
Dosarul nr. 1a-1623/2017

         Judecător: Victor Burduh

D E C I Z I E
În numele Legii

(d i s p o z i t i v)

         26 mart ie 2018                                                                           mun.
Chișinău

         Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău

         Având în componența sa:

         Președintele ședinței, judecător:                           Oxana Robu

         Judecători:                                            Igor Mânăscurtă și Svetlana
Balmuș

         Grefier:                                                                Marina Bîrîiac

         Cu participarea:

         Procurorului:                                                          Valentina Bradu

         Avocaților:                                                      Petru Balan, Ion Popescu

         A examinat în ședință publică în ordine de apel, apelul declarat de
procurorul în Procuratura sect. Ciocana, mun. Chișinău, Iuri Lealin împotriva
sentinței Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău din 03 august 2016 în cauza
penală de învinuire a lui Tofan Victor XXX și Mazîl Iurie XXX în comiterea
infracțiunii prevăzute de art. 221 Cod Penal al RM și a lui Zaporojan Angela
XXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (1) Cod Penal al RM,

 

         Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

            Judecarea cauzei penale în prima instanță de la 07.07.2015-03.08.2016;

            Judecarea apelului la Curtea de Apel Chișinău de la 23.08.2016-18.04.2017;

                                                                                              24.10.2017-26.03.2018;

Judecarea recursului la Curtea Supremă de Justiție de la 27.06.2017-26.09.2017;



            Procedura citării a fost legal executată.

 

În conformitate cu art. art. 409 alin. (2), 415 alin. (1), pct. 2), 417-418
Cod procedură penală al RM, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău –

 

D E C I D E:

 

Apelul  declarat  de  procurorul  în  Procuratura  sect.  Ciocana,  mun.
Chișinău, Iuri Lealin împotriva sentinței Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău
din 03 august 2016, se admite, casând sentința integral, inclusiv din oficiu în
baza art. 409 alin. (2) CPP al RM și pronunță o nouă hotărâre potrivit modului
stabilit pentru prima instanță:

Procesul penal de învinuire a lui Tofan Victor XXX și Mazîl Iurie XXX
în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 221 Cod Penal al RM încetează și
inculpații se liberează de răspundere penală în temeiul art. 60 Cod Penal al RM,
în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere
penală.

Zaporojan Angela XXX se recunoaște vinovată în comiterea infracțiunii
prevăzute de art. 328 alin. (1) Cod Penal al RM, stabilindu-i pedeapsă sub
formă de amendă în mărime de 400 (patru sute) u.c., ce constituie 8000 (opt
mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe termen de 4 (patru)
ani.

În conformitate cu art. 64 alin. (31) Cod Penal al RM, condamnata este în
drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 ore
din momentul în care hotărârea devine executorie.

Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării,
însă poate fi atacată cu recurs în Curtea Supremă de Justiţie a RM în termen
de 30 zile de la pronunțarea deciziei motivate.

         Decizia motivată pronunțată în ședință publică la data de XXXXXXXXX,
orele 14:00.

 

         Preşedintele şedinţei, judecător:                                                



Oxana Robu  

         Judecător:                                                                             Igor
Mânăscurtă

 

         Judecător :                                                                            
Svetlana Balmuș

 

 


