
Dosarul nr.3-3139/2019  
12-3-38090-27062019      
 

H O T Ă R Î R E
          În numele Legii

      ( d i s p o z i t i v )           
   

27 ianuarie 2020                                                                                       mun.Chişinău 

Judecătoria Chişinău(sediul Rîşcani),  
Preşedintele şedinţei, judecător Liudmila Holeviţcaia,       
Grefier Dorin Cazac, 
cu participarea: 
Reprezentantului reclamantului, avocatului Eugen Musteață, 
Reprezentantului pîrîtului, Elena Vîrtos,
Reprezentantului persoanei terțe – Ministerul Afacerilor Interne, Oxana Dragomir, 
Reprezentantului persoanei terțe – Inspectoratul General al Poliției, Valentin Andriuța, 
În lipsa persoanei terțe –Vadim Cojocaru, citat legal,      
 

examinînd în şedinţa de judecată publică cererea de chemare în judecată a 
reclamantului Alexandru Pînzari împotriva Guvernului Republicii Moldova, cu 
antrenarea persoanelor terțe: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, 
Inspectoratul General al Poliției, Vadim Cojocaru privind contestarea actului 
administrativ individual defavorabil, obligarea emiterii actului administrativ individual 
favorabil,   

În temeiul prevederilor art.art.10, 21, 31, 36, 118 alin.(2), (3), 120 alin.(1) lit.f), h), 
124, 132, 137(1)(2), 139(1), 163 lit.a), 189 alin.(1), 206 lit.(b), 207, 224 alin.(1) lit.b), 
228 alin.(1), 229, 232 din Codul administrativ al Republicii Moldova, art.art.94, 96, 239-
241, 256 alin.(1) lit.b), alin.(2) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, 
instanța de judecată, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Se anulează actul administrativ individual defavorabil – Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova nr.1a din 10.06.2019, prin care Alexandru Pînzari a fost sancționat 
disciplinar cu eliberarea din funcția de Șef al Inspectoratului General al Poliției și se 
obligă Guvernul Republicii Moldova de a-l restabili pe Alexandru Pînzari în funcția de 
Șef al Inspectoratului General al Poliției, cu achitarea salariului și a drepturilor salariale 
pentru absența forțată de la muncă pentru perioada: de la data eliberării ilegale din 
funcție pînă la data restabilirii în funcție. 

Prezenta hotărîre judecătorească urmează a fi executată imediat în partea 
reintegrării în serviciu a lui Alexandru Pînzari și achitării unui salariu mediu.  

Se încasează de la Guvernul Republicii Moldova în folosul lui Alexandru Pînzari 



suma de 5000(cinci mii) lei cu titlu de asistență juridică. În rest, cerința de încasare a 
asistenței juridice, se respinge.  

Hotărîrea cu drept de apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile de la 
pronunţarea dispozitivului hotărîrii, prin intermediul Judecătoriei Chişinău(sediul 
Rîşcani).  

           Judecătorul           Liudmila Holeviţcaia 


