
Dosarul nr. 1-1532/17

Î N C H E I E R E

În numele Legii

22 no iembr ie 2017                                                                                                         mun.
Chişinău

Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani)

Instanţa compusă din:

Preşedintele ședinței, judecătorul                     Gheorghe MÎȚU

Grefier                                                              Victor BULGARI

Cu participarea:

Procurorului                                                     Vitalie LUNGU

Avocatului:                                                       Alexei KEBEȘ

 

a judecat în şedinţa de judecată publică cauza penală de învinuire a lui:

XXXXXXXXX, cetăţean al Republicii Moldova, născut la
31.07.1976, originar și domiciliat în mun. Chişinău, str.
T.  Vladimirescu, 12/2,  ap.  3,  studii  medii  incomplete,
nesupus militar, căsătorit, doi copii minori la întreținere,
anterior condamnat

 

de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 2171, alin. (4), lit. d) XXXXXXXXX RM

A   C O N S T A T AT:

       Conform rechizitoriului inculpatul XXXXXXXXX este învinuit de  comiterea infracțiunii
prevăzute de art. 2171, alin. (4), lit. d) Cod penal al RM, precum că:

       Pe parcursul zilei de 24.07.2017, XXXXXXXXX, din surse necunoscute, dispunând de
substanţe stupefiante de tip „heroină”, în cadrul efectuării măsurii speciale de investigaţie sub
formă de achiziţie de control, în urma unei înţelegeri prealabile cu investigatorul sub acoperire,
i-a înstrăinat ultimului, contra unui cost de 6.000 lei, două degetare din latex cu substanţă cu
aspect de pulbere, pe care le-a plasat, conform înţelegerii, în ascunzişul cunoscut doar de către
ei doi, din scara nr. 4 a blocului locativ, situat pe adresa str. D.Rîşcanu 20/2, din mun.Chişinău,
unde ceva mai devreme de către investigatorul sub acoperire i-au fost plasate mijloacele băneşti.

        Drept urmare, fiind supuse unei expertize chimice, conţinutul celor două degetare din latex
cu substanţe cu aspect de pulbere, conform raportului de expertiză chimică nr. 4/12/1-R/4325 din



09.08.2017,  s-a  constatat  că  acestea  reprezintă:  „Heroină,  care  se  tribuie  la  categoria
substanţelor stupefiante. Cantitatea substanţei stupefiante (heroina) constituie în total 2,690 g
(1,112g  +  1,578  g)”.  Heroină,  în  cantitatea  menţionată,  conform  prevederilor  Hotărârii
Guvernului .Moldova nr. 79 din XXXXXXXXX, privind aprobarea Listei substanţelor narcotice,
psihotrope şi  a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit,  precum şi
cantităţile acestora, constituie proporţii deosebit de mari.

        Tot el, în continuarea intenţiilor sale criminale, pe parcursul zilei de 31.07.2017, din surse
necunoscute, dispunând de substanţe stupefiante de tip „heroină”, în cadrul efectuării măsurii
speciale de investigaţie sub formă de achiziţie de control, în urma unei înţelegeri prealabile cu
investigatorul sub acoperire, i-a înstrăinat ultimului, contra unui cost de 15.000 lei, 5 degetare
din latex cu substanţe cu aspect de pulbere, pe care le-a plasat, conform înţelegerii, în ascunzişul
cunoscut doar de către ei doi, din scara nr. 4 a blocului locativ, situat pe adresa str. D.Rîşcanu
20/2, din mun.Chişinău.

       Ulterior, la aceiaşi dată, adică 31.07.2017, în jurul orelor 22:50, în timp ce XXXXXXXXX,
intenţiona să-şi ridice mijloacele băneşti, în sumă de 15.000 lei, pentru cele 5 degetare din latex
cu substanţe cu aspect de pulbere, ridicate mai devreme de către investigatorul sub acoperire,
din ascunzişul cunoscut doar de către ei doi şi să plaseze în loc altele două, pentru următoarea
tranzacţie, a fost reţinut de către colaboratorii de poliţie.

      Drept urmare, fiind supuse unei expertize chimice, conţinutul celor cinci şi două degetare din
latex  cu  substanţe  cu  aspect  de  pulbere,  conform  raportului  de  expertiză  chimică  nr.
/12/1-R/4877 din 11.09.2017, s-a constatat că acestea reprezintă: „Heroină, care se atribuie la
categoria substanţelor stupefiante. Cantitatea substanţei stupefiante (heroina) constituie în total
5,583 gr. (1,095g+0,893g+1,336g+1,227g+1,032g) şi 1,871g (923g+0,948g), în total 7,454 g.

        Heroină, în cantitatea menţionată, conform prevederilor Hotărârii Guvernului Moldova nr.
79 din XXXXXXXXX, privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor
care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, constituie
proporţii deosebit de mari.

 În şedinţa de judecată procurorul a solicitat conexarea  cauzei penale sus-nominalizate cu cauza
penală nr. 1-218/17 în privința inculpaților Gaidar Ghenadie, Mantaluța Stas, Frunze Stanislav, Braga Ion,
ș.a,  în baza art. 2171, alin. (4) Cod Penal al RM, ce se află în procedura judecătorului – Veniamin Chihai.

Avocatul inculpatului și inculpatul în ședința de judecată au susținut cererea înaintată de procuror.
Audiind participanții la proces, cercetând materialele dosarului penal, instanța de judecată consideră

necesar de a transmite cauza penala cu nr. 1-1532/17 de învinuire a inculpatului Frunze Stanislav în baza
art. 2171, alin. (4), lit. d) Cod Penal al RM judecătorului Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) Veniamin
Chihai pentru examinarea chestiunii ce ține de conexarea acesteia într-o singură procedura cu dosarul penal
nr. 1-218/17 de învinuire a inculpaților Gaidar Ghenadie, Mantaluța Stas, Frunze Stanislav, Braga Ion, ș.a,  
în baza art. 2171, alin. (4) Cod Penal al RM, ce se află în procedura judecătorului – Veniamin Chihai din
cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani).

În conformitate cu art. 42 alin. (1) CPP al RM, În caz de indivizibilitate sau de conexitate a cauzelor
penale, judecata în primă instanţă, dacă are loc în acelaşi timp pentru toate faptele şi pentru toţi făptuitorii,
se efectuează de aceeaşi instanţă.

În conformitate cu art. 42 alin. (3) pct. 4 CPP al RM, constituie conexitate a cauzelor penale cazurile:
cînd între două sau mai multe infracţiuni există legătură şi conexarea cauzelor se impune pentru buna
înfăptuire a justiţiei. La fel, în conformitate cu art. 42 alin. (3), pct. 1 CPP al RM, constituie conexitate a
cauzelor penale, cînd două sau mai multe infracţiuni sunt săvârșite prin fapte diferite de una sau mai multe
persoane împreună, în acelaşi timp şi în acelaşi loc.



În conformitate cu art. 43 alin. (1) CPP al RM, conexarea cauzelor se decide de către instanţa căreia îi
revine competenţa de judecată conform prevederilor art. 42 CPP al RM.

Astfel, reieşind din faptul că există conexitatea cauzelor penale nominalizate în privinţa inculpatului
Frunze Stanislav, pentru buna înfăptuire a justiţiei şi în scopul examinării mai rapide a cauzelor penale în
privința  inculpatei  aflate  pe  rolul  Judecătoriei  Chișinău,  instanța  de  judecată  consideră  necesar  de  a
transmite dosarul penal nr. 1-1532/17 judecătorului Veniamin Chihai pentru pentru examinarea chestiunii
ce ține de conexarea cauzelor penale într-o procedură unică, după cum prevede legea.

În conformitate cu prevederile art. art. 342, 345, 42, 43 CPP al RM, instanţa de judecată,
D I S P U N E :

Dosarul penal nr. 1-1532/17  de învinuire a inculpatului Frunze Stanislav de  comiterea infracțiunii
prevăzute de art. 2171, alin. (4), lit. d) Cod Penal al RM, se transmite judecătorului Judecătoriei Chișinău
(sediul Rîșcani) Veniamin Chihai, pentru examinarea chestiunii ce ține de conexarea acestuia într-o singură
procedura cu dosarul  penal  nr.  1-218/17 de învinuire a inculpaților Gaidar Ghenadie,  Mantaluța Stas,
Frunze Stanislav, Braga Ion, ș.a,  în baza art. 2171, alin. (4) Cod Penal al RM.

Încheierea nu este susceptibilă de atac.
 
Președintele ședinței
Judecătorul                                                                                                                                   Gheorghe

MÎȚU


