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ProcuroruluixxxxNUMExxxx Busuioc
AvocatuluixxxxNUMExxxx Sicinski
a examinat în şedinţă publică cauza penală privind învinuirea lui,
xxxxNUMExxxx, născut la xxxxDATA_NASTERIIxxxx
în Rusia, Moscova Perovo, de naţionalitate rusă,
cetăţean al Ucrainei studii superioare, căsătorit, un
copil minor la întreţinere, fără antecedente penale,
locuieşte: Ucraina, or. Odessa, str. Şmidta 19, ap. 13,
în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 361 alin.(2) lit. c) Cod penal al Republicii
Moldova.

Procedura de citare legală executată.
Procurorul s-a pronunţat asupra faptului că, inculpatul să fie recunoscut vinovat în
săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 361 alin.(2) lit. c) Cod Penal al RM şi luând în
consideraţie prevederile art. 3641 alin. (8) cod de procedură penală, numindu-i pedeapsa sub
forma de amendă în mărime de 450 unităţi convenţionale în sumă de 9000 (nouă mii) lei MD.
Corpurile delicate-buletinul de identitate a cetățeanului RM cu atributele de identificare B
19001651 eliberat la 05.06.2013 şi fişa de însoţire seria/nr. RABA 0067687, eliberate pe numele
lui xxxxNUMExxxx, de supus nimicirii după intrarea în vigoare a sentinţei. Obligarea

inculpatului de a achita cheltuielile judiciare în sumă de 2436 lei la contul Centrului Naţional
Anticorupţie. Încetarea de drept a măsurii preventive aplicate lui xxxxNUMExxxx prin
încheierea Judecătoriei Buiucani din 27.01.2015, liberarea provizorie pe cauţiune, cu restituirea
cauţiunii în sumă de 100 000 lei, bani depuşi la contul Procuraturii Generale în temeiul
ordinului de încasarea nr. 40 din 30.01.2015.
Avocatul a pledat pentru recunoaşterea inculpatului xxxxNUMExxxx vinovat în săvârşirea
infracţiunii prevăzute de 361 alin.(2) lit. c) Cod Penal al RM prin folosirea documentelor de
importanţă deosebită-paşaportul cetăţeanului RM şi buletinul de identitate. Atragerea
inculpatului xxxxNUMExxxx la răspunderea penală pentru infracţiunea săvârşită cu aplicarea
acestuia pedepsei în forma de amendă în mărime de 200 u.c. Ţinînd cont de faptul că lipsesc
orice temeiuri prevăzute de art. 194 alin.(4) CPP şi în baza art. 194 alin. (2) pct. 4) CPP, a
solicitat revocarea măsurii preventive în chip de liberarea provizorie pe cauţiune în sumă de
100 000 lei şi emiterea hotărîrii privind restituirea cet. xxxxNUMExxxx cauţiunii în sumă de
5000 u.c sau 100 000 lei.
Inculpatul s-a căit sincer de cele întîmplate, susţinînd cele declarate de avocatul său.
Pe rolul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău cauza penală s-a înregistrat sub nr. 10939
la 30 martie 2015.

a c o n s t a t a t:
xxxxNUMExxxx a comis deţinerea şi folosirea documentelor oficiale false, care acordă
drepturi sau eliberează de obligaţii, săvârşite referitor la un document de importanţă deosebită,
în următoarele circumstanţe:
Astfel acesta, fiind cetăţean străin, deţinând cetăţenia Ucrainei, urmărind scopul obţinerii
unui document de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, în perioada lunii iunie 2013,
cunoscând cu certitudine că nu dispune de dreptul de a deţine documente de identitate ale
cetăţeanului Republicii Moldova, nedeţinând cetăţenia Republicii Moldova, la momentul
întocmirii cererii-chestionar de tip «CA» şi «PA» al Secţiei de Evidenţă şi Documentare a
Populaţiei Comrat a ÎS "CRIS Registru", cu bună-ştiinţă şi sub proprie răspundere a declarat
apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova şi o adresă de domiciliu fictivă în Republica
Moldova, or.Comrat, str.Ostrovschi, 36, în vederea corespunderii criteriilor pentru acordarea
cetăţeniei Republicii Moldova prevăzute la art.12 (2), 33, 36 din Legea cetăţeniei Republicii
Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000; pct.3, 11 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei
Republicii Moldova nr. 197 din 12.03.2001; pct. 20, 27, 28, 94, 102, 103, 105,140,141 al
Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privind eliberarea
actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor nr.125 din 07.03.2013, pct. 4-8 a Ordinului nr. 248
din 05.09.2012 a ÎS „CRIS Registru" a MTIC cu privire la aprobarea Instrucţiunilor cu privire la
determinarea apartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova şi procedura de dobîndire a acesteia
prin recunoaştere, pct.2.11, Anexei G a Instrucţiunii privind modul de eliberare a actelor de
identitate cetăţenilor RM aprobată prin ordinul ÎS „CRIS Registru" nr. 22 din 24.01.2007.
În baza datelor existente şi prezentate de către xxxxNUMExxxx, persoanele publice din
cadrul Secţiei de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei Comrat a ÎS "CRIS Registru", care

cunoşteau despre neapartenenţa persoanei respective la cetăţenia Republicii Moldova şi falsa
adresă de domiciliu, au perfectat pe numele lui xxxxNUMExxxx, acte de identitate al
cetăţeanului Republicii Moldova, şi anume buletin de identitate cu seria şi numărul B19001651
eliberat la 05.06.2013, fişa de însoţire la buletinul de identitate cu seria şi numărul
RABA0067687 eliberată la 05.06.2013, şi paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi
numărul B1566541 eliberat la 26.06.2013, care conţin date vădit false referitor la apartenenţa
lui xxxxNUMExxxx la cetăţenia Republicii Moldova şi adresa de domiciliu în Republica Moldova,
or. Comrat, str. Ostrovski, 36.
Astfel, xxxxNUMExxxx, cunoscând cu certitudine că datele prezentate de către el şi
conţinute în documentele de identitate oficiale perfectate pe numele său, care acordă drepturi şi
eliberează de obligaţii, sunt 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 B19001651 eliberat la 05.06.2013, fişa de însoţire la
buletinul de identitate cu seria şi numărul RABA0067687 eliberată la 05.06.2013, şi paşaportul
cetăţeanului Republicii Moldova cu seria şi numărul B1566541 eliberat la 26.06.2013, conţinând
date vădit false, în scopul utilizării acestora în interes personal.
Deţinând documentele oficiale false de importanţă deosebită, sub forma buletinului de
identitate cu seria şi numărul B19001651 eliberat la 05.06.2013, fişa de însoţire la buletinul de
identitate cu seria şi numărul RABA0067687 eliberat la 05.06.2013, şi paşaportul cetăţeanului
Republicii Moldova cu seria şi numărul B1566541 eliberat la 26.06.2013, xxxxNUMExxxx a
folosit aceste documente arendând în Republica Moldova autoturismul de model Porsche
Cayenne cu n/î GECD1, în baza documentului cu nr.130312420 din 25.11.2013. Totodată
acesta a folosit aceste documente pentru obţinerea permisului de conducere nr. 132900349 la
15.08.2013, obţinerea avizului consultativ narcologic nr.26265 din 24.07.2013 de la IMSP
Dispensarul Republican de Narcologie, Adeverinţei medicale nr. 20073 din 24.07.2013 de la
IMSP Dispensarul Municipal Dermatovenerologic Chişinău; Obţinerea certificatului de naştere a
fiicei sale de naţionalitate ucraineană - Scripnicov Varvara, născută la 18.01.2010 de la Oficiul
de Stare civilă Comrat cu Seria/nr. NA-VI 1755801 la 26.06.2013, precum ţi obținerea
paşaportului cetăţeanului RM pe numele acesteia cu Seria şi nr. B1582782 eliberat la
11.07.2013 de către SEDP Comrat.
Astfel, xxxxNUMExxxx, prin acţiunile sale intenţionate, acţionând cu intenţie directă, a
deţinut şi folosit documente oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii,
săvârşite referitor la un document de importanţă deosebită, infracţiune prevăzută de art.361
alin.(2) lit. c) din Codul Penal.
Inculpatul şi avocatul acestuia au solicitat printr-o cerere scrisă, judecarea cauzei pe
baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 3641 CPP al RM, menţionînd
că recunoaşte săvîrşirea faptelor indicate în rechizitoriu în totalitate şi confirmînd, că nu
solicită administrarea de noi probe, procurorul a susţinut cererea, astfel s-a dispus judecarea
cauzei în conformitate cu art.3641 CPP al RM, în baza probelor administrate în faza de urmărire
penală.
Constatând că probatoriul administrat în faza de urmărire penală stabileşte fapta şi
persoana inculpatului, prin încheierea judecătorească, potrivit art.342 alin.(3) CPP, a fost
admisă cererea inculpatului de judecare a cauzei în ordinea prevăzută de art. 3641 CPP al RM,
în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În şedinţa de judecată inculpatul xxxxNUMExxxx a recunoscut vina pe deplin, declarînd
că cu 4 ani în urmă, în or. Odesa a făcut cunoștință cu o persoană pe nume Andrei. În discuții cu
el a aflat că poate obține cetățenia RM dacă îndeplineşte careva condiții. Una din condiții era ca
unul din părinți să fie născut în RM. Din datele pe care le cunoaşte, tatăl lui s-a născut în Chiș
inău. Andrei a spus că trebuie să colecteze toate actele, el le va verifica și ulterior o să spună
dacă are dreptul de a primi cetățenia RM sau nu. A colectat toate actele și i le-a dat lui Andrei. 2
ani nu a auzit nimic de ele. Peste 2 ani Andrei l-a telefonat, a spus că a verificat actele și a găsit
careva acte încă în arhivă conform cărora este îndreptățit să primească cetățenia RM. La
întrebat dacă mai este valabilă necesitatea de a primi cetățenia. A spus că mai are nevoie de
cetățenie. Andrei i-a spus ca să vină în Comrat la Registru ca să se pozeze pentru acte, să
completeze ancheta și să achită taxa de stat. Peste o luna a venit în Comrat a făcut toate actele
și peste cîteva timp a primit toate actele la mînă. O singură dată a trecut frontiera de stat cu paș
aportul RM în România ca să se întîlnească cu un prieten, și de a clarifica careva chestiuni cu
lucrul. Cu un an în urmă a aflat că a fost deschis pe numele lui un dosar penal. A încercat ca să-l
găsească pe Andrei, acesta locuia în Odesa. Nu a reușit să-l găsească, deoarece nimeni nu cunoa
ște nimic despre el. Se căieşte de cele comise. Menţionează că despre faptul că nu are dreptul
de a primi cetățenia RM, a aflat ulterior deschiderii dosarului penal.
În afară de recunoaşterea vinovăţiei sale pe deplin de către inculpat, vina acestuia
integral se dovedeşte şi prin materialele dosarului penal, şi anume prin următoarele probe :
- Declaraţiile martorului Amoaşei Oxana, care a declarat că activează în calitate de
inspector-revizor superior al Secţiei monitorizare şi control subdiviziuni teritoriale a ÎS „CRIS
Registru". În atribuţiile sale de funcţie intră verificarea activităţii secţiilor de evidenţă şi
documentare a ÎS „CRIS Registru" pentru corespunderea acesteia prevederilor legale. Astfel
dînsa a stabilit cet. xxxxNUMExxxx a fost documentat fraudulos de către SEDP Comrat cu
încălcarea următoarelor prevederi legale:
- art. 12(2), 33, 36 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000;
pct.11, 3 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova nr.
197 din 12.03.2001;
- pct. 20, art. 26 alin.4, art. 27, 28, 38, 92, 94, 102, 103, 105,140,141 al Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privind eliberarea actelor
de identitate şi evidenţa locuitorilor nr. 125 din 07.03.2013;
La cererea de a prezenta controlului cererile-chestionare cu materialele anexate pentru
xxxxNUMExxxx, şeful SEDP Comrat (Ilia Arnăut) şi persoana responsabilă de arhiva SEDP
Comrat, au declarat că aceste documente s-au pierdut.
Martorul a explicat care urmau să fie acţiunile persoanelor publice Arnăut Ilia. Astfel,
după primirea acestor documente inspectorul conform pct. 2.11 din Instrucţiunea din
30.09.2013 urma să verifice autenticitatea documentelor prezentate: în acest sens inspectorul
urma să utilizeze toate sursele de informaţie interne păstrată în cadrul SEDP cît şi a CRIS
Registru şi anume: să ridice din depozitul de arhivă cererea de eliberare a paşaportului de tip
sovietic (forma 1) semnată de solicitant (în această forma 1 se conţine, fotografia persoanei care
obligatoriu trebuie să fie identică celei din paşaport, datele personale a titularului, actele de
stare civilă, date privind viza de domiciliu); să ridice fişierul manual privind înregistrarea la

domiciliu în cazul domicilierii pe teritoriul SEDP sau să solicită informaţii telefonic sau prin
poştă electronică despre viza de domiciliu; fiecare SEDP dispune de acces la BD „Cadastru" prin
urmare inspectorul a avut posibilitatea să verifice titularul dreptului de proprietate asupra
bunului imobil în care se invocă viza de domiciliu. Se verifică apartenţa la cetăţenia RM în
Registrele de evidenţă a persoanelor care şi-au confirmat cetăţenia (Pentru persoanele care au
fost născute în afara RM şi care domiciliau în RM şi nu aveau urmaşi născuţi pe teritoriul RM au
avut posibilitatea în intervalul de timp 04.07.1991 - septembrie 1993 să confirme dreptul la
cetăţenie a Republicii Moldova, astfel inspectorul urma să adreseze o interpelare la SEDP din
teritoriul unde a fost aplicată ştampila privind apartenenţa la cetăţenia RM şi să întreprindă
acţiuni de constatare a existenţei cerereii de confirmare a cetăţeniei care se depuneau la acel
moment de persoanele care au fost născute în afara ţării şi nu dispuneau de urmaşi născuţi pe
teritoriul RM). Verifică autenticitatea actelor de stare civilă; confruntă fotografia persoanei
trebuia să întreprinde alte măsuri de verificare în caz de necesitate (de ex: solicitarea de la
primării a informaţiei din registrele gospodăriilor, se verifică pe BD „ACCES" dacă asemenea
persoană nu a traversat frontiera de stat sau dacă dispune de paşaportul altui stat, etc).
După verificarea documentelor prezentate, inspectorul SEDP întocmeşte
cererea-chestionar, anexează la ea următoarele documente: paşaportul sovietic (în original), se
fac copii de pe paginile importante din paşaport (fotografia, cetăţenia, viza de domiciliu, datele
persoanei importante, starea civilă); după caz se anexează şi copiile de actele de stare civilă,
după care permite persoanei să fie fotografiată, după care inspectorul, în conformitate cu
prevederile pct. 2.11 a Instrucţiunii sus-numite, prezintă şefului cererile chestionar cu
documentele anexate pentru a emite decizia pentru perfectarea buletinului de identitate (care
se aplică pe cererea-chestionar).
De remarcat că după declararea independenţei Republicii Moldova, a fost adoptată legea
cetăţeniei RM din 05.06.1991 care a recunoscut cetăţenia RM tuturor persoanelor domiciliate la
moment în RM. Această lege a fost pusă în aplicare prin Hotărîrea Parlamentului nr. 597 din
05.06.1991.
Potrivit prevederilor legale menţionate persoanele care doreau să-şi confirme dreptul de
a fi cetăţean a RM, trebuia să meargă la organul de poliţie teritorial pentru confimarea
dreptului prin aplicarea ştampilei de cetăţenie în paşaportul de tip sovietic. Această ştampilă
dădea dreptul ulterior la exercitarea tuturor drepturilor cetăţeneşti (dreptul la vot, privatizare,
stare civilă, primirea indemnizaţiilor, traversarea frontierei cu România, etc). Acest fapt a
generat în perioada respectivă cozi foarte lungi la comisariatele de poliţie.
Astfel, de la momentul dobîndirii independenţei şi pînă în anul 2000, persoanele puteau fi
documentate cu acte de identitate moldoveneşti cu condiţia ca persoanele să nu aibă cetăţenia
altui stat.
Începînd cu anul 2000 trebuia de urmat procedura stipulată la art.2 alin. (2) din Legea
cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 care stipulează: că pot fi
recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova, prin recunoaştere, persoanele care şi-au
exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova născute pe teritoriul Republicii
Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit,
care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în
R.A.S.S.M., urmaşii lor, cele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova
începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor şi care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi
obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova şi care continuă sг locuiască în prezent.

În acest caz cererea trebuie depusă la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară
a Republicii Moldova sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii
Moldova (art.33 Legea 1024). Alăturat cererii-chestionar persoanele trebuiau să prezinte
documentele necesare dobîndirii cetăţeniei RM prin recunoaştere (art. 36 Legea 1024, pct. 11
din HG 197). Conform procedurii stabilite în (art. 3 din HG 197), cererile împreună cu
materialele doveditoare se expediază la MTIC spre examinare şi luarea deciziei. În urma
examinării se întocmeşte un aviz semnat de ministru în baza căruia solicitantului i se eliberează
acte de identitate ale cetăţeanului Republicii Moldova. Pentru aşa categorii de persoane se
eliberează doar paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova cu menţiunea plecare la trai
permanent în străinătate cu indicarea ţării de domiciliere /f.d 12-15/;
- Declaraţiile martorului Zeabkin Victor, care a declarat că locuieşte pe adresa or.
Comrat, str. Ostrovski 34 şi este cumnat cu şeful SEDP Comrat Arnăut Ilia. Referitor la imobilul
situat pe str. Ostrovschi 36, or. Comrat, acesta declară că acest imobil îi aparţine, fiindu-i lăsat
moştenire soţiei sale de către bunica acesteia. Pe cet. xxxxNUMExxxx nu-l cunoaşte şi niciodată
nu a locuit pe această adresă, precum nici nu a fost înscris cu domiciliu /f.d 27-28/;
- Declaraţiile martorului Arnăut Gheorghi care a declarat că activează în cadrul
Inspectoratului de Poliţie Comrat. Referitor la întrebarea privind persoanele care locuiesc în
imobilul situat pe str. Ostrovschi 36, or. Comrat, acesta declară că în acest imobil nu este locuit
de careva persoane. Pe cet. xxxxNUMExxxx nu-l cunoaşte şi niciodată nu a locuit pe această
adresă /f.d 29-30/;
Procese-verbale ale acţiunilor de urmărire penală.
- Procesul-verbal de cercetare la faţa locului a documentelor din 20 august 2014, în
conformitate cu care au fost examinate registrele de gospodărie păstrate în Primăria or. Comrat.
Astfel, fiind cercetate registrele de evidenţă a gospodăriilor populaţiei pentru adresa
imobilului situat pe str. Ostrovski 36, s-a stabilit că pe adresa nominalizată nu sunt înregistrate
persoane care ar locui.
Acest document probează faptul că xxxxNUMExxxx nu a domiciliat pe teritoriul RM pînă
la momentul obţinerii actelor de identitate, prin urmare nu a avut dreptul de a obţine cetăţenia
RM prin recunoaştere (determinarea apartenenţei) şi obţinerea actelor de identitate a Republicii
Moldova. Totodată în cadrul urmării penale s-a stabilit că xxxxNUMExxxx nu putea obţine în
general cetăţenia RM întrucît nu întrunea nici una din condiţiile prevăzute în Legea cetăţeniei a
RM /f.d 21-26/;
- Procesul-verbal de cercetare la faţa locului a documentelor din 23 mai 2014, prin care
s-a stabilit documentarea primară a cet. xxxxNUMExxxx de către Arnăut Ilia, fapt ce presupune
implicarea persoanei date în documentarea acestei persoane /f.d 54-55/;
- Procesul-verbal de percheziţie din 11.04.2014 efectuat în biroul de serviciu a şefului
SEDP Comrat, Arnăut Ilia, prin care s-a descoperit copia paşaportului ucrainean a cet.
xxxxNUMExxxxetro expediată prin fax /f.d 34-36/;
- Procesul-verbal de percheziţie din 11.04.2014 efectuat în arhiva SEDP Comrat, prin
care s-a stabilit lipsa formularului CA de perfectare iniţială a buletinului de identitate pe numele
lui xxxxNUMExxxx, fiind efectuată menţiunea în cadrul listei formularelor CA în dreptul numelui

xxxxNUMExxxx - „Арнаут", fapt ce probează nepredarea acestui formular în arhiva SEDP de
către Arnăut Ilia, fapt ce presupune implicarea directă a persoanei date în documentarea
acestei persoane. Faptul nepredării acestui formular şi anexelor se probează şi prin declaraţii
martorului Fedoseeva Tatiana /f.d 40-41/;
- Procesul-verbal de ridicare a documentelor din 17 aprilie 2014, prin care s-a stabilit că
borderoul formularelor CA şi buletinelor de identitate înmînate reflectă predarea doar a 13
anchete în arhiva SDP Comrat, anchetele CA a cet. xxxxNUMExxxx şi soţiei acestuia Lencova
Ecaterina, nefiind predate în arhivă de către Arnăut Ilia, fapt ce indică direct că aceste
formulare au fost intenţionat ascunse de către Arnăut Ilia, acesta fiind conştient de caracterul
ilegal al acţiunilor sale în procesul documentării acestei persoane /f.d 45-47/;
- Procesul-verbal de cercetare la faţa locului a documentelor din 17 aprilie 2014, prin
care s-au cercetat registrele de evidenţă a eliberării paşapoartelor de tip sovietic, registrelor de
evidenţă a persoanelor care şi-au confirmat apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova, pe
perioada anilor 1976-1996, nefiind constatat faptul eliberării paşaportului de tip sovietic lui
xxxxNUMExxxx şi inexistenţa cetăţeanului RM cu datele de identitate de xxxxNUMExxxx, fapt
care exclude dreptul perfectării pe numele lui xxxxNUMExxxxetro a documentelor cetăţeanului
RM /f.d 48-51/.
Documente.
- Scrisoarea Centrului Naţional Anticorupţie nr. 02/06-382 din 19.02.2014 în adresa
Primăriei mun. Comrat şi Răspunsul nr. 02/129-341 din 25.02.2014 a Primăriei mun. Comrat şi
anexele la această scrisoare copii din Registrele de evidenţă a gospodăriilor, prin care se
confirmă faptul că fiind cercetate registrele de evidenţă a gospodăriilor populaţiei pentru adresa
imobilului situat pe str. Ostrovski 36, Comrat s-a stabilit că pe adresa nominalizată nu sunt
înregistrate careva persoane, casa fiind nelocuită.
Acest document probează faptul că xxxxNUMExxxxetro nu a domiciliat pe teritoriul RM
pînă la momentul obţinerii actelor de identitate, prin urmare nu a avut dreptul de a obţine
cetăţenia RM prin recunoaştere (determinarea apartenenţei) şi obţinerea actelor de identitate a
Republicii Moldova. Totodată în cadrul urmării penale s-a stabilit că xxxxNUMExxxxetro nu
putea obţine cetăţenia RM întrucît nu întrunea nici una din condiţiile prevăzute în Legea
cetăţeniei a RM.
- Copia Adeverinţei de naştere a cet. Scripnicov Varvara în limba ucraineană, în care se
indică că cet. xxxxNUMExxxx este cetăţean ucrainean.
- Răspunsul MAI al Ucrainei pe regiunea Odesa cu nr. 13/4011 din 24.12.2014 prin care
se probează apartenenţa lui Скрiпников Петро Григорович drept cetăţean al Ucrainei, domiciliat
în or. Odessa, str. Şmidt 19, ap. 13, titular al paşaportului seria/numărul P/EE056726;
- Copia permisului de conducere ucrainean pe numele lui Скрiпников Петро Григорович
cu seria/nr. 0IA 364375;
- Extras din Baza de date Acces pentru autoturismul de model Porsche Cayenne, n/î
GECD1 - în care este stipulat cet. xxxxNUMExxxx, c/p xxxxCODxxxx cu drept de comodat.
Corpurile delicte.

- Buletinul de identitate a cetăţeanului RM cu atributele de identificare B 19001651 eliberat la
05.06.2013 şi fişa de însoţire seria/nr. RABA 0067687, eliberate pe numele lui xxxxNUMExxxx.
- Copiile Documentelor prezentate de către xxxxNUMExxxx în procesul obţinerii permisului
de conducere nr. 132900349 la 15.08.2013, şi anume: avizul consultativ narcologic nr. 26265 din
24.07.2013 de la IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Adeverinţa medicală nr. 20073 din
24.07.2013 de la IMSP Dispensarul Municipal Dermatovenerologic Chişinău; Documentele anexate
în vederea Obţinerii certificatului de naştere a fiicei sale de naţionalitate ucraineană - Scripnicov
Varvara, născută la 18.01.2010 de la Oficiul de Stare civilă Comrat cu Seria/nr. NA-VI 1755801
la 26.06.2013.
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,
concludenţei, utilităţii şi veridicităţii probelor, precum şi din punct de vedere a coroborării lor,
astfel încît 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: deţinerea şi folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau
eliberează de obligaţii, săvârşite referitor la un document de importanţă deosebită.
La stabilirea pedepsei, instanţa de judecată se conduce de prevederile art.7, 61, 75 CP, şi
anume de gravitatea infracţiunii săvîrşite, că infracţiunea comisă de xxxxNUMExxxx face parte
din categoria mai puţin grave, de personalitatea vinovatului că, xxxxNUMExxxx a recunoscut
vina, căindu-se sincer de fapta comisă.
Drept circumstanţe atenuante se reţine căinţa sinceră, prezența copiilor minori la întreț
inere în familia inculpatului.
Circumstanţe agravante nu s-au stabilit.
Potrivit art.3641 alin.(8) CPP, inculpatul care a recunoscut săvîrşirea faptelor indicate în
rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de
urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege
în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii şi de reducerea
cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.
Reieşind din circumstanţele cazului, anume, că xxxxNUMExxxx a recunoscut vina,
judecarea cauzei a avut loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform
art. 364 1 CPP al RM, căinţa sinceră şi faptul că infracţiunea comisă face parte din categoria mai
puţin grave, ţinînd cont de scopul pedepsei penale, instanţa de judecată consideră raţional de
aplicat faţă de xxxxNUMExxxx, pedeapsa sub formă de amendă în limitele fixate de norma art.
361 alin.(2) lit. c) Cod penal al Republicii Moldova, ţinîndu-se cont de prevederile alin.8 art. 364 1
CPP al RM (reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de Lege în cazul pedepsei
cu amendă), nefiind raţională aplicarea unei pedepse mai aspre din numărul celor alternative
prevăzute pentru săvîrşirea infracţiunii.
Se obligă inculpatul de a achita cheltuielile judiciare în sumă de 2436 lei la contul
Centrului Naţional Anticorupţie, pentru traducerea rechizitoriului în limba rusă inculpatului
xxxxNUMExxxx, factura fiscală Seria nr. FA3737972, se anexează /f.d 203/.
A înceta de drept măsura preventivă aplicată lui xxxxNUMExxxx prin încheierea

Judecătoriei Buiucani din 27.01.2015, liberarea provizorie pe cauţiune, cu restituirea cauţiunii
în sumă de 100 000 lei, bani depuşi la contul Procuraturii Generale în temeiul ordinului de
încasarea nr. 40 din 30.01.2015.
Corpurile delicate-buletinul de identitate a cetățeanului RM cu atributele de identificare
B 19001651 eliberat la 05.06.2013 şi fişa de însoţire seria/nr. RABA 0067687, eliberate pe
numele lui xxxxNUMExxxx, de supus nimicirii după intrarea în vigoare a sentinţei.
Drept urmare, instanţa de judecată este convinsă că pedeapsa potrivită lui
xxxxNUMExxxx va avea drept scop cât restabilirea echităţii sociale, atât şi corectarea celui din
urmă.
În baza celor expuse şi în conformitate cu prevederile art. 361 alin.(2) lit. c) CP al RM,
art.3641, art.382, 384-385, 389, 392-395, CPP al RM, instanţa de judecată,

CONDAMNĂ:
Pe xxxxNUMExxxx de recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art.
361 alin.(2) lit. c)CP al RM şi a-i stabili о pedeapsă sub formă de amendă în valoare de 400
(patru sute) unităţi convenţionale, ceea ce constituie 8 000 (opt mii) lei.
Se explică inculpatului xxxxNUMExxxx că, în conformitate cu art. 64 alin. (31) Cod Penal
este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din
momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii
este executată integral.
Se obligă inculpatul xxxxNUMExxxx de a achita cheltuielile judiciare în sumă de 2 436
(două mii patru sute treizeci și șase) lei la contul Centrului Naţional Anticorupţie.
A înceta de drept măsura preventivă aplicată lui xxxxNUMExxxx prin încheierea
Judecătoriei Buiucani din 27.01.2015, liberarea provizorie pe cauţiune, cu restituirea cauţiunii
în sumă de 100 000 (una sută mii) lei, bani depuşi la contul Procuraturii Generale în temeiul
ordinului de încasarea nr. 40 din 30.01.2015.
Corpurile delicate - buletinul de identitate a cetățeanului RM cu atributele de identificare
B 19001651 eliberat la 05.06.2013 şi fişa de însoţire seria/nr. RABA 0067687, eliberate pe
numele lui xxxxNUMExxxx, de supus nimicirii după intrarea în vigoare a sentinţei.
Sentinţa pronunţată integral în şedinţa publică din 15 mai 2015.
Sentinţa cu drept de atac în ordine de recurs în Curtea de Apel Chişinău în termen de 15
zile prin intermediul Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul

Corina Ursachi

