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S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

(Dispozitiv)

 

 

02 aprilie 2018                                                                                   mun.
Chişinău

Judecătoria XXXXXXXXX (sediul Centru)
Instanța compusă din:
Președintele ședinței judecător, Sergiu Ciobanu
Judecători                                  Victor Sandu, Ion Chirtoaca
Grefieri,                                      Ion Iacomachi, Vlad Dîndu
Cu participarea:
Interpreților                               Lilia Savcenco, Irina Russu
Procurorilor:                             XXXXXXXXX, Tatiana Vidrașcu
Apărătorilor: Georgeta Anușca, Veaceslav Țurcan, Vitalie Rusu, Ion Modval,
Victor Potlog, Victor Ceban, Vladimir Curmeli

 
a judecat în şedinţă de judecată publică în procedură generală, în limba de

stat cauza penală, de învinuire a lui:
 

XXXXXXXXX, născut la XXXXXXXXX, originar din
r. XXXXXXXXX şi domiciliat în mun. XXXXXXXXX, str.
XXXXXXXXX 55, cu cetățenia Republicii Moldova și a
Republicii  Bulgaria,  de  naționalitate  bulgar,  studii
superioare, căsătorit, nesupus militar, doi copii minori
la întreținere, nu are grad de invaliditate, nu dispune
de  careva  titluri  speciale,  grade  de  calificare  şi
distincții  de  stat,  neîncadrat  în  câmpul  muncii,
anterior  judecat,



care se învinuiește de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 26, 46,
145 alin. (2) lit. lit. a), p), art. 290 alin. (2) lit. b) şi art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod
penal al Republicii Moldova;

 
XXXXXXXXX,  născut  la  XXXXXXXXX,  originar

din  mun.  XXXXXXXXX  și  domici l iat  în  mun.
XXXXXXXXX, str. XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, cetățean
al R. Moldova, de naționalitate moldovean, studii medii,
necăsătorit,  nesupus  militar,  nu  are  persoane  la
întreținere, nu are grad de invaliditate, nu dispune de
careva titluri speciale, grade de calificare și distincții
de stat, neîncadrat în câmpul muncii, nu posedă limba
de stat, anterior nejudecat,

care se învinuiește de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 26, 46,
145 alin.  (2) lit.  lit.  a),  p),  art.  290 alin.  (2) lit.  b) Cod penal al  Republicii
Moldova;

 
XXXXXXXXX,  născut  la  XXXXXXXXX,  originar

din r. XXXXXXXXX și domiciliat în r. XXXXXXXXX, s.
XXXXXXXXX, cetățean al R. Moldova, de naționalitate
moldovean, studii medii incomplete, căsătorit, nesupus
militar, doi copii minori la întreținere, nu are grad de
invaliditate,  nu  dispune  de  careva  titluri  speciale,
grade de calificare și distincții de stat,

care se învinuiește de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 26, 46,
145 alin. (2) lit. lit. a), p) și art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal al Republicii
Moldova;

 
XXXXXXXXX, născut la XXXXXXXXX, originar și

domiciliat  în  or.  XXXXXXXXX,  str.  XXXXXXXXX,
cetățean al  R. Moldova, de naționalitate moldovean,
studii  medii  incomplete,  căsătorit,  supus militar,  nu
are  careva persoane la  întreținere,  nu are  grad de
invaliditate,  nu  dispune  de  careva  titluri  speciale,
grade de calificare și distincții de stat, anterior judecat,

care se învinuiește de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 26, 46,
145 alin. (2) lit. lit. a), p), art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal al Republicii
Moldova;

 
XXXXXXXXX, născut la XXXXXXXXX, originar și



domiciliat  în  r.  XXXXXXXXX,  sat.  XXXXXXXXX,  str.
XXXXXXXXX, cetățean al R. Moldova, de naționalitate
moldovean, studii medii incomplete, căsătorit, nesupus
militar, nu are careva persoane la întreținere, nu are
grad  de  invaliditate,  nu  dispune  de  careva  titluri
speciale,  grade  de  calificare  și  distincții  de  stat,
neîncadrat  în  câmpul  muncii,  anterior  judecat,

care se învinuiește de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 26, 46,
145 alin. (2) lit. lit. a), p), art. 362 alin. (1) și art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal
al Republicii Moldova;

 
XXXXXXXXX,  născut  la  XXXXXXXXX,  originar

din r. XXXXXXXXX și domiciliat în mun. XXXXXXXXX,
bd.  XXXXXXXXX,  cu  cetățenia  R.  Moldova  și  R.
Bulgaria,  de  naționalitate  bulgar,  studii  medii
incomplete, căsătorit, nesupus militar, nu are careva
persoane la întreținere, nu are grad de invaliditate, nu
dispune de careva titluri speciale, grade de calificare
și  distincții  de  stat,  neîncadrat  în  câmpul  muncii,
anterior judecat,

care se învinuiește de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 26, 46,
145 alin.  (2) lit.  lit.  a),  p),  art.  290 alin.  (2) lit.  b) Cod penal al  Republicii
Moldova;

Măsură preventivă dispusă în privința inculpaților, arestul preventiv.

Procedura de citare legală executată.

Termenul de examinare a cauzei în instanța de judecată 24 noiembrie 2017 - 02
aprilie 2018,

În conformitate cu art.art. 384-385, 389, 390, 392-395, Cod procedură penală,
al Republicii Moldova, instanța de judecată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Se  recunoaște  vinovat  XXXXXXXXX  de  săvârșirea  infracțiunii
prevăzute  de  art.  art.  26,  46,  145  alin.(2)  lit.  a),  p),  Cod  Penal,
stabilindu-i-se în baza acestei Legi, o pedeapsă penală sub formă de închisoare
pe un termen de 9 (nouă) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip



închis.
Se  recunoaște  vinovat  XXXXXXXXX  de  săvârșirea  infracțiunii

prevăzute de art. 290 alin. (2) lit. b) Cod Penal,  stabilindu-i-se în baza
acestei Legi, o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 6
(șase) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Se  recunoaște  vinovat  XXXXXXXXX  de  săvârșirea  infracțiunii
prevăzute de art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod Penal, stabilindu-i-se în baza
acestei Legi, o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 6
(șase) ani,  cu executarea pedepsei  în  penitenciar de tip semiînchis,  cu
privarea  de  dreptul  de  exercitare  a  activității  în  domeniul  turismului  pe  o
perioadă de 5(cinci) ani.

Conform art. 84 alin. (1) Cod Penal, prin cumul parțial al pedepselor
aplicate  lui  XXXXXXXXX,  se  stabilește  definitiv  pedeapsă  penală  de  20
(douăzeci) ani  închisoare,  cu executarea pedepsei  în penitenciar de  tip
închis, cu privarea de dreptul de exercitare a activității în domeniul turismului
pe o perioadă de 5(cinci) ani.

Termenul executării pedepsei în privința lui XXXXXXXXX a-l calcula din
momentul  pronunțării  sentinței  –  02 aprilie  2018,  cu includerea termenului
aflării în stare de arest-preventiv a inculpatului, începând cu data de 07 aprilie
2017, ora 14:30 min, până la data pronunțării sentinței, adică 02 aprilie 2018,
inclusiv.

Măsura  preventivă  dispusă  în  privința  inculpatului  XXXXXXXXX,
arestul-preventiv  se  menține  până  la  definitivarea  sentinței.

Se  recunoaște  vinovat  XXXXXXXXX  de  săvârșirea  infracțiunii
prevăzute  de  art.  art.  26,  46,  145  alin.(2)  lit.  a),  p),  Cod  Penal,
stabilindu-i-se în baza acestei Legi, o pedeapsă penală sub formă de închisoare
pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip
închis.

Se  recunoaște  vinovat  XXXXXXXXX  de  săvârșirea  infracțiunii
prevăzute de  art. 290 alin. (2) lit. b) Cod Penal, stabilindu-i-se în baza
acestei Legi, o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 5
(cinci) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 84 alin. (1) Cod Penal, prin cumul parțial al pedepselor
aplicate  lui  XXXXXXXXX,  se  stabilește  definitiv  pedeapsă  penală  de  11
(unsprezece) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip
închis.

Termenul executării pedepsei în privința lui XXXXXXXXX a-l calcula din
momentul  pronunțării  sentinței  –  02 aprilie  2018,  cu includerea termenului
aflării în stare de arest-preventiv a inculpatului, începând cu data de 07 aprilie
2017, ora 13:50 min, până la data pronunțării sentinței, adică 02 aprilie 2018,



inclusiv.
Măsura  preventivă  dispusă  în  privința  inculpatului  Șevcenco  Dmitri

Nicolaevici,  arestul-preventiv  se  menține  până  la  definitivarea  sentinței.
Se  recunoaște  vinovat  XXXXXXXXX,  de  săvârșirea  infracțiunii

prevăzute  de  art.  art.  26,  46,  145  alin.(2)  lit.  a),  p),  Cod  Penal,
stabilindu-i-se în baza acestei Legi, o pedeapsă penală sub formă de închisoare
pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip
închis.

XXXXXXXXX învinuit  de săvârșirea infracțiunii  prevăzute de art. 290
alin.(2) lit.  b) Cod penal, se achită din motiv că fapta nu întrunește
elementele constitutive ale infracțiunii.

Termenul executării pedepsei în privința lui XXXXXXXXX a-l calcula din
momentul  pronunțării  sentinței  –  02 aprilie  2018,  cu includerea termenului
aflării în stare de arest-preventiv a inculpatului, începând cu data de 07 aprilie
2017, ora 17:05 min, până la data pronunțării sentinței, adică 02 aprilie 2018,
inclusiv.

Măsura  preventivă  dispusă  în  privința  inculpatului  XXXXXXXXX,
arestul-preventiv  se  menține  până  la  definitivarea  sentinței.

XXXXXXXXX, învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 26,
46, 145 alin.(2) lit. a), p), Cod Penal, se achită din motiv că fapta nu
întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.

Se  recunoaște  vinovat  XXXXXXXXX,  de  săvârșirea  infracțiunii
prevăzute de art. 362/1 alin. (2) lit. b) și c) Cod Penal, stabilindu-i-se în
baza acestei Legi, o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de
5 (cinci) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu
privarea  de  dreptul  de  exercitare  a  activității  în  domeniul  turismului  pe  o
perioadă de 3(trei) ani.

Termenul executării pedepsei în privința lui XXXXXXXXX, a-l calcula din
momentul  pronunțării  sentinței  –  02 aprilie  2018,  cu includerea termenului
aflării în stare de arest-preventiv a inculpatului, începând cu data de 10 aprilie
2017, ora 13:00 min, până la data pronunțării sentinței, adică 02 aprilie 2018,
inclusiv.

Măsura  preventivă  dispusă  în  privința  inculpatului  XXXXXXXXX,
arestul-preventiv  se  menține  până  la  definitivarea  sentinței.

XXXXXXXXX, învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 26,
46, 145 alin.(2) lit. a), p), Cod Penal, se achită din motiv că fapta nu
întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.

Se  recunoaște  vinovat  XXXXXXXXX,  de  săvârșirea  infracțiunii
prevăzute de art. 362/1 alin. (2) lit. b) și c) Cod Penal, stabilindu-i-se în
baza acestei Legi, o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de



3 (trei) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu
privarea  de  dreptul  de  exercitare  a  activității  în  domeniul  turismului  pe  o
perioadă de 3(trei) ani.

Termenul executării pedepsei în privința lui XXXXXXXXX, a-l calcula din
momentul  pronunțării  sentinței  –  02 aprilie  2018,  cu includerea termenului
aflării în stare de arest-preventiv a inculpatului, începând cu data de 07 aprilie
2017, ora 15:30 min, până la data pronunțării sentinței, adică 02 aprilie 2018,
inclusiv.

Măsura  preventivă  dispusă  în  privința  inculpatului  XXXXXXXXX,
arestul-preventiv  se  menține  până  la  definitivarea  sentinței.

XXXXXXXXX, învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 26,
46, 145 alin.(2) lit. a), p), Cod Penal, se achită din motiv că fapta nu
întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.

Se  recunoaște  vinovat  XXXXXXXXX,  de  săvârșirea  infracțiunii
prevăzute de art. 362/1 alin. (2) lit. b) și c) Cod Penal, stabilindu-i-se în
baza acestei Legi, o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de
5 (cinci) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu
privarea  de  dreptul  de  exercitare  a  activității  în  domeniul  turismului  pe  o
perioadă de 3(trei) ani.

Se  recunoaște  vinovat  XXXXXXXXX,  de  săvârșirea  infracțiunii
prevăzute de art. 362 alin. (1) Cod Penal, stabilindu-i-se în baza acestei Legi,
o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu
executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform art. 84 alin. (1) Cod Penal, prin cumul parțial al pedepselor
aplicate lui XXXXXXXXX, se stabilește definitiv pedeapsă penală de 6 (șase)
ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu
privarea  de  dreptul  de  exercitare  a  activității  în  domeniul  turismului  pe  o
perioadă de 3(trei) ani.

Termenul executării pedepsei în privința lui XXXXXXXXX, a-l calcula din
momentul  pronunțării  sentinței  –  02 aprilie  2018,  cu includerea termenului
aflării în stare de arest-preventiv a inculpatului, începând cu data de 07 aprilie
2017, ora 19:28 min, până la data pronunțării sentinței, adică 02 aprilie 2018,
inclusiv.

Măsura  preventivă  dispusă  în  privința  inculpatului  XXXXXXXXX,
arestul-preventiv  se  menține  până  la  definitivarea  sentinței.

Corpurile delicte și anume:

-         Un aruncător de grenade de model „РПГ 26 Аглень” cu nr. ştanţat
254-15-88;  un  aruncător  de  grenade  de  model  „РПГ  26  Аглень”  cu
nr.254-21-87; un aruncător de grenade de model „РПГ 26 Аглень” cu



nr.254-6-90;  un aruncător  de  grenade de model  „РПГ 26 Аглень”  cu
nr.254-9-30; 2 pistoale de model „CZ-83” cu amortizor; 78 de cartuşe 7,
65x17mm  (7,65  Browning)  -  urmează  a  fi  predate  subdiviziunii
specializate  a  MAI  pentru  nimicire,  la  rămânerea  definitivă  a
sentinței;

-         4 staţii radio; telefoane mobile de model - Samsung Galaxy SIII, cu
două  IMEI:  353321050226193;  telefon  mobil  de  model   de  model  –
Samsung B105E, cu IMEI: 355314078691793; telefon mobil de  model –
Samsung Verizon,; telefon mobil de model – Nokia 515, cu două IMEI-uri
355462077078676 și 355462077026675, telefon mobil de model Samsung
Galaxy A5, cu două IMEI-uri: 35637906417017601 și 35638006417017401;
telefon mobil de model Nokia 515, cu două IMEI-uri: 355462077026378 și
355462077078379, telefon mobil de model Nokia 515, cu două IMEI-uri:
355462077034240 și  355462077086240, telefon mobil  de model  Nokia
1661 cu IMEI 356916033080430, telefon mobil de model de model  Nokia
1208 cu IMEI 352905020814913, telefon mobil de model de model Sony
Ericson cu IMEI 352738050981702,  telefon mobil  de model  de model
Nokia  cu  două IMEI-uri  355462077037615,  355462077089616,  telefon
mobil  de  model  de  model  Nokia  cu două IMEI-uri  355462077026725,
355462077078726;  telefon  mobil  de  model  I  Phone  4s,  cu  IMEI:
990001059867986, telefon mobil de model Coolpad Generic Android, cu
două IMEI-uri: 861795035402513 și 861795035422701, telefon mobil de
model  de  model  Nokia  1280  (RM-647),  cu  IMEI:  354338041952561;
te le fon  mobi l  de  model  Nokia  X1-01  (RM-713) ,  cu  IMEI:
354566058133143, telefon mobil de model Samsung GT-E1200i Keystone
2, cu IMEI: 354333078276661; Card SIM, a companiei SA Moldcell, cu
IMSI 259022000311821; telefon mobil  de model Explay Freh, cu două
IMEI-uri: 356708060423899 și 356708060718697;  telefon mobil de model
de model Nokia 6275, telefon mobil de model Samsung SM-B105E, cu
IMEI: 35531407869480500; telefon mobil de model Nokia 515, cu IMEI:
355462077010778 și  IMEI:  355462077062779;  telefon mobil  de model
Nokia RM-1134, cu IMEI: 358892079569461 - urmează a fi confiscate
în beneficiul statului, la rămânerea definitivă a sentinței;

-         cartela SIM nr. 079877658, cartela SIM transnistreană, cartela SIM
079047108;  cartela  SIM  nr.  079145529;  cartela  SIM  nr.  079047797,
cartela  SIM  078217969;  cartela  SIM  078942288;  cartela  SIM
078868796;cartela  SIM  nr.  069300124;  cartela  SIM  079877649  -
urmează  a  fi  distruse,  la  rămânerea  definitivă  a  sentinței;

-         Obiectele ridicate de organul de urmărire penală, care nu au fost
recunoscute  în  calitate  de  corpuri  delicte  urmează  a  fi  lăsate  pentru



păstrare în camera de corpuri delicte a Procuraturii pentru Combaterea
Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale pentru ulterioara soluționare a
sorții lor în cauza penală nr. 2017670093;
Se încasează în mod solidar din contul inculpaților, în beneficiul statului,

cheltuieli judiciare în sumă de 36990,00  (treizeci și  șase mii  nouă sute
nouăzeci) lei MDL.

Cererea privind încasarea în beneficiul statului, cheltuieli judiciare în
sumă de 6971,34 (șase mii nouă sute șaptezeci și unu lei și 34 bani) lei MDL,
se respinge ca fiind neîntemeiată.

Sentința redactată integral va fi pronunțată la data de 26 aprilie 2018, ora
16:00.
Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel XXXXXXXXX în termen de 15

zile, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru).
 

Președintele ședinței, Judecător                                         Sergiu Ciobanu

 

Judecători                                                                             Victor Sandu

 

                                                                                                Ion Chirtoaca

 


