
prima instanţă: N. Traciuc                                          dosarul nr. 2r-285/12 

D E C I Z I E 

06 iunie 2012                                                                      mun. Chişinău 

Colegiul Civil, comercial şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie 

 
în componenţă: 
 
Preşedintele şedinţei, judecătorul                      Svetlana Filincova 
Judecătorii                                                         Iurie Bejenaru, Galina Stratulat 
 
Cu participarea interpretului – Dina Bejan, 
 
Examinînd în şedinţă publică recursul declarat de către „Alsa Cosmetica” 

SRL în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a „Alsa Cosmetica” SRL 

împotriva S.C.”Parco-Lux” SRL, Serviciul Vamal şi Biroul Vamal Chişinău, 

intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind 

încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcilor de produs şi repararea prejudiciului, 

cererea reconvenţională a S.C.”Parco-Lux” SRL împotriva „Alsa Cosmetica” SRL 

şi Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind anularea mărcilor 

naţionale 

c o n s t a t ă 
La 07 octombrie 2008, „Alsa Cosmetica” SRL a depus cerere de chemare în 

judecată împotriva S.C. „Parco-Lux” SRL, Serviciul Vamal şi Biroul Vamal 

Chişinău, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, 

prin care a solicitat interzicerea S.C. „Parco-Lux” SRL utilizarea, comercializarea, 

depozitarea şi importul produselor marcate cu mărcile de produs nr. 15908 „Bişar 

Cosmetic”, nr. 15907 „Cosmetic Alamo” nr. 15909 „Gelişim Kozmetic”, obligarea 

S.C. „Parco-Lux” SRL la demontarea panourilor publicitare cu folosirea mărcilor 

numite de la sediul din str. Columna 49, mun. Chişinău, a retrage definitiv din 

circuitul comercial al S.C. „Parco-Lux” SRL produsele marcate nr. 15908 „Bişar 

Cosmetic”, nr. 15907 „Cosmetic Alamo”, nr. 15909 „Gelişim Kozmetic” şi a le 

transmite titularului legitim „Alsa Cosmetica” SRL la preţurile conform 

invoiceurilor comerciale din 12 august 2008, a încasa din contul S.C. „Parco-Lux” 



SRL prejudiciul în mărime de 583065,32 lei cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii 

nr. 15908 „Bişar Cosmetic”, a încasa din contul S.C.”Parco-Lux” SRL şi Biroul 

Vamal Chişinău în mod solidar suma prejudiciului moral în sumă de 100 000 lei. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că la 17 august 2006, solicitantul ÎI 

„Hîrştioga Aliona” a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală trei 

cereri de înregistrare a mărcilor de produs combinate „Bişar Cosmetic”, „Cosmetic 

Alamo” şi „Gelişin Kozmetic” pentru produsele şi serviciile CIPS (8) 03 – 

preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat, preparate pentru curăţare, 

lustruire, degresare şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, 

loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea dinţilor şi 35 – publicitate, gestionarea 

afacerilor comerciale, administrare comercială, lucrări de birou, comercializarea 

produselor din cl.03. 

La 18 ianuarie 2008, cererile depuse de către ÎI „Hîrştioga Aliona” au fost 

înregistrate la Agenţia de Stat pentru proprietate Intelectuală în calitate de mărci de 

produs, iar solicitantul ÎI „Hîrştioga Aliona”, a primit certificate de înregistrare nr. 

15908 „Bişar Cosmetic”, nr. 15907 „Cosmetic Alamo” şi nr. 15909 „Gelişim 

Kozmetic”. La 22 august 2008, prin cererile formulate de ÎI „Hârştioga Aliona”, 

mărcile menţionate au fost transferate pe numele „Alsa Cosmetica” SRL. 

„Alsa Cosmetica” SRL de mai mulţi ani efectuează publicitatea, importul şi 

„Gelişim Kozmetic”, în acelaşi timp, S.C. „Parco-Lux”, neavînd careva drepturi 

asupra mărcilor numite, comercializează ilegal produsele marcate „Bişar 

Cosmetic”, „Cosmetic Alamo” şi „Gelişim Kozmetic” în sediul magazinului din 

mun. Chişinău, str. Columna, 49. 

Adresîndu-se către Serviciul Vamal cu cererea de a suspenda pe perioada 18 

februarie 2008 – 18 februarie 2009, punerea în circulaţie a mărfurilor marcate 

„Bi şar Cosmetic”, „Cosmetic Alamo” şi „Gelişim Kozmetic”, pentru ce şi a depus 

o cauţiune în mărime de 1900 lei, Serviciul Vamal nu a întreprins nici o acţiune în 

vederea protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală a acesteia. Astfel, pe 

teritoriul R. Moldova, în perioada 11 august 2008 – 17 august 2008 a fost realizat 

importul ilegal de parfumerie şi cosmetice, marcate „Bişar Cosmetic”, certificat de 



înregistrare nr. 15908, fapt pentru care S.C. „Parco-Lux” SRL a realizat un venit 

ilegal de 583065,32 lei. 

La 24 august 2010, „Alsa Cosmetica” SRL a depus cerere privind asigurarea 

acţiunii prin aplicarea sechestrului asupra conturilor bancare ale S.C. Parco-Lux” 

SRL, precum şi asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale acestuia pînă la 

examinarea cauzei în fond, precum şi interzicerea comercializări produselor 

cosmetice „Bişar Cosmetic”, „Cosmetic Alamo” şi „Gelişim Kozmetic”. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 17 noiembrie 2008, în scopul 

asigurării acţiunii, a fost pus sechestru pe bunurile materiale ce aparţin S.C. 

„Parco-Lux” SRL pînă la examinarea cauzei în fond (f.d.36-37). 

Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 18 februarie 2009, a fost casată 

integral încheierea de asigurare şi emisă o încheiere nouă, prin care s-a respins 

cererea privind asigurarea acţiunii ca nefondată (f.d.65-91). 

La 14 mai 2009, S.C. „Parco-Lux” SRL a depus cerere reconvenţională 

împotriva „Alsa Cosmetica” SRL şi Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, 

solicitînd recunoaşterea actului de rea-credinţă la înregistrarea mărcilor „Bi şar 

Cosmetic” şi „Cosmetic Alamo”, anularea mărcilor naţionale nr. 15908 „Bişar 

Cosmetic” şi nr. 15907 „Cosmetic Alamo” şi încasarea prejudiciului material 

cauzat prin acţiunile de asigurare a acţiunii de către „Alsa Cosmetica” SRL în 

valoare de 1118046 lei (f.d. 100-102). 

În motivarea acţiunii reconvenţionale S.C. „Parco-Lux” SRL a reiterat că la 

înregistrarea mărcilor „Bi şar Cosmetic”, „Cosmetic Alamo” şi „Gelişim 

Kozmetic”, ÎI „Hîrştioga Aliona”, al cărei succesoare este „Alsa Cosmetica” SRL a 

acţionat cu rea-credinţă. 

Prin cererea suplimentară a acţiunii reconvenţionale a completat cerinţele 

acţiunii cu pretenţiile recunoaşterii actului de rea-credinţă a S.C. „Alsa Cosmetica” 

SRL la înregistrarea mărcii „Gelişim Kozmetic” şi anularea mărcii nr. 15909 

„Gelişim Kozmetic” (f.d. 125). 

La 18 martie 2010 „Alsa Cosmetica” SRL, şi-a completat cerinţele din acţiune 

prin solicitarea retragerii definitive din circuitul comercial al S.C. „Parco-Lux” 



SRL a produselor marcate „Cosmetic Alamo” şi a le transmite titularului mărcii 

„Alsa Cosmetica” SRL la preţurile conform invoice-ului din 21 februarie 2008, 

precum şi încasarea suplimentară de la SC „Parco-Lux” SRL a prejudiciului în 

mărime de 116160 lei, pentru folosirea ilegală a mărcii nr. 15909 „Cosmetic 

Alamo” (f.d. 171-172). 

La 05 mai 2010, „Alsa Cosmetica” SRL şi-a completat din nou acţiunea, prin 

care a solicitat încasarea prejudiciului moral în mod solidar de la SC „Parco-Lux” 

SRL, Serviciul Vamal şi Biroul Vamal Chişinău, în mărime de 100000 lei (f.d.200-

201). 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 17 martie 2011, a fost scoasă de 

pe rol pretenţia din acţiunea reconvenţională a SC „Parco-Lux” SRL privitor la 

repararea prejudiciului material cauzat prin acţiunile de asigurare a acţiunii 

(f.d.270-271). 

Prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 20 iulie 2011 fiind admis recursul 

SC „Parco-Lux” SRL, a fost casată încheierea Curţii de Apel Chişinău din 17 

martie 2011, cu remiterea cauzei la examinare în fond la Curtea de Apel Chişinău. 

La 09 decembrie 2011, prin încheierea Curţii de Apel Chişinău cererea SC 

„Parco-Lux” SRL privind renunţarea la acţiunea reconvenţională în partea 

pretenţiei de anulare a mărcii nr. 15909 „Gelişim Kozmetic” a fost admisă. Prin 

încheierea Curţii de Apel Chişinău din 15 decembrie 2011, a fost scoasă de pe rol 

cererea reconvenţională depusă de SC „Parco-Lux” SRL către „Alsa Cosmetica” 

SRL privind încasarea prejudiciului cauzat SC „Parco-Lux” SRL în urma 

acţiunilor întreprinse de către „Alsa Cosmetica” SRL la solicitarea asigurării 

acţiunii. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 15 decembrie 2011 a fost respinsă 

acţiunea „Alsa Cosmetica” SRL către S.C. „Parco-Lux” SRL, Serviciul Vamal, 

Biroul Vamal Chişinău şi intervenientul accesoriu Agenţia de Stat pentru 

Proprietate Intelectuală privind încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcilor de 

produs şi repararea prejudiciului. Admisă cererea reconvenţională SC „Parco-Lux” 

SRL către „Alsa Cosmetica” SRL şi Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 



privind anularea mărcilor. Anulate mărcile naţionale nr. 15907 „Cosmetic  Alamo” 

şi nr. 15908 „Bişar Cosmetic”. 

La 28 decembrie 2011 „Alsa Cosmetica” SRL, a depus cerere de recurs 

împotriva hotărîrii primei instanţe, cerînd admiterea recursului, casarea hotărîrii 

primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri, prin care acţiunea să fie admisă. 

În motivarea recursului a indicat că la examinarea cauzei nu au fost constatate 

şi elucidate pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii 

în fond. De asemenea, a invocat faptul că au fost aplicate eronat normele de drept 

material şi procesul, concluziile expuse în hotărîre contravin circumstanţelor 

cauzei. 

Administratorul „Alsa Cosmetica” SRL – Marian Secară şi reprezentantul 

acestuia – Tatiana Bodiul, în şedinţa instanţei de recurs au solicitat admiterea 

recursului, casarea hotărîrii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărîri, prin care 

acţiunea să fie admisă. 

Reprezentantul intimatului S.C. „Parco-Lux” SRL – Leonid Cotruţa, în 

şedinţa instanţei de recurs a solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii 

primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul Serviciului Vamal a R.Moldova – S.Pascalov în şedinţa 

instanţei de recurs a solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei 

instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul Biroului Vamal Chişinău – V. Guţanu în şedinţa instanţei de 

recurs a solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărîrii primei instanţe, pe 

care o consideră întemeiată şi legală. 

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală – Doina Ciuş 

în şedinţa instanţei de recurs a solicitat respingerea recursului şi menţinerea 

hotărîrii primei instanţe, pe care o consideră întemeiată şi legală. 

Audiind participanţii la proces, studiind materialele dosarului, Colegiul civil, 

comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră 

recursul neîntemeiat şi care urmează a fi respins cu menţinerea hotărîrii primei 

instanţe din următoarele considerente. 



În conformitate cu art. 417 al.(1) a) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină hotărîrea primei instanţe. 

În şedinţa de judecată s-a constatat că la 17 august 2006, ÎI „Hîrştioaga 

Aliona” a depus la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală trei cereri de 

înregistrare a mărcilor de produs combinate „Bişar Cosmetic”, „Cosmetic Alamo”, 

„Gelişim Kozmetic” pentru produsele şi serviciile CIPS (8) 03 „preparate pentru 

albit şi alte substanţe pentru spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi 

şlefuire, săpunuri, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru 

îngrijirea dinţilor” şi 35 – „publicitatea, gestionarea afacerilor cosmetice, 

administrarea comercială, lucrări de birou, comercializarea produselor din clasa 

03”. 

La 18 ianuarie 2008, cererile ÎI „Hîrştioaga Aliona” au fost înregistrate la 

Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală în calitate de mărci de produs, 

ultima primind certificate de înregistrare nr. 15908 „Bişar Cosmetic”, nr. 15907 

„Cosmetic Alamo”, nr. 15909 „Gelişim Kozmetic”. 

La 22 august 2008, la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală au fost 

depuse cereri privind modificarea numelui titularului mărcilor de produs nr. 15908 

„Bi şar Cosmetic”, nr. 15907 „Cosmetic Alamo”, nr. 15909 „Gelişim Kozmetic” 

din ÎI „Hîrştioaga Aliona” în S.C. „Alsa Cosmetica” SRL. 

Conform art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecţia mărcilor nr.38/2008 

din 29 februarie 2008, marca este declarată nulă dacă solicitantul a acţionat cu rea-

credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, dacă ştia sau putea 

şti despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de 

renume în ţara de origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază 

o astfel de promovare. La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă 

se ţine cont în special de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse 

care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate 

utilizează marca doar în scop de blocaj. 

Din dispoziţiile pct. 11 al contractului de vînzare-cumpărare nr. 003 din 04 

ianuarie 2007, încheiat între Bişar Kozmetik Ins San Ve Tic Ltd Sti şi „Parco-Lux” 



SRL, rezultă că vînzătorul a încetat contractul nr.002 din 06 iunie 2006 încheiat cu 

ÎI „Hîr ştioga Aliona”. 

Din textul scrisorii remise de Alamo Yagmur Kozmetik San Tic Ltd SRL Sti 

din 29 octombrie 2008, se atestă că ÎI „Hîr ştioga Aliona” nu are nici un drept de 

înregistrare şi reprezentare a companiei şi mărcii comerciale „Cosmetic Alamo”. 

Astfel prima instanţă corect a concluzionat că ÎI „Hîr ştioga Aliona” respectiv 

S.C. „Alsa Cosmetica” SRL, care a obţinut acest drept în urma modificării actelor 

statutare ale ÎI „Hîrştioga Aliona”, a cunoscut la momentul înregistrării cererilor la 

Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală că mărcile „Bişar Cosmetic” şi 

„Cosmetic Alamo” sunt înregistrare şi protejate în Turcia şi este promovată în 

R.Moldova. Promovarea produsului în R.Moldova rezultă din faptul exportării 

produselor cosmetice de marca „Bişar Cosmetic” şi „Cosmetic Alamo”, în 

raporturile contractuale anterior întreţinute între SC „Alsa Cosmetica” SRL, Alamo 

Yagmur Kozmetik San Tic Ltd SRL Sti şi Bişar Kozmetik Ins San Ve Tic Ltd Sti. 

Cu atît mai mult ÎI „Hîrştioga Aliona” solicitînd Serviciului Vamal al RM 

aplicarea măsurilor la frontieră în vederea protecţiei obiectului dreptului de 

proprietate intelectuală a mărcilor „Bi şar Cosmetic” şi „Cosmetic Alamo”, 

înregistrate la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, folosindu-se de 

dreptul exclusiv asupra mărcii, practic a blocat exportul în Republica Moldova a 

produselor cosmetice care purtau marca în litigiu, de către SC „Parco-Lux” SRL, 

necătînd la faptul că mărcile date din momentul înregistrării, SRL „Alsa 

Cosmetica”, nu au fost folosite efectiv de către titular în Republica Moldova. SRL 

„Alsa Cosmetica” nu a efectuat nici o activitate de producţie sau comercializare a 

produselor cosmetice cu mărcile nr. 15908 „Bişar Cosmetic” şi nr. 15907 

„Cosmetic Alamo” pe teritoriul R.Moldova, marca fiind folosită exclusiv în scop 

de blocaj a importurilor produselor cosmetice care poartă aceiaşi marcă şi care 

provin de la foştii parteneri comerciali – Bişar Kozmetik Ins San Ve Tic Ltd Sti şi 

Alamo Yagmur Kozmetik San Tic Ltd SRL Sti. 

După înregistrarea mărcilor în litigiu, recurentul nu a folosit dreptul la marcă 

în scopul recunoscut de legiuitor (activitate de producţie, comercializare), însă 



solicitînd organelor vamale a Republicii Moldova blocarea importurilor produselor 

care purtau marca în litigiu, încercînd însă înstrăinarea drepturilor asupra mărcii 

„Cosmetic Alamo” către SC „Parco-Lux” SRL. 

Potrivit scrisorii din 10 iunie 2009, SC „Parco-Lux” SRL a informat 

Directorul SRL „Alsa Cosmetica” despre faptul că nu este deacord să încheie un 

contract de cesiune a mărcii naţionale nr. 15907 „Cosmetic Alamo”, deoarece 

consideră că marca dată a fost înregistrată contrar prevederilor legislaţiei în 

vigoare. 

Conform art. 55 al actului de procedură SCT/21/2 din 15 mai 2009, aprobat de 

Comitetul Permanent cu privire la Legea despre mărcile comerciale, proiectele 

industriale şi indicaţiile de provenienţă Sesiunea douăzeci şi unu Geneva, 22-26 

iunie 2009, al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, semnat şi de 

Republica Moldova ca parte, nu ar trebui să fie acordată protecţie unui simbol în 

cazul în care înregistrarea acestuia a fost efectuată cu rea credinţă. Are loc o 

acţiune de rea-credinţă în cazul în care solicitantul unei mărci comerciale 

intenţionează printr-o înregistrare să înainteze drepturile asupra mărcii comerciale 

a unei părţi terţe cu care ea sau el a avut relaţii contractuale sau pre-contractuale. 

Astfel reieşind din materialele cauzei, conduita recurentului urmează a fi 

calificată cu rea-credinţă din motiv că ultimul sub pretextul apărării dreptului de 

proprietate intelectuală, îşi exercită abuziv drepturile asupra mărcii, în scopul 

realizării unui cîştig fără o justă cauză, deturnînd astfel, dreptul de proprietate 

intelectuală asupra mărcii, de la scopul pentru care a fost recunoscut de legiuitor. 

„Alsa Cosmetica” SRL înregistrîndu-şi dreptul asupra mărcilor „Bi şar 

Cosmetic” şi „Cosmetic Alamo”, nu a urmărit scopul care i-a fost recunoscut acest 

drept de legiuitor, pentru a-şi promova propriile produse şi a le deosebi de cele ale 

altor producători, însă în alte scopuri, şi anume pentru a folosi acest semn cu rea-

credinţă în scopul obţinerii unui folos material injust. 

Prima instanţă corect a admis acţiunea reconvenţională a SC „Parco-Lux” 

SRL fiind anulată înregistrărilor mărcilor nr. 15908 „Bişar Cosmetic” şi nr. 15907 

„Cosmetic Alamo”, constatîndu-se  faptul că la data depunerii acţiunii sale „Alsa 



Cosmetica” SRL nu valorifica nici un drept asupra obiectelor de proprietate 

intelectuală „Bi şar Cosmetic” şi „Cosmetic Alamo”, astfel invocarea provocării 

prejudiciului de către SC „Parco-Lux” SRL prin utilizarea mărcilor menţionate sau 

faţă de Serviciul Vamal şi Biroul Vamal Chişinău prin neasigurarea protecţiei la 

vamă a mărcilor, fiind nefondată, în acţiunile SC „Parco-Lux” SRL, Serviciului 

Vamal şi Biroului Vamal Chişinău lipsind însăşi fapta prejudiciabilă în baza căreia 

SC „Alsa Cosmetica” SRL ar putea reclama despăgubiri materiale sau morale. 

Conform prevederilor art.123 alin.(2) CPC, faptele stabilite printr-o hotărîre 

judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată anterior în instanţă de 

drept comun sau în instanţă specializată sunt obligatorii pentru instanţa care judecă 

pricina şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea 

unei alte pricini civile la care participă aceleaşi persoane. 

Respectiv, referitor la cerinţa vizavi de marca „Gelişim Kozmetic”, se 

constată că în baza Deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 02 februarie 2011 

înregistrarea nr. 15909 „Gelişim Kozmetic” a fost irevocabil anulată cu 

interzicerea utilizării mărcii respective de către SC „Alsa Cosmetica” SRL. 

Astfel, din considerentele menţionate şi avînd în vedere faptul, că decizia 

instanţei de apel este legală şi întemeiată, corespunde circumstanţelor de fapt 

stabilite prin probele administrate şi raportate la legea materială, iar argumentele 

invocate de către recurent sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial şi de 

contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de 

a respinge recursul şi de a menţine decizia instanţei de apel. 

În conformitate cu art. 417 alin. I lit. a), art. 419 CPC, Colegiul Civil, 

comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

d e c i d e 

Se respinge recursul declarat de către „Alsa Cosmetica” SRL. 

Se menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 15 decembrie 2011 în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a „Alsa Cosmetica” SRL împotriva 

S.C.”Parco-Lux” SRL, Serviciul Vamal şi Biroul Vamal Chişinău, intervenient 

accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind încălcarea 



dreptului exclusiv asupra mărcilor de produs şi repararea prejudiciului, cererea 

reconvenţională a S.C.”Parco-Lux” SRL împotriva „Alsa Cosmetica” SRL şi 

Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind anularea mărcilor naţionale. 

Decizia este irevocabilă de la pronunţare. 

 

 

Preşedintele şedinţei, judecătorul    /semnătura/           Svetlana Filincova 

Judecătorii                                        /semnătura/          Iurie Bejenaru 

                                                          /semnătura/          Galina Stratulat   
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