
                                     CURTEA DE APEL BĂLŢI
Prima instanţă: Judecătoria  Bălți sediul central (judecător N.Costaș)
Dosarul nr.24r-76/2021
 2-21177960-03-24r-03122021 

                                                Î N C H E I E R E
                       Colegiul Civil  şi de Contencios administrativ

 03   decembrie 2021                                                                            mun. Bălţi

Instanţa compusă din:
Preşedintele completului, judecător                                     Stela Procopciuc   
Judecătorii                                                                            Elena Grumeza
                                                                                              Natalia Chircu

 soluționând  demersul reprezentanților candidatului  la funcția de primar al 
municipiului Bălți din partea Partidului Politic”Șor”, Marina Tauber, Banaru 
Vadim, Colenco Aureliu, Calaida Denis, Balan Iulian privind strămutarea acțiunii 
în contencios administrativ înaintată de Comisia Electorală Centrală împotriva 
Consiliului electoral al Circumscripției Electorale municipale Bălți nr.2, persoane 
terțe Partidul Politic „Şor”, Marina Tauber-candidat la funcția de primar al 
municipiului Bălți din partea Partidului Politic ”Șor”, Inspectoratul de Poliţie 
Bălţi, Nicolai Grigorişin, și Arina Spătaru privind obligarea Consiliului electoral al 
circumscripţiei electorale municipale Bălţi, nr.2 să emită o hotărâre cu privire la 
anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Politic „Şor”, a doamnei 
Marina Tauber, candidat pentru funcţia de primar al municipiului Bălţi la alegerile 
locale noi din 21 noiembrie 2021 şi turul doi al acestora din 5 decembrie 2021,-
                                           a   c o n s t a t a t:

1. La 02 decembrie 2021, Comisia Electorală Centrală a înaintat acțiune în 
contencios administrativ împotriva Consiliului electoral al circumscripției 
electorale municipale Bălți nr.2, persoane terțe Partidul Politic „Şor”, Marina 
Tauber- candidat la funcția de primar al municipiului Bălți din partea 
Partidului Politic ”Șor”, Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Nicolai Grigorişin, și 
Arina Spătaru privind obligarea Consiliului electoral al circumscripţiei 



electorale municipale Bălţi, nr.2 să emită o hotărâre cu privire la anularea 
înregistrării concurentului electoral Partidul Politic „Şor”, a doamnei Marina 
Tauber, candidat pentru funcţia de primar al municipiului Bălţi la alegerile 
locale noi din 21 noiembrie 2021 şi turul doi al acestora din 5 decembrie 
2021. 

2. La 03 decembrie 2021 reprezentanții candidatului la funcţia de primar al 
municipiului Bălţi din partea Partidului Politic „Şor” Marina Tauber  au 
înaintat demers de strămutare a cauzei în altă instanță de judecată.

3. În motivarea demersului au invocat că reprezentantul persoanei terțe 
Grigorișin Nicolai, avocatul Cornieț Nicolai este finul de cununie a 
președintelui Judecătoriei Bălți - d.Gherasim Dumitru, care, deși a înaintat 
cerere de demisie, se află încă în funcția de președinte a instanței și ar putea 
influența judecătorul raportor. Consideră că din acest motiv, judecătorii 
Judecătoriei Bălți nu pot fi imparțiali la examinarea prezentei cauze. 

4. În drept, demersul de strămutare se întemeiază pe dispoziţiile art.43 alin.2 
lit.f) Cod de procedură civilă.

5. Raportând circumstanţele constatate la prevederile legale enunţate și 
ascultând înregistrarea audio a ședinței de judecată din data de 03.12.2021 
fixată în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, Colegiul civil şi de 
contencios administrativ al Curţii  de Apel Bălţi consideră necesar de a 
respinge demersul de strămutare la o altă instanţă egală în grad formulată de 
reprezentanții candidatului la funcţia de primar al municipiului Bălţi din 
partea Partidului Politic „Şor” Marina Tauber,  din următoarele considerente: 

6.  Conform art.198 Cod administrativ, (1) acţiunea în contencios administrativ 
reţinută spre examinare de către o instanţă de judecată cu respectarea 
normelor de competenţă se soluţionează de către aceasta în fond, inclusiv în 
cazul devenirii ei ulterioare de competenţa unei alte instanţe.
(2) Dacă constată că nu este competentă teritorial sau material, instanţa de 
judecată transmite acţiunea în contencios administrativ instanţei de judecată 
competente printr-o încheiere nesusceptibilă de recurs.
(3) Instanţa ierarhic superioară decide, printr-o încheiere nesusceptibilă de 
recurs, strămutarea acţiunii în contencios administrativ la o altă instanţă de 
judecată dacă instanţa competentă nu poate adopta o hotărîre:
a) cînd, din motivul recuzării sau abţinerii unui sau mai multor judecători ori 
din alte motive întemeiate, substituirea judecătorilor devine imposibilă;



b) cînd, din cauza unor circumstanţe excepţionale, nu poate funcţiona o 
perioadă îndelungată.
(4) Instanţa ierarhic superioară remite instanţei competente dosarul în termen 
de 5 zile de la data adoptării încheierii de strămutare a acţiunii în contencios 
administrativ. 

7. În conformitate cu art.195 Codul administrativ, procedura acţiunii în 
contenciosul administrativ se desfăşoară conform prevederilor prezentului 
cod. Suplimentar se aplică corespunzător prevederile Codului de procedura 
civilă, cu excepţia art.169–171.

8. Potrivit art.43 alin.2 lit.f), alin.4 Cod de procedură civilă,  instanţa strămută 
cauza la o altă instanţă dacă: există bănuieli că nepărtinirea judecătorilor ar 
putea fi ştirbită de circumstanţele cauzei sau de calitatea participanţilor la 
proces. Strămutarea cauzei în cazurile prevăzute la alin.(2) lit.d), e), f) şi g) se 
efectuează de către instanţa ierarhic superioară, a cărei încheiere nu se supune 
niciunei căi de atac.

9. Colegiul civil precizează că motivul indicat de reprezentantul candidatului 
electoral la înaintarea unei astfel de cereri, este faptul că reprezentantul 
persoanei terțe Grigorișin Nicolai, avocatul Cornieț Nicolai este finul de 
cununie a președintelui Judecătoriei Bălți -d.Gherasim Dumitru, care, deși a 
înaintat cerere de demisie, se află încă în funcția de președinte a instanței și ar 
putea influența judecătorul raportor.

10. Articolul 20 alin.2,3 Cod de procedură civilă statuiază că la înfăptuirea 
justiţiei în cauze civile, judecătorii sînt independenţi şi se supun numai legii. 
Orice imixtiune în activitatea de judecată este inadmisibilă şi atrage 
răspunderea prevăzută de lege. Garanţiile independenţei judecătorilor sînt 
consacrate în Constituţia Republicii Moldova şi în alte legi.

11. Potrivit art.4 din Codul de etică al judecătorului, conform principiului 
imparțialității: (1) Judecătorul trebuie sa judece toate cazurile imparțial, în 
conformitate cu legea, fără restricții, influențe, presiuni, amenințări sau 
ingerințe, directe sau indirecte, indiferent din partea cui sau pentru care 
motive ar veni ele. (2) Judecătorul își va exercita funcțiile nepărtinitor și fără 
prejudecăți, nu va manifesta atitudine preconcepută prin exprimare sau prin 
fapte și nu-și va permite cuvinte, fraze, gesturi sau alte acțiuni care ar putea fi 
interpretate ca semne de părtinire sau prejudecata. (3) Judecătorul se va abține 
de la oricare proces în care imparțialitatea sa ar putea fi pusă la îndoială într-



un proces în care aceasta este ceruta de lege, inclusiv în cazurile în care, știe 
că el, personal sau ca custode, sau soțul său (soția) sau orice alte rude, au un 
interes financiar în obiectul disputei sau orice alt interes, care ar putea afecta 
rezultatul procesului. (4) Judecătorul se va abține de la luarea deciziilor, 
atunci cînd interesele sale, ale persoanelor înrudite prin sînge, adopție, 
afinitate, sau ale altor persoane care au legături apropiate cu familia sa, ar 
putea influența corectitudinea deciziilor. (5) Relațiile de familie şi sociale ale 
judecătorului nu trebuie să influențeze hotărârile judecătorești pe care le 
adoptă în exercitarea atribuțiilor profesionale.

12. La caz, Colegiul civil și de contencios administrativ relevă, prin prisma 
temeiurilor de drept invocate, dar și a argumentelor expuse de reprezentanții 
candidatului la funcţia de primar al municipiului Bălţi din partea Partidului 
Politic „Şor” Marina Tauber privind admiterea cererii de strămutare a cauzei - 
nu s-au stabilit a fi. Or, invocarea relațiilor de rudenie dintre președintele 
instanței și a unuia din avocații părții în proces nu constituie temei de a pune 
la îndoială nepărtinirea judecătorului, deoarece prin prisma normelor legale, 
acesta este imparțial și se supune doar legii.

13. Pentru a se pronunţa asupra temeiniciei demersului cu privire la strămutarea 
acțiunii de contencios administrativ la o altă instanţă egală în grad, instanţa de 
recurs consideră imperioasă analiza celor invocate în lumina jurisprudenţei 
Curţii Europene a Drepturilor Omului.

14. În hotărârea Kyprianou împotriva Cypru (73797/01, 15 decembrie 2005, § 
121), Curtea a rezumat principiile care reies din jurisprudenţa sa cu privire la 
imparţialitatea instanţei judecătoreşti. În acest sens, articolul 6 cere instanţei, 
care cade sub incidenţa sa, să fie imparţială. Imparţialitatea, în mod normal, 
denotă absenţa prejudecăţii sau părtinirii, existenţa sau absenţa acesteia 
putând fi probată în diferite moduri.

15. Distinct de cele menţionate, Colegiul  civil şi de contencios administrativ  
constată că argumentele invocate de   reprezentanții candidatului la funcţia de 
primar al municipiului Bălţi din partea Partidului Politic „Şor” Marina Tauber    
nu constituie temei de strămutare, deaceea cauza se  restituie spre examinare 
în aceiaşi instanţă, în acelaşi complet de judecată.

16. În conformitate cu art.198 alin. (4) Codul administrativ,  art. 43 alin. (4), art. 
269-270 din Codul de procedură civilă, Colegiul civil și de contencios 
administrativ al Curții de Apel Bălți,-



                                           Dispune:

 Se respinge demersul   reprezentanților candidatului la funcţia de primar al 
municipiului Bălţi din partea Partidului Politic „Şor” Marina Tauber   cu privire la 
strămutarea acțiunii în contencios administrativ înaintată de  Comisia Electorală 
Centrală împotriva Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale 
Bălți nr. 2, persoane terțe Partidul Politic „Şor”, Marina Tauber- candidat pentru 
funcţia de primar al municipiului Bălţi din patrtea Partidului Politic ”Șor”, 
Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Nicolai Grigorişin, și Arina Spătaru privind obligarea 
Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălţi, nr.2 să emită o 
hotărâre privind anularea înregistrării concurentului electoral din partea Partidului 
Politic„Şor”, a doamnei Marina Tauber, candidat pentru funcţia de primar al 
municipiului Bălţi la alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021 şi turul doi al 
acestora din 5 decembrie 2021.

Cauza se  restituie spre examinare în aceiași instanță - Judecătoria Bălți sediul 
central, în același complet de judecată.

Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.                                         

Preşedintele completului, judecător                                            Stela Procopciuc

Judecătorii                                                                                  Elena  Grumeza

 
                                                                                                    Natalia Chircu                

                                                                                                                                        
 

 
 




