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S E N T I N Ţ Ă

În numele Legii

pe baza probelor administrate

în faza de urmărire penală

 

0 3  a p r i l i e  2 0 1 5

mun.Chişinău

Judecătoria Buiucani

Având în componenţa sa:

Preşedintele şedinţei, judecător Muruianu Maria

Grefier Andoni Vasile

Cu participarea:

procurorului           xxxxNUMExxxx

avocatului Cobzac Gheorghe

a  examinat  în  şedinţă  judiciară  publică,  cauza  penală
privind acuzarea lui,-

 
xxxxNUMExxxx ,  născu t  l a  
xxxxDATA_NASTERIIxxxx în 
Republica Moldova, or. Ialoveni, cu 
viza de reşedinţă în or. Ialoveni, str. 
Chilia xxx ,  de naţionalitate 
moldovean,  studi i  medi i  de 
spec ia l i ta te ,  ce l ibatar ,  l a



întreţinere un copil minor, posesor 
al  bulet inului  de  identitate 
provizoriu  cu  seria  şi  numărul 
BPxxxxx eliberat la 04.09.2014, cod 
personal: ,-

în săvârşirea infracţiunilor prevăzută de art. 361  alin. (2) lit. c)
Cod Penal.

Procedura de citare legală executată.

Procurorul s-a pronunţat asupra faptului că, în baza art.
3641  CPP,   inculpatul  să fie  recunoscut  vinovat  în  săvârşirea
infracţiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. c) Cod penal, şi în
baza acestei norme să i  se aplice o pedeapsă sub formă de 
închisoare  pe  un  termen  de  2  ani  și  6  luni,  cu  executarea
pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

      Avocatul a solicitat numirea în privința inculpatului
xxxxNUMExxxx a unei pedepse legale prevăzute nemijlocit de
norma penală incriminată cu amendă în mărime minimă, ținând
cont de faptul că dosarul a fost examinat în ordinea art. 3641 CPP.

      Inculpatul, regretând cele comise, a solicitat să-i fie
aplicată o pedeapsă sub formă de amendă în limitele minime.

       Pe rolul Judecătoriei  Buiucani, mun. Chişinău cauza
penală s-a înregistrat sub nr. 43314, la data de 24.12.2014.

A CONSTATAT:

Prin  sentinţa  Judecătoriei  Centru  mun.Chişinău   din
30.06.2004 modificată în baza Deciziei Curţii de Apel Chişinău nr.
Ia-559/2005 din 07.06.2005 cet. xxxxNUMExxxxa fost condamnat
la privaţiune de libertate pe un termen de 10 ani pentru săvârș
irea infracţiunii prevăzute la art. 195, alin. (2) Cod penal (f.d.
235-239, vol. I).

xxxxNUMExxxx, fiind anunţat în căutare generală în temeiul
dosarelor  de  căutare  2006/262  şi  2006420062  în  vederea
asigurării  executării  sentinţei de condamnare la privaţiune de
libertate pe un termen de 10 ani, adoptată în cadrul cauzelor
penale 2002421569 şi 2003010335, urmărind scopul eschivării



de  la  ispăşirea  pedepsei,  a  beneficiat  şi  a  utilizat  acte  de
identitate a cetăţeanului Republicii Moldova cu identitate falsă şi
anume cea de Ustinov Vlad Ivan.

Astfel, urmărind scopul perfectării unor acte de identitate
ale cetăţeanului Republicii Moldova cu o altă identitate în scopul
utilizării  acestora  în  interes  personal,  xxxxNUMExxxx  a
prezentat colaboratorilor Secţiei de Evidenţă şi Documentare a
Populaţiei  Comrat  a  ÎS  CRIS  „Registru,,  actele  de  identitate
falsificate  pe  numele  lui  Ustinov  Vlad  Ivan,  a.n.07.11.1982,
născut în Rusia Altai Biisk, cu viza de domiciliu în localitatea
Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia, şi anume: paşaportul de tip sovietic
cu seria şi numărul XXI-БM 509901 eliberat la 19.02.1999 de
SAI  Tiraspol,  actul  de  naştere  cu  numărul  551  eliberat  la
14.09.2012 de OSC Biisk Altai Rus şi certificatul de naştere cu
seria şi numărul IV-TO 313467 la 14.09.2012 de 551 OSC Biisk
Altai Rus.

În baza actelor de identitate false, la 14.09.2012 de către
colaboratorii Secţiei de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei
Comrat a ÎS „CRIS „Registru,, a fost perfectat şi eliberat lui
xxxxNUMExxxx  buletin  de  identitate  cu  seria  şi  numărul
A19104547 şi fişa de însoţire la buletinul de identitate cu seria
şi  numărul  RAAI  0622177,  la  24.09.2012  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
la  28.09.2012  buletin  de  identitate  cu  seria  şi  numărul
A19104758 şi fişa de însoţire la buletinul de identitate cu seria
şi numărul RAAI 0626433, la 27.02.2013 buletin de identitate cu
seria şi numărul A19106829 şi fişa de însoţire la buletinul de
identitate cu seria şi numărul RAAI 0741575, iar la 29.01.2014
de către colaboratorii  Secţiei  de Evidenţă şi  Documentare a
Populaţiei Chişinău Buiucani BÎT nr. 10, a ÎS CRIS „Registru,, a
fost  perfectată  şi  eliberată  fişa  de  însoţire  la  buletinul  de
identitate cu seria şi numărul RAAI 0756673, cu identitate falsă
- Ustinov Vlad Ivan a.n. 07.11.1982, născut în Rusia Altai Biisk.

În  acest  context,  a  fost  încălcată  procedura  legală
obligatorie,  prevăzută  prin  Decretul  Preşedintelui  Republicii
Moldova nr. 144 din 20 septembrie 1993 cu privire la crearea
Sistemului  naţional  de  paşapoarte  şi  Registrului  de  stat  al
populaţiei;  Hotărârii  Parlamentului  Republicii  Moldova  nr.
274-XIII din 09 noiembrie 1994 pentru punerea în aplicare a
Legii  privind  actele  de  identitate  din  sistemul  naţional  de
paşapoarte, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 376
din  06  iunie  1995  cu  privire  la  măsurile  suplimentare  de
realizare a sistemului naţional de paşapoarte privind aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de perfectare şi eliberare a
actelor de identitate ale Sistemului naţional de paşapoarte, fapt
ce  a  determinat  în  mod  ilegal  perfectarea  şi  eliberarea  pe



numele  lui  xxxxNUMExxxx  a  actelor  de  identitate  ale
cetăţeanului Republicii Moldova cu identitate falsă şi anume cea
de Ustinov Vlad Ivan cu domiciliu fals situat pe str. Voicov 99, s.
Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia.

Astfel, xxxxNUMExxxx, cunoscând cu certitudine că datele
prezentate de către el şi conţinute în documentele de identitate
oficiale perfectate pe numele lui Ustinov Vlad Ivan, care acordă
drepturi şi eliberează de obligaţii, suni false, a recepţionat de la
Secţia de Evidenţă şi  Documentare a Populaţiei  Comrat a ÎS
CRIS ,,Registru,, actele de identitate al cetăţeanului Republicii
Moldova - buletin de identitate cu seria şi numărul A19104547 şi
fişa de însoţire la buletinul de identitate cu seria şi  numărul
RAAI 0622177, paşaportul cetăţeanului Republicii  Moldova cu
seria  şi  numărul  B1407570,  buletin  de  identitate  cu  seria  şi
numărul A19104758 şi fişa de însoţire la buletinul de identitate
cu seria şi numărul RAAI 0626433, buletin de identitate cu seria
şi  numărul  A19106829  şi  fişa  de  însoţire  la  buletinul  de
identitate cu seria şi numărul RAAI 0741575, iar de la Secţia de
Evidenţă  şi  Documentare  a  Populaţiei  Chişinău  Buiucani  BÎT
nr.10,  a  ÎS  CRIS  „Registru,,  fişa  de  însoţire  la  buletinul  de
identitate  cu  seria  şi  numărul  RAAI  0756673 conţinând date
vădit false, în scopul utilizării acestora în interes personal.

Deţinând  documentele  oficiale  false  de  importanţă
deosebită, cunoscând cu certitudine despre faptul că actele în
cauză sunt nule de drept, xxxxNUMExxxx a folosit paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570
eliberat  la  24.09.2012  pe  numele  lui  Ustinov  Vlad  Ivan,  în
următoarele circumstanţe:

La  07.10.2012  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Chişinău-aeroport  în  direcţia  ieşire,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  17.11.2012  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Chişinău-aeroport  în  direcţia  ieşire,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  28.11.2012  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Criva-Mamalîga  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  06.12.2012  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Cahul-Oancea în direcţia ieşire, folosind paşaportul cetăţeanului
Republicii  Moldova cu seria şi  numărul  B1407570,  conţinând
date false.



La  08.12.2012  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Cahul-Oancea  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  04.01.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Criva-Mamalîga  în  direcţia  ieşire,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  14.01.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Criva-Mamalîga  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  03.04.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  26.04.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Criva-Mamalîga  în  direcţia  ieşire,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  01.05.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  21.06.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  14.08.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  27.08.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Tudora-Starokazacie  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  06.09.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-Albiţa în direcţia ieşire, folosind paşaportul cetăţeanului



Republicii  Moldova cu seria  şi  numărul  B1407570,  conţinând
date false.

La  27.09.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Aeroport
în direcţia intrare,  folosind paşaportul  cetăţeanului  Republicii
Moldova cu seria şi numărul B1407570, conţinând date false.

La  04.10.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Aeroport
în  direcţia  ieşire,  folosind  paşaportul  cetăţeanului  Republicii
Moldova cu seria şi numărul B1407570, conţinând date false.

La  08.10.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Aeroport
în direcţia intrare, folosind paşaportul cetăţeanului Republicii
Moldova cu seria şi numărul B1407570, conţinând date false.

La  16.10.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa în direcţia ieşire, folosind paşaportul cetăţeanului
Republicii  Moldova cu seria şi  numărul B1407570, conţinând
date false.

La  27.10.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  03.11.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa în direcţia ieşire, folosind paşaportul cetăţeanului
Republicii  Moldova cu seria şi  numărul B1407570, conţinând
date false.

La  21.11.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  26.11.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa în direcţia ieşire, folosind paşaportul cetăţeanului
Republicii  Moldova cu seria şi  numărul B1407570, conţinând
date false.

La  01.12.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Aeroport
în direcţia intrare, folosind paşaportul cetăţeanului Republicii
Moldova cu seria şi numărul B1407570, conţinând date false.

La  14.12.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.



La  03.01.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Aeroport
în  direcţia  ieşire,  folosind  paşaportul  cetăţeanului  Republicii
Moldova cu seria şi numărul B1407570, conţinând date false.

La  11.01.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Aeroport
în direcţia intrare, folosind paşaportul cetăţeanului Republicii
Moldova cu seria şi numărul B1407570, conţinând date false.

La  29.01.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Aeroport
în  direcţia  ieşire,  folosind  paşaportul  cetăţeanului  Republicii
Moldova cu seria şi numărul B1407570, conţinând date false.

La  05.02.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Aeroport
în direcţia intrare, folosind paşaportul cetăţeanului Republicii
Moldova cu seria şi numărul B1407570, conţinând date false.

La  08.02.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa în direcţia ieşire, folosind paşaportul cetăţeanului
Republicii  Moldova cu seria şi  numărul B1407570, conţinând
date false.

La  14.02.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  21.02.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa în direcţia ieşire, folosind paşaportul cetăţeanului
Republicii  Moldova cu seria şi  numărul B1407570, conţinând
date false.

La  06.03.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  10.03.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa în direcţia ieşire, folosind paşaportul cetăţeanului
Republicii  Moldova cu seria şi  numărul B1407570, conţinând
date false.

La  21.03.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Aeroport
în direcţia intrare, folosind paşaportul cetăţeanului Republicii
Moldova cu seria şi numărul B1407570, conţinând date false.

La  26.03.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Aeroport
în  direcţia  ieşire,  folosind  paşaportul  cetăţeanului  Republicii



Moldova cu seria şi numărul B1407570, conţinând date false.
La  30.03.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera

Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Aeroport
în direcţia intrare, folosind paşaportul cetăţeanului Republicii
Moldova cu seria şi numărul B1407570, conţinând date false.

La  07.04.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Aeroport
în  direcţia  ieşire,  folosind  paşaportul  cetăţeanului  Republicii
Moldova cu seria şi numărul B1407570, conţinând date false.

La  18.04.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  03.05.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei Aeroport
în  direcţia  ieşire,  folosind  paşaportul  cetăţeanului  Republicii
Moldova cu seria şi numărul B1407570, conţinând date false.

La  24.05.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  05.06.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa în direcţia ieşire, folosind paşaportul cetăţeanului
Republicii  Moldova cu seria şi  numărul B1407570, conţinând
date false.

La  03.07.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  07.07.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa în direcţia ieşire, folosind paşaportul cetăţeanului
Republicii  Moldova cu seria şi  numărul B1407570, conţinând
date false.

La  16.07.2014  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Leuşeni-albiţa  în  direcţia  intrare,  folosind  paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.

La  23.08.2013  xxxxNUMExxxx  a  traversat  frontiera
Republicii  Moldova  prin  punctul  de  trecere  a  frontierei
Palanca-Maiaki Udobnoe în direcţia ieşire, folosind paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1407570,
conţinând date false.



Continuându-şi  acţiunile  criminale,  xxxxNUMExxxx,  la
30.07.2014,  încercând  să  traverseze  frontiera  Republicii
Moldova folosind paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova cu
seria şi numărul B1407570 cu identitatea falsă, a fost stopat de
colaboratorii organelor de stat competente la punctul de trecere
a frontierei Leuşeni-Albiţa.

În şedinţa de judecată, inculpatul xxxxNUMExxxx până la
începerea  cercetării  judecătoreşti,  recunoscând  în  totalitate
faptele indicate în rechizitoriu, a recunoscut integral vinovăţia și
nu a solicitat administrarea de noi probe, totodată prin cerere
scrisă  autentică a solicitat  instanței  de judecată examinarea
cauzei penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire
penală, pe care le cunoaşte şi asupra cărora nu are obiecţii.

Avocatul Cobzac Gheorghe a susținut cererea înaintată de
inculpat,  declarând  instanței  de  judecată  că  consimțământul
inculpatului la întocmirea cererii nu a fost viciat.

ProcurorulxxxxNUMExxxx  a  declarat  că  careva
impedimente legale nu a constatat, motiv din care nu are obiecții
referitor  la  examinarea  cauzei  penale  pe  baza  probelor
administrate  în  faza  de  urmărire  penală.

            Constatând că probatoriul administrat în faza de
urmărire  penală  este  suficient  și  stabileşte  cert  că  anume
inculpatul xxxxNUMExxxx a săvârșit faptele lui incriminate, prin
încheierea judecătorească din  26.02.2015 a fost admisă cererea
inculpatului de judecare a cauzei în ordinea prevăzută de art.
3641 Cod de Procedură Penală, pe baza probelor administrate în
faza de urmărire penală.

            Fiind  audiat  în  şedinţa  de  judecată  inculpatul
xxxxNUMExxxx a recunoscut vina integral, s-a căit sincer în cele
comise, iar referitor la circumstanțele faptei a menționat că, în
vara  anului  2012,  aflându-se  în  Italia  a  accesat  site-ul
www.999.md,  a văzut că sunt persoane care oferă servicii de
perfectare a actelor RM, unde erau indicate și câteva numere de
telefoane. A telefonat şi la întrebările adresate i-au spus că nu se
ocupă cu aşa ceva, însă ulterior cineva din cei pe care el i-a
contactat,  l-au  telefonat  şi  i-au  spus  că  există  o  astfel  de
posibilitate, a venit în RM, în faţa Academiei de Studii Economice
situată vis-a-vis de Curtea Supremă de Justiţiei, s-a întâlnit cu o
persoana care s-a prezentat cu numele Valeriu, i-a explicat care
este  situaţia  și  cât  costă  prestarea  acestui  serviciu,
comunicându-i să-i dea 2 fotografii şi îi va elibera paşaport de
călătorie străin. Apoi, după o săptămână s-au întâlnit din nou, i-a

http://www.999.md


dat 2 fotografii, iar acesta i-a eliberat un set de acte şi anume
paşaport rusesc şi alte acte pe numele Ustinov Vlad Ion, iar pe
locul unde se aplică fotografia era aplicată poza sa, după care i-a
spus  că  acesta  este  tot  pachetul  de  acte  şi  este  necesar  să
meargă  la  Comrat,  la  serviciu  de  documentaţie  a  populaţiei,
explicându-i la care ghişeu să meargă şi să comunice că este
cetăţean al Federaţiei Ruse şi s-a transferat cu traiul în RM, în
pachetul de acte fiind indicată viza de domiciliu. Apoi a mers la
secţia de paşapoarte din Comrat a depus actele, iar doamna care
a  primit  actele  l-a  întrebat  de  ce  aşa  târziu  s-a  prezentat,
deoarece are viză de reşedinţă de aproximativ 10 ani de zile, și a
depus actele pentru a-i fi eliberat buletin de identitate în decurs
de  5  zile,  după  care  când  am  mers  să  ridice  buletinul  de
identitate a depus actele pentru perfectarea paşaportului străin
de  călătorie,  iar  cu  acesta  și  cu  numele  lui  Ustinov  Vlad  a
călătorit din anul 2012 până când am fost reţinut, traversând
hotarele ţării prin diferite posturi vamale, inclusiv  Aeroport şi 
Leuşeni.

            Pe lîngă faptul  că,  inculpatul  xxxxNUMExxxx a
recunoscut integral vinovăţia în comiterea infracţiunii descrise
supra,  prevăzute  de  art.  361  alin.  (2)  lit.  c)  Cod  penal,
culpabilitatea lui mai este dovedită şi prin probele administrate
în cadrul urmăririi penale, după cum urmează:

- Procesul-verbal privind consemnarea măsurilor speciale de
investigaţii  din  25.08.2014,  conținutul  căruia  reflectă  mersul
efectuării  măsurii  speciale  de  investigaţii  de  colectare  a
informaţiilor privind stabilirea identităţii reale a persoanei ce se
pretinde drept  Ustinov  Vlad şi  a  beneficiat  în  acest  sens  de
documentele cetăţeanului RM. Astfel s-a stabilit că la data de
30.07.2014,  la  momentul  controlului,  poliţiştii  de frontieră au
obţinut  de  la  cet.  Ustinov  Vlad  Ivan  paşaportul  biometric  al
cetăţeanului Republicii  Moldova B1407570 eliberat pe numele
său  la  data  de  24.09.2012,  certificatul  de  înmatriculare  a
autoturismului  de  model  BMW  320d,  cu  numerele  de
înmatriculare  D  XA7425,  cod  wimWBAUZl  1000A907370  şi
procura de împuternicire a exploatării autoturismului menţionat
din numele proprietarului Bodrug Genadiy Ivanovich, născut la
data de 20.03.1975. Totodată, s-a stabilit că cet. Ustinov Vlad
Ivan era însoţit  de către cet.  Calinicenco Anastasia Vladislav,
născută la data de 08.07.1989, locuitoare a oraşului Chişinău, str.
Cahul 31, apartamentul nr.21. Ulterior, s-a stabilit că Ustinov
Vlad Ivan, identificat prin paşaportul biometric al cetăţeanului



Republicii Moldova B1407570 eliberat la data de 24.09.2012, de
fapt nu este o identitate reală. Datele de identitate ale acestei
persoane  sunt  xxxxNUMExxxx ,  născut  la  da la  de
xxxxDATA_NASTERIIxxxx în localitatea Ialoveni. Documentarea
acestei  persoane cu date denaturate s-a  efectuat  din  motivul
existenţei  mai  multor  dosare  penale,  dosare  de  căutare  în
privinţa acestuia, precum şi sentinţei definitive de condamnare
la  10  ani  privaţiune  de  libertate.  Astfel,  xxxxNUMExxxx  s-a
documentat  şi  utilizează  datele  Ustinov  Vlad  Ivan  cu  scopul
eschivării  de  la  răspundere  penală  şi  ascunderea  de  către
organele de drept. xxxxNUMExxxx, are un copil minor Pînzari
Iana. născută la 26.09.2008, mama căreia este Turcanu Svetlana
Ion,  născută  la  data  de  11.11,1982,  în  Chişinău,  adresa  de
domiciliu actuală a căreia este or. Chişinău str. Ion Creangă 82/2
apartamentul 12. Legătura dintre xxxxNUMExxxx (care dispune
de acte de identitate  şi  pe numele lui  Ustinov Vlad Ivan),  Ț
urcanu Svetlana Ion şi copilul minor al acestuia Pînzari Iana a
fost  documentată  prin  stocarea  în  bazele  de  date  „Acces,,  a
datelor de identitate comune, sancţionarea contravenţională a lui
Ustinov Vlad Ivan cu autoturismele înregistrate după Țurcanu
Svetlana  Ion,  precum  şi  datele  stocate  privind  traversarea
frontierei de stat. Totodată, s-a stabilit că imobilul or. Chişinău
str. Ion Creangă 82/2 apartamentul 12, unde î-şi are înregistrat
domiciliul Țurcanu Svetlana Ion din data de 03.11.2012 (peste
două luni din data documentării lui Ustinov Vlad Ivan) este de
fapt proprietatea lui Sanduţa Lidia Nicolae, născută la data de
26.03.1970.  Conform  dalelor,  ultima  activează  în  calitate  de
inspector  la  Secţia  evidenţă  şi  documentarea  populaţiei  sec.
Buiucani. Ustinov Vlad Ivan iniţial a fost înregistrat cu domiciliu
pe str. Voicov 99, localitatea Cioc Maidan, UTA Găgăuzia (aşa
adresă  de  fapt  nici  nu  există  în  realitate),  iar  din  data  de
25.01.2014 s-a înregistrat cu domiciliu pe adresa or. Chişinău,
str.  Alba  Iulia  5/1,  apartamentul  100,  imobil  care  se  află  în
apropierea casei unde locuieşte cet. Sanduţa Lidia. Astfel, s-a
stabilit  că  xxxxNUMExxxx  este  feciorul  lui  Pînzari  Gheorghe
Vasile,  născut  la  data  de  08.04.1958,  şi  a  lui  Pînzari  Nina
Alexandru, născută la data de 19.05.1959. Ambii părinţi î-şi au
înregistrat domiciliu pe adresa or. Ialoveni, str. Chilia 13, însă
conform  datelor  „Cadastru,,  nu  au  înregistrat  cu  drept  de
proprietate  nici  un  imobil.  Totodată,  s-a  constatat  că  Grosu
Victoria Gheorghe, născută la data de 17.11.1983, este fiica lui
Pînzari Gheorghe Vasile şi Pînzari Nina Alexandru, şi respectiv,
sora lui xxxxNUMExxxx (f.d. 60-61, vol. I).



- Declaraţiile martorului Lambos Constantin care a declarat
că  activează  în  funcţia  de  inspector  al  Secţiei  Control  de
Frontieră  a  Secţiei  Poliţie  Frontieră  Leuşeni  2  începând  cu
20.08.2013. La 30 iulie 2014 la ora 17:40 la punctul de trecere
Leuşeni 2, s-a prezentat persoana cu documente de identitate pe
numele Ustinov Vlad Ivan şi anume a paşaportului lui Ustinov
Vlad Ivan şi documentele de proprietate, procura şi poliţa de
asigurare pentru autoturismul de model BMW 320d cu numerele
de  înmatriculare  DXA7425.  Actele  au  fost  preluate  de  către
Inspectorul Olga Calancea, care după implementarea în baza de
date i-a comunicat că persoana dată are consemn nominal de
control de nivelul 2 al documentelor şi i-a transmis toate actele.
A  luat  imediat  legătura  cu  Unitatea  de  gardă  a  Poliţiei  de
Frontieră cu sediul pe str. Petricani 19, mun. Chişinău şi a primit
indicaţia de a verifica documentele pentru urme de fals şi să
efectueze controlul bagajelor şi mijlocului de transport.

S-a deplasat către autoturismul de model BMW 320d, n/î
DXA7425 în habitaclul căruia se afla cet. Ustinov Vlad Ivan şi
cet. Calinicenco Anastasia Vladislav, născută la 08.07.1989. I-a
adus  la  cunoştinţă  lui  Ustinov  Vlad,  în  limba  română,  că
urmează  să  efectueze  controlul  mijlocului  de  transport  şi  a
documentelor. El 1-a întrebat în limba română de ce durează
aşa de mult procedurile de control, la care i-a spus că are loc
verificarea documentelor.

După aceasta a revenit la linia de control unde a reluat
legătura cu Unitatea de Gardă şi le-a comunicat că a verificat
documentele şi mijlocul de transport, însă nu a depistat careva
obiecte interzise sau documente false, la care aceştia i-au spus
să aştepte decizia  în  privinţa persoanei  și  în  cca 10 minute
persoana de la Unitatea de Gardă pe nume Starîş, i-a comunicat
că persoana urmează a fi reţinută. Astfel a mers la autoturismul
lui Ustinov Vlad şi i-a cerut să parcheze autoturismul de la linia
de  control  pentru  a  nu  împiedica  fluxul  de  călători  şi  i-a
comunicat lui Ustinov Vlad să aştepte la faţa locului pentru că în
scurt timp se vor apropia colaboratorii organelor de drept al
Centrului Naţional Anticorupţie, la care acesta nu a obiectat, nu
a dat  dovadă de vre-un comportament  suspect,  cerând doar
permisiunea ca însoţitoarea sa Calinicenco Anastasia Vladislav
să-i fie permisă întoarcerea în Republica Moldova, fapt acceptat.
Între timp a avut necesitatea de a se deplasa pentru scurt timp
în biroul de serviciu, după ce la revenire a constat că persoana
Ustinov Vlad a fugit  de pe teritoriul  punctului  de control  la
frontieră.  Vizualizînd  înregistrările  de  pe  camerele  de



supraveghere a constatat că Ustinov Vlad a fugit, sărind gardul
de  plasă  de  sârmă  pe  la  Blocul  Biroului  Vamal  în  preajma
WC-ului, teritoriu ce aparţine Republicii Moldova (f.d. 71-72, vol
I).

-   Procesul-verbal de ridicare din 30.07.2014 (întocmit în
temeiul Ordonanţei din aceiaşi dată) prin care au fost ridicate
documentele şi corpurile delicte - Paşaport al RM cu atributele
de identificare B1407570 eliberat la 24.09.2012 pe numele lui
Ustinov Vlad Ivan (f.d. 76-77, vol. I);

-   Procesul verbal de cercetare la faţa locului a setului de
documente ridicat de la
SEDP Contrat din 04.09.2014 şi anume a formularelor aferente
documentării lui Ustinov
Vlad,  precum şi  a  bazei  de date a IS CRIS „Registru,,.  Prin
examinare s-a cercetat Formularul de tip CA nr. 001913002652
din 27.02.2013 care conţine fotografia  facială  a  cet.  Ustinov
Vlad  Ivan  pentru  perfectarea  şi  eliberarea  buletinului  de
identitate în caz de pierdere pe numele lui Ustinov Vlad Ivan şi
Declaraţia de pierdere a buletinului de identitate nr. 86/673 din
27.02.2013  prin  care  pretinsul  cet.  Ustinov  Vlad  declară
pierderea buletinului de identitate a RM Seria A, nr. 19104758
eliberat la 28.09.2012 de SEDP Comrat. În această declaraţie
persoana pretinsă drept Ustinov Vlad declară că locuieşte pe
adresa Voicov 99, s. Cioc-Maidan, r-ul Comrat declară pierderea
şi  cere  eliberarea  buletinului  de  identitate  nou.  În  prezenta
declaraţie, pretinsul Ustinov Vlad declară pe proprie răspundere
că datele consemnate în declaraţie şi Extrasul din registrul de
stat al populaţiei privind identitatea sunt reale şi cunoaşte că
nedeclararea  corespunzătoare  a  adevărului  constituie
infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal.
La setul de documente este anexată recipisa nr. 001913002652
de primire  de  către  Ustinov  Vlad a  buletinului  de  identitate
seria/nr. Al9106829 şi a fişei de însoţire seria/nr. RAA10741575.
De asemenea în  urma accesării  portalului  informatizat  al  ÎS
„Registru,, a datelor de identificare ale cet. Ustinov Vlad Ivan.
născut  la  07.11.1982  şi  ale  lui  xxxxNUMExxxx,  născut  la
xxxxDATA_NASTERIIxxxx  s-a  constat  că  imaginile  faciale  ale
persoanelor  accesate  coincid.  De  menţionat  că  actele  de
identitate  ale  cet.  xxxxNUMExxxx  au  statut  de  documente
expirate.  În  rubricile  Acte  prezentate  nu  există  careva  date
privind schimbul de identitate din Pînzaru în Ustinov şi a altor
date cu privire la părinţi, locul şi data naşterii (f.d. 22, vol. I);

-  Procesul-verbal de cercetare la faţa locului a bazei de date



a ÎS CRIS
„Registru,,  din  15.12.2014  care  conţine  informaţia  privind
traversarea  frontierei  de
către cet. xxxxNUMExxxx în temeiul paşaportului naţional pe
numele de Ustinov
Vlad cu datele de identificare Bl407570 (f.d. 79-80, vol. I);

-    Procesul-verbal  de  cercetare  la  faţa  locului  a  setului  de
documente  ridicat  de  la  str,  Puşkin,  42,  din  05.09.2014  a  actelor
care  au  stat  la  baza  eliberării  permisului  de  conducere  pentru
categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE pe numele lui Ustinov Vlad Ivan,
născut la data de 07.11.1982 (f.d. 59, vol. I);

-    Procesul-verbal  de  reţinere  din  31.08.2014  a  cet.
xxxxNUMExxxx prin care au fost ridicate permis de conducere
nr.  139401519  din  02.07.2013  pe  numele  lui  Ustinov  Vlad
născut  la  07.11.1982;  cârd bancar  emis  de  Mobiasbanca nr.
5182741291521191 pe numele lui Ustinov Vlad (f.d. 3-4, vol. II);

-   Scrisoarea  Centrului  Naţional  Anticorupţie  nr.
03/37-2014970144 din 01.10.2014 în
adresa  Secţiei  administrativ-militare  Ialoveni  şi  documentele
parvenite,  prin  care  se
confirmă  luarea  la  evidenţă  militară  a  numitului  Pînzari
xxxxNUMExxxx (f.d. 217-219, vol I).

-   Scrisoarea  Centrului  Naţional  Anticorupţie  nr.
03/37-2014970144 din 01.10.2014 în
adresa Oficiul Stării civile Ialoveni şi răspunsul OSC Ialoveni cu
nr. 2747 din
01.10.2014 prin care organul de urmărire penală a fost informai
că în registrele de stare
civilă a OSC Ialoveni  există menţiunea privind eliberarea acte de
stare civilă pe numele lui
xxxxNUMExxxx şi anume a Certificatului de naştere VI-БM 446539
eliberat la
14.01.1981  de  OSC  Ialoveni  şi  duplicatul  NA-V  0330785  din
04.09.2002. Certificat de
schimbare a numelui nu a fost eliberat (f.d. 220-221, vol. I);

-   Cererea din 09.09.2014 adresată de reţinutul în Izolatorul
de  Urmărire  penală  a  CNA  semnată  xxxxNUMExxxx   
ProcuroruluixxxxNUMExxxx  Busuioc  (f.d.  27,  vol.  II);

-    Cererea din 19.09.2014 adresată de către cet. Ţurcanu
Svetlana Procurorului
xxxxNUMExxxx  Busuioc  privind  permisiunea  întrevederii  cu
reţinutul în Izolatorul de
Urmărire penală a CNA, xxxxNUMExxxx, menţionând că este



concubina acestuia şi
împreună au un copil minor (f.d. 28, vol. II);

-   Cererea din 29.09.2014 adresată de reţinutul în Izolatorul
de  Urmărire  penală  a  CNA,  semnată  xxxxNUMExxxx
ProcuroruluixxxxNUMExxxx Busuioc privind permiterea
întrevederii cu soția acestuia Ţurcanu Svetlana (f.d. 29, vol. II);

-    Scrisoarea  Centrului  Naţional  Anticorupţie  nr.
03/37-3330 din 18.08.2014 în adresa Centrului  de Cooperare
Poliţienească Internaţională şi  Răspunsul nr.  34/33-9194 din 
29.08.2014  a  Centrului  de  Cooperare   Poliţieneasca  
Internaţională  care  referitor  la  cet.  xxxxNUMExxxx,  a.n.
xxxxDATA_NASTERIIxxxx, a comunicat că la data de 08.10.2012
persoana respectivă a fost orientată în căutare internaţională pe
canalele Interpol în vederea arestării şi extrădării la solicitarea
Inspectoratului de Poliție Botanica, municipiul Chişinău, pentru
comiterea infracţiunii prevăzute de art.195, al.2.Cod Penal RM.
Totodată, figurantul este căutat la nivel internaţional de către
BNC Interpol Bucureşti/România, pentru comiterea infracţiunii
prevăzute de art. 228 şi art. 229, (răpirea mijlocului de transport)
Cod  Penal  al  României,  art.85  (conducerea  mijlocului  de
transport  cu  numere  de  înmatriculare  false)  al  ordonanţei
urgente guvernamentale româneşti. xxxxNUMExxxx figurează în
Sistemul Informaţional Schengen (SID: IRMPQ5IEI3669900001),
fiind inclus în baza de date de către autorităţile italiene. Prin
aceasta, cet. xxxxNUMExxxx îi este interzis să intre pe teritoriul
ţărilor Schengen (f.d. 222-223, vol. I).

-   Decizia  Curţii  de  Apel  Chişinău  nr.  Ia-559/2005  din
07.06.2005 de condamnare a cet. xxxxNUMExxxx la privaţiune
de  libertate  pe  un  termen  de  10  ani  pentru  săvârșirea
infracţiunii  prevăzute  la  art.  195,  alin.  (2)  Cod  penal  (f.d.
235-239, vol. I).

Prin  urmare,  în  rezultatul  examinării  tuturor  probelor
acumulate în cadrul urmăririi penale, în conformitate cu legea,
în mod obiectiv, din punct de vedere a pertinenţei, concludenţii,
utilităţii şi veridicităţii probelor, precum şi din punct de vedere a
coroborării lor, astfel încât nici o probă să nu posede putere
probantă dinainte stabilită, instanţa încadrează juridic acţiunile
inculpatului xxxxNUMExxxx în baza  art. 361 alin. (2), lit. c) Cod
Penal,  după  semnele  calificative  –  deținerea  şi  folosirea
documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează
de obligaţii, săvârşite referitor la un document de importanţă
deosebită.



       Circumstanţe care ar conduce la încetarea procesului
penal instanţa de judecată nu a stabilit.

La stabilirea pedepsei instanţa, în conformitate cu art.61,
art.75 Cod Penal, ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârşite,
de  motivul  acesteia,  de  persoana  celui  vinovat,  de
circumstanţele  cauzei  care  atenuează  ori  agravează
răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi
reeducării  vinovatului,  precum  şi  de  condiţiile  de  viaţă  ale
familiei acestuia.

Astfel, inculpatul xxxxNUMExxxx a recunoscut integral vina
şi a regretat cele comise, a consimţit examinarea cauzei conform
art.3641 Cod de procedură penală, are un copil minor la întreț
inere  circumstanţe  care  conform  art.76  Cod  Penal  sunt
apreciate  de  instanţa  ca  atenuante.

Totodată, instanţa de judecată atestă că prin decizia Curţii
de Apel Chişinău nr. Ia-559/2005 din 07.06.2005 (f.d. 235-239,
vol. I), inculpatul xxxxNUMExxxx  a fost recunoscut vinovat de
comiterea infracțiunii prevăzute la art. 195 alin. (2) Cod Penal,
fiindu-i  numită  o  pedeapsă  sub  formă  de  închisoare  pe  un
termen de 10 ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip
închis.

xxxxNUMExxxx  a  executat  parţial  decizia  Curţii  de  Apel
Chişinău nr.  Ia-559/2005 din 07.06.2005,  prin  decizie  fiindu-i
redus  termenul  deţinerii  preventive  din  30.07.2003  pînă
30.06.2004  şi  fiind  reţinut  conform  procesului-verbal  din
31.08.2014 ora 20:10 (f.d.3-5 V.II), astfel,  la ziua pronunţării
prezentei sentinţe partea neexecutată a pedepsei penale în baza
deciziei menţionate constituie 8 ani 6 luni.

Prin urmare,  inculpatul xxxxNUMExxxx la data săvârşirii
infracţiunii prevăzute de art. 361 alin. (2) lit. c) Cod Penal, avea
antecedente penale nestinse, ceea ce constituie stare de recidivă.

Conform art. 34 alin. (1) Cod Penal, se consideră recidivă
comiterea cu intenţie a uneia sau mai multor infracţiuni de o
persoană cu antecedente penale pentru o infracţiune săvîrşită cu
intenţie.

În acest sens, instanţa reţine că, antecedentele penale ale
inculpatului xxxxNUMExxxx nu rezultă din situaţiile prevăzute la
art. 34 alin. (5) Cod Penal.

Sancţiunea art.361 alin.(2) lit c) Cod Penal prevede pedepse



sub  formă  de  amendă,  munca  neremunerată  în  folosul
comunităţii  sau  pedeapsa  închisorii.

Deliberând asupra felului  pedepsei  care urmează să-i  fie
aplicată inculpatului,  ţinând cont de circumstanţele cauzei,  în
special  de  faptul  că  acesta  a  premeditat,  cu  scopul  de  a
obstrucţiona  justiţia  şi  a  se  eschiva  de  la  executarea  unei
pedepse penale irevocabile a comis o altă infracţiune, iar aceasta
situaţie denotă că xxxxNUMExxxx nu a stat pe calea corectării şi
reeducării şi, prin urmare, pentru corectarea acestuia se impune
numirea pedepsei privative de libertate şi  consideră imposibil
aplicarea pedepselor de alternativă stabilite de legea penală.

În conformitate cu art. 70 alin. (2) Cod Penal, închisoarea se
stabileşte pe un termen de la 3 luni la 20 de ani.

În virtutea celor relatate, instanţa consideră că inculpatului
urmează a-i fi fixată pedeapsa închisorii pe termen de 2 ani.

Rezumând  cele  expuse,  instanţa  consideră  că  pentru
corectarea şi  reeducarea inculpatului  xxxxNUMExxxx acestuia
urmează a-i fi aplicată pedeapsă penală în limitele prevăzute de
sancțiunea art. 361 alin. (2) lit. c) Cod Penal.

În  temeiul  art.85  Cod  Penal  este  prevăzută  aplicarea
pedepsei  în  cazul  unui  cumul  de  sentinţe  şi  anume:

(1) Dacă,  după  pronunţarea  sentinţei,  dar  înainte  de
executarea completă a pedepsei, condamnatul a săvîrşit o nouă
infracţiune, instanţa de judecată adaugă, în întregime sau parţial,
la pedeapsa aplicată prin noua sentinţă partea neexecutată a
pedepsei stabilite de sentinţa anterioară. În acest caz, pedeapsa
definitivă nu poate depăşi termenul de 30 de ani de închisoare,
iar în privinţa persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani –
termenul de 15 ani.

(2) Cumularea  pedepselor  complementare  în  cazul  unui
cumul de sentinţe se efectuează în condiţiile art.84 alin.(2).

(3) Pedeapsa  definitivă  în  cazul  unui  cumul  de  sentinţe
trebuie să fie mai mare decît pedeapsa stabilită pentru săvîrşirea
unei  noi  infracţiuni  şi  decît  partea  neexecutată  a  pedepsei
pronunţate prin sentinţa anterioară a instanţei de judecată.

(4) La cumularea pedepselor,  dacă prin una din sentinţe
este stabilită pedeapsa detenţiunii pe viaţă, pedeapsa definitivă



va fi detenţiunea pe viaţă.

În  speţă  sunt  aplicabile  prevederile  art.  85  alin.(1)  Cod
Penal.

Prin urmare, instanţa consideră necesar de a adăuga parţial
la  pedeapsa  aplicată  prin  prezenta  sentinţă,  pedeapsa  cu
închisoare neexecutată de 8 ani şi 6 luni aplicată prin Decizia
Curţii  de  Apel  Chişinău  nr.  Ia-559/2005  din  07.06.2005,
stabilindu-i  definitiv  pedeapsa  de  10  ani.

În temeiul art. 72 alin. (4) Cod Penal, în penitenciare de tip
închis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare
pentru infracţiuni  deosebit  de  grave şi  excepţional  de  grave,
precum şi persoanele care au săvârşit infracţiuni ce constituie
recidivă  şi  ţinînd  cont  de  tipul  penitenciarului  determinat
inculpatului  prin  Decizia  Curţii  de  Apel  nr.  Ia-559/2005  din
07.06.2005, xxxxNUMExxxx va executa pedeapsa în penitenciar
de tip închis.

Totodată,  instanța  de  judecată  constată  că  pedeapsa
individualizată inculpatului,  răspunde atât  principiului  proporț
ionalității, cât și scopului prevăzut în art. 61 alin. (2) Cod Penal,
restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum
şi  prevenirea  săvârşirii  de  noi  infracţiuni  atât  din  partea
condamnaţilor,  cât  şi  a  altor  persoane.

Acţiune civilă nu a fost înaintată.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 34, 70, 72, 85,
361  alin.  (2)  lit.  e)  Cod Penal,  art.  3641,  382,  384-385,  389,
392-395 Cod de Procedură Penală, instanţa de judecată, -

C O N D A M N Ă :

A - l  r e c u n o a ş t e  p e  x x x x N U M E x x x x ,  a . n .
xxxxDATA_NASTERIIxxxx,  vinovat  în  săvârşirea  infracţiunii
prevăzute  de  art.  361  alin.  (2)  lit.  c)  Cod  Penal.

De a stabili inculpatului xxxxNUMExxxx, în baza art. 361
alin. (2) lit. c) Cod Penal, în conformitate art.3641 alin.(8) CPP,
pedeapsa penală sub formă de  închisoare pe un termen de 2 (doi)
ani, cu executarea acesteia în penitenciar de tip închis.



În conformitate cu art.  85 alin.(1) Cod Penal,  a adăuga
parţial, prin cumul de sentinţe, lui xxxxNUMExxxx, la pedeapsa
numită prin prezenta sentinţă, pedeapsa neexecutată de 8 ani şi
6 luni privaţiune de libertate, fixată prin decizia Curţii de Apel
Chişinău nr. Ia-559/2005 din 07.06.2005, stabilindu-i pedeapsa
definitivă de 10 (zece) ani închisoare, cu executarea acesteia în
penitenciar de tip închis.

Termenul ispăşirii pedepsei lui xxxxNUMExxxx de calculat
începând cu data pronunţării prezentei sentinţe 03.04.2015.

Se aplică lui xxxxNUMExxxx măsura prevenită – arestul
preventiv.

Corpurile  delicte:  paşaport  al   RM  cu  atributele   de
identificare  B1407570  eliberat   la  24.09.2012  pe  numele  lui
Ustinov  Vlad  Ivan;  permis  de  conducere  nr.  139401519  din
02.07.2013 pe numele lui  Ustinov Vlad născut la 07.11.1982;
card bancar emis de Mobiasbanca nr.  5182741291521191 pe
numele lui Ustinov Vlad; copia Buletinului de identitate seria/nr.
A19104574  din  14.09.2012  eliberat  de  SEDP  Comrat;  copia
Buletinului  de  identitate  seria/nr.  A19106829  din  27.02.2013
eliberat  de  SEDP  Comrat,  precum  şi  copia  permisului  de
conducere  nr.  139400494  eliberat  la  27.02.2013;  setul  de
documente  care  au  stat  la  baza  eliberării  permisului  de
conducere pentru categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE pe numele
lui  Ustinov Vlad Ivan,  născut  la  data de 07.11.1982,  ridicate
conform procesului-verbal de ridicare din 31.07.2014 şi, care se
păstrează la Procuratura Anticorupţie , de nimicit după intrarea
sentinţei în vigoare.

Corpul delict - mijlocul de transport de model BMW 320d
(înregistrat  pe  numele  lui  Bodrug  Genadiy  10.04.1972),  cu
numerele  de  înmatriculare  DXA7425  aflat  la  păstrare  pe
teritoriul  organului  de  urmărire  penală,   utilizat  de
xxxxNUMExxxx  reţinut  la  momentul  traversării  frontierei  la
30.07.2014, de restituit proprietarului.

        Sentinţa este cu drept de atac în Curtea de Apel Chişinău
în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Buiucani, mun.
Chişinău.



Preşedintele şedinţei,

Judecă to r 
Muruianu Maria


