
Dosarul nr. 1ra-515/2015 

Curtea Supremă de Justiţie 

D E C I Z I E 

(dispozitiv) 
30 iunie 2015                                                            mun. Chişinău  

Colegiul penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie în componenţa: 

Preşedinte – Petru Ursache, 

Judecători – Ghenadie Nicolaev, Vladimir Timofti, Nadejda Toma, Petru Moraru 

 a judecat, fără citarea părţilor, recursurile ordinare declarate de către procurorul în Procuratura 

de nivelul Curţii de Apel Chişinău, Constantin Miron, avocatul Pavel Midrigan în numele inculpatului 

Papuc Gheorghe, avocaţii Alexandru Carapunarlî şi Marin Domente în numele inculpatului Botnari 

Vladimir şi inculpatul, prin care  se solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău 

din 19 ianuarie 2015, în cauza penală în privinţa lui, 

Papuc Gheorghe Gheorghe, născut la 06 mai 1954, originar 

din  satul Frăsineşti, r-nul Ungheni şi  domiciliat în mun. 

Chişinău, str. Tudor Panfil, 4/1; 

Botnari Vladimir Ilie, născut la 01 septembrie 1961, originar 

din satul Zăzulenii Vechi, r-nul Ungheni şi domiciliat în mun. 

Chişinău, str. Sihastrului, 75 „A”.  

 Datele referitoare la examinarea cauzei: 

1. 02.07.2010-29.12.2011 (prima instanţă) 

2. 11.05.2012-19.01.2015 (instanţa de apel) 

3. 25.03.2015-30.06.2015 (instanţa de recurs). 
În conformitate cu prevederile art. art. 338 alin. (3), 434, 435 alin. (1) pct. 2) lit. a) şi c) Cod de 

procedură penală, Colegiul penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie, 

D E C I D E :  
1. Respinge recursul procurorului, admite recursurile avocatului Pavel Midrigan în numele 

inculpatului Papuc Gheorghe, avocaţilor Alexandru Carapunarlî şi Marin Domente în numele 

inculpatului Botnari Vladimir şi al inculpatului Botnari Vladimir, casează parţial decizia Curţii de Apel 

Chişinău din 19 ianuarie 2015 în partea condamnării lui Papuc Gheorghe Gheorghe şi Botnari Vladimir 

Ilie în baza art. 329 alin. (2) lit. a) şi b) Cod penal, cu menţinerea sentinţei Judecătoriei Centru, mun. 

Chişinău din 29 decembrie 2011, prin care ambii au fost achitaţi de sub învinuirea dată din motiv că 

fapta inculpaţilor nu întruneşte elementele infracţiunii. 

2. Casează parţial decizia Curţii de Apel Chişinău din 19 ianuarie 2015 privind condamnarea lui 

Papuc Gheorghe Gheorghe în baza prevederilor art. 327 alin. (2) lit. b) şi c) Cod penal, rejudecă cauză 

şi pronunţă o nouă hotărîre în latura pedepsei, după cum urmează: 

 Papuc Gheorghe Gheorghe se consideră condamnat pe art. 327 alin. (2) lit. b) şi c) Cod penal, 

cu stabilirea pedepsei sub formă de amendă penală în mărime de 1000 (una mie) unităţi convenţionale, 

cu privarea de dreptul de a activa în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe un termen de 5 (cinci) ani. 

3. Procedura de căutare a lui Papuc Gheorghe Gheorghe şi executarea deciziei Curţii de Apel 

Chişinău din 19 ianuarie 2015 se încetează. 

Decizia este irevocabilă. 

Decizia motivată va fi pronunţată la 16 iulie 2015. 

Președinte       Petru Ursache 

 

Judecători       Ghenadie Nicolaev 

 

Vladimir Timofti 

 

Nadejda Toma 

 

Petru Moraru 


