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I. PRELIMINARII
Conform art.26 din Constituţia Republicii Moldova, dreptul la apărare este garantat, fiecare
avînd dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi
libertăţilor sale. Mijloacele legitime sînt prevăzute în art.11 din Codul civil al Republicii
Moldova şi în art.6 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
Acest drept nu poate fi obiectul unei renunţări.
Pentru valorificarea eficientă a acestuia, legislaţia prevede mai multe feluri de proceduri.
Procedura contencioasă cu varietăţile sale se produce atunci cînd este vorba de litigii de drept.
Normele juridice care reglementează procedura contencioasă pe acţiuni civile se aplică cel mai
frecvent, avînd caracterul normelor generale în raport cu celelalte tipuri de proceduri. Dacă
legislaţia procesuală nu prevede o anumită ordine de examinare a unor categorii de pricini civile,
se vor aplica normele de jurisdicţie contencioasă pe acţiuni civile.
Procedura de jurisdicţie contencioasă este activitatea instanţei de judecată, cu privire la
examinarea şi soluţionarea litigiilor civile, reglementată de legislaţia procesual civilă şi
declanşată prin intermediul acţiunii civile.
Curriculumul la disciplina Intentarea, pregătirea şi examinarea în fond a pricinilor civile –
în calitate de component al modulului Drept procesual civil – se axează pe trei niveluri
comportamentale, cu divers grad de complexitate: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul
cunoaşterii presupune acumularea cunoştinţelor teoretice. Ţinînd cont de faptul că audienţii INJ
sînt cel puţin licenţiaţi în drept, nivelul cunoaşterii se va manifesta pe cizelarea cunoştinţelor pe
care le deţin deja şi cu care pot opera pentru a trece la celelalte niveluri. Aplicarea presupune
capacitatea de a interpreta corect şi sistemic legislaţia procesuală în vigoare, capacitatea de a
depista carenţe şi contradicţii legislative şi abilitatea de a propune soluţii de perfecţionare a
legislaţiei în vigoare. Integrarea presupune aptitudinile de aplicare în practică a cunoştinţelor
teoretice referitoare la normele de drept procesual civil, soluţionarea corectă a situaţiilor
conflictuale, ţinînd cont atît de legea materială, cît şi de cea procesuală, manifestarea atitudinilor
personale faţă de diverse fenomene sociale. Nivelul comportamental de integrare constituie
finalitatea procesului de instruire iniţială a viitorilor judecători şi procurori.
În acest sens, curriculumul reprezintă un document reglator ce determină competenţele
profesionale necesare integrării şi bunei manifestări în cîmpul muncii. Din această perspectivă,
studiul modulului prezentat este orientat spre familiarizarea cu modificările şi completările care
s-au produs în legislaţia procesual civilă a Republicii Moldova, valorificarea întregului potenţial
intelectual al audienţilor pentru a cultiva deprinderi de veritabil judecător sau procuror,
prezentarea practicii judiciare, inclusiv a Curţii Europene pentru Drepturile Omului, pentru a
consolida cunoştinţele asimilate, a cultiva spiritul de respect pentru lege şi pentru justiţiabili.
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II. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI
În baza studierii procesului civil audienţii trebuie:
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
- să identifice conceptele de bază cu care se operează în dreptul procesual civil;
- să definească corect noţiunile legale şi doctrinare de procedură civilă;
- să stabilească legătura dreptului procesual civil cu dreptul civil, cu dreptul constituţional,
familial, dreptul muncii, administrativ, procesual penal şi alte ramuri de drept;
- să descrie sistemul judiciar din Republica Moldova, precum şi competenţa funcţională a
instanţelor de judecată;
- să distingă poziţia procesuală a fiecărui participant la proces, drepturile şi obligaţiile lor
procesuale;
- să descrie procedura intentării pricinilor civile în judecată;
- să determine fără echivoc normele procesuale aplicabile pentru examinarea şi soluţionarea
diferitelor situaţii litigioase sau nelitigioase;
- să clarifice procedura de judecare a pricinilor;
- să determine obiectul şi sarcina probaţiunii în pricinile civile, precum şi utilizarea mijloacelor
de probă;
- să releve tangenţele activităţii de înfăptuire a justiţiei cu etapa finală – executarea
dispoziţiilor judecătoreşti;
- să interpreteze corect normele generale şi speciale de drept procesual civil.
La nivel de aplicare:
- să clasifice categorii procesual civile în funcţie de diverse criterii de utilitate practică;
- să argumenteze raţiunea reglementărilor procesual civile;
- să sintetizeze carenţe sau modalităţi corecte de aplicare a normelor de procedură civilă;
- să compare activitatea instanţelor de judecată cu alte căi alternative de soluţionare a litigiilor
civile;
- să generalizeze practica judiciară în soluţionarea cauzelor civile pentru a determina
deficienţele în aplicarea legislaţiei;
- să contribuie la perfecţionarea legislaţiei procesual civile şi a activităţii practice a instanţelor
judecătoreşti;
- să efectueze studiul comparativ al legislaţiei procesual civile al Republicii Moldova cu
legislaţia procesual civilă a unor state europene şi să înainteze proiecte de perfecţionare a
legislaţiei procesual civile.
La nivel de integrare:
- să clarifice competenţa instanţelor judecătoreşti în examinarea şi soluţionarea pricinilor
civile;
- să aprecieze rolul judecătorului, executorului şi al grefierului în activitatea de înfăptuire a
justiţiei pe cauze civile;
- să proiecteze algoritme de identificare a obiectului şi a sarcinii probaţiei în diferite categorii
de cauze civile;
- să întocmească actele judecătoreşti de dispoziţie conform cerinţelor normelor de drept
procesual civil;
- să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului procesual civil;
- să propună concepţii pentru ameliorarea activităţii instanţelor de judecată;
- să estimeze rolul practicii judiciare în perfecţionarea legislaţiei procesual civile;
- să facă propuneri de compatibilizare a legislaţiei şi practicii autohtone cu legislaţia
europeană şi practica CEDO;
- să evalueze perspectivele evoluţiei dreptului procesual civil în Republica Moldova.
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Codul
disciplinei

Semestrul

SO

II

Numărul de ore
C

S

12

24

Evaluarea
examen

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs:
Nr.
Tema
crt.
1. Intentarea procesului în judecată
2. Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare
3. Comunicarea actelor de procedură: citaţia, înştiinţarea judiciară
4.
Dezbaterile judiciare
5. Revizuirea hotărîrilor irevocabile
În total

Realizarea în
timp (ore)
2
3
2
6
1
14

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de seminar:
Nr.
Tema
crt.
1.
Intentarea procesului în judecată

Realizarea în
timp (ore)
4

Seminarul 1
Procedura de intentare a procesului. Efectele nerespectării condiţiilor
de intentare a procesului.
Cererea de chemare în judecată şi conţinutul ei. Ordinea de înlăturare
a neajunsurilor cererii de chemare în judecată.
Seminarul 2
Primirea cererii de chemare în judecată. Temeiurile de refuz în
primirea cererii şi de restituire a cererii.
Efectele juridice ale intentării procesului (material – juridice şi
procesual civile).
2.

Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare

4

Seminarul 1
Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare ca fază a procesului civil.
Sarcinile pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare.
Seminarul 2
Actele procesuale ale părţilor, judecătorului în vederea pregătirii
pricinii pentru dezbateri judiciare.
Şedinţa de judecată prealabilă.
Stabilirea termenului pentru judecarea pricinii.

4

3.

Comunicarea actelor de procedură: citaţia, înştiinţarea judiciară

2

Comunicarea actelor de procedură. Citarea, înştiinţarea legală a
participanţilor la proces şi a altor persoane – condiţie necesară pentru
ţinerea şedinţei de judecată.
Citaţia – mijloc de înştiinţare legală. Alte forme de înştiinţare legală.
Modul de înmînare a citaţiilor şi înştiinţărilor. Mijloacele de fixare a
înmînării citaţiei (înştiinţării). Citarea publică a pîrîtului.
Efectele juridice ale citării şi înştiinţării legale a participanţilor la
proces şi a altor persoane.
Înştiinţarea şi citarea în judecată a participanţilor la proces şi a altor
persoane care se află în afară teritoriului Republicii Moldova.
4.

Dezbaterile judiciare

14

Seminarul 1
Importanţa dezbaterii judiciare. Rolul completului de judecată, al
preşedintelui în conducerea şedinţei de judecată.
Părţile componente ale şedinţei de judecată. Partea pregătitoare a
şedinţei de judecată. Efectele neprezentării în şedinţa de judecată a
persoanelor citate. Recuzările şi autorecuzările judecătorilor şi ale
altor participanţi la proces (temeiurile şi procedura de soluţionare).
Seminarul 2
Judecarea pricinii în fond.
Examinarea probelor în şedinţa de judecată
Proba prin explicaţiile părţilor şi intervenienţilor (terţelor persoane).
Mărturisirea părţilor (intervenientului) ca mijloc de probă.
Proba prin declaraţia de martor. Procedura de audiere a martorului.
Drepturile şi obligaţiile procesuale ale martorului. Persoanele care nu
pot fi audiate ca martori în judecată.
Proba prin înscrisuri şi alte suporturi electronice de informaţie ca
mijloace de probă. Felurile înscrisurilor (după conţinut, formă).
Ordinea reclamării înscrisurilor deţinute de partea adversă sau de alte
persoane care nu participă la proces. Cererea de defăimare a
înscrisului ca fiind fals.
Seminarul 3
Proba materială ca mijloc de probă. Deosebirea probelor materiale de
înscrisuri. Modul de prezentare şi păstrare a probelor materiale.
Cercetarea probelor materiale la faţa locului. Drepturile participanţilor la
proces în timpul cercetării probei materiale la faţa locului. Întocmirea
procesului - verbal la faţa locului.
Proba prin rapoartele de expertiză. Temeiurile pentru efectuarea unei
expertize în şedinţa de judecată sau în afară de judecată. Procedura
efectuării expertizei judiciare. Concluzia expertului, conţinutul
concluziei. Drepturile şi obligaţiile procedurale ale expertului.
Expertiza suplimentară şi repetată. Puterea probantă a expertizei.
Seminarul 4
Incidente procesuale ce pot să apară în cursul judecăţii. Amînarea
procesului (temeiurile). Suspendarea procesului (felurile şi
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temeiurile). Deosebirea dintre amînarea şi suspendarea procesului.
Procedura amînării şi suspendării procesului şi efectele lor juridice.
Seminarul 5
Terminarea procesului fără adoptarea hotărîrii. Încetarea procesului şi
scoaterea cererii de pe rol (temeiurile şi procedura). Deosebirea dintre
încetarea procesului şi scoaterea cererii de pe rol după efectele lor
juridice.
Seminarul 6
Susţinerile orale. Replica.
Adoptarea hotărîrii şi pronunţarea ei.
Procesul – verbal al şedinţei de judecată, cuprinsul şi importanţa lui.
Dreptul participanţilor la proces de a lua cunoştinţă de procesul –
verbal şi de a prezenta observaţiile asupra procesului – verbal.
Procedura examinării observaţiilor asupra procesului – verbal.
5.

Revizuirea hotărîrilor irevocabile

4

Dispoziţiile judecătoreşti care pot fi supuse revizuirii. Persoanele care
sînt în drept să depună cerere de revizuire. Instanţele competente să
examineze cererea de revizuire.
Temeiurile declarării revizuirii. Termenele de depunere a cererii de
revizuire. Calcularea lor.
Depunerea cererii de revizuire. Examinarea cererii de revizuire.
Împuternicirile şi actele de dispoziţie ale instanţei de revizuire
În total

28
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI

-

-

-

-

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
să analizeze procedura de intentare a procesului;
să întocmească cereri de chemare în judecată;
să stabilească ordinea de înlăturare a
neajunsurilor cererii de chemare în judecată;
să evidenţieze temeiurile de refuz în primirea
cererii de chemare în judecată şi de restituire a
acesteia;
să stabilească efectele material-juridice şi
procesual civile ale intentării procesului.

CONŢINUTURI
Intentarea procesului în judecată

să formuleze sarcinile pregătirii pricinii pentru
dezbateri judiciare;
să enumere actele procesuale ale părţilor,
judecătorului în vederea pregătirii pricinii pentru
dezbateri judiciare;
să analizeze procedura de stabilire a termenului
pentru judecarea pricinii.

Pregătirea pricinii pentru dezbateri
judiciare
• Acte procesuale ale părţilor,
judecătorului în vederea pregătirii
pricinii pentru dezbateri judiciare.
• Şedinţa de judecată prealabilă.
• Termenul de judecare a pricinii.

să cunoască funcţia şi importanţa înştiinţării
legale a participanţilor la proces şi comunicării
actelor de procedură civilă;
să identifice mijloacele de înştiinţare legală;
să cunoască modul de înmînare a citaţiilor şi
înştiinţărilor, mijloacele de fixare a înmînării
acestora;
să determine particularităţile înştiinţării şi citării
participanţilor la proces şi a altor persoane care
se află în afara teritoriului Republicii Moldova;
să stabilească efectele juridice ale citării şi
înştiinţării legale a participanţilor la proces şi a
altor persoane.

Comunicarea actelor de procedură:
citaţia, înştiinţarea judiciară

să cunoască importanţa dezbaterilor judiciare ca
fază a procesului civil şi rolul completului de
judecată în conducerea şedinţei de judecată;
să identifice părţile componente ale şedinţei de
judecată;
să delimiteze explicaţiile părţilor şi ale
intervenienţilor de declaraţiile martorilor;
să clarifice procedura de audiere a martorului
prin prisma drepturilor şi obligaţiilor acestuia;
să deosebească categoriile de persoane care nu
pot fi martori în judecată de cele care pot refuza
să depună mărturii;
să clasifice înscrisurile după formă şi conţinut;
să analizeze suporturile electronice de informaţie

Dezbaterile judiciare

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerere de chemare în judecată.
Refuzul în primirea cererii de
chemare în judecată.
Restituirea cererii de chemare în
judecată.
Efecte juridice ale intentării
procesului.

Înştiinţarea legală a participanţilor la
proces.
Mijloacele de înştiinţare legală.
Citaţia.
Citaţia publică.
Înştiinţarea şi citarea participanţilor la
proces şi a altor persoane care se află
în afara teritoriului Republicii
Moldova.
Efectele juridice ale citării şi
înştiinţării legale a participanţilor la
proces şi a altor persoane.

Părţile componente ale şedinţei de
judecată.
Partea pregătitoare a şedinţei de
judecată.
Judecarea pricinii în fond.
Susţinerile orale.
Replica.
Adoptarea hotărîrii şi pronunţarea ei.
Amînarea procesului.
Suspendarea procesului.
Terminarea procesului fără adoptarea
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-

-

-

-

ca mijloc de probă;
să deosebească probele materiale de înscrisuri;
să analizeze modul de prezentare, păstrare,
cercetare şi apreciere a probelor materiale;
să stabilească procedura efectuării expertizei
judiciare;
să formuleze drepturile şi obligaţiile procesuale
ale expertului;
să determine puterea probantă a expertizei;
să determine incidentele procesuale ce pot să
apară în cursul judecăţii, să analizeze deosebirea
dintre amînarea şi suspendarea procesului;
să evidenţieze cazurile de terminare a procesului
fără adoptarea hotărîrii, să analizeze deosebirea
dintre încetarea procesului şi scoaterea cererii de
pe rol;
să cunoască importanţa şi cuprinsul procesului verbal al şedinţei de judecată, procedura
înaintării şi examinării observaţiilor asupra
procesului - verbal.
dispoziţiile judecătoreşti care pot fi supuse
revizuirii, persoanele care sînt în drept să depună
cerere de revizuire, instanţele competente să
examineze cererea de revizuire;
temeiurile declarării revizuirii, termenele de
depunere a cererii de revizuire, calcularea lor;
depunerea cererii de revizuire, examinarea
cererii de revizuire, împuternicirile şi actele de
dispoziţie ale instanţei de revizuire.

•
•

hotărîrii.
Încetarea procesului şi scoaterea
cererii de pe rol.
Procesul-verbal al şedinţei de judecată.

Revizuirea hotărîrilor irevocabile
•
•
•
•

Esenţa revizuirii.
Temeiuri de declarare a revizuirii.
Cererea de revizuire.
Competenţa examinării cererii de
revizuire.
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VI. SUGESTII PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL AL AUDIENTULUI
SUBIECTE/PROBLEME

MODALITĂŢI DE
REALIZARE
1. Dreptul comparat cu referire 1. Referate.
la regulile de examinare în fond 2. Studii.
a pricinilor civile
3. Analiza generalizărilor şi a
rapoartelor publice.

MODALITĂŢI DE
EVALUARE
- prezentarea rezultatelor;
- elaborarea articolelor;
- participarea la conferinţe
ştiinţifice.

NOTĂ: Pentru realizarea obiectivelor tuturor conţinuturilor din curriculum, audientul va
realiza forme de activitate individuală, precum:
• studiul notiţelor de curs, ale suporturilor de curs şi ale manualelor în bibliotecă;
• consultarea comentariilor şi a dicţionarelor de specialitate;
• studiul suportului normativ curent, publicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova;
• studiul practicii judiciare a Curţii Supreme de Justiţie, a altor instanţe
judecătoreşti şi organe jurisdicţionale, publicate oficial;
• accesarea, acumularea şi studiul informaţiei din reţeaua Internet şi din alte surse
accesibile.
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VII. EVALUAREA DISCIPLINEI
A. Mostră de evaluare curentă:


Participarea audienţilor la activităţile practice (răspunsuri orale, participare la dezbateri,
prezentări de rapoarte/comunicări/ informaţii).
 Probe scrise: două testări obligatorii care vor conţine sarcini de mai multe niveluri cu:
- obiective de cunoştinţe;
- obiective de capacităţi;
- obiective de competenţe profesionale şi aptitudini.
 Pregătirea unui referat ştiinţific şi/sau aplicativ pe o problemă propusă pentru activităţile
individuale.
În cadrul activităţilor practice se va realiza:
 studierea şi rezolvarea speţelor;
 activităţi de grup;
 studii de caz;
 redactarea de către audienţi a hotărîrilor judecătoreşti, acţiunilor disciplinare, redactare de
rechizitorii ale ordonanţelor, rezoluţiilor;
 studierea dosarelor, a actelor procedurale;
 proceduri de interpretare şi aplicare corectă a legii;
 însuşirea şi aplicarea corectă a terminologiei de specialitate;
 simularea de procese;
 studiu individual al literaturii de specialitate, al experienţei naţionale şi internaţionale din
domeniu;
 modelări/simulări de situaţii concrete.
Modele de subiecte, teste sau lucrări de control:
Modelul nr.1
După decesul lui Ion Corneiciuc, reclamantul Ignatiuc a înaintat o acţiune către succesorul
legal - minorul Mitin - în vîrstă de 10 ani, solicitînd partajul averii succesorale. Judecătorul a
restituit cererea de chemare în judecată, deoarece aceasta este adresată către o persoană
incapabilă.
Corect a procedat judecătorul?
Evidenţiaţi pricinile în care este obligatorie respectarea procedurii prealabile de soluţionare
a litigiului pe cale extrajudiciară în:
1) Acţiunea SRL „Codru” către Departamentul Standarde şi Metrologie privind anularea
prescripţiei de aplicare a amenzii.
2) Acţiunea Nataliei Bîrcă către SA „Alfa” privind înlocuirea televizorului cu defecte
cumpărat de la aceasta.
3) Acţiunea lui Pavel Nacu către SA „Monolit” privind încasarea remuneraţiei de inventator.
4) Acţiunea lui Daniel Verdeş către Luca Sergiu privind recunoaşterea autoratului asupra
operei muzicale.
5) Acţiunea inspectorului fiscal Vidraşco către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat privind
restabilirea la locul de muncă.
6) Acţiunea lui Dumitru Pavlov către SRL „Autoprim” privind repararea prejudiciului
cauzat prin pierderea bagajului.
Cum va proceda judecătorul dacă la depunerea cererii de chemare în judecată se va
constata nerespectarea procedurii prealabile de soluţionare a litigiului pe cale extrajudiciară?
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Modelul nr.2
Volcov Valentina s-a adresat în judecată cu o acţiune despre restituirea pagubei pricinuite
în legătură cu decedarea fiului ei Vasile, accidentat de un automobil în mun. Chişinău. În cererea
sa, reclamanta, în vîrstă de 65 ani, a indicat că se află la întreţinerea fiului, angajat al SA
“Bucuria“. Vasile era în relaţii de căsătorie şi avea un fecior student.
Determinaţi sarcinile de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare şi expuneţi prin ce
acte procesuale poate fi asigurată efectuarea lor.
Modelul nr.3
Stabilind data şedinţei de judecată (3 februarie 2005), judecătorul a dispus înştiinţarea
părţilor despre locul, data şi ora şedinţei de judecată. Negăsind pîrîtul la domiciliu, la 2 februarie
2005, lucrătorul poştal a transmis înştiinţarea administraţiei de la locul de muncă al pîrîtului.
Administraţia întreprinderii nu a înmînat înştiinţarea pîrîtului. Pîrîtul a contestat în ordine de apel
hotărîrea judecătorească emisă la 3 februarie 2005 în absenţa sa.
În ce termen trebuie să fie înmînată înştiinţarea? Care sînt efectele nerespectării acestui
termen? Ce decizie trebuie să pronunţe instanţa de apel ?
Modelul nr.4
Indicaţi efectele neprezentării în şedinţa de judecată a următorilor participanţi:
1) avocatul care reprezenta interesele reclamantului a cerut de două ori instanţei amînarea
procesului în legătură cu faptul că este ocupat în alte procese. La următoarea şedinţă, a declarat
instanţei că se dezice a reprezenta interesele reclamantului;
2) unul dintre martori, în pricina despre restituirea pagubei pricinuită în legătură cu
vătămarea integrităţii corporale, este grav bolnav şi se află internat în spital;
3) reclamantul în procesul de desfacere a căsătoriei a rugat să se examineze pricina în lipsa
lui, motivînd că nu doreşte să se întîlnească cu pîrîta în judecată. Pîrîta, în faza pregătirii pricinii
pentru dezbateri judiciare, a înaintat o acţiune reconvenţională despre partajul averii şi încasarea
mijloacelor pentru întreţinere;
4) reclamata în procesul de încasare a pensiei de întreţinere a menţionat în citaţie că nu
doreşte să se prezinte în judecată;
5) reclamantul şi pîrîtul în litigiu despre rambursarea datoriei de 5000 lei nu s-au prezentat
la şedinţa judiciară din motive neîntemeiate. La şedinţa următoare, mama pîrîtului a prezentat un
certificat de confirmare a faptului că acesta este chemat în rîndurile Forţelor Armatei Naţionale.
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B. Mostră de evaluare sumativă finală:
Model de test final:
Institutul Naţional al Justiţei
TESTUL nr. 12
pentru examenul la disciplina
„Intentarea, pregătirea şi examinarea în fond a pricinilor civile”
1. Intentarea procesului
1) Evidenţiaţi importanţa rechizitelor cererii de chemare în judecată şi descrieţi procedura
de înlăturare a neajunsurilor cererii de chemare în judecată.
2) Cum trebuie să procedeze judecătorul, dacă la primirea cererii de chemare s-a constatat
că:
a) reclamantul nu a achitat taxa de stat;
b) nu este indicată adresa pîrîtului;
c) la cerere nu sînt anexate documente care confirmă respectarea procedurii
prealabile de soluţionare a litigiului pe cale extrajudiciară în cazul prevăzut de
contract.
2. Scoaterea cererii de pe rol
1) Dezvăluiţi temeiurile scoaterii cererii de pe rol.
2) Cum trebuie să procedeze instanţa în următoarele situaţii:
a) cererea a fost depusă de o persoană incapabilă;
b) s-a constat că pricina a fost reţinută spre judecare cu încălcarea normelor de
competenţă jurisdicţională teritorială;
c) reclamantul a renunţat la acţiune.
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