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D I S P O Z I Ţ I E  
nr. 14

27 aprilie 2022 mun. Chişinău

Privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui interimar al Curţii de Apel 
Chişinău nr. 42 din 30 decembrie 2021 privind componenţa colegiilor şi constituirea 
completurilor de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pentru anul 2022

Potrivit art. 69 alin. (1) Cod administrativ, procedura administrativă se iniţiază 
la cerere sau din oficiu.

Procedura în cauză, a fost iniţiată din oficiu.
Prin dispoziţia nr. 42 emisă de Preşedintele interimar al Curţii de Apel Chişinău 

la data de 30 decembrie 2021 s-a stabilit componenţa colegiilor, constituirea 
completurilor de judecată şi desemnarea preşedinţilor acestora în cadrul Curţii de 
Apel Chişinău pentru anul 2022.

Conform pct. 12 al dispoziţiei nr. 42 emisă de Preşedintele interimar al Curţii 
de Apel Chişinău la data de 30 decembrie 2021, s-a stabilit că:

„Cauzele civile, privind regimul juridic al adopţiilor internaţionale, cererile 
privind înapoierea copilului în statul reşedinţei sale obişnuite şi exercitarea 
dreptului de vizitare a copilului, se vor examina de complete unipersonale 
specializate in examinarea cauzelor civile cu implicarea minorilor, compuse din 
judecătorii Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de 
Apel Chişinău, Budăi Nelea şi Mihaila Viorica.'”

Potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 99 din 28.05.2010 privind regimul juridic 
al adopţiei, după primirea acordului de continuare a procedurii de adopţie din partea 
autorităţii centrale din Republica Moldova, adoptatorul depune, direct sau prin 
intermediul organizaţiei străine acreditate în domeniul adopţiei, la curtea de apel de 
la domiciliul copilului o cerere prin care solicită încuviinţarea adopţiei internaţionale.

In acord cu art. 2931 Cod de Procedură Civilă (art.2931 introdus prin Legea 
nr.l 12 din 09.07.2020, în vigoare 14.08.2020), cererea privind înapoierea copilului 
în statul reşedinţei sale obişnuite şi cea privind exercitarea dreptului de vizitare a 
copilului, în conformitate cu Convenţia asupra aspectelor civile ale răpirii 
internaţionale de copii, întocmită la Haga la 25 octombrie 1980, se depun la Curtea 
de Apel Chişinău de către autoritatea centrală din Republica Moldova pentru 
implementarea prevederilor convenţiei menţionate sau de către reclamant.
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în corespundere cu art. 2933 Cod de Procedură Civilă, cererea privind 
înapoierea copilului în statul reşedinţei sale obişnuite şi/sau cea privind exercitarea 
dreptului de vizitare a copilului se examinează de către Curtea de Apel în şedinţă 
închisă, cu participarea obligatorie a reclamantului şi a pârâtului sau a 
reprezentanţilor acestora.

Potrivit sensului art. 21 Cod de Procedură Civilă, cauzele civile se judecă în 
primă instanţă de un singur judecător sau de un complet din trei judecători ai aceleiaşi 
instanţe. în c:azul în care prezentul cod oferă judecătorului dreptul de a examina 
cauzele civile şi de a întocmi unele acte de procedură unipersonal, judecătorul 
operează în numele instanţei de judecată. în instanţele de apel şi de recurs, cauzele 
civile se judecă colegial, în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale altor 
legi.

Conform prevederilor art. 46 alin. (1) şi (2) Cod de Procedură Civilă, cauzele 
civile se judecă în primă instanţă de un singur judecător sau de un complet din 3 
judecători. Problema judecării colegiale a cauzei se examinează de către preşedintele 
instanţei. în instanţă de apel, cauzele se judecă de un complet compus dintr-un 
judecător (preşedinte al şedinţei) şi alţi doi judecători.

Art. 10 alin. (1) din Codul administrativ, prevede că, actul administrativ 
individual este orice dispoziţie, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de 
autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului 
public, cu scopul de a produce nemijlocit efecte juridice, prin naşterea, modificarea 
sau stingerea raporturilor juridice de drept public.

Conform art. 161 alin. (1) lit. b), f) şi h) al Legii privind organizarea 
judecătorească nr. 514 din 06.07.1995, preşedinţii instanţei judecătoreşti aprobă 
componenţa colegiilor şi coordonează activitatea acestora, asigură specializarea şi 
perfecţionarea profesională a judecătorilor instanţei şi constituie completurile de 
judecată şi decide asupra schimbării membrilor acestora, în condiţiile art. 61 alin.
( l 1)-

Art. 37 alin. (2) din Legea privind organizarea judecătorească, statuează că 
colegiile se constituie din judecători ai curţilor de apel, iar componenţa colegiilor 
(senso largo: numerică şi nominală) se aprobă de către preşedintele curţii, prin ordin, 
la începutul fiecărui an.

Având în vedere normele de drept enunţate mai sus, necesitatea specializării 
judecătorilor pentru un anumit tip de cauze, precum şi reieşind din complexitatea pe 
care o poartă cauzele privind încuviinţarea adopţiei internaţionale, înapoierea 
copilului în statul reşedinţei sale obişnuite şi cele privind exercitarea dreptului de 
vizitare a copilului, se constată necesitatea desemnării completelor specializate 
pentru examinarea cauzelor date.

Ca urmare, se concluzionează necesitatea modificării pct. 12 din dispoziţia nr. 
42 emisă de Preşedintele interimar al Curţii de Apel Chişinău la data de 30 decembrie 
2021, în partea ce ţine de completele de judecată specializate în examinarea cauzelor 
privind regimul juridic al adopţiilor internaţionale, cererile privind înapoierea 
copilului în statul reşedinţei sale obişnuite şi exercitarea dreptului de vizitare a



copilului, a Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de 
Apel Chişinău, cu precizarea privind examinarea cauzelor date în complet de 3
judecători.

în conformitate cu prevederile Codului administrativ, prevederile art. art. 61, 
161, 37 din Legea privind organizarea judecătorească nr. 514 din 6 iulie 1995, cât şi 
prevederile Regulamentului privind modul de constituire a completelor de judecată 
şi schimbarea membrilor acestora, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 111/5 din 05.02.2013 (cu modificările ulterioare), -

1. Se modifică pct. 12 din Dispoziţia Preşedintelui interimar a Curţii de Apel 
Chişinău nr. 42 din 30 decembrie 2021 privind componenţa colegiilor şi constituirea 
completurilor de judecată în cadrul Curţii de Apel Chişinău pentru anul 2022, care 
v-a avea următorul conţinut:

„Cauzele civile, privind regimul juridic al adopţiilor internaţionale, cererile 
privind înapoierea copilului în statul reşedinţei sale obişnuite şi exercitarea 
dreptului de vizitare a copilului, se vor examina de completele de judecători 
specializate în examinarea cauzelor civile cu implicarea minorilor, compuse din 
completul nr. 1 şi nr. 2 a Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ 
al Curţii de Apel Chişinău.”

2. Cauzele a căror examinare a fost începută în mod unipersonal, vor continua 
a fi examinate de către acelaşi judecător - raportor, fiind suplinit completul, cu doi 
judecători, membri ai completului din care face parte judecătorul -  raportor, potrivit 
dispoziţiei Preşedintelui interimar a Curţii de Apel Chişinău nr. 42 din 30 decembrie

3. Prezenta dispoziţie, este parte integrată a dispoziţiei nr. 42 din 30 decembrie 
2021, se aduce la cunoştinţa judecătorilor, se publică pe pagina web a Curţii de Apel 
Chişinău, se afişarea pe panoul informaţional de la sediul instanţei 
executare din. momentul emiterii.
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