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    S  E  N  T  I  N  Ţ  Ă
            În numele Legii
12 aprilie 2019                                                                                    mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)
Instanţa compusă din:

Preşedintele de şedinţă                           Djeta Chistol
Grefier                                                    Cristina Lența 

Cu participarea:
Procurorului                                            Oleg Gonța
Avocatului                                              Oleg Gheorghița
Inculpata                                                 Axenia Saenco
Interpretului                                            Nina Burujiu

judecând în şedinţa de judecată publică pe baza probelor administrate în 
faza de urmărire penală, cauza penală de învinuire a lui Saenco Axenia Vasilii, 
IDNP *****născută la *****, originară din mun. Chișinău, domiciliată în mun. 
Chișinău, *****, cetățeancă a Republicii Moldova, studii medii, fără persoane la 
întreținere, nu este angajată în câmpul muncii, anterior a fost atrasă la răspundere 
penală

în săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de art.217 alin.(2), art. 217 alin. (4) lit. b) 
CP RM

A    C O N S T A T A T:

La data de 06 martie 2018 în jurul orelor 12:45, în rezultatul efectuării 
cercetării la fața locului a apartamentului n***** mun. Chișinău, unde domiciliază 
inculpata ***** au fost depistate și ridicate, aparat artizanal pentru consumul de 
droguri prin inhalare și două pachețele de tip zip-lock cu masă de culoare gălbuie 
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cu miros specific, care au fost împachetate și sigilate de către colaboratorii de 
poliție, după care a fost expediate spre examinare experților. 

Conform Raportului de constatare tehnico-științifică nr.34/12/1-R-1924 din 
11.05.2018, s-a constatat că în depunerile din cele trei colbe din sticlă de la lămpile 
cu incandescente și de pe folia din staniol, s-a depistat PVP (a-
pirrolidinovalerophenone) în cantități de urme, ce se referă la substanțe stupefiante 
neutilizate în scopuri medicale; în depunerile de pe fragmentul de butelie – partea 
superioară și de pe folia din staniol, ridicate în circumstanțele de mai sus, s-a 
depistat tetrahidrocannabinol, ce reprezintă rășină de cannabis, care se referă la 
substanțe  stupefiante, cantitatea substanței stupefiante (rășină de cannabis – 
materie uscată) de pe fragmentul de butelie constituie 0,012 g, iar de pe folia de 
staniol – cantitatea de urmă; în masa vegetală uscată și mărunțită de culoare 
gălbuie, ridicată în circumstanțele de mai sus, s-a depistat cannabinoidul sintetic 5-
fluoro AB (C20H28FN303), cantitatea masei vegetale uscate și mărunțite ce 
conține cannabinoidul sintetic 5-fluoro ADB (C20H28FN303) constituie 0,395 g și 
masa vegetală uscată și mărunțită de culoare gălbuie, ridicată în circumstanțele de 
mai sus, s-a depistat cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201, (C20H28FN303), 
care în Hotărârea Guvernului al Republicii Moldova nr.1088 din 5 octombrie 2004 
cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și 
precursorilor acestora, supuse controlului, nu este inclus, cantitatea masei vegetale 
uscate și mărunțită ce conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201, constituie 
1,090 g, care potrivit scrisorii parvenite de la IMPS Dispensarul Republican de 
Narcologie nr.01-12/632 din 18.04.2017, înregistrat în cancelarie CTCEJ al IGP al 
MAI la data de 20.04.2017 cu nr.569, constituie analog al substanței AKB 48 și 
substanței AB-PINACA-CHM, care conform Hotărârii Guvernului RM nr.79 din 
23.01.2006, se atribuie la categoria cantităților deosebit de mari. 

Tot ea, inculpata Saenco Axenia Vasile cunoscând cu certitudine că 
circulația ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analogelor acestora este 
interzisă, urmărind scopul consumului propriu a substanțelor psihotrope, în 
circumstanțe necunoscute a intrat în posesia substanțelor psihotrope pe care le-a 
păstrat ilegal la sine pînă la 11.08.2018 orele 13:10, când în urma efectuării 
percheziției la domiciliu acesteia care se află pe adresa mun. Chișinău, bd. Cuza 
Vodă 20, ap.48, a fost ridicat conform raportului de expertiză chimică nr.4022 din 
10.12.2018, substanța stupefiantă ,,Marihuana”, cu masa de 2,70 grame și 
substanța stupefiantă ,,PVP”, cu masa totală de 0,573 grame, care conform 
Hotărârii Guvernului nr.79 din 23.01.2006 constituie proporții mari.     

În cadrul şedinţei judiciare, pînă la începerea cercetării judecătoreşti, 
inculpata *****, susţinută de avocatul său *****, a declarat personal prin 
înscris autentic, că recunoaşte săvîrşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi 
solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de 
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urmărire penală, în baza art. 364/1 CPP RM, demersul dat fiind susţinut de 
către procuror şi acceptat de către instanţa de judecată. 

În şedinţa de judecată inculpata Saenco Axenia fiind audiat potrivit 
regulilor de audiere a martorului, vina şi-a recunoscut-o integral, s-a căit sincer 
de cele săvîrşite şi a declarat că la data de 06.03.2018 a procurat substanță 
narcotică chimică sintetică, prin aplicația Telegram. Substanța dată o păstra în 
odaia din apartamentul fiicei sale, de pe adresa bd. Cuza Vodă 20, ap.48, unde la 
moment domiciliază. Această substanță narcotică a procurat-o pentru consum 
propriu, unde în urma percheziției a fost depistate. 

De asemenea vina şi-a recunoscut-o integral, s-a căit sincer de cele săvîrşite 
şi a declarat că la data de 11.08.2018 în jurul orelor 13:00, la domiciliu situat pe 
adresa bd. *****s-au prezentat colaboratorii de poliția, au prezentat încheierea de 
efectuare a percheziției, unde în urma percheziției au fost depistate și ridicate, 
aparat artizanal pentru consumul de droguri prin inhalare și două pachețele cu 
masă de culoare gălbuie cu miros specific, substanță narcotice marihuană, care au 
fost împachetate și sigilate de către colaboratorii de poliție, după care a fost 
expediate spre examinare experților.

Vinovăţia inculpatei ***** de comiterea faptei incriminate este dovedită 
prin următoarele materiale a dosarului nr.2018420718:

- Raport de constatare tehnico-științifică nr.34/12/1-R-1924 din 11.05.2018,  
s-a constatat că în depunerile din cele trei colbe din sticlă de la lămpile cu 
incandescență și de pe folia de staniol, s-a depistat PVP (a-
pirrolidinovalerophenone) în cantități de urme, ce se referă la substanțele 
stupefiante neutilizate în scopuri medicale; în depunerile de pe fragmentul de 
butelie- partea superioară și de pe folia din staniol, ridicate în circumstanțele de 
mai sus, s-a depistat tetrahidrocannabinol, ce reprezintă rășină de cannabis, care se 
referă la substanțele stupefiante, cantitatea substanței stupefiante (rășină de 
cannabis-materie uscată) de pe fragmentul de butelie constituie mărunțită de 
culoare gălbuie, ridicată în circumstanțele de mai sus, s-a depistat cannabinoidul 
sintetic 5-fluoru ADB (C20H28FN303) constituie 0,395 și masa vegetală uscată și 
mărunțită de culoare gălbuie, ridicat în circumstanțele de mai sus, s-a depistat 
cannabinoidul sintetic MDMB(N) – 2201(C20H28FN303), care în Hotătârea 
Guvernului al Republicii Moldova nr.1088 din 5 octombrie 2004 cu privire la 
aprobarea tabelelor și listelor substanțelor stupefiante, psihotrope și precursorilor 
acestora, supuse controlului, nu este inclus, cantitatea masei vegetale uscate și 
mărunțite ce conține cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201, constituie  1,090 g, 
care potrivit scrisorii parvenite de la IMSP Dispensarul Republican de Narcologie 
nr.01-12/632 din 18.04.2017, înregistrat în cancelaria CTCEJ al IGP al MAI la 
data de 20.04.2017 cu nr.569, constituie analog al substanței AKB 48 și substanței 
AB-PINACA-CHM, care conform Hotărârii Guvernului RM, nr.79 din 
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23.01.2006, se atribuie la categoria cantităților deosebit de mari (f.d.30-36);
- Proces-verbal de cercetare la fața locului din 06.03.2018, prin care au fost 

ridicate un aparat confecționat artizanal pentru consumul de droguri prin inhalare și 
două pachețele de tip zip-lock cu masă de culoare gălbuie cu miros specific de la 
domiciliu inculpatei Saenco Axenia (f.d. 26);

-     Proces-verbal de examinare a obiectului din 22.08.2018, potrivit căruia 
obiect

al examinării l-a constituit un aparat confecționat artizanal pentru consumul de 
droguri prin inhalare și două pachețele de tip zip-lock cu masă de culoare gălbuie 
cu miros specific, care potrivit Raportului de constatare tehnico-științifică 
nr.34/12/1-R-1924 din 11.05.2018, conțin rășină de cannabis cu masa de 0,012 gr, 
substanță 5-fluoro ADB cu masa de 0,395 gr, și substanță MDMB(N)-2201 cu 
masa de 1,090 gr, care potrivit scrisorii parvenite de la IMSP Dispensarul 
Republican de Narcologie nr.01-12/632 din 18.04.2017, înregistrat în cancelarie 
CTCEJ al IGP al MAI la data de 20.04.2017 cu nr.569, constituie analog al 
substanței AKB 48 și substanță  AB-PINACA-CHM, recunoscute în calitate de 
corp delict și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 22.08.2018, 
care se păstrează în Camera de Păstrare a Corpurilor Delicte al IP Botanica al DP 
mun. Chișinău (f.d.68-70);

- Corpuri delicte: o sacoșă de culoare albastră, sigilată cu nr.1924 din 
11.05.2018, în care se află un aparat confecționat artizanal pentru consumul de 
droguri prin inhalarea și două pachețele de tip zip-lock cu masă de culoare gălbuie 
cu miros specific, care potrivit Raportului de constatare tehnco-științific 
nr.34/12/1-R-1924 din 11.05.2018, conțin rășină de cannabis cu masa de 0,012 gr, 
substanță 5-fluoro ADB cu masa de 0,395 gr și substanța MDMB(N)-2201 cu masa 
de 1,090 gr, care potrivit scrisorii parvenite de la IMSP Dispensarul Republican de 
Narcologie nr.01-12/632 din 18.04.2017, înregistrat în cancelaria CRCEJ al IGP al 
MAI la data de20.04.2017 cu nr.569, constituie analog al substanței AKB 48 și 
substanței AB-PINACA-CHM, care se păstrează în Camera de Păstrare a 
Corpurilor Delicte al IP Botanica al DP mun. Chișinău (f.d.69);

Vinovăţia inculpatei ***** de comiterea faptei incriminate este dovedită 
prin următoarele materiale a dosarului nr.2019420002:

-         Proces-verbal de ridicare din 20 august 2018 a obiectelor, documentelor 
din

cauza penală nr.2018420718 care atestă informația referitor la percheziția la 
domiciliul inculpatei Saenco Axenia (f.d.10);

-         Proces-verbal de percheziție la domiciliul inculpatei Saenco Axenia din
11.08.2018, prin care s-au depistat și ridicat un pachețel zip-lock și 2 folii de 
staniol în care se atestă substanța stupefiantă – PVP, cu masa totală 0,573 grame, 6 
tuburi, 3 seringi, 5 pachete zip-lock se atestă urme de substanță stupefiante PVP, 
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iar într-un pachețel se atestă substanța stupefiante ,,Marihuana”, cu masa de 2,70 
grame (f.d.19-20);
        -    Raport de expertiză chimică nr.4022 din 10.12.2018, prin care se confirmă 
faptul că în pachețelul zip-lock și 2 folii de staniol se atestă substanță stupefiantă – 
PVP, cu masa totală 0,573 grame, 6 tuburi, 3 seringi, 5 pachețele zip-lock se atestă 
urme de substanță stupefiante PVP, iar într-un pachețel se atestă substanța 
stupefiante ,,Marihuana”, cu masa de 2,70 grame, care conform Listei substanțelor 
stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în 
trafic ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.79 
din 23.01.2006, reprezintă substanță stupefiantă în proporții mari (f.d.44-50);
        -     Proces-verbal de examinare a drogurilor din 14.01.2019 - o sacoșă de 
culoare galbenă, sigilată cu nr.34/12/1-R-4022 din 10.12.2018, în care se află un 
pachețel de tip zip-lock și 2 folii de staniol în care se atestă substanța stupefiantă - 
PVP, cu masa totală 0,573 grame, 6 tuburi, 3 seringi, 5 pachete de tip zip-lock  cu 
urme de substanța stupefiantă - PVP, și un pachețel substanța stupefiantă 
„Marihuana”, cu masa de 2,70 grame ridicate în cadrul percheziției la domiciliul 
cet. ***** pe adresa: mun. Chișinău, str. ***** ridicate în cadrul percheziției la 
domiciliul Saenco Axenia, recunoscute în calitate de corp delict și anexate la 
materialele cauzei penale prin ordonanța din 14.01.2019, care se păstrează în 
Camera de Păstrare a Corpurilor Delicte al IP Botanica al DP mun. Chișinău 
(f.d.53-55);

Alte materiale ale dosarului.
 Analizând în cumul probele aduse în judecată de către organul de 

învinuire şi probele stabilite în şedinţa de judecată, instanţa de judecată 
ajunge la concluzia că vina inculpatei Saenco Axenia este dovedită pe deplin, 
ultima este vinovată de săvîrşirea infracţiunilor și anume, păstrarea drogurilor în 
proporții mari și deosebit de mari, fără scop de înstrăinare, și acțiunile acesteia se 
califică conform art. 217 alin. (2) și art. 217 alin.(4) lit. b) Cod penal al RM. 

Conform art. 217 alin.(2) CP RM - ,, Circulația ilegală a drogurilor, 
etnobotanicelor sau analogilor acestora fără scop de înstrăinare, producerea, 
prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, 
păstrarea, expedierea, transportarea drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor 
acestora, săvîrșite în proporții mari fără scop de înstrăinare, se pedepsesc cu 
amendă în mărime de la 400 la 700 unități convenționale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunității de pînă la 150 de ore, sau cu închisoarea de 
pînă la 1 an, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 
7000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate 
sau cu lichidarea persoanei juridice”.
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Conform art. 217 alin.(4) lit. b) CP RM - ,,Circulația ilegală a drogurilor, 
etnobotanicelor sau analogilor acestora fără scop de înstrăinare în proporții 
deosebit de mari, se pedepsesc cu închisoarea de la 1 la 6 ani cu privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 
2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 6000 la 
10000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită 
activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Potrivit art. 61 alin. (1) şi (2) CP RM – „Pedeapsa penală este o măsură de 
constrîngere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se 
aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrşit 
infracţiuni, cauzînd anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor. Pedeapsa are drept 
scop restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea 
săvîrşirii de noi infracţiuni atît din partea condamnaţilor, cît şi a altor persoane. 
Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească 
demnitatea persoanei condamnate.”

Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din CP RM – „Persoanei recunoscute 
vinovate de săvîrşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele 
fixate în Partea specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile 
Părţii generale a prezentului cod. 

La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont 
de gravitatea infracţiunii săvîrşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, 
de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa 
pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile 
de viaţă ale familiei acestuia.” 

Circumstanţe care atenuează vina inculpatei ***** conform art. 76 CP RM 
nu au fost stabilite.

Circumstanţe ce agravează vina inculpatei ***** conform art. 77 CP RM nu 
au fost stabilite.

Instanţa menţionează că prevederile art. 3641 alin. (8) CPP prevăd că 
inculpatul care a recunoscut săvîrşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat 
ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală 
beneficiază de reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în 
cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii şi de 
reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei 
cu amendă.

Astfel, instanţa de judecată în virtutea circumstanţelor sus-menţionate, ia în 
consideraţie faptul că inculpata ***** se căieşte mult, şi-a recunoscut vinovăţia, la 
evidenţa medicului narcolog şi psihiatru nu se află şi în astfel de circumstanţe 
ajunge la concluzia că corectarea acestuia este posibilă fără izolarea de la societate, 



numindu-i o pedeapsa sub formă de pedeapsă condiționată cu aplicarea art. 90 CP 
RM.

În conformitate cu art. 158 CPP RM – „Corpuri delicte sînt recunoscute 
obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la 
săvîrşirea infracţiunii, au păstrat asupra lor urmele acţiunilor criminale sau au 
constituit obiectivul acestor acţiuni, precum şi bani sau alte valori ori obiecte şi 
documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracţiunii, constatarea 
circumstanţelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea 
învinuirii ori atenuarea răspunderii penale. Obiectul se recunoaşte drept corp delict 
prin ordonanţa organului de urmărire penală sau prin încheierea instanţei de 
judecată şi se anexează la dosar. Obiectul poate fi recunoscut drept corp delict în 
următoarele condiţii: 1) dacă, prin descrierea lui detaliată, prin sigilare, precum şi 
prin alte acţiuni întreprinse imediat după depistare, a fost exclusă posibilitatea 
substituirii sau modificării esenţiale a particularităţilor şi semnelor sau a urmelor 
aflate pe obiect; 2) dacă a fost dobîndit prin unul din următoarele procedee 
probatorii: cercetare la faţa locului, percheziţie, ridicare de obiecte, precum şi 
prezentat de către participanţii la proces, cu ascultarea prealabilă a acestora.”

Potrivit art. 162 alin. (1) pct. 2) şi 4) CPP RM – „În cazul în care procurorul 
dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluţionării cauzei în fond, se 
hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte. În acest caz: obiectele a căror 
circulaţie este interzisă vor fi predate instituţiilor respective sau nimicite; banii şi 
alte valori dobîndite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acţiunile 
criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. 
Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceştia nu sînt identificaţi, 
se trec în proprietatea statului. În caz de conflict referitor la apartenenţa acestor 
obiecte, litigiul se soluţionează în ordinea procedurii civile. Banii marcaţi, asupra 
cărora au fost îndreptate acţiunile criminale, se trec în venitul statului, iar 
echivalentul lor se restituie proprietarului de la bugetul de stat.” .

Luând în consideraţie cele enunţate mai sus, instanţa de judecată dispune:
-Corpurile delicte recunoscute prin Ordonanța din 14.01.2019 

(nr.2019420002 f.d.54-55) – un pachețel zip-lock și 2 folii de staniol în care se 
atestă substanța stupefiantă – PVP, cu masa totală 0,573 grame, 6 tuburi, 3 seringi, 
5 pachete zip-lock cu urme de substanță stupefiantă PVP și un pachețel stupefiantă 
,,Marihuana”, cu masa de 2,70 grame, ridicate în cadrul percheziției la domiciliul 
*****, pe adresa mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă 20, ap.48, sigilate într-o sacoșă de 
culoare galbenă din polimer, cu nr.34/12/1-R-4022 din 10.12.2018 ce se păstrează 
în camera de păstrare a corpurilor delicte a IP Botanica, mun. Chișinău, a nimici 
după intrarea sentinței în vigoare;

-Corpurile delicte recunoscute prin Ordonanța din 22.08.2018 
(nr.2018420718 f.d 69) – o sacoșă de culoare albastră, sigilată cu nr.1924 din 
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11.05.2018, în care se află un aparat confecționat artizanal pentru consumul de 
droguri prin inhalare și două pachețele de tip zip-lock cu masă de culoare gălbuie 
cu miros specific, care potrivit Raportului de constatare tehnico-științifică 
nr.34/12/1-R-1924 din 11.05.2018, conțin rășină de cannabis cu masa de 0,012 gr, 
substanță 5-fluoro ADB cu masa de 0,395 gr. Și substanța MDMB (N)-2201 cu 
masa de 1,090 gr, care potrivit scrisorii parvenite de la IMSP Dispensarul 
Republican de Narcologie nr.01-12/632 din 18.04.2017, înregistrat în cancelarie 
CTCEJ al IGP al MAI la data de 20.04.2017 cu nr.569, constituie analog al 
substanței AB-PINACA-CHM ce se păstrează în camera de păstrarea a corpurilor 
delicte a IP Botanica, mun. Chișinău, a nimici după intrarea sentinței în vigoare.

De asemenea instanța de judecată consideră necesar de a încasa de la ***** 
în beneficiul statului suma de 1680,00(una mie șase sute optzeci) lei, ce constituie 
cheltuieli judiciare pentru efectuarea Raportului constatării tehnico-științifice 
nr.34/12/1-R-1924 din 11.05.2018.

De asemenea instanța de judecată consideră necesar de a încasa de la ***** 
în beneficiul statului suma de 1680,00(una mie șase sute optzeci) lei, ce constituie 
cheltuieli judiciare pentru efectuarea Raportului constatării tehnico-științifice 
nr.34/12/1-R-4022 din 10.12.2018.

În baza celor expuse, în conformitate cu  art. art. 364/1, 382-384 CPP RM, 
instanţa de judecată 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

 Se recunoaşte vinovată ***** de săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de art. 
217 alin.(2) și art. 217 alin. (4) lit. b) CP RM şi în baza acestei legi cu aplicarea art. 
364/1 CPP RM a-i numi pedeapsă:

-         În baza art. 217 alin.(2) CP RM cu aplicarea art. 364/1 CPP RM a-i numi 
pedeapsă – 6 luni (șase) luni închisoare cu ispăşirea pedepsei în 
penitenciar pentru femei;

-         În baza art. 217 alin. (4) lit. b) CP RM cu aplicarea art. 364/1 CPP RM a-
i numi pedeapsă – 2 (doi) ani închisoare cu ispăşirea pedepsei în 
penitenciar pentru femei cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de 
răspundere sau de a exercita activități legate de circulația legală a 
drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora pe un termen de 3(trei 
ani);

În baza art. 84 alin. (1) CP RM prin cumul parțial al pedepselor numite a-i 
stabili pedeapsă definitivă lui *****  - 2 (doi) ani și 3 (trei) luni închisoare cu 
ispășirea pedepsei în penitenciar pentru femei cu privarea de dreptul de a ocupa 
funcții de răspundere sau de a exercita activități legate de circulația legală a 
drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora pe un termen de 3(trei ani).



În baza art. 90 CP RM pedeapsa principală stabilită lui ***** de 2 (doi) ani 
și 3 (trei) luni închisoare cu ispășirea pedepsei în penitenciar pentru femei se 
suspendă condiționat pe un termen de probă de 3 (trei) ani. 

Se aplică în privința lui ***** măsura preventivă, angajamentul de a nu 
părăsi țara până la intrarea sentinței în vigoare.

Se supun nimicirii după intrarea sentinței în vigoare corpurile delicte 
după cum urmează:

-Corpurile delicte recunoscute prin Ordonanța din 14.01.2019 
(nr.2019420002 f.d.54-55) – un pachețel zip-lock și 2 folii de staniol în care se 
atestă substanța stupefiantă – PVP, cu masa totală 0,573 grame, 6 tuburi, 3 seringi, 
5 pachete zip-lock cu urme de substanță stupefiantă PVP și un pachețel stupefiantă 
,,Marihuana”, cu masa de 2,70 grame, ridicate în cadrul percheziției la domiciliul 
*****, pe adresa mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, 20, ap.48, sigilate într-o sacoșă de 
culoare galbenă din polimer, cu nr.34/12/1-R-4022 din 10.12.2018 ce se păstrează 
în camera de păstrare a corpurilor delicte a IP Botanica, mun. Chișinău;

-Corpurile delicte recunoscute prin Ordonanța din 22.08.2018 
(nr.2018420718 f.d 69) – o sacoșă de culoare albastră, sigilată cu nr.1924 din 
11.05.2018, în care se află un aparat confecționat artizanal pentru consumul de 
droguri prin inhalare și două pachețele de tip zip-lock cu masă de culoare gălbuie 
cu miros specific, care potrivit Raportului de constatare tehnico-științifică 
nr.34/12/1-R-1924 din 11.05.2018, conțin rășină de cannabis cu masa de 0,012 gr, 
substanță 5-fluoro ADB cu masa de 0,395 gr. Și substanța MDMB (N)-2201 cu 
masa de 1,090 gr, care potrivit scrisorii parvenite de la IMSP Dispensarul 
Republican de Narcologie nr.01-12/632 din 18.04.2017, înregistrat în cancelarie 
CTCEJ al IGP al MAI la data de 20.04.2017 cu nr.569, constituie analog al 
substanței AB-PINACA-CHM ce se păstrează în camera de păstrarea a corpurilor 
delicte a IP Botanica, mun. Chișinău.

Se încasează din contul lui ***** în beneficiul statului suma totală de 
3360(trei mii trei sute șasezeci) lei RM ce constituie: suma de 1680,00(una mie 
șase sute optzeci) lei - cheltuieli judiciare pentru efectuarea Raportului constatării 
tehnico-științifice nr.34/12/1-R-1924 din 11.05.2018 și suma de 1680,00(una mie 
șase sute optzeci) lei - cheltuieli judiciare pentru efectuarea Raportului constatării 
tehnico-științifice nr.34/12/1-R-4022 din 10.12.2018.

Sentinţa cu drept de atac în termen de 15 zile în Curtea de Apel Chişinău, 
prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani).

Preşedinte de şedinţă                Djeta Chistol
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