Dosarul nr. 1re – 1294/2009
REPUBLICA MOLDOVA
CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

DECIZIE
ÎN NUMELE LEGII

11 noiembrie 2009

mun. Chişinău

Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă:
preşedintele şedinţei – Olga Adam,
judecătorii – Ghenadie Nicolaev şi Mihail Macar,
examinînd admisibilitatea în principiu a recursului în anulare declarat împotriva
sentinţei Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 18 mai 2006 de avocatul
Constantin Scutelnic în interesele condamnatului
Guglea Igor Ion,
născut la 18 aprilie 1972, originar şi domiciliat în
or. Cahul, str. Ştefan cel Mare 37, ap. 27, studii
medii, temporar nu lucrează, căsătorit, cetăţean al
Republicii Moldova, anterior condamnat.
Asupra recursului în cauză în baza actelor din dosar, Colegiul penal,

CONSTATĂ:
1. Prin sentinţa Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din
18 mai 2006 Guglea Igor Ion a fost recunoscut vinovat şi condamnat:
- în baza art. 74 Cod penal (1961) la 10 ani închisoare;
- în baza art. 1161 alin. (2) Cod penal (1961) la 10 ani închisoare;
- în baza art. 125 alin. (4) Cod penal (1961) la 11 ani închisoare;
În conformitate cu prevederile art. 39 Cod penal (1961) pentru concurs de
infracţiuni, prin absorbirea pedepsei mai uşoare de pedeapsa mai gravă, i s-a
stabilit pedeapsa definitivă de 11 ani închisoare, cu ispăşirea pedepsei în
penitenciar de tip închis.
Prin aceeaşi sentinţă a fost condamnat şi Chiose Ştefan Pantelei, în privinţa
căruia hotărîrea nu este contestată.
2. Pentru a pronunţa sentinţa, instanţa de fond a stabilit că Chiose Ştefan şi
Guglea Igor, în perioada iunie-decembrie 1999, au participat activ în cadrul
bandei înarmate organizate, dislocate atît pe teritoriul Ucrainei cît şi al Republicii
Moldova şi au comis un şir de infracţiuni deosebit de grave.
Astfel, în mai 1999 Chiose Ştefan şi Guglea Igor, în urma înţelegerii
prealabile cu alţi membri ai bandei, au fost atraşi la luarea şi reţinerea în calitate
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de ostatec al cetăţeanului Ucrainei, directorul general al ÎMCC „Master”,
S. Ponomari, în scopul constrîngerii apropiaţilor şi colegilor ultimului de a plăti o
recompensă pentru eliberarea lui în mărime de 1,5 mln dolari SUA.
În scopul realizării planului întocmit de către căpeteniile bandei, Chiose
Şt., Guglea Ig. şi alţi copărtaşi au închiriat o casă de locuit în or. Odesa, str.
Dolgaia 81 „a” şi o casă în mun. Chişinău pe str. Milano 14, casa nr. 33, au
procurat arme de foc, două automobile VAZ – 31514 n/î O 56-58 OE şi VAZ- 2108
n/î 3 39-38 OA, mijloace de legătură mobilă. Tot ei au efectuat supravegerea
exterioară (filarea) lui S. Ponomari, stabilind intinerariile de deplasare, locurile
pe care le vizita, pentru organizarea răpirii acestuia.
În noaptea de 1 spre 2 iunie 1999, Chiose Şt. şi Guglea Ig., de comun acord
cu alte persoane, fiind înarmaţi şi aflîndu-se lîngă casa nr. 49 din str.
Academicescaia, or. Odesa, îmbrăcaţi în haine de camuflaj a miliţiei Ucrainei, au
oprit automobilul „Fiat Croma” condus de S. Ponomari şi, aplicînd forţa fizică
i-au scos din automobil, i-au încătuşat, le-au pus pe cap pungi de polietilenă şi
i-au dus în casa din str. Dolgaia 81 „A”, or. Odesa, unde, contrar voinţei lor, i-au
privat ilegal de libertate, reţinîndu-i ca ostatici.
În continuare inculpaţii, în comun acord cu ceilalţi membri ai bandei, prin
estorcare, cu aplicarea violenţei, ameninţîndu-i cu moartea, l-au impus pe
S. Ponomari să ceară de la rudele lui apropiate şi colaboratorii firmei „Master”
răscumpărarea din captivitate în mărime de 1,5 mln dolari SUA.
La mijlocul lunii iunie 1999 S. Ponomari a fost transferat în Republica
Moldova şi ţinut în captivitate pînă în luna decembrie 1999 în or. Chişinău, casa
nr. 33 din str. Milano, 14.
O. Leviţchi a fost eliberat din captivitate în iulie 1999, după ce banda a
primit o parte din suma cerută.
În perioada iulie-decembrie 1999 soţia lui S. Ponomari şi colaboratorii
firmei „Master” V. Trubov, A. Şamrai, Iu. Cruglîi, fiind ameninţaţi cu asasinarea
lui S. Ponomari şi a lui S. Liviţchii, au transmis lui Şt. Chiose, Ig. Guglea şi altor
membri ai bandei ca răscumpărare 1,5 mln dolari SUA, care la moment
constituiau 17122650 lei.
În decembrie 1999 Şt. Chiose, prin înţelegere prealabilă cu alţi trei membri
ai bandei, acţionînd în scop de profit pentru recompensa propusă, cu scopul
tăinuirii infracţiunilor de luare de ostatici, privare ilegală de libertate, şantaj, au
săvîrşit omorul lui S. Ponomari, ducîndu-l pe plantaţiile de vie ale gospodăriei
„Dealul Buiucanului” din împrejurimea or. Chişinău, unde Şt. Chiose a efectuat
cîteva împuşcături în S. Ponomari din pistolul „Macarov”, cauzîndu-i leziuni
corporale grave, periculoase pentru viaţă, în urma cărora S. Ponomari a decedat
pe loc.
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3. Împotriva hotărîrii menţionate a declarat recurs în anulare avocatul
Constantin Scutelnic, în interesele condamnatului Guglea Igor, care, invocînd
temeiul prevăzut de art. 427 alin. (1) pct. 13) Cod de procedură penală, că a
intervenit o lege penală mai favorabilă condamnatului, a solicitat casarea acesteia
în partea stabilirii pedepsei, rejudecarea cauzei şi adoptarea unei noi hotărîri prin
care să fie dispusă, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) Cod penal,
micşorarea pedepsei aplicate lui Guglea Igor pînă la limitele minime prevăzute
de legea penală nouă pentru infracţiunile incriminate şi care să nu depăşească 7
ani închisoare.
4. Examinînd în camera de consiliu, în baza materialelor din dosar,
admisibilitatea în principiu a recursului declarat, Colegiul penal al Curţii
Supreme de Justiţie consideră necesară dispunerea inadmisibilităţii acestuia din
următoarele considerente.
În conformitate cu art.432 alin.(2) pct.4 Cod de procedură penală, instanţa
de recurs decide inadmisibilitatea recursului în anulare declarat în cazul în care
se constată că acesta este vădit neîntemeiat.
În recursul în anulare declarat de avocatul Constantin Scutelnic în
interesele condamnatului Guglea Igor, acesta invocă faptul că prin Legea nr.277XVI din 18 decembrie 2008, pentru modificarea și completarea Codului penal al
Republicii Moldova, a apărut o situație favorabilă condamnatului, care
ameliorează situația acestuia, și, potrivit prevederilor art.10 alin.(1) Cod penal,
are efect retroactiv.
Colegiul penal reține că, potrivit hotărîrii judecătorești atacate, Guglea Igor
a fost condamnat pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de art. 74 Cod penal
(1961) la 10 ani închisoare, art. 1161 alin. (2) Cod penal (1961) la 10 ani închisoare
şi de art. 125 alin. (4) Cod penal (1961) la 11 ani închisoare, sancțiunea cărora, la
momentul condamnării, prevedea pedeapsa, pentru fiecare din faptele săvîrşite,
cu închisoare de la 10 la 25 de ani, cu sau fără confiscarea averii.
Potrivit modificărilor operate în Codul penal, inclusiv prin Legea nr.277XVI din 18 decembrie 2008, faptele săvîrșite de condamnatul Guglea Igor, la
moment, constituie infracţiunile prevăzute de art. 283, 280 alin. (3) şi 189 alin. (4)
Cod penal şi se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 de ani, de la 8 la 15 ani şi,
respectiv, de la 7 la 13 ani.
Art. 101 Cod penal, introdus prin Legea nr.277-XVI din 18.12.2008, prevede
că dacă după rămînerea definitivă a hotărîrii de condamnare şi pînă la
executarea completă a pedepsei privative de libertate, a intervenit o lege care
prevede pedeapsa cu un maxim mai mic, sancţiunea aplicată se reduce la acest
maxim dacă depăşeşte maximul prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea
săvîrşită.
Astfel, prin prisma art.101 Cod penal, pedeapsa aplicată condamnatului în
baza hotărîrii contestate nu depăşeşte maximul prevăzut de legea nouă pentru
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infracţiunile săvîrşite şi aceasta se încadrează în limitele prevăzute de normele
sus menţionate, de aceea temei care ar servi la reducerea pedepsei stabilite
lipseşte.
Reținînd aceste prevederi, Colegiul penal conchide că principiul
retroactivităţii legii penale nu se răsfrînge în privinţa condamnatului Guglea
Igor, pedeapsa stabilită acestuia fiind în limitele prevăzute de legea penală nouă.
Prin urmare, temeiuri de implicare în hotărîrea judecătorească atacată nu
există, de aceea recursul este neîntemeiat şi urmează a fi respins ca inadmisibil.
5. În conformitate cu articolul 456, 432 alin.(2) pct.4 Cod de procedură
penală, Colegiul penal

DECIDE:
Inadmisibilitatea recursului în anulare declarat de avocatul Constantin
Scutelnic în interesele condamnatului Guglea Igor Ion împotriva sentinţei
Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 18 mai 2006, ca fiind vădit
neîntemeiat.
Decizia este irevocabilă.

Preşedinte

Adam Olga

Judecători

Ghenadie Nicolaev
Mihail Macar
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