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Prima instanţă: Judecătoria Chişinău sediul Rîşcani (Judecător Holeviţcaia Liudmila)

D E C I Z I E
(dispozitiv)

20 iulie 2021 mun. Chişinău

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ 
al Curţii de Apel Chişinău

în componenţa:
Preşedintele completului, judecătorul Bostan Angela
Judecătorii Negru Veronica şi Daşchevici Grigore
Grefier Chiseliţa Alina

examinând în şedinţă publică apelul depus de Ministerul Afacerilor Interne, împotriva 
hotărârii Judecătoriei Chişinău sediul Rîşcani din 02 martie 2021,

în cauza de contencios administrativ la acţiunea înaintată de Ministerul Afacerilor Interne 
către Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, persoane 
terţe Gandrabur Comeliu, Mitropolia Basarabiei, Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove, 
privind anularea parţială a deciziei nr. 184/19 din 16 decembrie 2019:
- pct. 1 din decizie, prin care s-a decis că faptele constatate reprezintă instigare la discriminare 

pe criteriul de convingeri;
pct. 3 din decizie, prin care s-a decis ca Ministerul Afacerilor Interne să înlăture simbolistica 
religioasă din holul instituţiei şi să asigure protecţia/salvgardarea neutralităţii serviciului 
public şi a principiului secularismului

în conformitate cu art. 240 alin. (1) lit. a) Codul administrativ, Colegiul civil, comercial şi 
de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău

D E C I D E :

Se respinge apelul depus de Ministerul Afacerilor Interne, împotriva hotărârii Judecătoriei 
Chişinău sediul Rîşcani din 02 martie 2021.

Decizia este executorie din momentul emiterii, însă poate fi atacată la Curtea Supremă de 
Justiţie cu recurs în termen de 30 de zile de la data notificării dispozitivului deciziei instanţei de 
apel.

Recursul se depune la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 de zile de la notificarea 
deciziei instanţei de apel.

Motivarea recursului se depune la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 30 de zile de la 
data notificării deciziei integrale a instanţei de apel.
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