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Domnului Vladimir THORIK 

Redactor al Asociaţiei reporteri de 

investigaţie şi securitate editorială                                
 

email: vladimirthorik.rise@gmail.com 
 

 

Stimate domnule redactor, 

 

Prin prezenta Vă informăm, că Serviciul tehnologii informaţionale al MAI, în 

calitate de singurul organ abilitat cu drepturi de eliberare a informaţei din Registrul 

informaţiei criminalistice şi criminologice al Republicii Moldova, vă prezintă, în 

vederea executării deciziei Curţii de Apel Chişinău, emise la 05.12.2017, menţinute 

prin Încheierea Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie, emise la 21.03.2018, informaţia, solicitată prin cererea din 

23.03.2016: 

SMIRNOV Igor Nicolaevici, născut la 23.10.1941: 

La 28.08.1991 a fost arestat de către Procuratura Republicii Moldova pe faptul 

săvîrşirii infracţiunii prevăzute de al. 3 art. 203
1
 „Nesupunerea cerinţelor Constituţiei 

Republicii Moldova şi ale altor legi ale Republicii Moldova” Cod penal (redacţia 

anului 1961), cauza penală nr. 1991498008. De altă informaţie pe cazul dat nu 

dispunem. 

ANTIUFEEV Vladimir Iurie, născut la 15.02.1951: 

La 16.11.2004, pe faptul infracţiunii prevăzute de al. 1 art. 328 „Excesul de 

putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu” Cod penal, de către Inspectoratul de 

Poliţie Ciocana mun. Chişinău a fost intentată cauza penală      nr. 2004481106. La 

16.11.2004 de către Departamentul Serviciilor Operative al MAI a fost anunţat în 

căutare locală şi interstatală pe dosarul de căutare nr. 2004990129, pornit în baza 
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cauzei penale indicate. La moment căutarea este actuală. De altă informaţie pe cazul 

dat nu dispunem. 

CRASNOSELISCHII Vadim Nicolae, născut la 14.04.1970: 

La 04.06.2007, pe faptul infracţiunii prevăzute de al. 1 art. 181 „Împiedicarea 

exercitării libere a dreptului electoral sau a activităţii organelor electorale” Cod 

penal, de către Procuratura raionului Criuleni a fost intentată cauza penală                 

nr. 2007138037. La 16.06.2007 de către Departamentul Serviciilor Operative al MAI a 

fost anunţat în căutare pe dosarul de căutare nr. 2007990022, pornit în baza cauzei 

penale indicate. La 16.02.2016 dosarul de căutare a fost clasat. La 29.12.2014 de către 

Procuratura mun. Bender cauza penală a fost încetată în baza art. 275 pct. 4 „A 

intervenit termenul de prescripţie” Cod de procedură penală (redacţia anului 2002).  

Totodată, vă comunic, că cetăţenii: 

ŞEVCIUC Evghenii Vasile, născut la 19.06.1968; 

SMIRNOV Oleg Igor, născut la 08.08.1967; 

SMIRNOVA Marina Vasile, născută la 26.06.1966; 

PROCUDIN Pavel Nicolae, născut la 17.08.1955; 

GHERVAZIUC Iurie Vitali, născut la 21.08.1959; 

ACULOV Boris Nicolae, născut la 18.06.1954; 

CAMINSCHI Anatoli Vladimir, născut la 15.03.1950, 

nu au fost traşi la răspundere penală, nu au antecedente penale stinse şi nestinse şi nu 

sunt anunţaţi în căutare pe teritoriul Republicii Moldova.  

Ţinem să vă informăm că decizia Curţii de Apel nu poartă un caracter universal 

şi produce efecte juridice doar asupra demersului din 23.03.2016, respectiv informaţia 

solicitată de Dumneavoastră în privinţa celorlalte persoane nu vă poate fi eliberată. 

 

Cu respect, 

 

Director               „SEMNAT PRIN SEMNĂTURA ELECTRONICĂ”                 Andrian ŞOVA 
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