, judecătorul
d i s p u n e:
Declină competenţa de examinare a cererii depusă de avocatul ***** în interesele
lui ***** cu privire la constatarea faptului implicării în campania electorală pentru
alegeri prezidențiale din 01 noiembrie și 15 noiembrie 2020.
Se transmite cererea de chemare în judecată depusă de avocatul ***** în interesele
lui ***** cu privire la constatarea faptului implicării în campania electorală pentru
alegeri prezidențiale din 01 noiembrie și 15 noiembrie 2020 către Curtea de Apel
Chișinău, pentru examinare, conform competenței jurisdicționale materiale.
Încheierea nesusceptibilă de recurs.
Judecător
Angela

Furdui

