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REF:2-21072168-12-3-14052021

Judecătoria Chișinău
Informație despre ședință

Informație
Numărul dosarului

2-21072168-12-3-14052021

Denumirea
dosarului

MIHAI CRISTIAN LUIGI vs. Președintele Republicii Moldova - Acţiuni privind
controlul legalităţii actelor administrative ale Preşedintelui Republicii Moldova

Tipul dosarului

Civil

Data ședinței

21-09-2021

Ora ședinței

15:00

Sala ședinței

Riscani-c/a.Sala 16, judecător Igor Barbacaru, Judecător Igor Barbacaru

Rezultatul ședinței

Ședința a avut loc, Se transmite Judecătorului Galina Ciobanu, acțiunea de
contencios administrativ nr. 3-1411/2021 (PIGD 2-21072168-12-3-14052021)
înaintată de către Mihai Cristian reprezentat de avocatul Stratan Corina împotriva
Președintelui Republicii Moldova, cu privire la obligarea retragerii actului
administrativ, pentru examinarea posibilității conexării la cauza de contencios
administrativ nr. 3-3028/2020 (PIGD 2-20150207-12-3-27112020), înaintată de
către Mihai Cristian împotriva Președintelui Republicii Moldova, cu privire la
anularea actului administrativ.

Data actualizării

17-05-2022 20:27

* Prezenta informaţie este preliminară şi poate suferi modificări. Pentru detalii adiţionale referitor la
dosar contactaţi cancelaria instanţei de judecată
** În incinta instanţei judecătoreşti fiecare justiţiabil şi oricare altă persoană este obligată: a) să aibă o ţinută decentă şi o comportare
cuviincioasă; b) să păstreze ordinea şi disciplina; c) să se abţină de la orice manifestare care ar putea perturba activitatea instanţei; d)
să respecte prevederile legale şi deordin normativ care reglementează activitatea instanţei judecătoreşti; e) să respecte interdicţia de
intrare în incinta instanţei judecătoreşti cu arme,obiecte sau substanţe care pot crea pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanei sau
pentru ordinea publică, cu excepţia persoanelor care sînt obligate săpoarte armă din oficiu, în vederea îndeplinirii serviciului faţă de
instanţă; f) să se conformeze dispoziţiilor persoanelor delegate sau împuternicite de aexecuta diverse atribuţii; g) să respecte
instrucţiunile afişate pe uşile sălilor de judecată şi ale altor încăperi. Este interzisă comunicarea participanţilor laproces cu
judecătorul, dacă o astfel de comunicare este legată de dosarul aflat în procedură şi comunicarea are loc în alt mod decît cel prevăzut
de regulile de procedură.(Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 504/17din 03.06.2014)
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