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H O T Ă R Î R E
In numele Legii

dispozitiv
14 noiembrie 2019 mun. Chişinău
Judecătoria Chişinău (sediul Centru)
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei,
Judecătorul: - Nadejda Mazur
Grefier: - Anastasia Onu
Cu participarea
Avocatului: - Ghenadie Ţepordei
examinând în şedinţă publică pricina civilă la cererea d e chemare în judecată depusă de
**********către ***** *****’’*****de *****” privind apărarea onoarei, demnităţii şi 
reputaţiei profesionale,

în conformitate cu art. art. 14,15,17-21,26 Legea cu privire la libertatea d e exprimare, art.art.94, 
236, 238-241 CPC, instanţa de judecată

h o t ă r ă ş t e :
Se admite acţiunea.
Se constată ca fiind defăimătoare informaţiile răspîndite la data de 04 iulie 2019 şi 10 

iulie 2019 de ***** *****„*****de *****” şi anume: ’\...)Raportul *****'.Greceanîi şi *****au 
Prejudiciat Banca de Economii cu SUTE de MILIOANE de lei (DOC) ”, „ în aceeaşi perioadă, anii 2006 
- 2010, întreprinderile afiliate lui **********: „ *****”, SRL „ **********” şi ” **********” SRL, 
contractează de la BEM credit în valoare totală de peste 10 milioane dolari. Proprietarul acestui grup de 
companii, intrate în insolvabilitate, Beristecico Alexandru, este unul din finanţatorii Partidului 
Socialiştilor şi prieten al lui **********”.

Se obligă ***** *****„*****de *****” să dezmintă informaţiile false şi defăimătoare cu 
următorul text: „**********. Informaţiile publicate la data de 04 iulie 2019 şi 10 iulie 2019 în 
articolul „ ********** Raportul *****: Greceanîi şi *****au Prejudiciat Banca de Economii cu SUTE 
de MILIOANE de lei (DOC) ”, ,, In aceeaşi perioadă, anii 2006 - 2010, întreprinderile afiliate lui 
**********: „ Sanin”, SRL „**********” şi „**********” SRL, contractează de la BEM credit în 
valoare totală de peste 10 milioane dolari. Proprietarul aceştia grup de companii, întrate în 
insolvabilitate, Beristecico Alexandru, este unul din finanţatorii Partidului Socialiştilor şi prieten al lui 
**********” - sînt false şi defăimătoare, care lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia 
profesională a domnului **********.

Se obliga ***** *****„*****de *****” să publice şi să răspîndească dezminţirea, 
inclusiv pe site-ul*****la aceeaşi rubrică, pagină, durată de timp, textul dezminţirii să fie scris 
cu aceleaşi caractere ca şi informaţia dezminţită.

Se încasează de la ***** *****„*****de *****” în beneficiul lui 
**********cheltuielile de judecată, compuse din taxa de stat achitată în mărime de 100 (una 
sută) lei.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile de la 
data pronunţării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru).

Preşedintele şedinţei, Judecătorul                                  Nadejda Mazur




