
Dosarul nr.2-24517/2019

                                                    H O T Ă R Î R E
                                                     În numele Legii

                                                 (dispozitiv)

 22  aprilie 2021                                                                                        mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Centru)

   Instanța compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul:  -  Nadejda Mazur
Grefieri:                                  -  Cătălina  Vartolomei
Cu participarea
Avocaților:                                                - Oleg  Tănase  și Igor  Pohilă
examinând în şedinţă publică pricina civilă la cererea
         Dodon  Igor către  Usatîi  Renato  privind apărarea onoarei, demnității și  reputației 
profesionale,

         În conformitate cu prevederile art.art. 94, 236-241 CPC, instanța 
 
                                                      h o t ă r ă ș t e :

            Se  admite  acțiunea.
            A constata ca fiind  defăimătoare și  false informațiile  răspîndite de  către  Usatîi  
Renato la  conferința de presă din  data d e 16  octombrie 2019  și  anume:” (....) acestea  
sunt  atacuri organizate d e Partidul  Socialiștilor și  plătite  din  banii  personali a  lui  
Dodon sau  din  banii  unor oameni  din  anturajul  său,  dar  cea  că  el a  comandat  
această companie  a devenit cunoscută  cu cîteva săptămîni  în  urmă (...).  Dodon a  plătit 
2,5  milioane  de  dolari pentru discreditarea ”Partidului  Nostru”  și  pe  mine (....)”.
            Se obligă  Usatîi Renato să dezmintă informația defăimătoare și  falsă, prin  
intermediul  unei  conferințe de  presă difuzată  de www.privesc.eu,  cu  următorul  text: ” 
informațiile  răspîndite de mine  la  data  de 16  octombrie  2019,  precum  că ” :” (....) 
acestea  sunt  atacuri organizate d e Partidul  Socialiștilor și  plătite  din  banii  personali a  
lui  Dodon sau  din  banii  unor oameni  din  anturajul  său,  dar  cea  că  el a  comandat  
această companie  a devenit cunoscută  cu cîteva săptămîni  în  urmă (...).  Dodon a  plătit 
2,5  milioane  de  dolari pentru discreditarea ”Partidului  Nostru”  și  pe  mine (....)”-sînt  
false și  defăimătoare care  lezează  onoarea,  demnitatea și  reputația  profesională a  
domnului Dodon  Igor”.
           Se  încasează de  la  Usatîi  Renato  în  beneficiul lui  Dodon  Igor  cheltuielile d e  
judecată,  compuse  din  taxa  de  stat  achitată  în  sumă d e  100 (una  sută)  lei.

http://www.privesc.eu/


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

 
            Președintde de ședință, Judecător:                                             Mazur Nadejda


