
Dosarul nr.1-404/2012
S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

în ordinea procedurii speciale privind acordul de
recunoaştere a vinovăţiei

 
10 septembrie 2012                                                                mun.Chişinău 
Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău 
Instanţa compusă din în componenţă:
preşedintele şedinţei, judecătorul     Malîi Ala
grefier                                              Domenti Rodica
cu participarea:
procurorului                                              Ina Frunza-Bargan
avocatului                                        Topală Igor

a examinat în şedinţă de judecată publică în ordine de procedură specială privind 
acordul de recunoaştere a vinovăţiei, acceptat prin încheierea judecătorească din 10 
septembrie 2012, cauza penală de învinuire a lui 

Corcodel Grigore Luca, născut la 30 iunie 1980, originar 
din r-nul Teleneşti, satul Codru, domiciliat în 
mun.Chişinău, str.Mihai Sadoveanu,22/3 ap.26, 
moldovean, cetăţean al R. Moldova, studii 
superioare, căsătorit, supus militar, un copil minor 
la întreţinere, angajat în cîmpul muncii în calitate 
de şef al Biroului de Evidenţă şi Documentare a 
Populaţiei Teleneşti, fără antecedente penale;

- în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 326 alin. (1) Cod Penal  al R. Moldova,
 

c o n s t a t ă:
         

Corcodel Grigore Luca la data de 22.03.2007, la începutul lunii aprilie 2012, 
apropiindu-se de cet. Climentovschi Ivan, care se afla în sediul Oficiului stării Civile 
Teleneşti, pe str. 31 august, a pretins pentru sine şi pentru angajaţii din cadrul Oficiului 
Stării Civile Teleneşti, mijloace băneşti, pentru serviciile sale privind perfectarea unor 
documente necesare acumulării setului de documente ale acestuia, în vederea depunerii 



lor la Consulatul României din Republica Moldova, întru redobândirea cetăţeniei 
române.

Pentru perfectarea şi eliberarea certificatului de naştere al tatălui declarantului şi de deces al 
bunelului acestuia, angajatul instituţiei vizate a pretins de la cet.Climentovschi Ivan suma de 3500 lei.

La 18 mai 2012, aproximativ pe la orele 19 şi 25 min., conform înţelegerii stabilite din timp, 
Corcodel Grigore, întâlnindu-se cu cet. I. Climentovschi în mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru 9/1, 
lîngă restaurantul "Fazanul de Aur", interesându-se dacă deţine asupra sa suma pretinsă de mijloace 
băneşti convenită anterior în sumă de 3500 lei, după ce a primit răspunsul afirmativ, a primit suma 
indicată, transmiţându-i setul de documente ce consta din întreg pachetul necesar depunerii acestora 
la consulat, întru redobândirea cetăţeniei române de către ultimul, fiind reţinut în flagrant delict

Pe parcursul urmăririi penale, la data de 19 iunie 2012, asistat de avocatul Igor 
Topală a încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, care a fost acceptat prin 
încheierea judecătorească din 10 septembrie 2012.

În şedinţa de judecată inculpatul Corcodel Grigore Luca a confirmat vinovăţia şi 
a declarat că la începutul lunii aprilie 2012, el s-a apropiat de cet. Climentovschi Ivan 
care se afla în sediul Oficiului Stării Civile Teleneşti şi a pretins suma de 3500 lei, 
pentru urgentarea perfectării şi eliberării unor documente necesare acumulării setului 
de documente ale acestuia, în vederea depunerii lor la Consulatul României din 
Republica Moldova, întru redobândirea cetăţeniei române, deoarece se cunoaşte şi 
poate influenţa angajaţii din cadrul Oficiului Stării Civile Teleneşti.

La 18.05.2012, el a stabilit din timp o întâlnire cu cet. Climentovschi Ivan căruia i-a adus la 
cunoştinţă că a suportat cheltuieli de 1700 lei, pentru acte şi restul sumei precum că urma să le achite 
angajaţilor OSC Teleneşti pentru serviciile prestate. Careva acţiuni care intră în obligaţiunile sale de 
serviciu, el n-a îndeplinit. De cele comise se căieşte sincer.

Inculpatul Corcodel Grigore a acceptat probele prezentate de procuror în 
confirmarea vinei, şi anume : 

-          raportul de expertiză nr. 1116-1117 din 25 mai 2012, prin care s-a stabilit că cele 17 bancnote 
cu valoarea de 200 lei şi o bancnotă cu valoarea de 100 lei MD, prezentate la cercetare - au 
fost confecţionate din hârtie specială albă, conţinând filigran, fibre cu fluorescentă, fir de 
siguranţă, cu folosirea formelor de tipar plat ofset - plasa de protecţie, rechizitele şi formele de 
tipar de tip înalt - seria şi numărul, la întreprinderea pentru confecţionarea banilor şi hârtiilor 
de valoare;

-          bancnotele prezentate la cercetare (17 bancnote cu nominalul de 200 lei fiecare seria şi nr. G 
0058 565299; G 0058 565300, G 0023 263240, G 0014 253113, G 0049 310923, G 0051 
808991, G 0004 405812, G 0003 523466, G 0015 381104, G 0040 342755, G 0010 291828, G 
0045 195843, G 0010 189441, G 0026 045204, G 0028 189935, G 0017 316846, G 0026 
223071, o bancnotă cu nominalul de 100 lei MD, cu seria şi numărul F 0012 933265) sunt 
depuneri de substanţă fluorescentă în galben verde şi inscripţia fluorescentă în albastru 
deschis cu conţinutul „MITA CCCEC”;

-          tampoanele de vată cu care au fost examinate mîinele cet. Corcodel Grigore din plicul nr. 2 şi 
3 sunt depuneri de substanţă fluorescentă în galben verde; 

-          substanţa fluorescentă de pe bancnote şi de pe tampoanele de vată cu care s-au examinat 
mîinele corespunde după fluorescentă şi conţinutul chimic;



-          avizul consultativ al expertului nr. 328 din 18.05.2012, prin care a fost stabilit că bancnotele 
cu nominalul de 200 lei fiecare seria şi nr. G 0058 565299; G 0058 565300. G 0023 263240, 
G 0014 253113, G 0049 310923, G 0051 808991, G 0004 405812, G 0003 523466, G 0015 
381104, G 0040 342755, G 0010 291828, G 0045 195843, G 0010 189441, G 0026 045204, G 
0028 189935, G 0017 316846, G 0026 223071 şi o bancnotă cu nominalul de 100 lei MD, cu 
seria şi numărul F 0012 933265, prezentate la cercetare - corespund după calitatea şi metoda 
imprimării recuzitelor;

-          Ordonanţa de recunoaştere în calitate de corp delict 17 bancnotele cu valoarea nominală de 
200 lei, cu seria şi număr G 0058 565299; G 0058 565300, G 0023 263240, G 0014 253113, 
G 0049 310923, G 0051 808991, G 0004 405812, G 0003 523466, G 0015 381104, G 0040 
342755, G 0010 291828, G 0045 195843, G 0010 189441, G 0026 045204, G 0028 189935, G 
0017 316846, G 0026 223071, o bancnotă cu nominalul de 100 lei MD, cu seria şi numărul F 
0012 933265, depistate la 18 mai 2012 în rezultatul percheziţie corporale a cet. Corcodel 
Grigore, prin care este confirmat faptul primirii acestor bancnote de la Climentovschi Ivan;

-          Procesul-verbal de examinare şi recunoaştere în calitate de corp delict CD-R nr.936 şi 940;
-          procesul-verbal de marcare a banilor din 18 mai 2012, în cadrul cărei acţiuni pe aversul a 17 

de bancnote cu valoarea nominală 200 lei, cu seriile şi numerele G 0058 565299; G 0058 
565300, G 0023 263240, G 0014 253113, G 0049 310923, G 0051 808991, G 0004 405812, G 
0003 523466, G 0015 381104, G 0040 342755, G 0010 291828, G 0045 195843, G 0010 
189441, G 0026 045204, G 0028 189935, G 0017 316846, G 0026 223071, o bancnotă cu 
nominalul de 100 lei MD, cu seria şi numărul F 0012 933265, care au fost estorcate şi primite 
de către învinuitul Corcodel Grigore ca recompensă, au fost sigilate în plic pe care au fost 
aplicate semnăturile participanţilor;

-          procesul-verbal de interceptare a comunicărilor şi înregistrărilor de imagini, din 10 mai 2012, 
cu stenograma convorbirilor, în cadrul acţiunii au fost interceptate comunicările şi înregistrate 
imaginile în timpul transmiterii de către Climentovschi Ivan învinuitului Corcodel Grigore a 
documentelor şi fotografiilor, pentru întocmirea dosarului;

-          procesul-verbal de interceptare a comunicărilor şi înregistrărilor de imagini, din 15 mai 2012 
cu stenograma convorbirilor, în cadrul acţiunii, au fost interceptate comunicările şi 
înregistrate imaginile în timpul în care învinuitul Corcodel Grigore îi explică lui 
Climentovschi cui urmează săi transmită dosarul şi la ce oficiu din Chişinău;

-          procesul-verbal de interceptare a comunicărilor şi înregistrărilor de imagini, din 17 mai 2012, 
cu stenograma convorbirilor, în cadrul acţiunii, au fost interceptate comunicările şi 
înregistrate imaginile în timpul în care învinuitul Corcodel Grigore s-a întâlnit cu 
Climentovschi, căruia ulterior i-a înmânat setul de documente perfectat, primind în schimb 
suma de 3500 lei;

-          procesul-verbal de interceptare a comunicărilor şi înregistrărilor de imagini, din 18 mai 2012 
cu stenograma convorbirilor, în cadrul acţiunii, au fost interceptate comunicările şi 
înregistrate imaginile în timpul în care învinuitul Corcodel Grigore primeşte de la 
Climentovschi Ivan suma de 3500 lei şi explică acţiunile pe care le-a efectuat;

-          procesul - verbal de examinare şi percheziţie corporală din 18.05.2012, conform căruia pe 
mâinile învinuitului Corcodel Grigore au fost examinare cu lampa cu raze ultraviolete, au fost 
stabilite particule de culoare verzuie-gălbuie;

-          proces-verbal de examinare şi ordonanţa de recunoaştere în calitate de documente - certificat 
de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui SN - IV 0031264; certificat de naştere 
NA - VI 1452337; certificat de naştere seria NA-VT 1502359, certificat de căsătorie CS-V 



0975071; certificat de naştere seria NA-VI 1452338, certificat de deces DC-IV 1072610; 
certificat de deces DC-IV 1072611; extras de pe actul de naştere EN-I 0167566; extras de pe 
actul de căsătorie EC-I nr. 0294234, ( certificat de cazier judiciar seria N 3697386; aviz 
privind constatarea lipsei actului de stare civilă eliberat pe numele Munteanu Varvara, buletin 
de identitate A 27154962 eliberat pe numele lui Climentovschii Gheorghii, de către oficiul 27 
la 30.02.2012;

-          proces-verbal de examinare şi ordonanţa de recunoaştere în calitate de documente cererea 
privind modificarea, rectificarea sau completarea actului din 15.05.2012; -ordinele de plată nr. 
27073204, 261460097, 261460092, 261460090, 261460080; copii din registru privind 
înscrierea actului de naştere nr. 11 din februarie 1967, actului de căsătorie nr. 2 din 
28.01.1958, act de deces nr. 36 din 19.10.2005, nr. 23 din 08.10.2008, extras de pe actul de 
naştere nr. 88 din 21.08.1934 a cet. Climentovschi Andrei.

Reieşind din cele menţionate, instanţa consideră că acţiunile 
inculpatului sunt dovedite integral şi fapta comisă urmează a fi 
încadrată în baza art.326 alin.1 CP al RM, după semnele 
calificative, trafic de influenţă, adică primirea de bani, personal, 
pentru sine şi pentru alte personae, săvîrşite intenţionat de către o 
persoană care susţine că are influenţă asupra unui funcţionar, în 
scopul de a-l face să îndeplinească acţiuni ce intră în obligaţiile lui 
de serviciu. 

La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de 
judecată reţine că infracţiunea comisă de inculpat face parte din 
categoria celor mai puţin grave; de persoana celui vinovat,  şi 
anume că inculpatul Corcodel Grigore nu are antecedentele penale, 
a recunoscut vina, s-a căit sincer de fapta comisă. Drept 
circumstanţe atenuante pentru inculpat se reţine: recunoaşterea 
vinei şi căinţa sinceră.

Reieşind din circumstanţele cazului, instanţa de judecată 
consideră raţional de aplicat faţă de Corcodel Grigore pedeapsă 
nonprivativă de libertate, sub formă de amendă în limitele fixate de 
norma art.326 alin.1 Cod penal al Republicii Moldova, nefiind 
raţională aplicarea unei pedepse mai aspre din numărul celor 
alternative prevăzute pentru săvîrşirea infracţiunii, aşa cum în 
şedinţa de judecată s-a constatat că Corcodel Grigore, nu prezintă 



pericol social şi corectarea lui este posibilă fără a fi izolat de 
societate. 

Tot odată instanţa în urma cercetării judecătoreşti nu a stabilit 
circumstanţe de a libera inculpatul de la răspunderea penală.

Circumstanţele atenuante stabilite pe cauza dată au fost luate în 
consideraţie la individualizarea pedepsei, şi anume sub formă de 
amendă minimă prevăzută de sancţiunea art.326 alin.1 Cod penal.

Soarta corpurilor delicate va fi soluţionată conform art.162 CPP 
al RM.

Călăuzindu-se de prevederile art. 80 Cod Penal al Republicii Moldova, art. 509 
Cod de Procedură Penală al Republicii Moldova instanţa de judecată,

 
h o t ă r ă ş t e:

 
Corcodel Grigore Luca se recunoaşte vinovat în baza art.326 

alin.(1) Cod Penal al RM şi se condamnă în baza acestei Legi la 
amendă în mărime de 500 (cinci sute) unităţi convenţionale, ce 
constituie 10 000 (zece mii) lei.

Măsura de reprimare – obligarea de a nu părăsi localitatea, se menţine pînă la data 
cînd sentinţa va deveni definitivă. 
Corpurile delicte : 

- CD-ul nr.936 care conţine înregistrarea convorbirii între Corcodel Grigore şi 
Climentovschi Ivan întreţinute la 18.05.2012; 

- CD-ul nr.940, conţine înregistrarea între Corcodel Grigore şi Climentovschi Ivan 
întreţinute la 17.05.2012; 

- CD-urile nr.728, nr.601, nr.631 care conţin înregistrările convorbirilor purtate 
între acesta şi Climentovschi Ivan pînă la 07 iunie 2012,de păstrat la materialele 
dosarului. 

- mijloacele băneşti în sumă de 3500 lei, ridicate în cadrul percheziţiei şi 
examinării corporale a lui Corcodel Grigore Luca, şi anume 17 bancnote a câte 200 lei, 
după cum urmează: o bancnotă cu nominalul de 200 lei cu seria şi nr. G 0058 565299, o 
bancnotă cu nominalul de 200 lei cu seria şi nr. G 0058 565300, o bancnotă cu 
nominalul de 200 lei cu seria şi nr. G 0023 263240, o bancnotă cu nominalul de 200 lei 
cu seria şi nr. G 0014 253113, o bancnotă cu nominalul de 200 lei cu seria şi nr.G 0049 
310923, o bancnotă cu nominalul de 200 lei cu seria şi nr.G 0051 808991, o bancnotă cu 
nominalul de 200 lei cu seria şi nr.G 0004 405812, o bancnotă cu nominalul de 200 lei 



cu seria şi nr.G 0003 523466, o bancnotă cu nominalul de 200 lei cu seria şi nr.G 0015 
381104, o bancnotă cu nominalul de 200 lei cu seria şi nr.G 0040 342755, o bancnotă cu 
nominalul de 200 lei cu seria şi nr.G 0010 291828, o bancnotă cu nominalul de 200 lei 
cu seria şi nr.G 0045 195843, o bancnotă cu nominalul de 200 lei cu seria şi nr.G 0010 
189441, o bancnotă cu nominalul de 200 lei cu seria şi nr.G 0026 045204, o bancnotă cu 
nominalul de 200 lei cu seria şi nr.G 0028 189935, o bancnotă cu nominalul de 200 lei 
cu seria şi nr.G 0017 316846, o bancnotă cu nominalul de 200 lei cu seria şi nr.G 0026 
223071 şi o bancnotă cu nominalul de 100 lei cu seria şi nr.F0012 933265, la iluminarea 
cărora cu lampa de raze ultraviolete se observă substanţă fluorescentă în galben verde şi 
inscripţia fluorescentă în albastru„MITA CCCEC”, se trec în venitul statului.
Corpurile delicte : 

- şase plicuri care conţin: plicul nr.1, 2,3 – mostre de tampoane de vată cu care au 
fost prelucrate mîinile lui Corcodel Grigore;

- plicul nr.4 – mînuşile cu care s-a şters mîinile;
 - plicul nr.6 – mănuşile cu care s-au examinat banii;
- plicul nr.5 în care se află banii ridicaţi în sumă de 3500 lei, urmează a fi nimicite.

Sentinţa este cu drept de atac în ordine de recurs în Curtea de Apel Chişinău în 
termen de 15 zile, doar în partea erorilor procesuale şi măsurii de pedeapsă stabilite, prin 
intermediul Judecătoriei Ciocana mun. Chişinău.

     
Preşedintele şedinţei,                                                             
    judecătorul                               /semnătura/                          

Malîi Ala
Copia corespunde originalului
   Judecătorul                                             

                               Malîi Ala
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


