DOSARUL: NR. 14-1-10386-24082016 (1-439/17)
SENTINŢĂ
În Numele Legii
(dispozitiv)
21 iunie 2017

municipiul Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani
Instanţa compusă din:
preşedintele şedinţei,
judecătorul
grefier

Andrei Niculcea
Alina Spătaru, Gabriela Rotaru

cu participarea:

procurorului – XXXXXX, procuror în Procuratura Anticorupție;
apărătorului – XXXXXX, care acționează în interesele inculpatului XXXXXX, în
baza mandatului nr.0885899 din 22.06.2016;
apărătorului – XXXXXX, care acționează în interesele inculpatului XXXXXX, în
baza mandatului nr.0923811 din 22.06.2016;
inculpatului - XXXXXX, născut la XXXXXX, cetățean al Republicii Moldova;
reprezentantului părții civile – XXXXXX;
interpretului – XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX;
examinând în şedinţă de judecată închisă, în limba de stat, în procedură generală, cauza penală
privind acuzarea lui:
XXXXXX fiul lui XXXXXX, născut la XXXXXX, cetățean
al Republicii Moldova, originar din Israel, domiciliat în
mun.Chişinău, str.Lacului, nr.62, studii superioare,
angajat în calitate de primar al or.Orhei, căsătorit, la
întreținere doi copii minori, nesupus militar, fără grad
de invaliditate, posedă limba de stat, la evidenţa
medicului narcolog şi psihiatru nu se află, nu posedă
limba de stat, în prezenta cauză a fost reținut la data de
22 iunie 2016, până la data de 05 august 2016 s-a aflat
în stare de arest preventiv, în prezent se află în stare de
arest la domiciliu anterior nejudecat,
învinuit în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.190 alin.(5) și art.243 alin.(3) lit.b) din Codul
penal.

Procurorul în Procuratura Anticorupție, XXXXXX a pledat pentru:
a-l recunoaște pe XXXXXX, vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.190 alin.(5)
din Codul penal, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 13 ani, cu privarea
de dreptul de dreptul de a ocupa anumite funcții în sistemul bancar pe un termen de până la 5 ani;
a-l recunoaște pe XXXXXX, vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.243 alin.(3)
lit.b) din Codul penal, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani;
a-i stabili lui XXXXXX, o pedeapsă definitivă pentru concurs de infracţiuni, prin cumul
parțial al pedepselor solicitate, sub formă de închisoare pe un termen de 19 (nouăsprezece) ani, cu
privarea de dreptul de dreptul de a ocupa anumite funcții în sistemul bancar pe un termen de până la
5 ani;
Apărătorii inculpatului, avocații XXXXXX și XXXXXX și inculpatul XXXXXX au pledat pentru:
- recalificarea acțiunilor lui XXXXXX din art.190 alin.(5) din Codul penal în baza art.196 alin.(4)
din Codul penal;
- achitarea lui XXXXXX de sub învinuirea comiterii infracțiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b)
din Codul penal, deoarece fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii;
- liberarea de răspundere penală a inculpatului pentru comiterea infracțiunii prevăzute de
art.196 alin.(4) din Codul penal, ca efect al aplicării amnistiei în temeiul Legii privind amnistia în
legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței R.Moldova.
- anularea tuturor măsurilor de asigurare aplicate.
Cauza penală privindu-l pe XXXXXX, învinuit în comiterea infracțiunilor prevăzute de art.190
alin.(5) și art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, a parvenit în instanța de judecată și a fost
repartizată în procedură la data de 24.08.2016, admisă declarația de abținere a judecătorului de la
examinarea prezentei cauze la data de 25.08.2016, redistribuită la data de 25.08.2016, primită în
procedură la data de 26.08.2016, ședința preliminară încheiată la data de XXXXXXXXX.
Procedura de citare a părților fiind legal executată.
În conformitate cu prevederile art.art.8, 62, 70, 72, 84, 126 din Codul penal și art.art.176, 219,
225, 227, 384, 385, 387, 389, 392-395, 397, 402, 466 din Codul de procedură penală, instanţa de
judecată,-

HOTĂRĂŞTE:
Se recunoaște XXXXXX fiul lui XXXXXX, născut la XXXXXX, vinovat de săvârșirea infracțiunilor
prevăzute de art.196 alin.(4) și art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal și se condamnă acesta pentru
faptele săvârșite.
Se aplică lui XXXXXX pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.196 alin.(4) din Codul penal,
o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.
Se aplică lui XXXXXX pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul

penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani.
Se stabilește lui XXXXXX, conform art.84 alin.(1) din Codul penal, pentru concurs de infracţiuni,
prin cumul parțial al pedepselor aplicate o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen
de 7 (șapte) ani și 6 (șase) luni.
Se stabilește executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui XXXXXX, într-un penitenciar de tip
semiînchis.
Se pune în executare pedeapsa aplicată din momentul rămânerii definitive a prezentei sentințe.
Se înlocuiește măsura preventivă „arestarea la domiciliu” aplicată în privința lui XXXXXX cu
liberarea provizorie sub control judiciar, până la devenirea sentinței definitive, eliberându-l imediat
de sub strajă din sala de judecată, cu condiția că nu este arestat legal în alte cauze penale.
Se stabilesc lui XXXXXX următoarele restricţii şi obligaţiuni:
1) să nu părăsească teritoriul Republicii Moldova, decât în condiţiile stabilite de către instanţă;
2) să comunice instanţei de judecată orice schimbare de domiciliu;
3) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este citat;
4) să nu săvârșească acţiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în cauza penală.
Controlul executării sentinței în această latură se pune în sarcina Centrului Național Anticorupție.
Se admite în principiu acțiunea civilă înaintată de partea civilă, XXXXXX, urmând ca asupra
cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanţa în ordinea procedurii civile.
Se păstrează mijloacele materiale de probă, în dosarul penal pe perioada păstrării acestuia.
Sentința motivată integral va fi pronunțată la data de 17 iulie 2017, ora 1500.
Sentinţa este cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău, prin intermediul
Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul

Andrei Niculcea

