Dosarul nr. 1-XX/2013;
Dosarul nr. 1-XXX/2013;

/38-1-XXXX-04032013/;
/38-1-XXX-04102013/;

/2012928xxx/;
/2013928xxx/

SENTINŢA
în numele Legii
/dispozitiv/
13 mai 2016

or. Orhei

Judecătoria Orhei
Instanţa de judecată în componența:
Preşedintelui ședinței, judecător
Sergiu Procopciuc
Judecătorilor
Vasile Negruţa, Viorelia Varaniţa și Viorica
Severin
Grefieri
Raisa Covalschi, Mariana Veveriţa, Victoria Vascan și Silvia
Jucova
Cu participarea acuzatorilor de stat:
Denis Rotaru și Sveatoslav
Savin
Apărătorilor:
Alina Valah, Vasile Pruteanu, Ion Vîzdoagă și Andrian
Lebedinschi
Părţii vătămate:
XXXXXX XXXXXX
Succesorului părţii vătămate decedate:
XXXXX XXXXX
Avocaţilor
Gheorghe Amihalachioaie, Roman Zadoinov și Boris Dariev
Inculpaţilor: XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX și XXXXXXX
a examinat în şedinţa de judecată publică în procedură generală cauza
penală de învinuire a lui:
XXXXXXXXXX, născut la XXX, născut în s. XXX, r-nul XXX, domiciliat or.
XXXi, str. XXX nr.XX, apartamentul nr. XXX, studii medii, neangajat în cîmpul
muncii, celibatar, cu obligațiuni militare, în comiterea infracţiunii prevăzute de
art.145 alin. (2) lit. m) şi art.287 alin. (3) Cod penal al R. Moldova;
XXXXXXXXX, născut la XXXX, originar şi domiciliat în or. XXX, str. XXX,
nr.X, studii medii, neangajat în cîmpul muncii, fără antecedente penale, cu
obligațiuni militare , cet. al R. Moldova, în comiterea infracţiunii prevăzute de
art.152 alin. (2) lit. e) şi art. 287 alin. (3) Cod penal al R. Moldova;
XXXXXXX, născut la XXX, domiciliat mun. XXX, comuna XXX, str. XX
nr.XX , studii superioare, supus militar, celibatar, în săvîrşirea infracţiunii
prevăzute de art.152 alin. (2) lit. e) şi art. 287 alin. (3) Cod penal al R. Moldova;
XXXXXXX, născut la XXX, domiciliat s. XXXX, r-nul XXX, studii superioare,
neangajat în cîmpul muncii, doi copii minori la întreţinere, suspus militar, fără
antecedente penale, nu este invalid, în săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art.

329 alin. (2) lit. a) Cod penal al R. Moldova;
și a lui XXXXXXX, născut la XXXX, originar din XXX, domiciliat or. XXX,
str. XXX, nr.XX, apartamentul nr. XXX, căsătorit, fără antecedente penale,
supus militar, în săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. art.152 alin. (2) lit. e) şi
287 alin. (3) din Codul penal,
și,
În conformitate cu art. art. 195 alin.(5), 340, 384, 385,387,389, 390, 392-396
și 397 Cod de procedură penală al R. Moldova, instanţa de judecată,
HOTĂRĂŞTE:
A-l recunoaşte pe inculpatul XXXX, vinovat de comiterea infracţiunii
prevăzute de art. 145 alin. (1) Cod penal, şi a-i aplica o pedeapsă de 8 (opt) ani
închisoare cu ispăşirea pedepsei în penitenciar de tip închis.
A include în termenul de pedeapsă durata deţinerii inculpatului în stare de
arest, începând cu 30 aprilie 2012 până la 26 decembrie 2012 și de la 27
decembrie 2012 până la 26 martie 2013.
Pînă la intrarea sentinţei vigoare a-i aplica în privinţa condamnatului
XXXXX măsura preventivă - obligarea de a nu părăsi ţara. A retrage de la
condamnat paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova pentru plecare peste
hotarele ţării. Executarea pedepsei începe de la data intrării în vigoare a
sentinţei.
A-l achita pe inculpatul XXXXX în partea acuzării de comiterea infracţiunii
prevăzute de art. 287 alin. (3) Cod penal, deoarece fapta inculpatului nu
întruneşte elementele acestei infracţiuni.
Acţiunile civile înaintate de succesorul părţii vătămate decedate XXXXX
XXXXX și a părții vătămate XXXXX XXXXX se admit în principiu, urmând ca
asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanța civilă.
A supune confiscării speciale armele de foc și anume pistoalele de model
”XXX” cu nr. XXX XXX cu încărcător și de model ”XX„ cu numărul XXX XXX cu
încărcător, ridicate de la condamnatul XXXX și de a le transmite
Inspectoratului de poliție Orhei.
A-l achita pe inculpatul XXXX, pe faptul comiterii infracţiunilor prevăzute
de art. 152 alin. (2) lit. e) şi art. 287 alin. (3) Cod penal, deoarece fapta
inculpatului nu întruneşte elementele infracţiunii.
Corpul delict – arma de foc, și anume pistolul de model ”XXX” cu
numărul XX XXX cu încărcător, ridicat de la XXX, de restituit ultimului pînă la
întrarea sentinței în vigoare.
A-l achita pe inculpatul XXXXX, pe faptul comiterii infracţiunilor prevăzute

de art. 152 alin. (2) lit. e) şi art. 287 alin. (3) Cod penal, deoarece fapta
inculpatului nu întruneşte elementele infracţiunii.
Corpul delict – arma de foc, și anume pistolul de model ”XXX” cu numărul
XXX XXX cu încărcător, ridicată de la inculpatul XXX, de restituit ultimului
pînă la întrarea sentinței în vigoare.
A-l achita pe inculpatul XXXXX, pe faptul comiterii infracţiunii prevăzute de
art. 329 alin. (2) lit. a) Cod penal, deoarece fapta inculpatului nu întruneşte
elementele acestei infracțiuni.
A-l achita pe inculpatul XXXXX, pe faptul comiterii infracţiunilor prevăzute
de art. 152 alin. (2) lit. e), art. 151 alin. (4) şi art. 287 alin. (3) Cod penal,
deoarece fapta inculpatului nu întruneşte elementele acestor infracţiunii.
Acţiunea civilă înaintată de către succesorul părţii vătămate decedate XXXX
XXXX împotriva lui XXXX, XXX, XXX și XXXX, se respinge, ca fiind nefondată.
Corpurile delicte, anexate la această cauză penală, și anume: o cămașă cu
mânicile scurte confecționată din țesut de culoare neagră cu inscripția ”Otto
Kern”, ridicată de la XXX XXX; o cămașă cu mânicile lungi, confecționată din
țesătură cu ornamente de flori mărunte, ridicată de la XXX XXX; patru tuburi de
cartușe, două gloanțe examinate și expertizate, care se păstrează în camera de
păstrare a corpurilor delicte a Inspectoratului de poliție Orhei,
de le păstrat, până la pînă la întrarea sentinței în vigoare.
Automobilul de model ”XXX” cu numărul de înmatriculare XXX XXX, care se
află la păstrare la partea vătămată XXXX, de-i permis ultimului ca să fie utilizat
după destinație.
Se obligă XXXX să păstreze automobilul de model ”XX” cu numărul de
înmatriculare XXX XXX, care a fost restituit pentru păstrare prin ordonanța
procurorului din XXX XXX 20XX, să-l păstreze pînă la pînă la întrarea sentinței în
vigoare.
Sentința motivată va fi înmânată participanților la proces pe data de
10 iunie 2016 la orele 10:00.
Sentinţa cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chişinău,
prin intermediul Judecătoriei Orhei.
Preşedintele şedinţei
/semnătura/
Procopciuc Serghei
Judecători
/semnătura/
Negruţa Vasile
/semnătura/
Severin Viorica
Copia corespunde originalului, judecător
Procopciuc
Serghei

