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INEVITABILITATEA ŞI RAŢIONALITATEA RĂSPUNDERII 
PENALE A MINORILOR

Vitalie RUSU,  
conferenţiar universitar,  
doctor în drept, avocat

Some countries have a separate administration of justice concerning children and teenagers, in-
volving judges and their methods of prosecution of under-age people, force and special help, social 
security assistants, that deal especially with juvenile deliquents cases. Today some legal documents of 
international and regional nature have been approved concerning justice towards teenagers, whose 
requirements are able to help the state and legal authorities in elaborating the humane system of 
behavior with children that break the law.

Răspunderea penală, ca formă a răspunderii juridice, este definită ca „însuşi raportul juridic penal 
de constrîngere, născut ca urmare a săvîrşirii infracţiunii, între stat, pe de o parte, şi infractor, pe de 
altă parte, raport complex al cărui conţinut îl formează dreptul statului, ca reprezentant al societăţii, 
de a trage la răspundere pe infractor, de a-i aplica sancţiunea prevăzută pentru infracţiunea săvîrşită 
şi de a-l constrînge să o execute, precum şi obligaţia infractorului de a răspunde pentra fapta sa şi de 
a se supune sancţiunii aplicate, în vederea restabilirii ordinii de drept şi restaurării autorităţii legii”1.

1	 	C.	Bulai.	Drept	penal	român.	Vol.	II.	Casa	de	Editură	şi	Presă	„Şansa”	SRL.	Bucureşti,	1992,	p.	34.

Ca	instituţie,	răspunderea	penală,	consecinţă	inevita-
bilă	a	încălcării	normelor	de	drept,	cuprinde	ansamblul	
de	dispoziţii	privitoare	la	realizarea	prin	constrîngere	
a	 normelor	 penale...	 În	 procesul	 constatării	 şi	 anga-
jării	 răspunderii	 penale	 în	 cazul	 infractorului	minor	
se	 întîlnesc	 însă	o	 serie	de	particularităţi,	 cauzate	de	
starea	bio-psiho-fizică	a	acestuia,	care	influenţează	în	
mod	direct	atît	determinarea	capacităţii	penale,	cît	 şi	
stabilirea	regimului	sancţionator,	aspecte	ce	deosebesc	
tratamentul	infractorului	minor	în	domeniul	răspunderii	
penale	faţă	de	cel	al	majorului2.

La	momentul	de	 faţă,	 criminalitatea	 juvenilă	 sus-
cită	interesul	nu	numai	al	specialiştilor	în	materie	de	
educaţie	şi	ocrotire,	dar	şi	a	celor	din	sfera	dreptului	
penal,	a	criminologiei,	sociologiei,	filosofiei,	biologi-
ei.	De	asemenea,	ea	stă	 în	atenţia	a	numeroase	orga-
nizaţii	guvernamentale	şi	nonguvernamentale,	ca	şi	în	
preocupările	unor	persoane	cu	iniţiative	particulare	de	
interes	umanitar3.

2	 	Anastasiu	Crişu.	Tratamentul	infractorului	minor	în	materie	penală.	
Aspecte	de	drept	comparat.	Ed.	C.	H.	Beck.	Bucureşti,	2007,	p.	1.

3	 	Ortansa	Brezeanu.	Din	istoria	regimului	sancţionator	al	minorului	

În	 Republica	Moldova	 infracţionalitatea	 în	 rîndul	
minorilor	 este	 o	 problemă	 majoră,	 dramatică,	 delin-
cvenţa	juvenilă	manifestîndu-se	cu	o	intensitate	deose-
bită.	În	acest	sens,	o	importanţă	deosebită	capătă	ches-
tiunea	inevitabilităţii	şi	raţionalităţii	răspunderii	penale	
a	minorilor.	Cu	referire	la	acest	moment	susţinem	ideea	
că	 elaborarea	 şi	 realizarea	 politicii	 penale	 în	 privinţa	
infractorilor	 minori	 se	 fundamentează	 pe	 un	 anumit	
sistem	 de	 principii.	 În	 sistemul	 acestora	 un	 loc	 deo-
sebit	îl	ocupă	principiul	echităţii.	Este	absolut	corectă	
opinia	autorilor	care	menţionează	că	printre	multiplele	
dispoziţii	ale	acestui	principiu	îl	ocupă	anume	cerinţa	
echităţii	 răspunderii	 penale	 a	 persoanei	 care	 a	 comis	
infracţiunea4.	În	raţionamentele	referitoare	la	echitatea	
răspunderii	 se	 intersectează	chestiunile	 inevitabilităţii	
şi	raţionalităţii	ei.	Anume	în	situaţia	unui	calcul	balan-
sat	a	acestor	două	cerinţe	s-ar	putea	vorbi	despre	echi-

infractor	în	România.	Revista	de	Drept	Penal,	nr.	2/1995,	p.	83.
4	 	Пудовочкин	Ю.	Е.,	Пирвагидов	С.	С.	Понятие,	 принципы	и	

источники	 уголовного	 права:	 сравнительно-правовой	 анализ	
законодательства	 России	 и	 стран	Содружества	Независимых	
Государств.	СПб,	2003,	с.	132-	133.
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tatea	atragerii	la	răspundere.
Inevitabilitatea	răspunderii	penale	este	înţeleasă	de	

către	anumiţi	jurişti	ca	fiind	un	principiu	independent	
al	dreptului	penal.	 În	 special,	S.	G.	Chelina	 şi	V.	N.	
Kudreavţev	îl	formulează	în	felul	următor:	Orice	per-
soane,	 în	acţiunile	sau	 în	 inacţiunile	căreia	se	conţin	
elementele	 componenţei	 de	 infracţiune	 urmează	 a	 fi	
pedepsită	sau	supusă	cărorva	altor	măsuri	de	constrîn-
gere	prevăzute	de	legea	penală.	Liberarea	de	răspunde-
rea	sau	pedeapsa	penală	poate	avea	loc	doar	dacă	sunt	
prezente	temeiurile	şi	condiţiile	prevăzute	de	lege5.	În	
alt	caz,	conţinutul	inevitabilităţii	este	expus	în	următo-
rul	context:	„fiecare	şi	orice	persoană	poartă	răspunde-
re	în	mod	obligatoriu	pentru	fiecare	şi	orice	infracţiune	
săvîrşită”6.

În	acelaşi	timp,	în	ştiinţa	dreptului	penal	se	afirmă,	
pe	bună	dreptate	că	cerinţa	inevitabilităţii	răspunderii	
nu	corespunde	nivelului	de	principiu7.	Conceptul	ine-
vitabilităţii	răspunderii,	în	primul	rînd,	este	nu	un	prin-
cipiu	al	dreptului,	ci	o	sarcină	a	organelor	care	aplică	
legea;	în	al	doilea	rînd	el	presupune	că	orice	abatere	de	
la	 lege,	 inclusiv	şi	 infracţiunea,	nu	 trebuie	să	rămînă	
nedescoperită	şi,	ulterior,	fără	o	careva	reacţie	din	par-
tea	statului	şi	a	societăţii8.	În	legătură	cu	acest	moment	
savanţii	vin	cu	iniţiativa	de	a	examina	această	cerinţă	
ca	fiind	o	componentă	a	altor	principii	a	dreptului	pe-
nal	şi	anume,	a	egalităţii	şi	legalităţii.

Recunoscînd	că	 cerinţa	 enivitabilităţii	 răspunderii	
penale	nu	poate	pretinde	 la	 rolul	de	poziţie	principi-
ală	a	dreptului	penal,	consider	că	esenţa	şi	conţinutul	
acesteia	 este	 foarte	 apropiată	 principiului	 echităţii.	
Acest	aspect	al	echităţii	este	evidenţiat	şi	de	către	G.	
Z.	Anaşkin	care	menţionează	că:	„prin	echitate	ca	prin-
cipiu	al	aplicării	pedepsei	în	dreptul	penal	urmează	a	
se	înţelege	reacţionarea	obligatorie	la	infracţiune	prin	
mijloace	de	drept	penal	şi	drept	procesual	penal”9.

Reacţionarea	obligatorie	la	infracţiune	este	o	con-
diţie	 a	 restabilirii	 echităţii	 afectate	 prin	 infracţiune.	
Echitatea	este	restabilită	nu	prin	sancţionarea	celor	vi-
novaţi,	ci	prin	descoperirea	infracţiunilor,	prin	darea	în	
vileag	la	timp	a	infractorilor	şi	atragerea	lor	la	răspun-
dere	penală.	Restabilirea	echităţii	nu	necesită	în	toate	
cazurile	aplicarea	şi	executarea	pedepsei,	uneori	fiind	
destulă	aplicarea	altor	măsuri	de	contrînngere	penală,	
sau	chiar	şi	eliberarea	celui	vinovat	de	la	pedeapsă	şi	

5	 	Келина	С.	Г.,	Кудрявцев	В.	Н.	Принципы	советского	уголовного	
права.	М.,	1988,	с.	128-129.

6	 	Уголовное	право.	Общая	часть.	М.,	1993,	с.	61.
7	 	Мальцев	В.	В.	Принципы	уголовного	права.	Волгоград,	2001,	с.	

91.
8	 	Звечаровский	И.	Э.	Современное	уголовное	право	России	СПб,	

2001,	с.	40.
9	 	Анашкин	Г.	З.	Справедливость	назначения	уголовного	наказания.	

Советское	государство	и	право.	1982,	№	7,	с.	60.

răspundere	penală.	Atragerea	la	răspundere	a	fiecăruia	
care	a	săvîrşit	o	infracţiune	dezrădăcinează	sensaţia	de	
nepedepsire	şi	permisiune	a	orice,	întărind	în	conştiin-
ţa	societăţii	începuturile	echităţii.

Răspunderea	ca	o	garanţie	a	ordinii	de	drept,	a	lega-
lităţii	şi	echităţii	şi	ca	modalitate	juridică	de	protecţie	
a	intereselor	individuale	şi	obşteşti	poate	avea	efectul	
dorit	doar	 în	cazul	 respectării	 condiţiei	aplicabilităţii	
obligatorii	în	cazul	fiecărei	fapte	ilegale	săvîrşite.	Ine-
vitabilitatea	răspunderii	presupune	că	fiecare	contave-
nient,	 infractor	poartă	răspundere	pentru	cele	comise	
cu	 luarea	 în	consideraţie	a	gradului	de	pericol	social	
şi	de	prejudiciabilitate,	a	formei	de	vinovăţie	şi	a	altor	
factori	care	individualizează	măsurile	de	răspundere.

Inevitabilitatea	răspunderii	nu	este	fixată	expres	în	
normele	materiale	ale	dreptului	penal.	În	schimb,	ideii	
inevitabilităţii	 îi	 corespunde	 obligativitatea	 efectuă-
rii	 urmăririi	 penale	 prevăzută	 de	 legislaţia	 procesual	
penală.	Astfel,	conform	art.	55,	alin.	2	al	Codului	de	
procedură	penală	al	Republicii	Moldova	„Organele	de	
urmărire	 penală	 au	 sarcina	 de	 a	 efectua	măsuri	 ope-
rative	de	investigaţie...	şi	de	a	efectua	alte	acţiuni	de	
urmărire	penală,	prevăzute	de	prezentul	cod,	în	scopul	
descoperirii	 indicilor	 infracţiunii	 şi	 persoanelor	 care	
au	 săvîrşit-o...”.	Această	 regulă	 este	 tratată	 de	 către	
specialiştii	din	domeniul	dreptului	procesual	penal	ca	
fiind	o	parte	componentă	a	principiului	legalităţii.	Aşa,	
de	exemplu,	Celiţov-Bebutov	M.	A.	menţionează	că	o	
expresie	a	principiului	legalităţii	pe	care	se	„construeş-
te”	urmărirea	penală	dorită	este	obligativitatea	procu-
rorului	de	a	începe	urmărirea	penală	în	privinţa	fiecărei	
infracţiuni	săvîrşite,	indiferent	de	anumite	consideren-
te	asupra	cărorva	complicaţii	sau	incomodităţi	care	pot	
fi	rezultatul	iniţierii	urmăririi	penale10.

În	 jurisprudenţa	 autohtonă	 acţiunea	 principiului	
legalităţii	 în	momentul	 intentării	 urmăririi	 penale	 nu	
este	pusă	la	îndoială.	Însă	analiza	legislaţiei	mai	mul-
tor	state	ne	scoate	la	iveală	faptul	că	în	ultima	perioa-
dă	de	timp	pe	acest	tărîm	uneori	se	observă	o	abatere	
substanţială	de	la	ideea	obligativităţii	urmăririi	penale,	
principiul	legalităţii	fiind	corectat,	astfel,	prin	concep-
tul	raţionalităţii11.

În	 procesul	 acţiunii	 principiului	 raţionalităţii	 ur-
măririi	 penale,	 organului	 împuternicit	 cu	 începerea	
urmăririi	penale	i	se	oferă	în	fiecare	caz	posibilitatea	
de	a	decide	dacă	este	convenabil,	oportun,	potrivit	şi	
raţional	de	a	iniţia	urmărirea	penală	sau	de	a	se	abţine	

10	 	Чельцов-Бебутов	М.	А.	Курс	уголовно-процеессуального	права.	
СПб,	1995,	с.	480.

11	 	Despre	aceasta	a	se	vedea	mai	detaliat:	Картохина	О.	А.	Начало	и	
прекращение	уголовного	преследования	следователями	органов	
внутренних	дел.	Диссертация	канд.	юрид.	наук.	СПб.,	2003,	с.	23.
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de	acest	lucru12.
Trebuie	de	menţionat	că	între	legalitate	şi	raţiona-

litate	nu	există	şi	nici	nu	pot	exista	contradicţii.	Con-
form	menţiunilor	lui	A.	D.	Boikov	„menţiunea	despre	
faptul	că	legalitatea	nu	poate	fi	raţională,	cît	şi	raţiona-
litatea	–	ilegală,	poate	fi,	fără	doar	şi	poate,	abia-abia	
contestată”13.	Raţionalitatea	legii	este	inclusă	în	capa-
citatea	 ei	 de	 a	 asigura	 soluţionarea	 anumitor	 sarcini,	
diferite	după	caracter,	care	decurg	din	necesităţile	dez-
voltării	societăţii.	Legalitatea	raţionalităţii	este	asigu-
rată	prin	selectarea	unei	hotărîri	alternative	în	exclusi-
vitate	în	baza	legii.	Altfel	spus,	legalitatea	raţionalităţii	
este	asigurată	prin	raţionalitatea	legii.

Dacă	la	moment,	 ideea	raţionalităţii	este	recunos-
cută	şi	„cultivată”	pe	larg	în	domeniul	dreptului	proce-
sual	penal,	apoi	în	cîmpul	de	acţiune	al	dreptului	penal	
ea	nu	este	cercetată	la	nivelul	dorit.	Prin	raţionalitate	
în	 lumina	 teoriilor	de	drept	penal	urmează	a	 se	 înţe-
lege	posibilitatea	de	constituire,	schimbare	şi	aplicare	
ulterioară	a	prevederilor	legii	penale,	reieşind	din	ce-
rinţele	sociale	instituite	în	stat,	cu	luarea	în	considera-
ţie	a	principiilor	generale	ale	dreptului,	a	sarcinilor	şi	
scopurilor	canalizate	strict	prin	anumite	reglementări	
legislative14.

Examinînd	anumite	prevederi	ale	legii	penale	de	pe	
poziţia	raţionalităţii	urmează	să	acordăm	atenţie	anu-
mitor	criterii,	cărora	trebuie	să	le	corespundă	soluţio-
narea	 alternativă	 a	 unei	 sau	 altei	 întrebări	 prevăzute	
de	ea.	În	primul	rînd,	raţionalitatea	nu	trebuie	să	sub-
stituie	prin	 sine	 legalitatea,	 ea	nu	 trebuie	 să	 aibă	ni-
mic	comun	cu	aplicarea	samovolnică,	arbitrară	a	legii	
penale.	În	al	doilea	rînd,	raţionalitatea	trebuie	să	aibă	
drept	 fundament	anumite	argumente	 social-economi-
ce,	 social-psihologice	 şi	 criminologice.	 În	 al	 treilea	
rînd,	dispoziţiile	de	alternative	ale	legii	penale	trebuie	
să	fie	subordonate	sarcinilor	dreptului	penal	şi	să	pre-
zinte	prin	sine,	în	anumite	situaţii	concrete	de	timp	şi	
loc,	mijloace	efective	de	împotrivire	criminalităţii.	În	
al	patrulea	rînd,	toate	alternativele	posibile	trebuie	să	
fie	prevăzute	în	mod	exaustiv	în	textul	legii	penale.

Anume	de	pe	aceste	poziţii	este	posibilă	examina-
rea	 chestiunii	 cu	 privire	 la	 raţionalitatea	 răspunderii	
penale	a	persoanelor	cu	vîrsta	sub	majorat.	În	limitele	
acesteia	se	evidenţiază	două	probleme	aflate	în	core-
laţie:	 problema	 atragerii	 la	 răspundere	 a	 persoanelor	
care	 nu	 au	 atins	 majoratul	 şi	 problema	 raţionalităţii	
formei	de	realizare	a	răspunderii	lor.

12	 	Чельцов-Бебутов	М.	А.	Op.	cit.,	p.	481.
13	 	Бойков	А.	Д.	Законность	и	целесообразность	в	уголовном	судо-

производстве.	//	Законность	в	Российской	Федерации.	М.,	1998,	
с.	192.

14	 	Бавсун	М.	В.,	Марцев	А.	И.	Целесообразность	в	уголовном	праве.	
//	Известия	вузов.	Правоведение,	2003,	№	2,	с.	98.

Legislaţia	procesual-penală	a	Republicii	Moldova	
nu	 prevede	 careva	 excepţii	 de	 la	 regula	 generală	 cu	
referire	la	iniţierea	urmăririi	penale	în	privinţa	minori-
lor.	În	orice	caz	de	săvîrşire	de	către	minor	a	faptei	in-
fracţionale	urmează	a	fi	începută	urmărirea	penală.	Şi	
numai	dacă	în	procesul	efectuării	urmăririi	penale	sau	
la	etapa	examinării	cauzei	în	judecată	va	fi	stabilită	po-
sibilitatea	corectării	lui	fără	aplicarea	pedepsei	penale,	
apoi	urmărirea	penală	poate	fi	 încetată	(art.	483	Cod	
de	procedură	penală	al	Republicii	Moldova).	Astfel,	se	
pare	că	o	aşa	reglementare	nu	corespunde	 întru-totul	
raţionalităţii	atragerii	minorului	la	răspundere	penală.	
E	 posibil	 de	 a	 presupune	 că	 temeiurile	 asupra	 con-
cluziei	 privind	 posibilitatea	 corectării	minorului	 fără	
aplicarea	pedepsei	penale	pot	fi	şi	trebuie	acumulate,	
stabilite	pînă	la	momentul	intentării	procesului	penal.	
Un	aşa	temei	îl	constituie,	în	primul,	rînd	caracteristica	
particularităţilor	 caracterului	 şi	 temperamentului	 şi	 a	
altor	circumstanţe	care	urmează	a	fi	stabilite	în	cauzele	
privind	minorii	(art.	475	din	Codul	de	procedură	pena-
lă	al	Republicii	Moldova).	În	condiţiile	actuale,	supra-
încărcarea	 procurorului	 şi	 lipsa	 la	 el	 a	 cunoştinţelor,	
abilităţilor,	 deprinderilor	 din	 domeniul	 pedagogiei	 şi	
psihologiei	poate	afecta	colectarea	informaţiilor	depli-
ne	şi	adecvate	asupra	persoanei	minorului.	Încercările	
de	a	acoperi	acest	neajuns	se	realizează	prin	interme-
diul	mai	multor	structuri.	De	exemplu,	în	statele	unde	
este	funcţionează	un	sistem	adecvat	de	justiţie	juveni-
lă,	cu	acumularea	informaţiilor	referitoare	la	persoana	
delincventului	minor	 sunt	 împovărate	 anumite	 servi-
cii	 speciale.	Aşa,	 în	 Germania,	 organul	 împuternicit	
–	Judendgerichtshilfe – prin intermediul comunicării 
nemijlocite cu minorul, părinţii, profesorii şi cunos-
cuţii acestuia, precum şi prin intermediul acumulării 
şi analizei anumitor documente ce permit a formula 
anumite concluzii asupra persoanei celui cu vîrsta sub 
majorat, întocmeşte pentru judecător un raport speci-
al. În el se includ datele referitoare la calităţile per-
soanei minorului, trăsăturile de caracter, biografia, 
dezvoltarea fizico-psihologică, atitudinea faţă de fapta 
săvîrşită, ocupaţia în timpul liber, comportamentul în 
sînul familiei şi la şcoală, caracterul relaţiilor cu anu-
mite persoane etc. Tot acest serviciu acordă asistenţă 
socio-psihologică minorului şi orefă instanţei de jude-
cată recomandări vis-à-vis de măsurile de constrînge-
re sau de influenţare acceptabile în situaţia creată15.	

În	Republica	Moldova	de	problema	copiilor	aflaţi	
în	conflict	cu	legea	s-au	ocupat	mai	multe	ministere,	
comitete	şi	consilii,	iar	uneori	responsabilităţile	pentru	
aceeaşi	problemă	sunt	divizate	între	mai	multe	struc-

15	 	Соколов	А.,	Предеина	И.	Ювенальное	уголовное	судопроизвод-
ство	в	Германии.	//	Российская	юстиция.	2004,	№	3,	с.	66-67.
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turi16.	Dintre	subdiviziunile	subordonate	Ministerului	
Afacerilor	Interne	cu	activităţi	în	acest	domeniu	men-
ţionăm	Direcţia	generală	poliţie	şi	ordine	publică,	care	
include	în	structura	sa	organizatorică	Direcţia	profila-
xie.	Această	Direcţie	este	structurată	în	cîteva	secţii:

1) Secţia minori şi moravuri, care, pe lîngă mai 
multe împuterniciri, dirijează subdiviziunile respec-
tive din comisariatele teritoriale în vederea aplicării 
măsurilor educative faţă de minorii cu înclinaţii in-
fracţionale şi din familii cu risc criminogen;

2) Secţia inspectori de sector care are sarcina de 
a organiza activităţile inspectorilor de sector vis-a-vis 
de prevenirea infracţionalismului în rîndul populaţiei, 
evidenţierea şi înlăturarea condiţiilor ce favorizează 
săvîrşirea infracţiunilor şi contravenţiilor adminis-
trative, de a organiza folosirea forţelor şi mijloacelor 
poliţieneşti la menţinerea ordinii publice. Inspectorii 
de sector, potrivir ordinelor şi dispoziţiilor interne ale 
MAI, sunt obligaţi să ţină evidenţa şi să implementeze 
măsuri de prevenţie a delincvenţei juvenile, în special 
în cazul copiilor care provin din familii marcate de risc 
criminogen sporit (familii unde se consumă excesiv al-
cool, droguri, unde au loc foarte des certuri cu aplica-
rea violenţei intrafamiliale, inclusiv asupra copiilor).

Începînd cu anul 2004, prevenirea şi combaterea 
delincvenţei juvenile cu aportul colaboratorilor MAI ia 
o nouă amploare impulsionată de Ordinul nr. 400 din 
10.11.2004 „Cu privire la organizarea activităţii servi-
ciilor pentru minori ale comisariatelor de poliţie” emis 
în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova. De asemenea, a fost aprobat şi Regulamen-
tul-tip al secţiei (inspectoratului), serviciului, biroului 
şi grupului pentru minori ai comisariatelor de poliţie 
şi modelele fişelor de post ale efectivului respectiv, in-
strucţiunile cu privire la organizarea activităţii secţiei 
(inspectoratului), serviciului, biroului şi grupului pen-
tru minori în inspectoratele de poliţie17.

De	asemenea,	în	scopul	prevenirii	contravenţiilor	şi	
infracţiunilor	în	rîndul	minorilor,	factorii	de	răspunde-
re	ai	Inspectoratelor	pentru	Minori	(IPM)	pot	deschide	
dosare	de	evidenţă	profilactică	a	următoarelor	categorii	
de	minori:	eliberaţi	din	 locurile	de	detenţie;	condam-
naţi,	în	privinţa	cărora	a	fost	amînată	executarea	sentin-
ţei;	 condamnaţi	 condiţionat;	 copiilor	absolviţi	de	 răs-
pundere	penală	în	urma	actului	de	amnistie;	bănuiţi	de	
comiterea	unei	infracţiuni,	dar	nefiind	în	stare	de	arest	
în	perioada	urmăririi	penale;	celor	care	au	diagnosticul	

16	 	Mai	detaliat	despre	aceasta	a	se	vedea:	R.	Botezatu,	T.	Cătană,	J.	
Costachi.	Justiţia	juvenilă	în	Republica	Moldova:	Raport	de	evaluare,	
2002-2003,	p.	10-14.

17	 	Maria	Bulgaru,	Nicolae	Sali,	Tatiana	Gribincea.	Asistenţa	socială	în	
contextul	transformărilor	din	Republica	Moldova.	Ed.	„Cu	drag”	SRL.	
Chişinău,	2008,	p.	320-321.

„narcomanie”,	 inclusiv	 întorşi	 din	 preventoriile	 cura-
tiv-educative;	condamnaţilor	penal	de	 judecată	 la	pe-
depse	neprivative	de	libertate18.

De	asemenea,	este	necesar	ca	toate	serviciile	ce	lu-
crează	 cu	 „minorii	 sfădiţi	 cu	 legea”,	 să	 acţioneze	 în	
mod	coordonat,	constituind	un	sistem	unic	de	ajutorare	
şi	protejare	a	copiilor.	Membrii	 familiei,	 factorii	 res-
ponsabili	din	administraţia	publică	trebuie	să-şi	uneas-
că	eforturile	pentru	ai	feri	pe	minori	de	încadrarea	în	
procesele	antisociale.	Pasivitatea	şi	neimplicarea	insti-
tuţiilor	statale,	dar	şi	a	societăţii	civile,	 în	eradicarea	
fenomenului,	pot	conduce,	pe	viitor,	la	stabilirea	unui	
„scor	egal”	între	delincvenţa	juvenilă	şi	infracţionali-
tatea	adultă19.

Recepţionarea	practicii	acestor	structuri	ar	permi-
te	 implementarea,	 în	 condiţiile	 actuale,	 în	 activitatea	
de	urmărire	penală	în	privinţa	minorilor	a	principiului	
raţionalităţii.	Momentul	dat	ar	avea	drept	rezultat	ne-
intentarea	cauzelor	penale	„fără	de	perspectivă”,	evi-
tarea	efectuării	unui	număr	mare	sau	chiar	de	prisos	de	
acte	de	urmărire	penală,	scoaterea	minorului	din	sfera	
de	acţiune	a	justiţiei	penale,	economisind,	astfel,	resur-
se	financiare	şi	organizaţionale.

În	ceea	ce	ţine	de	momentul	respectării,	în	aşa	situ-
aţie,	a	principiilui	inevitabilităţii	răspunderii,	apoi	este	
absolut	 clar	 că	 renunţul	de	a	urmări	penal	minorii,	 în	
anunite	situaţii,	nu	poate	fi	tratat	ca	fiind	o	„cultivare	a	
lipsei	de	răspundere	a	acestora”.	Are	perfectă	dreptată	
savantul	N.	S.	Malein	cînd	ne	spune	că	„inevitabilitatea	
răspunderii	constă	nu	în	sancţionarea	juridică	obligato-
rie	a	fiecărei	încălcări,	ci	în	faptul	ca	nici	o	abatere	de	
la	lege	să	nu	rămînă	neobservată	sau	nedescoperită,	ea	
fiind	supusă	unei	propagări	în	public,	uneri	atenţii	deo-
sebite	din	partea	statului	şi	a	societăţii,	care	urmează	să	
intervină	pe	o	notă	de	condamnare	şi	dezaprobare.	Din	
punct	de	vedere	al	inevitabilităţii,	răspunderea	cuprinde	
nu	numai	aspectul	juridic,	dar	şi	pe	cel	moral,	social”20.

Şi ca final, încercînd de a expune o concluzie gene-
rală, poate fi menţionat momentul că refuzul din moti-
ve de raţionalitate de la urmărirea penală a minorilor 
(ca de exemplu, prezenţa posibilităţii de corectare a 
minorului, restabilirea drepturilor părţii vătămate şi 
lichidarea conflictului social generat de infracţiune 
fără atragerea la răspundere penală a celui cu vîrsta 
sub majorat), nu exclude posibilitatea aplicării făţă de 
ei a măsurilor de influenţare obştească. În acest caz 
raţionalitatea urmăririi penale determină soluţiona-
rea întrebării cu privire la forma binevenită, posibilă 

18	 	Maria	Bulgaru,	Nicolae	Sali,	Tatiana	Gribincea.	Op.	cit.,	p.	322.
19	Rusu	Vitalie.	Particularităţi	de	procedură	penală	în	privinţa	infractorilor	

minori.	Autoreferatul	tezei	de	doctor	în	drept.	Chişinău,	2003,	p.	10.
20	 	Малеин	Н.	С.	Неотвратимость	и	индивидуализация	ответствен-

ности.	//	Советское	государство	и	право.	1982,	№	11,	с.	52.
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a răspunderii minorului, fiind absolut realizabilă sub-
stituirea răspunderii penale prin careva alte varietăţi 
de sancţionare.
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CONDIŢII  DE EXERCITARE  
A ACŢIUNII CIVILE ÎN PROCESUL PENAL

Elena BUGUŢA, avocat, doctorandă la IISD al AŞM

Angela CUCIURCĂ, doctor în drept, conferenţiar universitar

Committing an offense which endangers a person’s goods, property and non-property rights, 
gives rise to property relations between the one who committed the act and who suffered from 
it. Exactly this is the reason why the criminal procedure law provided for the possibility of 
safeguard of property interests of persons injured even in criminal proceedings. This action 
is traditionally called civil action in criminal proceedings.

Dreptul persoanei vătămate printr-o infracţiune, material sau moral, de a cere făptuitorului 
repararea prejudiciului cauzat prin acea infracţiune este consfinţit de lege.
Acţiunea în justiţie este mijlocul (instrumentul) juridic prin care o persoană este trasă la 
răspundere, în faţa instanţelor judecătoreşti, pentru a fi obligată să suporte constrângerea 
statului corespunzătoare normei de drept încălcate.1

1	 	Petre	Buneci,	Partea	responsabilă	civilmente	în	procesul	penal,	Editura	Fundaţiei	România	de	Mâine,	Bucureşti	2002,	pag.	38.
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În	doctrină,	acţiunea	civilă	este	definită	ca	fiind	mo-
dalitatea	concretă	prevăzută	de	lege	în	favoarea	titula-
rului	unui	drept	subiectiv,	de	a	cere	instanţei	judecăto-
reşti,	recunoaşterea	unui	drept	preexistent,	constituirea	
unei	 situaţii	 juridice	noi,	 încetarea	piedicilor	puse	 în	
exercitarea	dreptului	său	de	către	o	altă	persoană	şi,	nu	
în	ultimul	rând	repararea	pagubei	sau	a	prejudiciului	
cauzat	de	fapta	altei	persoane.2

Cu	alte	cuvinte,	acţiunea	civilă	reprezintă	acel	mij-
loc	 legal	 de	 protejare	 prin	 constrângere	 judiciară	 a	
drepturilor	civile	încălcate.

În	acelaşi	timp,	acţiunea	civilă	este	un	instrument	
juridic	de	apărare	a	legalităţii	şi	ordinii	de	drept,	pre-
cum	şi	de	întărire	a	disciplinei	sociale	în	general.

Dacă	prejudiciul	provocat	este	urmarea	unei	infrac-
ţiuni,	o	dată	cu	pornirea	procesului	penal	se	naşte	şi	un	
drept	la	acţiunea	civilă.

Conform	prevederilor	art.219	CPP	RM	„	Acţiunea 
civilă în procesul penal poate fi intentată la cererea 
persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost cau-
zate prejudicii materiale, morale sau, după caz, le-a 
fost adusă daună reputaţiei profesionale nemijlocit 
prin fapta (acţiunea sau inacţiunea) interzisă de legea 
penală sau în legătură cu săvârşirea acesteia”.

Acţiunea civilă în procesul penal nu poate avea ca 
obiect decât repararea prejudiciilor cauzate prin in-
fracţiune.3

Trebuie	reţinut	că	acţiunea	civilă,	deşi	îşi	are	izvo-
rul	într-o	infracţiune,	suportul	său	legal	îl	găsim	într-
o	normă	de	drept	civil,	fiind	considerată	 instituţie	de	
procedură	penală	numai	în	măsura	în	care	se	exercită	
într-un	proces	penal.

Este	 posibil	 ca	 săvârşirea	 unei	 infracţiuni	 să	 pro-
ducă,	pe	lângă	urmările	socialmente-periculoase	şi	un	
prejudiciu	material	sau	moral	 în	dauna	unei	persoane	
fizice	 sau	 juridice,	 caz	 în	care	 infracţiunea	este	 sursa	
unor	obligaţii	civile.	Mijlocul	legal	prin	care	persoana	
păgubită	material	cere	să-i	fie	reparat	prejudiciul	cauzat	
este	acţiunea	civilă.

Acţiunea	civilă	constituie	instrumentul	juridic	prin	
care	sunt	traşi	la	răspundere	civilă	inculpatul	şi	partea	
responsabilă	civilmente.4	

Acţiunea	civilă	în	procesul	penal	îşi	are	izvorul	în	
săvârşirea	infracţiunii.	Astfel,	întrucât	prin	aceeaşi	fap-
tă	s-a	încălcat	atât	norma	de	drept	penal,	cât	şi	norma	
de	drept	civil,	există	temeiuri	juridice	ca	fapta	să	atra-

2	 	Alexandru	Pintea,	Drept	procesual	penal,	partea	generală	şi	partea	
specială,	Ediţie	revăzută	şi	adăugită,	Editura	Lumina	Lex,	Bucureşti	
2002,	pag.	127.

3	 	Theodor	Mrejeru,	Drept procesual penal,	Editura	SYLVI,	Bucureşti	
2001,	pag.	37.

4	 		Eduard	Dragomir,		Roxana	Paliţă,		Drept procesual penal, Sinteze 
pentru pregătirea examenului de admitere şi definitivare în profesia 
de avocat,		Ed.	NOMINA	Lex,	Bucureşti	2009,	pag.	12.

gă	atât	răspunderea	penală,	cât	şi	răspunderea	civilă.
Astfel,	 acţiunea civilă reprezintă mijlocul prin 

care o persoană care a suferit un prejudiciu prin 
infracţiune cere repararea acestuia în cadrul pro-
cesului penal.

Ca şi în procesul civil, în procesul penal se men-
ţine principiul disponibilităţii de exercitare a acţiunii 
civile.

Disponibilitatea acţiunii civile se menţine ca regu-
lă şi în cadrul procesului penal, dar principiul ofici-
alităţii procesului penal îşi pune amprenta pe modul 
particular în care această acţiune se realizează. Astfel, 
deşi acţiunea civilă este în mâna titularului, organele 
judiciare pot lua din oficiu măsuri care să realizeze 
mai eficient drepturile părţii civile.5

Disponibilitatea acţiunii civile are în vedere două 
situaţii, şi anume: 

- Pornirea acţiunii civile se face ca urmare a ce-
rerii persoanei prejudiciate (cu excepţia cazuri-
lor când acţiunea civilă este pornită din oficiu).

- În timpul procesului penal partea civilă are 
dreptul de a renunţa la calitatea sa, lucru care 
atrage după sine stingerea acţiunii civile.

În aceste condiţii, putem aprecia că pornirea şi 
exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului penal 
depind de voinţa persoanei în dauna căreia s-a pro-
dus paguba ca urmare a infracţiunii comise. Aceleaşi 
concluzii rezidă din prevederile art.219 CPP RM, în 
cadrul căruia se stipulează că „acţiunea civilă în pro-
cesul penal poate fi intentată la cererea persoanelor 
fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudi-
cii....”

Partea civilă are o poziţie procesuală diferită de 
cea a părţii vătămate.

Astfel, ea poate să renunţe oricând la acţiunea ci-
vilă, fără, însă, a pierde şi calitatea de parte vătămată 
în procesul penal.

Renunţarea la calitatea de parte civilă în procesul 
penal duce la stingerea acţiunii civile.

Spre deosebire de acţiunea civilă exercitată în pro-
cesul civil, cea exercitată în procesul penal dispune de 
anumite condiţii de exercitare:

Infracţiunea trebuie să producă o anumită pa-
gubă. Această condiţie are în vedere faptul că, prin 
natura urmărilor pe care le au, nu toate infracţiunile 
sunt generatoare de prejudicii. Această condiţie face 
ca nu în orice proces să poată fi exercitată şi acţiu-

5	 	N.	Volonciu,	Al.	Ţuculeanu,	Drept procesual penal. Partea generală. 
Curs pentru învăţământul la distanţă.	Bucureşti:	Editura	Universităţii	
Titu	Maiorescu,	2004,	pag.	92.
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nea civilă.6	Acţiunea	civilă	poate	fi	exercitată	numai	în	
procesul	penal	în	care	prin	infracţiune	se	cauzează	un	
prejudiciu,	 respectiv	 în	 cazul	 infracţiunii	de	 rezultat,	
dar	nu	şi	în	situaţia	celor	de	pericol.	În	această	privinţă	
s-a	statuat,	că	infracţiunile	de	conducere	a	unui	auto-
vehicul	pe	drumurile	publice	fără	permis	de	conducere	
sau	de	către	o	persoană	aflată	în	stare	de	ebrietate	nu	
sunt	cauzatoare	de	prejudicii	materiale,	încât	inculpa-
tul	nu	poate	fi	obligat	la	despăgubiri.7

Dreptul de a pretinde la repararea pagubei depin-
de exclusiv de existenţa prejudiciului, indiferent dacă 
acesta rezultă din lezarea unui drept subiectiv sau a 
unui interes. Interesul trebuie să fie licit şi moral. Pre-
judiciul poate să fie material, patrimonial sau mo-
ral, adică faptele aduc anumite atingeri unor valori 
ce definesc personalitatea umană ca o fiinţă biologică, 
socială şi morală. Acţiunile sunt îndreptate atât asu-
pra integrităţii corporale, sănătăţii fizice sau psihice 
a persoanei, cât şi asupra sensibilităţii psihicului, cin-
stei, demnităţii, onoarei etc.8

Între infracţiunea săvârşită şi prejudiciu, să exis-
te raport de cauzalitate. Este o axiomă de drept că o 
persoană poate fi trasă la răspundere juridică în ge-
neral, şi la o răspundere civilă în special, numai dacă 
între fapta sa şi efectul produs există, în mod obiectiv, 
un raport de cauzalitate.9

Raportul de cauzalitate este obiectul cercetării atât 
a teoriei răspunderii juridice în general, cât şi a răs-
punderii penale sau civile în particular.

Există în toate cazurile o legătură între raportul de 
cauzalitate în răspunderea penală şi raportul de ca-
uzalitate ca element al răspunderii civile delictuale, 
atunci când prin infracţiune s-a cauzat un prejudiciu. 
Ambele raporturi urmează a fi examinate separat, cu 
toate că pot exista situaţii când raportul de cauzalitate 
este identic, cum ar fi, spre exemplu, infracţiunile îm-
potriva patrimoniului.10

Potrivit	 normelor	 juridice	 în	 vigoare,	 tragerea	 la	
răspundere	civilă	a	unei	persoane	se	poate	face	numai	
dacă	între	fapta	persoanei	respective	şi	efectul	produs	
există	o	legătură	de	cauzalitate.11

Astfel,	în	cazul	unui	accident	de	circulaţie,	despă-
gubirile	acordate	nu	pot	cuprinde	şi	valoarea	pieselor	
autoturismului	avariat,	dispărute	de	 la	 locul	 faptei	 în	

6	 	Theodor	Mrejeru,	op.cit.,	pag.	38.
7	 	Vasile	Păvăleanu,	Drept procesual penal. Partea generală.	Editura	

LUMINA	Lex	2001,	Suceava	2001,	pag.	206.
8	 	Igor	Dolea,	Dumitru	Roman,	Iurie	Sedleţchi.et.al.	Drept procesual 

penal,	Chişinău	2009,	pag.	389.
9	 	Theodor	Mrejeru,	op.cit.,		pag.	42.
10	 	Igor	Dolea,	Dumitru	Roman,	Iurie	Sedleţchi.	et.al.	op.cit,	pag.	390.
11	 	Alexandru	Pintea,	op.cit.,	pag.	133.

condiţii	neimputabile	persoanei	vinovate	de	produce-
rea	accidentului.	O	altă	speţă	menţionată	în	luteratura	
de	specialitate	are	în	vedere	situaţia	în	care	partea	ci-
vilă	nesocoteşte	tratamentul	indicat	de	medic	şi,	drept	
urmare,	 starea	 sănătăţii	 sale	 se	 înrăutăţeşte.	 În	 acest	
caz,	inculpatul	nu	poate	fi	obligat	la	acoperirea	preju-
diciului	creat	prin	neglijenţa	părţii	civile.12

Drept urmare,  deseori  raportul de cauzalitate  pri-
vitor la prejudicierea unor persoane poate fi stabilit cu 
uşurinţă. Alteori, raportul de cauzalitate este mai greu 
de stabilit, mai ales când efectul a fost precedat de o 
multitudine de acţiuni umane sau de alte împrejurări. 
Spre exemplu, un autovehicul, care a fost procurat nou 
şi care avea deficienţe ale frânei, dar care la prima 
vedere nu au putut fi depistate. După parcurgerea unei 
oarecare distanţe, conducătorul autovehiculului a pro-
dus un accident rutier din cauza sistemului de frânare 
ce nu a putut fi pus în funcţiune în acel moment. În 
urma accidentului a rezultat decesul conducătorului 
auto  şi alte două persoane au suferit leziuni corporale 
grave, iar autovehiculul a fost avariat. 

La prima vedere este greu de stabilit cauza acci-
dentului: calitatea necorespunzătoare a autovehicu-
lului sau neîndemânarea conducătorului? Tocmai de 
aceea, în practica judiciară se dispune efectuarea 
unor constatări tehnico-ştiinţifice, a unor expertize 
tehnice, chimice, medicale sau altă natură. 13Aseme-
nea	expertize,	desigur	 	necesare,	nu	sunt	 întotdeauna	
suficiente	 pentru	 lămurirea	 participării	 persoanei	 la	
producerea	efectului,	fiind	obligatoriu	de	administrat	o	
serie	de	alte	probe.	Trebuie	precizat	că	este	necesar	să	
se	stabilească	nu	un	raport	de	cauzalitate,	în	general,	
ci	 raportul	de	cauzalitate	specific	dintre	acţiunea	sau	
inacţiunea	omenească	cu	caracter	ilicit		şi	prejudiciul,	
fără	a	ignora	ori	subaprecia	cauzele	de	ordin	fizic,	bio-
logic,	medical,	tehnic	etc.	

Deşi	orice	acţiune	umană	constituie	o	acţiune	uni-
tară,	 de	 ordin	 psihofizic,	 ea	 exprimând	 nu	 numai	 o	
exteriorizare	obiectivă,	dar	deopotrivă,	 şi	 o	 atitudine	
de	conştiinţă,	afectivitate		şi	voinţă,	totuşi	atunci	când	
analizăm	raportul	de	cauzalitate	dintre	fapta	ilicită	şi	
prejudiciu,	 facem	abstracţie	 de	 atitudinea	 subiectivă.	
Aspectele	de	ordin	psihic	alcătuiesc	un	element	impor-
tant	pentru	stabilirea	răspunderii	–	vinovăţia.	

O	persoană	poate	fi	trasă	la	răspundere	juridică,	în	
general,	 	 şi	 la	 o	 răspundere	 civilă,	 în	 special,	 numai	
dacă	 între	 fapta	 sa	 şi	 efectul	 produs	 există,	 în	 mod	
obiectiv,	un	raport		de	cauzalitate.	Inexistenţa	acestui	
raport	înlătură	existenţa	temeiului	tragerii	la	răspunde-
re	juridică	a	persoanei	care	a	săvârşit	fapta.	

12	 	Idem.,
13	 	Iuga	M,	Căile legale de atac în procesul penal,	Chişinău	2000,	pag.	

65.
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Organele	judiciare,	în	cazul	răspunderii	civile,	pot	
obliga	la	despăgubiri	civile	o	anumită	persoană,	numai	
în	cazul	în	care	se	constată	producerea	unui	prejudiciu	
ca	urmare	a	faptei	săvârşite.	

Prejudiciul trebuie să fie cert. Această condiţie 
impune ca acţiunea civilă  să fie exercitată pentru 
recuperarea unui prejudiciu sigur, atât sub aspectul 
existenţei sale, cât şi sub aspectul posibilităţilor de 
evaluare.14

Pentru a se putea pretinde repararea prejudiciului 
cauzat prin infracţiune, se cere ca acesta să fie cert. 
Caracterul cert al prejudiciului înseamnă că acesta 
este un prejudiciu sigur, s-a produs în realitate, poate 
fi evaluat.15

După	cum	se	cunoaşte,	prejudiciul	poate	fi	actual	
şi	viitor.

În	timp	ce	prejudiciul	actual	este	întotdeauna	cert,	
deoarece	s-a	produs	şi	este	constatat,	prejudiciul	viitor	
poate	fi	 cert	 numai	 în	 condiţiile	 în	 care	 este	 sigur	 şi	
există	posibilităţi	de	evaluare.

Astfel,	 în	 situaţia	 în	 care	 partea	 civilă	 a	 suferit	 o	
vătămare	cu	pierderea	capacităţii	de	muncă	pentru	o	
anumită	 dată	 când	 va	 fi	 reexaminată	medical	 pentru	
a	se	stabili	evoluţia	 infirmităţii,	 inculpatul	nu	trebuie	
obligat	 la	plata	despăgubirilor	periodice	până	 la	data	
reexaminării	medicale,	 ci	 până	 la	 încetarea	 stării	 de	
nevoie	în	care	se	află	partea	civilă.16

Nu	 pot	 fi	 evaluate,	 de	 exemplu,	 despăgubirile	 pe	
care	inculpatul	le-ar	datora	minorului,	presupunând	că	
acesta	şi-ar	continua	studiile	şi	după	majorat,	până	la	
împlinirea	vârstei	de	25	ani.17

Prejudiciul	viitor	poate	fi	cert	justificând	acordarea	
despăgubirilor	 periodice	 pentru	 prejudiciile	 rezultate	
din	 diminuarea	 sau	 pierderea	 capacităţii	 de	muncă	 a	
unei	persoane.	Nu	trebuie	să	se	confunde	însă	prejudi-
ciul	viitor	şi	cert	cu	prejudiciul	eventual,	caracterizat	
prin	lipsa	de	certitudine	a	producerii	sale	în	viitor.18

Prejudiciul să nu fi fost reparat. Repararea pre-
judiciului cauzat prin infracţiune nu exclude, de pla-
no, posibilitatea exercitării acţiunii civile în procesul 
penal. O asemenea concluzie se degajă deoarece tre-
buie avut în vedere dacă prejudiciul a fost acoperit in-
tegral sau parţial, şi, de asemenea, trebuie văzut titlul 
cu care prejudiciul a fost acoperit.19

Repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune 
este o obligaţie a inculpatului şi a părţii  responsabile 
civilmente.

În practică pot apărea situaţii când persoana vătă-
mată este despăgubită în baza unui contract de asigu-

14	 	Ion	Neagu,	Tratat de procedură penală,	Editura	„PRO”,	Bucureşti,	
1997,	pag.	189.

15	 	Igor	Dolea,	Dumitru	Roman,	Iurie	Sedleţchi,	ed.al.op.cit.,	pag.	390.
16	 	Theodor	Mrejeru,	op.cit,,	pag.	38.
17	 	Alexandru	Pintea,	op.cit.,pag.	133.
18	 	Vasile	Păvăleanu,	op.cit.,	pag.	207.
19	 	Theodor	Mrejeru,	op.cit.,	pag.	38.

rare, sau plata este făcută de o altă persoană care nu 
are obligaţii procesuale.

Dacă prejudiciul este reparat, integral sau în parte, 
de o terţă persoană, în favoarea sau în numele incul-
patului, partea civilă nu poate pretinde desdăunarea 
decât eventual pentru partea neacoperită de terţ.

În schimb, partea civilă poate cere repararea prejudi-
ciului dacă suma plătită de către terţ sau eventualele pre-
staţii nu urmăresc degrevarea inculpatului şi sunt făcute 
exclusiv cu titlu de ajutor pentru persoana vătămată.20

În	cazul	în	care	terţa	persoană	a	reparat	prejudiciul	
dintr-o	eroare,	atunci	 instanţa	va	obliga	 inculpatul	 la	
repararea	 prejudiciului,	 deoarece	 terţa	 persoană	 va	
avea	dreptul	să	solicite	restituirea	sumei	de	 la	partea	
civilă.21	În	situaţia	când	terţa	persoană	are	ca	scop	aju-
torarea	victimei,	aceasta	nu	se	va	considera	ca	o	repa-
rare	a	prejudiciului	şi	partea	civilă	va	avea	dreptul	să	
solicite	 repararea	prejudiciului	 de	 la	 inculpat,	 iar	 in-
stanţa	îi	va	acorda	despăgubiri.

Să existe o manifestare de voinţă din partea ce-
lui vătămat (constituirea ca parte civilă). Această 
manifestare de voinţă este o condiţie specifică exerci-
tării acţiunii civile în procesul penal, iar ea se reali-
zează prin constituirea ca parte civilă. Condiţia are în 
vedere caracterul disponibil al acţiunii civile, în lipsa 
acestei manifestări de voinţă exprese procesul penal 
rezolvând numai latura penală a cauzei.22

În procesul penal această condiţie se realizează 
prin constituirea ca parte civilă. Exercitarea acţiunii 
civile se face fie prin alăturarea acţiunii civile proce-
sului penal, fie în faţa instanţei civile, în cadrul unui 
proces civil separat.

Dreptul de decizie în alegerea uneia dintre aceste 
posibilităţi revine persoanei vătămate prin infracţiu-
ne, care are un drept de opţiune în desemnarea căii 
prin intermediul  căreia înţelege să valorifice dreptul 
său la despăgubire.

Dacă persoana vătămată a optat pentru calea acţiu-
nii separate, repararea prejudiciului se va face potrivit 
normelor care reglementează procesul civil, fiind apli-
cabile toate regulile care disciplinează o acţiune civilă.

Persoana fizică sau juridică care a înaintat acţi-
une civilă este recunoscută în calitate de parte civilă 
fie prin ordonanţa organului de urmărire penală, fie 
prin încheierea instanţei de judecată. După emiterea 
acestei hotărâri, părţii civile i se înmânează obliga-
ţiile în scris cu referire la drepturile şi obligaţiile lor 
prevăzute de art.62 CPP al RM. În cazul când organul 
de urmărire penală sau instanţa consideră că lipsesc 
temeiurile de înaintare a acţiunii civile, prin aceleaşi 
hotărâri motivate, ele pot să refuze să recunoască în 
calitate de parte civilă persoana fizică sau juridică.

20	 	Alexandru	Pintea,	op.cit.,	pag.	133.
21	 	Igor	Dolea,	Dumitru	Roman,	Iurie	Sedleţchi,	ed.al.,	op.cit.,	pag.	391.
22	 	Petre	Buneci,	op.cit.,	pag.	42.
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În asemenea situaţii, persoana are dreptul la un re-
curs în instanţa ierarhic superioară, prin care atacă 
această hotărâre. În cazul în care persoanei i s-a re-
fuzat recunoaşterea ca parte civilă, ea are dreptul de 
a înainta o acţiune civilă într-un proces civil. În cazul 
când acţiunea civilă se înaintează de către procuror 
în interesul statului, nu este necesar de a constitui ca 
parte civilă statul. Acţiunea civilă poate fi înaintată în 
numele persoanei fizice sau juridice de către reprezen-
tanţii acestora. Partea civilă poate fi constituită o dată 
cu înaintarea acţiunii civile, care, potrivit alin.(5) al 
art.219 CPP al RM., poate fi înaintată în orice moment 
de la pornirea procesului penal până la terminarea 
cercetării judecătoreşti. În toate cazurile pentru a fi 
examinată acţiunea civilă, este necesară manifestarea 
de voinţă din partea persoanei juridice sau fizice cu 
capacitate deplină de exerciţiu de a fi despăgubită.23

23	 	Igor	Dolea,	Dumitru	Roman,	Iurie	Sedleţchi,	ed.al.	op.cit.,	pag.	391.

În	cazurile	în	care,	potrivit	 legii,	pornirea	acţiunii	
civile	se	face	din	oficiu,	această	condiţie	nu	mai	este	
necesară.24

Exercitarea  şi soluţionarea acţiunii civile  în pro-
cesul penal concomitent cu soluţionarea cauzei pena-
le, prezintă anumite avantaje, care permit a stabili sub 
toate aspectele, complet şi obiectiv circumstanţele ca-
uzei penale, inclusiv cuantumul prejudiciului material, 
acordând astfel posibilitatea calificării corecte a faptei 
ilicite, determinând justa soluţionare a cauzei penale.

În concluzie, putem menţiona că în fapt, constitu-
irea de parte civilă în procesul penal reprezintă op-
ţiunea cea mai frecventă a persoanei vătămate, care 
alătură procesului penal şi acţiunea sa civilă. În felul 
acesta, acţiunea civilă devine o importantă instituţie a 
procesului penal, iar  în realizarea acesteia  toate con-
diţiile menţionate se cer a fi întrunite în mod cumulativ.

24	 	Alexandru	Pintea,	op.cit.,	pag.	133.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE  
PĂRŢILOR CONTRACTULUI ADMINISTRĂRII FIDUCIARE

Stela SOCHIRCA, 
doctorand ASSM, magistru în drept, avocat

Summary: certain and the most comprehensive stipulating of rights and obligations of the contracting 
parties, the contract will provide both sustainability and security trusts given as Contracting Parties. 
For the reasons given is necessary to analyze the legal regulation of subject matter in the form of 
analytical and comparative study of the national legislation as well as other states, based on the vi-
sion of Chapter XIV proposals for completing the Civil Code.

Stipularea certă şi la maxim de amplă a drepturilor 
şi obligaţiilor părţilor contractante, va oferi atât via-
bilitatea contractului administrării fiduciare dat, cât 
şi siguranţa părţilor contractante. Din considerentele 
date, este necesar a analiza reglementarea juridică a 
subiectului supus studiului în forma analitico-compa-
rativă de către legislaţia naţională dar şi a altor state, 
pornind de la conţinutul propunerilor de completare a 
capitolului XIV din Codul civil.

Fiind un compartiment obligatoriu al oricărei ca-
tegorii de contracte, drepturile şi obligaţiile părţilor 
contractului administrării fiduciare are un şir de parti-
cularităţi. Astfel, administratorul fiduciar, faţă de bunu-
rile, ce constituie obiectul contractului, obţine dreptul 
de posesie şi folosinţă, fiind obligat să le gestioneze ca 
pe bunurile proprii. Volumul amplu de drepturi obţinu-
te, conform prevederilor contractului, generează prin 
sine şi un volum amplu de obligaţii contractuale, care 
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urmează a fi respectate, în scopul obţinerii maxime a 
venitului, drept rezultat al gestionării lor. Posibilităţile 
oferite de contractul administrării fiduciare în vederea 
concentrării capitalului transmis în administrare fidu-
ciară şi gestionării sale mai efective în scopul maxima-
lizării profitului obţinut, elucidează volumul amplu de 
drepturi şi obligaţii contractuale pentru fiecare dintre 
părţi. Stipularea certă, concretă şi amplă a comparti-
mentului dat din contract ar fi o siguranţă pentru păr-
ţile contractante, precum şi terţii, cu care se încheie 
contracte, în cadrul administrării fiduciare.

Conţinutul contractului administrării fiduciare, în 
literatura juridică, presupune totalitatea drepturilor şi 
obligaţiilor părţilor contractante. Astfel, la încheierea 
contractului dat, părţile urmează să negocieze minu-
ţios toate clauzele contractuale, să stipuleze maximal 
situaţiile ce pot apărea în viitor. Anume de aceasta va 
depinde în continuare viabilitatea contractului şi co-
raportul părţilor contractante între ele.

Obligaţiunile de bază ale administratorului fidu-
ciar sunt stipulate în capitolul XIV Codului civil, dar 
acestea mai pot fi reglementate şi în alte acte normati-
ve sau stipulate în contract de către părţi cu evidenţie-
rea prevederilor legale sau a condiţiilor specifice, fapt 
care constituie obiectul contractului.

Toată activitatea administratorului fiduciar va fi 
orientată spre administrarea cuviincioasă a bunuri-
lor, transmise în administrarea fiduciară. Acesta fiind 
obligat să manifeste un nivel profesional înalt în ca-
drul exercitării obligaţiunilor contractuale. 

 Normele juridice, care reglementează obligaţi-
unile administratorului fiduciar, sunt pe larg comen-
tate în literatura de specialitate. Astfel, L.G.Efimova 
consideră că interesul administratorului fiduciar care 
îndeplineşte administrarea fiduciară „constă în obţi-
nerea unui anumit rezultat, ce depinde de scopul ad-
ministrării fiduciare, stipulat de contract. Scopurile 
administrării fiduciare, - după poziţia autorului, - pot 
fi împărţite în două categorii: cu „caracter de pază” şi 
de „întreprinzător”. În primul caz, beneficiarul admi-
nistrării fiduciare este interesat în păstrarea bunurilor 
şi menţinerea lor în stare lucrativă. A doua categorie 
prevede primirea beneficiilor, stipulate în contract, în 
urma administrării profesionale a bunurilor transmi-
se. În cadrul administrării fiduciare, administratorul 
fiduciar trebuie să obţină ambele rezultate.1

Potrivit	art.1056	alin.3	CC,	administratorul	fiduci-
ar	este	obligat	să	facă	public	faptul	separării	bunurilor	
luate	 în	 administrare	 fiduciară	 de	 bunurile	 sale	 şi	 să	
menţină	această	publicitate.	El	 răspunde	faţă	de	 fon-
datorul	 administrării	 pentru	 dezavantajele,	 pierderile	
şi	prejudiciile	care	vor	 rezulta	din	confuziunea	celor	
două	patrimonii.

1	Ефимова	Л.Г.	Банковские	сделки:	право	и	практика.	М.,	2001.	С.	633	–	634.

Administratorul	fiduciar,	în	raporturile	cu	terţii,	are	
prerogativele	unui	proprietar.	Dacă	nu	manifestă	faţă	
de	 interesele	fiduciantului	diligenţă	de	care	dă	dova-
dă	în	afacerile	proprii,	fiduciarul	este	obligat	să	repare	
prejudiciul	cauzat	astfel	(art.1056	alin.2	CC).	

Cu	toate	că	are	prerogativele	unui	proprietar	şi	exer-
cită	atributele	dreptului	de	proprietate	asupra	patrimo-
niului	primit	 în	administrarea	fiduciară,	fiduciantul	nu	
transmite	administratorului	fiduciar	împuternicirile	sale	
de	proprietar.	Prin	contractul	administrării	fiduciare,	ul-
timul	transmite	fiduciarului	doar	posibilitatea	realizării	
atributelor	dreptului	de	proprietate	prin	intermediul	să-
vârşirii	în	privinţa	patrimoniului	primit	a	actelor	juridi-
ce	şi	materiale,	ce	formează	administrarea	ca	atare.2

Aceeaşi	 poziţie	 este	 expusă	 de	 către	 autorul	 rus	
E.A.Suhanov	care	subliniază,	că	exceptând	faptul,	că	
administratorul	fiduciar	îndeplineşte	atribuţiile	propri-
etarului	faţă	de	bunurile	transmise,	el	nu	primeşte	de	
la	proprietar,	drepturile	invocate,	în	formă	de	cedare	a	
drepturilor.	Proprietarul	bunurilor	–	fondatorul	admi-
nistrării	fiduciare,	transmite	administratorului	fiduciar	
nu	drepturile	sale,	dar	doar	posibilitatea	realizării	lor.3

Dacă	 în	 calitate	 de	 administrator	fiduciar	 apare	 o	
persoană	 juridică,	 atunci	 conducătorul	 său,	 de	 regu-
lă,	 numeşte	 pentru	 executarea	 administrării	 fiduciare	
profesionişti	calificaţi,	ce	posedă	calificare	necesară	şi	
experienţă	 de	muncă	 în	 domeniul	 respectiv.	Dacă	 în	
calitate	de	administrator	fiduciar	 apare	 întreprinzător	
individual,	atunci,	acesta,	de	asemenea,	trebuie	să	po-
sede	cunoştinţe	necesare	şi	să	execute	administrarea	fi-
duciară	la	nivelul	profesional	corespunzător.	În	cazuri-
le,	când	administratorul	fiduciar	nu	este	întreprinzător	
individual,	acesta	urmează	să-şi	exercite	obligaţiunile	
asumate	cu	diligenţă	corespunzătoare,	deoarece	cerin-
ţele	 înaintate	de	contract	 sunt	 identice	pentru	fiecare	
participant	la	raporturile	juridice	date.

Administratorul	 fiduciar	 este	 obligat	 să	 menţină	
bunurile	 în	 stare	 satisfăcătoare	 şi	 să	 asigure	 integri-
tatea	 sa.	Faţă	 de	bunurile	 transmise	 în	 administrarea	
fiduciară,	acesta	trebuie	să	dea	dovadă	de	atitudine	ca	
faţă	 de	 bunurile	 proprii.	Uneori,	 obligaţiile	 adminis-
tratorului	fiduciar	cu	aceasta	se	finisează.	Spre	exem-
plu,	în	cazul	lipsei	proprietarului	unui	local,	se	poate	
încheia	contract	cu	administratorul	fiduciar,	ca	ultimul	
să	menţină	imobilul	în	starea	cuvenită,	până	la	venirea	
proprietarului	 imobilului	 dat.	Dar,	 de	 obicei,	 obliga-
ţiile	 administratorului	 fiduciar	 prevăd	 includerea	 bu-
nurilor	transmise	în	circuitul	civil,	în	scopul	obţinerii	
beneficiului	maximal.	În	aceste	scopuri,	administrato-
rul	fiduciar	este	obligat	nu	numai	să	păstreze	bunurile	
transmise	lui,	dar	şi	să	asigure	folosirea	lor	optimală,	
pentru	obţinerea	beneficiilor.	

2		Gh.	Chibac,	A.	Baieșu,	Al-ru	Rotari,	O.	Efrim.	Drept	civil.	Contracte	
speciale.	V.	III.	Cartier	juridic.	2005,	p.	376-	377.

3		Гражданское	право:	В	2	т.	Т.	II,	полутом	2:	Учебник.	С.	128.
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Administratorul	 fiduciar,	 este	 obligat,	 prin	 acţiu-
nile	 sale	 să	 întreprindă	 toate	măsurile	 necesare,	 faţă	
bunurile,	 administrate	 de	 el,	 pentru	 ca	 acestea	 să	 nu	
scadă	din	preţ.	Astfel,	în	cazul	căderii	valorii	acţiunilor	
pe	piaţă,	acesta,	trebuie	să	întreprindă	toate	măsurile,	
pentru	a	menţine	valoarea	lor	iniţială.

O	următoare	obligaţiune	 a	 administratorului	fidu-
ciar	 este	 în	 direct	 legată	 de	 respectarea regimului 
juridic al bunurilor transmise. Aşa cum, dreptul de 
proprietate a bunurilor, ce sunt obiectul contractului 
dat, este deţinut de către fondatorul administrării fi-
duciare, acestea, pe parcursul contractului, se delimi-
tează din două părţi - de la toate celelalte bunuri ale 
fondatorului administrării fiduciare cît şi de la bunu-
rile administratorului fiduciar şi de la bunurile per-
soanelor terţe, aflate la el (alin. 3 art.1056 Cod civil). 
Anume această delimitare trebuie să o înfăptuiască 
administratorul fiduciar.

Bunurile, aflate în administrarea fiduciară, trebuie 
să se afle la evidenţă la o balansă separată la admi-
nistrator, strict delimitată de la balansa bunurilor pro-
prii. Referitor la bunurile transmise, administratorul 
fiduciar trebuie să ducă o evidenţă strictă, elucidând 
toate operaţiunile legate de ele. Pentru efectuarea ope-
raţiunilor în cadrul contractului semnat, în legătură 
cu bunurile date, se deschid conturi bancare separate. 
Toate veniturile, obţinute drept rezultat al administrării 
bunurilor, urmează a fi decontate pe conturile banca-
re respective. De pe conturile date, vor fi achitate şi 
toate cheltuielile, legate de administrarea fiduciară a 
bunurilor transmise. De regulă, la subiectul delimitării 
bunurilor transmise în administrarea fiduciară se poa-
te de prevăzut o excepţie pentru hârtiile de valoare, ce 
aparţin diferitor persoane. Aceasta fiind condiţionat de 
faptul, că administrarea de către un singur administra-
tor fiduciar a hârtiilor de valoare ce aparţin câtorva 
deţinători, poate semnificativ să mărească eficacitatea 
administrării date, spre exemplu, prin primirea unei 
hotărâri respective la adunarea acţionarilor. 

Fiind proprietarul titular al bunurilor transmise în 
administrarea fiduciară, administratorul este obligat să 
folosească toate metodele, oferite de dreptul civil în sco-
pul protejării bunurilor date de acţiunile persoanelor 
terţe, îndreptate în detrimentul său, inclusiv şi acţiunile, 
pe care le consideră nefaste din partea fondatorului ad-
ministrării fiduciare sau a beneficiarului administrării. 

În special, acesta poate:
•	 înainta	 acţiune	 în	 judecată	 privind	 recunoaşterea	
dreptului	său	asupra	bunului	transmis;	

•	 solicita	scoaterea	bunului	din	posesia	ilegală	a	per-
soanei	terţe	(dreptul	de	revendicare	a	bunului);	

•	 înlătura	 impedimente	 care	 împiedică	 exercitarea	
drepturilor	sale	asupra	bunului,	deşi	aceste	impedi-
mente	nu	 sunt	 legate	 de	pierderea	posesiei	 asupra	
bunului	(acţiune	negatorie).	

Este	important	faptul	că	atât	acţiunea	de	revendica-
re,	cât	şi	acţiunile	negatorii,	administratorul	adminis-
trării	fiduciare	 le	poate	 înainta	 fondatorului	adminis-
trării	fiduciare	a	bunurilor.

Pornind	de	la	faptul	că	fiduciarul	înfăptuieşte	acte	
de	administrare	a	patrimoniului	fiduciantului	 în	 inte-
resul,	 pe	 riscul	 şi	 pe	 contul	 ultimului,	 acestuia	 îi	 va	
reveni	ceea	ce	se	va	obţine	 în	urma	administrării	 re-
spectivului	patrimoniu.	De	aici,	fiduciarul	este	obligat	
să	transmită	fiduciantului	tot	ceea	ce	a	obţinut	din	ad-
ministrarea	bunurilor	ce	formează	patrimoniul	fiduci-
antului	transmis	în	administrare.	Astfel,	drepturile	ob-
ţinute	de	administratorul	fiduciar	ca	rezultat	al	activi-
tăţii	de	administrare	fiduciară	se	includ	în	componenţa	
patrimoniului	primit	în	administrare,	dacă	în	contract	
nu	este	prevăzută	obligaţia	de	a	le	preda	fiduciantului	
sau	beneficiarului	(art.1056,	alin.5	CC).4

Din	 obligaţiunile	 administratorului	 fiduciar	 face	
parte	 transmiterea	 tuturor	 veniturilor,	 obţinute	 în	 re-
zultatul	 administrării	 fiduciare	 fondatorului	 adminis-
trării	sau	beneficiarului	administrării	fiduciare	(alin.4	
art.1057	CC).	În	contract	poate	fi	prevăzută	şi	prezen-
tarea	de	către	administrator	a	actelor,	care	elucidează	
veniturile	obţinute	în	urma	administrării	şi	a	celor	care	
reflectă	gestionarea	bunurilor	transmise.

O	altă	obligaţiune	a	administratorului	fiduciar,	con-
form	prevederilor	art.1059	CC,	constă	în	indicarea	în	
actele	juridice	a	faptului	că	el	acţionează	în	calitate	de	
fiduciar.

Analizând	capitolul	respectiv	al	Codului	civil	al	Fe-
deraţiei	Ruse,	considerăm	oportună	completarea	conţi-
nutul	art.1056	CC,	obligaţiunea	administratorului	fidu-
ciar,	în	prezentarea	dărilor	de	seamă	a	activităţii	sale	atât	
fondatorului	administrării	fiduciare	cât	şi	beneficiarului	
(în	cazul	în	care	aceştia	nu	sunt	una	şi	aceeaşi	persoa-
nă).	Termenele	şi	ordinea	prezentării	dării	de	seamă	va	
fi	corelată	de	părţi	şi	stipulată	în	particular	în	contract.	

Administratorul	fiduciar	este	obligat	să	înfăptuias-
că	 administrarea	fiduciară	personal,	 în	 nume	propriu	
proprietatea	încredinţată	(alin.1	art.1056	CC).	

Luând	 în	 consideraţie	 complexitatea	 raporturilor	
juridice	în	cadrul	contractului	studiat,	ar	fi	benefică,	în	
scopul	reglementării	mai	flexibile	a	instituţiei	de	drept	
date,	includerea	excepţiilor,	ce	ar	prevedea	posibilitatea	
transmiterii	împuternicirilor	sale	de	administrator	(tota-
le	sau	parţiale)	unei	terţe	persoane.	Posibilitatea	şi	mo-
dalitatea transmiterii împuternicirilor sale de adminis-
trator fiduciar unei persoane terţe trebuie obligatoriu 
să fie stipulate în contract. Prevederea legală dată, de 
asemenea, să completeze conţinutul art.1056 Cod civil.

Atât posibilitatea transmiterii împuternicirilor, cât şi 
tot ce ţine de avizarea persoanei care va activa în locul 
administratorului fiduciar în cadrul unei tranzacţii sau 

4		Gh.	Chibac.	Op.	cit.,	p.	377.
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unor categorii de afaceri, trebuie să fie aprobată în for-
mă scrisă de către fondatorul administrării fiduciare. 
Sau măsura dată poate fi drept o excepţie pentru res-
pectarea intereselor fondatorului administrării fiducia-
re sau ale beneficiarului său. De asemenea, din cauza 
unor circumstanţe neprevăzute administratorul fiduciar 
nu poate primi acordul scris al fondatorului adminis-
trării fiduciare în termen rezonabil. Administratorul 
fiduciar va răspunde pentru acţiunile persoanei alese 
de el, pentru exercitarea funcţiilor respective aşa cum 
răspunde de acţiunile proprii. Administratorul fiduciar 
este obligat să-şi exercite împuternicirile contractuale 
pe parcursul întregului termen, prevăzut de contract. 

O altă obligaţiune, benefică de a completa preve-
derile art.1056 din Cod civil, ar fi cu următorul con-
ţinut: la încetarea contractului, bunul se restituie în 
starea pe care l-a primit administratorul la încheierea 
contractului, luându-se în consideraţie uzura naturală 
a bunului, dacă contractul nu prevede altceva. 

Bunul se va restitui împreună cu toate îmbună-
tăţirile, construcţiile suplimentare ce s-au efectuat, 
veniturile şi datoriile prezente la momentul încetării 
contractului administrării fiduciare. Pentru obţine-
rea scopului înaintat la încheierea contractului şi a 
veniturilor sugerate de a fi obţinute, administratorul 
fiduciar va fi înzestrat cu un volum amplu de împuter-
niciri, în ceea ce ţine gestionarea bunurilor transmise 
în administrarea fiduciară.

Administratorul fiduciar este în drept să îndepli-
nească, în limitele legii şi ale stipulărilor din contract, 
dreptul de posesie, folosinţă şi dispoziţie faţă de bunu-
rile, transmise în administrarea fiduciară. De aseme-
nea, pot exercita şi alte drepturi subiective, care-i sunt 
încredinţate faţă de bunurile respective.

Însă, administratorul fiduciar are şi un şir de in-
terdicţii, în activitatea sa, printre care enunţăm: 1) el 
nu este în drept să folosească bunurile administrate 
în interesele proprii sau în interesele terţilor. În par-
ticular, administratorul fiduciar nu este în drept să 
achite datoriile, care nu se referă la bunurile date, din 
beneficiile obţinute în urma administrării fiduciare. 
Administratorul fiduciar nu este în drept să transmi-
tă bunurile administrate în gaj sau din contul lor să 
stingă alte obligaţiuni, care nu au nicio tangenţă cu 
administrarea fiduciară a lor.

2) administratorul fiduciar nu este în drept să trea-
că bunurile administrate în bunurile sale sau ale rude-
lor sale, ale acţionarilor ş.a.

3) administratorul fiduciar nu este în drept să în-
străineze bunurile administrate în rezultatul contrac-
telor gratuite, deoarece aceasta va fi în detrimentul 
fondatorului administrării fiduciare sau al beneficia-
rului administrării fiduciare a bunurilor.

De asemenea, analizând legislaţiile statelor veci-
ne cu referire la subiectul dat, considerăm oportună 

completarea prevederilor art.1056 din Codul civil cu 
următoarea sintagmă: administratorul fiduciar este 
în drept să înlăture toate impedimentele care încalcă 
drepturile sale ce ţin de posesia, folosinţa şi dispoziţia 
bunurilor aflate în administrarea sa fiduciară. 

La transmiterea în administrare fiduciară a drep-
turilor subiective, administratorul obţine dreptul de a 
apăra multitudinea de drepturi preluate, atât prin meto-
de civile generale (art.11 Cod civil), ci şi prin alte meto-
de legale, în funcţie de natura şi forma dreptului lezat. 

Printre drepturile ce aparţin administratorului fi-
duciar se înscrie şi dreptul la remunerare, dacă acesta 
este stipulat în contract şi dreptul la restituirea chel-
tuielilor, suportate în urma administrării fiduciare a 
bunurilor. 

Este important a specifica faptul că, dacă, conform 
prevederilor contractului, administratorului fiduciar 
îi este prevăzută remunerarea, aceasta va reveni din 
veniturile obţinute în urma administrării fiduciare. Cu 
alte cuvinte, dacă în urma activităţii sale, administra-
torul fiduciar nu obţine profit, fondatorul administră-
rii sau beneficiarul nu este obligat să-i achite acestuia 
salariu din contul altor bunuri, netransmise în admi-
nistrare fiduciară. 

Modalitatea de remunerare a administratorului fi-
duciar poate fi diferită. Astfel, în conformitate cu pre-
vederile alin.2 art.1057 din Codul civil: remuneraţia 
poate fi exprimată fie în procente faţă de venitul (pro-
fitul) obţinut din administrarea fiduciară a bunurilor, 
fie într-o sumă fixă de bani, fie în formă de procurare a 
unei părţi a bunurilor administrate de fiduciar în con-
formitate cu contractul de administrare fiduciară. 

Remunerarea stabilită pentru administrator poate 
fi stipulată într-o sumă bănească fixă, achitată lunar 
(trimestrial sau anual) sau la încetarea contractului 
administrării fiduciare a bunurilor. Poate fi stipulată fi 
forma mixtă de achitare a remunerariului, spre exem-
plu, o sumă fixă de achitare şi procente din venit sau o 
sumă fixă şi achitare în natură (în funcţie de categoria 
bunurilor aflate în administrarea fiduciară). 

În cazul în care contractul administrării fiducia-
re este gratuit, atunci administratorul fiduciar este în 
drept să solicite doar cheltuielile suportate de el pe 
parcursul administrării fiduciare a bunurilor.

Una dintre obligaţiunile administratorului fiduciar 
constă în exercitarea personală a obligaţiunilor asu-
mate. Dar, în cazuri excepţionale, acesta poate rezi-
lia contractul, în cazul în care nu-şi poate exercita în 
continuare obligaţiunile asumate. Spre exemplu, din 
cauza stării sănătăţii. Referitor la aceasta, adminis-
tratorul fiduciar este obligat să anunţe fondatorul ad-
ministrării fiduciare în formă scrisă. În Codul civil nu 
este reglementată situaţia de acest gen, noi conside-
rând oportună includerea ei în prevederile funcţionale 
ale CC. Mai mult ca atât, este necesar a stipula şi ter-
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menul în care administratorul este obligat să prevină 
fondatorul administrării fiduciare. Pentru ca acesta 
să fie suficient, pentru a asigura toate acţiunile ce vor 
urma ca urmare a încetării contractului dat. Propu-
nem termenul necesar de preîntâmpinare pe marginea 
încetării contractului administrării fiduciare, în care 
să fie anunţat fondatorul administrării fiduciare să fie 
stabilit în valoare de trei luni cu posibilitatea stipulării 
în contract şi a unui alt termen. 

Analizând întrebarea referitor la drepturile şi obli-
gaţiile fondatorului administrării fiduciare şi ale 
beneficiarului, ţinem să remarcăm că acestea cores-
pondează cu obligaţiunile corespunzătoare ale admi-
nistratorului fiduciar, la fel cum şi obligaţiunile fonda-
torului administrării fiduciare sunt legate în direct cu 
drepturile şi obligaţiile administratorului fiduciar. În 
ceea ce priveşte beneficiarul administrării fiduciare, 
acesta nu are obligaţiuni în cadrul contractului exa-
minat, deoarece nu este parte la contract.

Dintre obligaţiile fondatorului administrării fiduci-
are evidenţiem:

În primul rând, după încheierea contractului ad-
ministrării fiduciare să primească bunurile în admi-
nistrarea fiduciară prin întocmirea actului de predare-
primire a bunurilor şi să contribuie la delimitarea sa 
de alte bunuri, aflate în proprietatea sa, sau din alte 
circumstanţe.

În al doilea rând, obligaţiile deţinute de acesta în 
calitate de creditor în obligaţiile asumate conform 
contractului administrării fiduciare, fără executarea 
cărora, administratorul fiduciar nu va putea în modul 
corespunzător să-şi execute obligaţiile asumate. Ast-
fel, fondatorul administrării fiduciare este obligat să 
asigure administratorul fiduciar toată informaţia ne-
cesară şi pachetul de acte juridice, necesare acestuia 
în administrarea fiduciară corespunzătoare.

De	 asemenea,	 administratorul	 fiduciar	 nu	 este	 în	
drept	să	se	implice	în	gestiunea	bunurilor	în	cadrul	ad-
ministrării	acestora	de	către	administratorul	fiduciar.

Următoarea	 obligaţiune	 fiind	 achitarea	 remuneră-
rilor	administratorului	şi	compensarea	tuturor	cheltu-
ielilor,	suportate	de	acesta	în	cadrul	administrării	fidu-
ciare.	

Una	 din	 obligaţiunile	 fondatorului	 administrării	
fiduciare,	bune	pentru	a	fi	 incluse	 în	prevederile	Co-
dului	civil,	ar	fi	cazul,	când	în	administrarea	fiduciară	
se	 transmit	 bunurile	 gajate,	 fondatorul	 administrării	
fiduciare	 este	obligat	 să	preîntâmpine	despre	 aceasta	
administratorul	 fiduciar.	Dacă	 aceasta	 nu	 a	 avut	 loc,	
atunci	ultimul	va	dispune	de	dreptul	de	a	se	adresa	în	
instanţă	cu	cererea	de	reziliere	a	contractului	dat,	 in-
clusiv	 înaintând	 cerere	 de	 achitare	 a	 remunerariului	
cuvenit,	spre	exemplu,	pentru	un	an	de	lucru.

Analizând	drepturile	beneficiarului	administrării	fi-
duciare,	propunerile	înaintate	consider	a	fi	binevenite	

în	completarea	reglementării	categoriei	date	de	rapor-
turi	juridice.

Spre	deosebire	de	fondatorul	administrării	fiducia-
re,	care	nu	are	dreptul	de	implicare	în	gestionarea	bu-
nurilor	de	către	administratorul	fiduciar,	beneficiarului,	
la	rândul	său,	i	se	permite	efectuarea	controlului activi-
tăţii administratorului fiduciar în cuantumul corespun-
zător al prevederilor contractului, analizând din punct 
de vedere analitico-comparativ întrebarea similară re-
flectată de către Codul civil al Federaţiei Ruse. 

Pentru aceasta el este în drept primească de la ad-
ministrator, în termenele prevăzute în contract infor-
maţia şi dările de seamă pe marginea gestionării bunu-
rilor. Dacă termenele date nu sunt indicate în contract, 
atunci aceasta să fie efectuată în termene rezonabile.

În cazul stabilirii anumitor divergenţe în executa-
rea obligaţiilor de către administrator, fondatorul ad-
ministrării este în drept să solicite înlăturarea lor sau 
a consecinţelor survenite în termenele rezonabile.

În afară de acesta, fondatorul administrării fiduci-
are este în drept să solicite de la administratorul fidu-
ciar transmiterea beneficiilor, fructelor sau producţiei 
rezultate în urma administrării fiduciare, dacă altceva 
nu este stipulat în contract.

Spre deosebire de administratorul fiduciar, fonda-
torul administrării fiduciare este în drept în orice mo-
ment să renunţe la contractul administrării fiduciare 
cu condiţia remunerării respective a muncii adminis-
tratorului. Hotărârea, pe marginea încetării contrac-
tului urmează a fi înaintată în prealabil cu un preaviz 
înscris, spre exemplu, de trei luni.

Beneficiarul administrării fiduciare, de asemenea, 
este în drept să renunţe la contractul administrării fi-
duciare,	şi	fără	anumite	condiţii	să	se	dezică	de	dreptu-
rile	sale,	prevăzute	de	contract.	În	acest	caz,	contractul	
administrării	 fiduciare	 a	 bunurilor	 încetează,	 dacă	 în	
contract	nu	este	prevăzut	altceva.

Astfel	în	contact	poate	fi	stipulat	faptul	că	dreptu-
rile	beneficiarului	administrării	fiduciare,	în	cazul	re-
nunţării	 acestuia	 la	 beneficiile	 rezultate,	 vor	 trece	 la	
administratorul	administrării	fiduciare	sau	la	altă	per-
soană	numită	de	acesta.

Din	cele	expuse	se	poate	concluziona	că,	prin	 in-
termediul	contactului	administrării	fiduciare,	este	po-
sibilă	reglementarea	raporturilor	juridice	contractuale,	
pe	care	alte	categorii	de	contracte	nu	le	soluţionează.	
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Dosarul nr. 1ra-65/13 
 

Republica Moldova 
Curtea Supremă de Justiţie 

 
D E C I Z I E 

 
09 aprilie 2013                                                 mun. Chişinău 
Colegiul penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: 
Preşedinte – Constantin Gurschi, 
Judecători – Olga Adam, Constantin Alerguş, Andrei Harghel, Ion 

Arhiliuc, 
cu participarea procurorului Dumitru Graur, avocaţilor Beruceaşvili 

Andrei, Vladimir Gromovenco, Svetlana Gordilă, Alexandru Ghiţu şi 
translatorului Condraţcaia Adriana, 

a judecat în şedinţă publică recursurile ordinare declarate de procurorul 
în Procuratura de nivelul Curţii de Apel Chişinău, Vitalie Gavriliţă, de avocatul 
Vladimir Gromovenco în interesele condamnatului Bujor Radu şi de avocatul 
Rodion Capcelea în interesele condamnatului Madonici Ghenadie, împotriva 
sentinţei Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău din 27 iunie 2011 şi deciziei 
Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 30 decembrie 2011, în cauza 
penală în privinţa lui 

Madonici Ghenadie Valerian, născut la 23 
martie 1986, originar din or. Soroca, deţinut 
în Penitenciarul 1, Taraclia, 
Zafronschii Serghei Iosif, născut la 19 
octombrie 1979, originar şi domiciliat în mun. 
Chişinău, str. Albişoara 84/1, ap. 32,  
Bujor Radu Constantin, născut la 28 
noiembrie 1974, originar din r-nul 
Donduşeni, sat. Horodişte, domiciliat în mun. 
Chişinău, or. Durleşti, str. Iaşului 8  
şi  
Bulmaga Ion Ion, născut 07 iulie 1964, 
originar din r-nul Ungheni, sat. Selişte, 
domiciliat în mun. Chişinău, str. Pomilor 11. 

 
Termenul de examinare a cauzei este din 
02.11.2012 pînă la 09.04.2013.  

 
Procedura de citare legal îndeplinită. 
Nu s-a prezentat Bulmaga Ion, ultimul fiind legal citat. 
Procurorul a solicitat admiterea recursului şi respingerea recursurilor 

înaintate de avocatul Vl. Gromovenco în interesele inculpatului Bujor Radu şi 

PRACTICA JUDICIARĂ
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de avocatul R. Capcelea în interesele inculpatului Madonici Ghenadie, ca fiind 
nefondate. 

Inculpaţii Bujor Radu, Madonici Ghenadie, Zafronschii Serghei şi avocaţii 
acestora, Vladimir Gromovenco, Svetlana Gordilă, Beruceaşvili Andrei, 
Alexandru Ghiţu, au susţinut recursurile în sensurile declarate, cu respingerea 
recursului înaintat de procuror. 

În baza actelor din dosar, Colegiul penal lărgit al Curţii Supreme de 
Justiţie, 

 
C O N S T A T Ă : 

 
1. De către organul de urmărire penală inculpatul Zafronschii Serghei 

a fost pus sub învinuire pentru faptul, că prin înţelegere prealabilă şi împreună 
cu inculpaţii Bulmaga Ion, Madonici Ghenadie, Bujor Radu şi alte persoane 
neidentificate de către organul de urmărire penală, intenţionînd să obţină un 
venit în rezultatul realizării ilegale a drogurilor, contrar prevederilor Legii nr. 
382 - XIV din 06.05.99 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice, psihotrope 
şi a precursorilor, au elaborat un plan criminal potrivit căruia el primea banii 
obţinuţi ca rezultat a comercializării substanţelor narcotice de la persoana 
responsabilă de înstrăinarea lor şi îi transmitea organizatorului. 

Astfel, inculpatul Bujor Radu, la 21 aprilie 2010, aflîndu-se în mun. 
Chişinău, or. Durleşti, str. Dimo 7, a primit de la persoane necunoscute, prin 
intermediul inculpatului Madonici Ghenadie substanţă narcotică, care potrivit 
raportului de expertiză nr. 789 din 23.04.2010 este marihuană cu masa de 1080 
gr. şi potrivit listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin 
astfel de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, constituie proporţii 
deosebit de mari, neîntrebuinţată în scopuri medicale, care este inclusă în 
„Tabelul substanţelor narcotice şi psihotrope care nu sunt folosite în scopuri 
medicale, aflate sub control pe teritoriul Republicii Moldova”, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1088 din 05 octombrie 2004 şi modificările aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 43 din 26.01.2009, pe care a încercat s-o realizeze 
colaboratorului DCCO DGSO MAI Grigorie Covalenco, care activa în condiţiile 
prevăzute de Legea privind activitatea operativă de investigaţie. Intenţia de 
înstrăinare a substanţelor narcotice nu a realizat-o pînă la capăt, deoarece a fost 
reţinut de colaboratorii de poliţie în momentul măsurării substanţelor 
respective. 

Ulterior, inculpatul Bujor Radu a transmis suma de bani obţinută în 
rezultatul realizării substanţelor narcotice, unei persoane indicate de către 
Ghenadie Madonici. Potrivit înţelegeri avute cu ultimul, în aceiaşi zi, la 
21.04.2010, ora 21:00 min., sub controlul colaboratorilor de poliţie, Bujor Radu a 
transmis lui Zafronschi Serghei, persoană prezentă la întîlnire la indicaţia lui 
Ghenadie Madonici, în faţa restaurantului „Lebăda Albă”", din str. Albişoara 
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mun. Chişinău, în calitate de plată pentru substanţa narcotică realizată suma de 
6000 lei. Despre primirea banilor Zafronschi Serghei telefonic la informat pe 
Ghenadie Madonici, tot odată comunicîndu-i şi despre necesitatea organizării a 
încă 300 pahare de marihuană pentru realizare cumpărătorului actual. 

Acţiunile lui Zafronschi Serghei au fost încadrate în baza art. art. 42 alin. 
(5), 217/1 alin. (4), lit. d) Cod penal - contribuirea la înstrăinarea ilegală a 
substanţelor narcotice în proporţii deosebit de mari, acţiuni săvîrşite de mai 
multe persoane, cu utilizarea substanţelor narcotice a căror circulaţie în scopuri 
medicinale este interzisă. 

Tot el, Zafronschi Serghei, a fost învinuit în faptul că prin înţelegere 
prealabilă şi împreună cu Ghenadie Madonici, avînd scop cupidant, dorind să 
dobîndească ilicit bunurile altei persoane, au elaborat un plan potrivit căruia 
urmau să obţină 120000 lei, ca rezultat a înscenării comercializării a 300 pahare 
de marihuană. Deoarece Ghenadie Madonici nu dispunea de cantitatea de 300 
pahare de marihuană, l-a contactat pe Serghei Zafronschi şi i-a comunicat că la 
22.04.2010 urmează să se prezinte în sectorul Botanica, mun. Chişinău, unde de 
la persoane indicate de el, să primească suma de 120000 lei, ca rezultat a 
înscenării comercializării a substanţelor narcotice. Serghei Zafronsch ştiind 
despre intenţiile criminale a lui Ghenadie Madonici, intenţionînd să înşele 
„cumpărătorul” împreună cu acesta şi pentru a crea o aparenţă a existenţei 
substanţelor narcotice, în procesul negocierilor ce urmau să aibă loc, l-a rugat 
pe Alexandr Firsov să se prezinte la data şi locul indicat de el avînd cu sine o 
geantă. 

La 22.04.2010, ora 12.00 min., potrivit indicaţiilor lui Ghenadie Madonici, 
Serghei Zafronschi s-a prezentat lîngă magazinul „Toamna de Aur” din str. 
Cuza Vodă pentru a primi suma de bani nominalizată. La locul respectiv s-a 
prezentat şi Alexandr Firsov cu o geantă în care se aflau haine uzate şi pe care 
acesta, potrivit rugăminţii lui Serghei Zafronschi, o demonstra cumpărătorilor 
de la distanţă, necunoscînd intenţia prietenului său. În rezultatul negocierilor 
purtate la telefon de Madonici Ghenadie cu Bujor Radu şi Grigorie Covalenco, 
S. Zafronschi a primit suma de 120000 lei, însă, a fost reţinut. Totodată a fost 
stopat şi A. Firsov cu geanta respectivă. În rezultatul examinării acesteia s-a 
constatat că în ea sunt doar haine uzate. 

Acţiunile date au fost încadrate în baza art. 27, 42 alin. (2), 190 alin/(5) 
Cod penal, tentativă de a dobîndi ilicit bunurile altei persoane prin înşelăciune, 
în proporţii deosebit de mari, de două persoane, fapt care din cauze 
independente de voinţa făptuitorului nu şi-a produs efectul. 

Inculpatul Bulmaga Ion a fost pus sub învinuire de către organul de 
urmărire penală pentru faptul că prin înţelegere prealabilă şi împreună cu Bujor 
Radu, Madonici Ghenadie, Zafronschi Serghei şi alte persoanele identificate la 
moment de către organul de urmărire penală, intenţionînd să obţină un venit în 
rezultatul realizării ilegale a drogurilor, contrar prevederilor Legii nr. 382 - XIV 
din 06.05.99 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice, psihotrope şi a 
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precursorilor, au elaborat un plan criminal potrivit căruia el, împreună cu 
Madonici Ghenadie, organiza realizarea substanţelor narcotice şi respectiv 
împărţirea venitului obţinut. 

La 27.03.2010, Bujor Radu aflîndu-se în mun. Chişinău, or. Durleşti, str. 
Dimo 7, a primit de la Bulmaga Ion substanţe narcotice, pe care l-a iniţiativa 
ultimului, le-a realizat pentru suma de 3900 lei colaboratorului DCCO DGSO 
MAI, Covalenco Grigorie, care activa în condiţiile prevăzute de Legea privind 
activitatea operativă de investigaţie. Ulterior, comercializării substanţelor 
narcotice, Bujor Radu i-a transmis suma obţinută lui Bulmaga Ion, fiind 
remunerat pentru acţiunile sale cu 1000 lei. 

Potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 825 din 30.03.2010, 
substanţa realizată de Radu Bujor la 27.03.2010, la indicaţia lui I. Bulmaga, 
reprezintă 402 gr. de substanţă narcotică marihuană şi potrivit listei 
substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, 
depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, aprobată prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, constituie proporţii mari, neîntrebuinţată în 
scopuri medicale, care este inclusă în „Tabelul substanţelor narcotice şi 
psihotrope care nu sunt folosite în scopuri medicale, aflate sub control pe 
teritoriul Republicii Moldova”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1088 din 
05 octombrie 2004 şi modificările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 43 din 
26.01.2009. 

Tot el, Bulmaga Ion, a fost învinuit pentru faptul că prelungind acţiunile 
sale criminale, acţionînd cu acelaşi scop, la 21 aprilie 2010, aflîndu-se în mun. 
Chişinău, or. Durleşti, str. Dimo 7, i-a transmis lui Radu Bujor substanţă 
narcotică, pe care acesta la indicaţia lui, amestecînd-o cu partida primită de la 
persoane necunoscute, prin intermediul lui Madonici Ghenadie, a încercat s-o 
realizeze colaboratorului DCCO DGSO MAI, Grigorie Covalenco, care activa în 
condiţiile prevăzute de Legea privind activitatea operativă a investigaţie. 
Intenţia de înstrăinare a substanţelor narcotice nu a realizat-o pînă la capăt, 
deoarece a fost reţinut de colaboratorii de poliţie în momentul măsurării 
substanţelor respective, care potrivit raportului de expertiză nr. 789 din 
23.04.2010 este marihuană cu masa de 1080 gr. şi potrivit listei substanţelor 
narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în 
trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, aprobată prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 79 din 23.01.2006, constituie proporţii deosebit de mari, neîntrebuinţată în 
scopuri medicale, care este inclusă în „Tabelul substanţelor narcotice şi 
psihotrope care nu sunt folosite în scopuri medicale, aflate sub control pe 
teritoriul Republicii Moldova”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 
05 octombrie 2004 şi modificările aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 
26.01.2009. 

Ulterior, Radu Bujor urma să transmită suma de bani obţinută în 
rezultatul realizării substanţelor narcotice, unor persoane indicate de către 
Madonici Ghenadie. Potrivit înţelegerii avute cu ultimul, în aceiaşi zi, la 
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21.04.2010, ora 21.00, sub controlul colaboratorilor de poliţie, Radu Bujor, a 
transmis cet. Zafronschi Serghei, în faţa restaurantului „Lebăda Albă”, din str. 
Albişoara, mun. Chişinău, în calitate de plată pentru substanţa realizată suma 
de 6000 lei. 

Acţiunile au fost încadrate în baza art. 42 alin. (3), 217/1 alin. (4) lit. d) 
Cod penal - păstrarea şi înstrăinarea ilegală a substanţe narcotice în proporţii 
deosebit de mari, acţiuni săvîrşite de mai multe persoane, cu utilizarea 
substanţelor narcotice a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă. 

2. Prin sentinţa Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău din 27 iunie 2011, 
au fost condamnaţi: 

- Madonici Ghenadie în baza art. 42 alin. (3), 217/1 alin. (4) lit. d) Cod 
penal la 10 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ţine 
de circulaţia substanţelor narcotice pe un termen de 4 ani şi în baza art. 27, 42 
alin. (3), 190 alin. (5) Cod penal la 10 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a 
exercita activitate ce ţine de circulaţia substanţelor narcotice pe un termen de 3 
ani. 

În baza art. 84 Cod penal, pentru concurs de infracţiuni, prin cumulul 
parţial al pedepselor aplicate, i s-a stabilit pedeapsa de 15 ani închisoare, iar 
conform art. 85 Cod penal, prin cumul de sentinţe, la pedeapsa fixată a fost 
adăugată parţial partea neexecutată a pedepsei numite prin decizia Curţii 
Supreme de Justiţie din 01 aprilie 2008 şi lui Madonici Ghenadie i s-a stabilit 
pedeapsa definitivă de 15 ani şi 6 luni închisoare în penitenciare de tip închis, 
cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ţine de circulaţia substanţelor 
narcotice pe un termen de 5 ani; 

- Bujor Radu în baza art. 42 alin. (2), 217/1 alin. (4) lit. d) Cod penal, cu 
aplicarea art. 79 Cod penal, la 5 ani închisoare în penitenciar de tip închis, cu 
privarea de dreptul de a exercita activitate ce ţine de circulaţia substanţelor 
narcotice pe un termen de 3 ani; 

Prin aceiaşi sentinţă au fost achitaţi Bulmaga Ion de sub învinuirea adusă 
pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (3), 217/1 alin. (4) lit. d) 
Cod penal şi Zafronschii Serghei de sub învinuirea adusă pentru comiterea 
infracţiunilor prevăzute de art. 42 alin. (5), 217/1 alin. (4) lit. d), 27, 42 alin. (2), 
190 alin. (5) Cod penal, pe motiv că fapta inculpaţilor nu întruneşte elementele 
infracţiunii. 

2.1. Pentru a pronunţa sentinţa, instanţa de fond a reţinut că inculpatul 
Madonici Ghenadie prin înţelegere prealabilă şi împreună cu inculpatul Bujor 
Radu şi alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, 
intenţionînd să obţină un venit în rezultatul realizării ilegale a drogurilor, 
contrar prevederilor Legii nr. 382-XIV din 06.05.99 cu privire la circulaţia 
substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor, au elaborat un plan 
criminal potrivit căruia el, împreună cu Bujor Radu, au organizat realizarea 
substanţelor narcotice şi respectiv împărţirea venitului obţinut. 

Inculpatul Madonici Ghenadie, ispăşindu-şi pedeapsa cu închisoare în 
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Penitenciarul din or. Taraclia, în luna martie 2010 a făcut cunoştinţă cu 
inculpatul Bujor Radu. Pentru a-şi ascunde identitatea, el s-a prezentat lui Bujor 
Radu ca „Serioja” şi nu i-a comunicat că este deţinut în penitenciar, spunîndu-i 
că poate să-i pună la dispoziţie substanţe narcotice - marihuană. 

La 21.04.2010, inculpatul Madonici Ghenadie prin intermediul unor 
persoane necunoscute organului de urmărire penală, a organizat colectarea şi 
transportarea în adresa inculpatului Bujor Radu, care se afla în mun. Chişinău, 
or. Durleşti, str. Dimo 7, a unei genţi în care era amplasată o pungă cu masă 
vegetală de culoare verde, pe care inculpatul Bujor Radu, amestecînd-o cu 
partida primită anterior, a încercat s-o realizeze colaboratorului DCCO DGSO 
MAI, Covalenco Grigore, care activa în condiţiile prevăzute de Legea privind 
activitatea operativă de investigaţie. Intenţia de înstrăinare a substanţelor 
narcotice nu a realizat-o pînă la capăt, deoarece a fost reţinut de colaboratorii de 
poliţie în momentul măsurării substanţelor respective, care potrivit raportului 
de expertiză nr. 789 din 23.04.2010 este marihuană cu masa de 1080 gr. şi 
potrivit listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel 
de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, aprobată 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, constituie proporţii deosebit de 
mari, neîntrebuinţată în scopuri medicale, care este inclusă în „Tabelul 
substanţelor narcotice şi psihotrope care nu sunt folosite în scopuri medicale, 
aflate sub control pe teritoriul Republicii Moldova”, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 1088 din 05 octombrie 2004 şi modificările aprobate prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 26.01.2009. 

Ulterior, Bujor Radu urma să transmită suma de bani obţinută în 
rezultatul realizării substanţelor narcotice, unor persoane indicate de către 
Madonici Ghenadie. Potrivit înţelegerii avute cu ultimul, în aceiaşi zi, la 
21.04.2010, ora 21.00 min., sub controlul colaboratorilor de poliţie, Bujor Radu a 
transmis cet. Zafronschi Serghei, în faţa restaurantului „Lebăda Albă”, din str. 
Albişoara, mun. Chişinău, în calitate de plată pentru substanţa realizată suma 
de 6000 lei. 

Tot el, Madonici Ghenadie, avînd scop cupidant, dorind să dobîndească 
ilicit bunurile altei persoane, necunoscînd despre faptul că realizarea 
substanţelor narcotice pe care la 21.04.2010 le-a transmis lui Bujor Radu nu a 
avut loc, telefonic s-a înţeles cu ultimul ca prin intermediul lui să mai vîndă la 
22.04.2010, 300 pahare de marihuană, contra sumei de 120000 lei. 

Deoarece Madonici Ghenadie, nu dispunea de cantitatea de 300 pahare de 
marihuană, însă intenţiona să dobîndească prin înşelăciune suma de 120000 lei, 
el l-a contactat pe cumnatul său Zafronschi Serghei căruia i-a comunicat, că la 
22.04.2010, urmează să se prezinte în sectorul Botanica, mun. Chişinău, unde de 
la persoane indicate de el, să primească suma de 120000 lei. Zafronschi Serghei, 
ne ştiind despre intenţiile criminale a lui Madonici Ghenadie, şi anume că 
acesta intenţionează să înşele cumpărătorul şi să creeze o aparenţă a existenţei 
substanţelor narcotice, la 22.04.2010, ora 12.00 min., potrivit indicaţiilor lui 
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Madonici Ghenadie, Zafronschi Serghei s-a prezentat lîngă magazinul „Toamna 
de Aur” din str. Cuza Vodă, mun. Chişinău pentru a primi suma de bani 
nominalizată. La locul respectiv, la indicaţia lui Madonici Ghenadie s-a 
prezentat şi Firsov Alexandr cu o geantă în care se aflau haine uzate şi pe care 
aceasta, o demonstra cumpărătorilor de la distanţă. În rezultatul negocierilor 
purtate la telefon de Madonici Ghenadie cu Bujor Radu şi Covalenco Grigore, 
Zafronschi Serghei a primit suma de 120000 lei, însă a fost reţinut. 

3. Nefiind de acord cu sentinţa, procurorul a atacat-o cu apel, în care a 
solicitat casarea acesteia, rejudecarea cauzei şi pronunţarea unei noi hotărîri, 
prin care să fie condamnaţi Madonici Ghenadie în baza art. 42 alin. (3), 217/1 
alin. (4) lit. d) Cod penal la 10 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a 
exercita activitatea ce ţine de circulaţia legală de droguri pe un termen de 5 ani 
şi în baza art. 27, 42 alin. (3), 190 alin. (5) Cod penal la 10 ani închisoare, cu 
privarea de dreptul de a exercita activitatea ce ţine de circulaţia legală de 
droguri pe un termen de 5 ani, iar conform art. 84, 85 Cod penal, definitiv la 17 
ani închisoare în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a exercita 
activitatea ce ţine de circulaţia legală de droguri pe un termen de 5 ani, 
Zafronschi Serghei în baza art. 42 alin. (5), 217/1 alin. (4) lit. d) Cod penal la 10 
ani închisoare, cu privarea de dreptul de a exercita activitatea ce ţine de 
circulaţia legală de droguri pe un termen de 5 ani şi în baza art. 27, 42 alin. (2), 
190 alin. (5) Cod penal la 10 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a exercita 
activitatea ce ţine de circulaţia legală de droguri pe un termen de 5 ani, iar 
conform art. 84 Cod penal, definitiv la 20 de ani închisoare în penitenciar de tip 
închis, cu privarea de dreptul de a exercita activitatea ce ţine de circulaţia legală 
de droguri pe un termen de 5 ani, Bulmaga Ion în baza art. 42 alin. (3), 217/1 
alin. (4) lit. d) Cod penal la 15 ani închisoare în penitenciar de tip închis, cu 
privarea de dreptul de a exercita activitatea ce ţine de circulaţia legală de 
droguri pe un termen de 5 ani şi Bujor Radu în baza art. 42 alin. (2), 217/1 alin. 
(4) lit. d) Cod penal, cu aplicarea art. 79 Cod penal, la 5 ani închisoare în 
penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a exercita activitatea ce ţine 
de circulaţia legală de droguri pe un termen de 5 ani, pe motiv că instanţa de 
fond nu a ţinut cont că interceptările convorbirilor telefonice şi imaginile video 
au fost efectuate în cadrul urmăririi penale, cu autorizarea judecătorului de 
instrucţie şi acţiunile colaboratorului de poliţie au fost realizate în cadrul 
măsurii operative de investigaţie, care au fost autorizate în modul prevăzut de 
lege, instanţa nu a ţinut cont de gradul de pericol social pe care-l prezintă 
inculpaţii S. Zafronschi şi I. Bulmaga, de personalitatea acestora. 

3.1. Nefiind de acord cu sentinţa, avocatul Vladimir Gromovcenco în 
interesele inculpatului Bujor Radu a atacat-o cu apel, în care a solicitat casarea 
acesteia, cu pronunţarea unei noi hotărîri, prin care procesul penal în privinţa 
lui Bujor Radu să fie încetat. 

3.2. Avocatul Rodion Capcelea în interesele inculpatului Madonici 
Ghenadie, a atacat cu apel sentinţa primei instanţe, prin care a solicitat casarea 
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acesteia, cu pronunţarea unei noi hotărîri, prin care Madonici Ghenadie să fie 
achitat, pe motiv că instanţa de fond a dat o apreciere greşită acţiunilor 
inculpatului şi greşit a ajuns la concluzie despre vinovăţia acestuia în comiterea 
infracţiunilor imputate. 

3.3. Inculpatul Madonici Ghenadie, de asemenea, a atacat cu apel 
sentinţa instanţei de fond, prin care a solicitat casarea acesteia, rejudecarea 
cauzei şi pronunţarea unei noi hotărîri de achitare, pe motiv că la întreţinere are 
un copil minor, în opinia sa, în urma cercetării judecătoreşti vinovăţia sa de 
comiterea infracţiunilor imputate nu şi-a găsit confirmare. 

4. Prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 30 
decembrie 2011, au fost respinse apelurile declarate de procuror, de avocatul 
Vladimir Gromovenco în interesele inculpatului Bujor Radu, de inculpatul 
Madonici Ghenadie şi de avocatul acestuia, Rodion Capcelea, ca nefondate, cu 
menţinerea sentinţei. 

4.1. Instanţa de apel şi-a motivat soluţia sa prin următoarele: 
- instanţa de fond pe deplin a constatat starea de fapt şi de drept a 

acţiunilor inculpaţilor Madonici Ghenadie, Zafronschii Serghei, Bujor Radu şi 
Bulmaga Ion, probelor examinate au fost date o apreciere în conformitate cu 
prevederile art. 101 Cod de procedură penală şi just au fost încadrate acţiunile 
inculpaţilor Madonici Ghenadie în baza art. 42 alin. (3), 217/1 alin. (4) lit. d), 27, 
42 alin. (3), 190 alin. (5) Cod penal, Bujor Radu în baza art. 42 alin. (2), 217/1 
alin. (4) lit. d) Cod penal, iar Zafronschii Serghei în baza art. 42 alin. (5), 217/1 
alin. (4) lit. d), 27, 42 alin. (2), 190 alin. (5) Cod penal şi Bulmaga Ion în baza art. 
42 alin. (3), 217/1 alin. (4) lit. d) Cod penal, fiind achitaţi, deoarece fapta lor nu 
întruneşte elementele infracţiunii. La stabilirea pedepsei lui Madonici Ghenadie 
şi Bujor Radu instanţa de fond a ţinut cont de prevederile art. 61, 75, 76 Cod 
penal, stabilindu-le o pedeapsă echitabilă; 

- vinovăţia inculpaţilor Madonici Ghenadie şi Bujor Radu a fost dovedită 
prin declaraţiile martorilor Covalenco Grigore şi Firsov Alexandru, cît şi prin 
materialele cauzei: raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 825 din 
30.03.2010, efectuat de DTC a MAI, conform căruia, masa vegetală, uscată şi 
mărunţită, de culoare verde-cafenie, ridicată la 27.03.2010, în urma achiziţiei de 
control de la cet. Bujor Radu reprezintă – marihuană, în cantitate de 402 grame 
(Vol. I, f.d. 28); raportul de expertiză nr. 820/1097 din 23.04.2010, efectuat de 
DTC a MAI, conform căruia, particulele de masă vegetală, uscate şi mărunţite, 
de culori verzi-cafenii, ridicate la 21.04.2010, în timpul cercetării la faţa locului 
la cet. Bujor Radu, reprezintă marihuană (Vol. I, f.d. 185); raportul de expertiză 
nr. 789 din 23.04.2010, a marihuanei depistate şi ridicate de la Bujor Radu din 
21.04.2010, în cantitate de 1080 gr. (stare uscată) (Vol. I, f.d. 169); procesele 
verbale privind interceptarea convorbirilor telefonice de la numărul 079756759 
ce aparţine cet. Bujor Radu privitor la tranzacţia ilicită a substanţelor narcotice 
cu Madonici Ghenadie la numărul 079832661 şi Covalenco Ghenadie la 
numărul 068523084 (Vol. I, f.d. 202); procesele verbale de interceptare a 
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comunicărilor şi înregistrărilor de imagini dintre colaboratorii de poliţie 
Covalenco Gh. şi Beschieru I. cu Bujor Radu şi Zafronschii Serghei (Vol. I, f.d. 
71-88); procesul verbal de examinare a banilor 21.04.2010 (Vol. I, f.d. 38); 
procesul verbal de examinare a banilor în sumă de 6000 lei din 21.04.2010 (Vol. 
I, f.d. 81); procesul verbal de examinare a sumei de 2500 lei din 22.04.2010, 
ridicată de la Zafronschii Serghei, în timpul percheziţiei corporale şi reţinerii 
acestuia (Vol. I, f.d. 79); procesul verbal de cercetare la faţa locului din 
21.04.2010 (Vol. I, f.d. 58); procesul verbal de examinare a genţii sportive de 
culoare neagră ridicată la 22.04.2010 de la Firsov Alexandr (Vol. I, f.d. 75); 
procesul verbal de ridicare din 04.05.2010 a unei cartele SIM (Vol. II, f.d. 250); 
procesul verbal de examinare a descifrărilor convorbirilor telefonice efectuate 
de pe numerele de telefon 079756759 ce aparţinea lui Bujor Radu, nr. 079814557 
ce aparţinea lui Zafronschii Serghei şi nr. 079832661 ce aparţinea lui Madonici 
Ghenadie (Vol. II, f.d. 1-140); procesul verbal de examinare a descifrărilor 
convorbirilor telefonice efectuate de pe numărul de telefon 068787034 ce 
aparţinea lui Madonici Ghenadie (Vol. II, f.d. 141); 

- instanţa de fond corect a reţinut că, inculpatul Madonici Ghenadie a fost 
cel ce a iniţiat şi organizat punerea în circulaţie a substanţelor narcotice, prin 
faptul că ducea convorbiri telefonice, lăsa promisiuni de a aduce substanţe 
narcotice la destinaţie, fapt care şi a avut loc, însăşi transportarea substanţelor 
de persoane care de fapt la moment nu sunt cunoscute. Instanţa a apreciat critic 
comportamentul său şi anume prin faptul că Madonici Ghenadie se prezenta 
persoanelor cu care comunica faptele comise pe nume diferite, nu invoca faptul 
că este lipsit de libertate, ducînd persoanele în eroare cu referire la 
personalitatea sa; 

- acuzarea nu a prezentat probe ce ar dovedi vinovăţia inculpaţilor 
Bulmaga Ion şi Zafronschii Serghei în comiterea infracţiunilor imputate, 
instanţa de apel a interpretat în favoarea inculpaţilor presupunerile părţii 
acuzării precum că inculpatul Zafronschii Serghei a cunoscut despre intenţiile 
criminale ale lui Madonici Ghenadie, referitor la punerea în circulaţie a 
substanţelor narcotice cu scop de înstrăinare şi tentativa de escrocherie, că ar fi 
cunoscut despre scopul banilor primiţi şi a participat la aceste acţiuni, respectiv, 
şi precum că inculpatul Bulmaga Ion cunoştea despre faptul realizării 
drogurilor de către Bujor Radu, a dus tratative cu martorul Covalenco Grigore 
în acest sens şi a participat la acţiuni criminale. 

5. În recursul ordinar declarat de procuror, invocîndu-se temeiul 
prevăzut de art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de procedură penală, se solicită casarea 
deciziei instanţei de apel, cu dispunerea rejudecării cauzei în aceiaşi instanţă, pe 
motiv că instanţa de apel nu a apreciat la nivelul cuvenit probele prezentare de 
acuzare, care demonstrează cu certitudine culpabilitatea inculpaţilor Bulmaga 
Ion şi Zafronschii Serghei, nu s-a ţinut cont de depoziţiile inculpatului Bujor 
Radu, martorilor şi altor probe din dosar, care în cumul lor demască pe 
Bulmaga Ion în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (3), 217/1 alin. 
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(4) lit. d) Cod penal şi pe Zafronschii Serghei în comiterea infracţiunilor 
prevăzute de art. 42 alin. (5), 217/1 alin. (4) lit. d), 27, 42 alin. (2), 190 alin. (5) 
Cod penal, criticînd aprecierea probelor care au stat la baza hotărîrii adoptate. 
Totodată, a făcut trimitere la hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 22 
din 12.12.2005 „Cu privire la practica judecării cauzelor penale în ordine de 
apel”, că instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor 
invocate în apel, iar nepronunţarea asupra acestora echivalează cu nerezolvarea 
fondului apelului. 

5.1. Cu recurs ordinar, avocatul Vladimir Gromovenco în interesele 
condamnatului Bujor Radu, a atacat hotărîrile nominalizate, solicitînd casarea 
acestora, cu încetarea procesului penal în privinţa lui Bujor Radu şi liberarea 
acestuia de răspundere penală în temeiul art. 217 alin. (5) Cod penal, deoarece 
inculpatul a contribuit activ cu organul de urmărire penală referitor la 
descoperirea infracţiunii.  

5.2. Avocatul Rodion Capcelea în interesele condamnatului Madonici 
Ghenadie a contestat cu recurs ordinar sentinţa instanţei de fond şi decizia 
instanţei de apel, invocînd temeiul prevăzut la art. 427 alin. (1) pct. 6) Cod de 
procedură penală, solicitînd casarea acestora, cu pronunţarea unei noi hotărîri 
de achitare în privinţa lui Madonici Ghenadie, pe motiv că instanţa de apel nu 
s-a pronunţat asupra tuturor motivelor invocate în apel, aceasta nu s-a expus 
asupra faptului că Madonici Ghenadie a fost provocat (instigat) de Bujor Radu 
şi martorul Covalenco Grigore să comită acţiunile criminale, fiind invocată 
practica Curţii Europene privitor la încălcarea prevederilor art. 6 CEDO. 

6. Judecînd recursurile ordinare în baza materialelor din dosar şi în 
raport cu motivele invocate de către părţi, Colegiul penal lărgit conchide că 
acestea urmează a fi admise, cu casarea deciziei instanţei de apel şi dispunerea 
rejudecării cauzei de către aceiaşi instanţă de apel din următoarele 
considerente. 

Reieşind din prevederile art. 414 Cod de procedură penală, instanţa de 
apel, judecînd apelul, verifică legalitatea şi temeinicia hotărîrii atacate pe baza 
probelor examinate de prima instanţă, conform materialelor din dosar, şi 
oricăror probe noi prezentate instanţei de apel sau cercetează suplimentar 
probele administrate de instanţa de fond, fiind obligată să se pronunţe asupra 
tuturor motivelor invocate în apel. 

Conform art. 417 alin. (1) pct. 8) Cod de procedură penală, decizia 
instanţei de apel trebuie să cuprindă temeiurile de fapt şi de drept care au dus, 
după caz, la respingerea sau admiterea apelului, precum şi motivele adoptării 
soluţiei date. 

În cauza dată, instanţa de apel nu a îndeplinit aceste stricte prevederi ale 
legii, precum şi explicaţiile pct. 22.2 a hotărîrii Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie nr. 22 din 12 decembrie 2005 cu modificările din 30 martie 2009 „Cu 
privire la practica judecării cauzelor penale în odine de apel”, care stipulează că 
instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate 
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în apel. Nerespectarea acestor cerinţe echivalează cu nerezolvarea fondului 
apelului. 

Încălcarea acestor prevederi, în conformitate cu art. 427 alin. (1) pct. 6) 
Cod de procedură penală, reprezintă temei pentru recurs ordinar şi constatarea 
acestora în cadrul examinării recursului, duce la casarea deciziei pronunţate de 
instanţa de apel. 

Astfel, din conţinutul deciziei Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău 
din 30 decembrie 2011, Colegiul penal lărgit evidenţiază încălcarea prevederilor 
procesual penale sus menţionate în cadrul examinării apelurilor declarate de 
procuror, de avocatul Vladimir Gromovenco în interesele inculpatului Bujor 
Radu, de inculpatul Madonici Ghenadie şi de avocatul acestuia, Rodion 
Capcelea, prin care se confirmă argumentele recurenţilor că instanţa de apel nu 
a apreciat probele puse la baza sentinţei instanţei de fond, nu s-a pronunţat 
asupra tuturor motivelor invocate, adică nu a expus totalmente motivele pe care 
se întemeiază soluţia. 

Faptul dat, a fost menţionat de către procuror, de avocatul Vl. 
Gromovenco, de inculpatul Madonici Ghenadie şi de avocatul acestuia, R. 
Capcelea în apeluri (Vol. V, f.d. 190-196, 197, 198, 203, Vol. VI, f.d. 16-17), însă, a 
rămas nesoluţionat în decizia Curţii de Apel Chişinău din 30 decembrie 2011 
(Vol. VI, f.d. 58-81), prin care a fost menţinută sentinţa primei instanţe fără 
modificări. 

Din conţinutul apelului declarat de către procuror (Vol. V, f.d. 190-196), 
rezultă că în susţinerea cerinţelor de casare a sentinţei primei instanţe şi 
rejudecării cauzei, cu pronunţarea unei noi hotărîri de condamnare în privinţa 
inculpaţilor, se invocă un set de motive cu referire la aprecierea probelor 
prezentate în sprijinul învinuirii: declaraţiile inculpaţilor Madonici Ghenadie, 
care a recunoscut vinovăţia parţial şi Bujor Radu; declaraţiile martorului 
Covalenco Grigore; procesele verbale de confruntare între bănuitul Bulmaga 
Ion şi învinuitul Bujor Radu, între Bujor Radu şi Zafronschii Serghei; raportul 
de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 825 din 30.03.2010, efectuat de DTC a MAI, 
conform căruia, masa vegetală, uscată şi mărunţită, de culoare verde-cafenie, 
ridicată la 27.03.2010, în urma achiziţiei de control de la cet. Bujor Radu 
reprezintă – marihuană, în cantitate de 402 grame; raportul de expertiză nr. 
820/1097 din 23.04.2010, efectuat de DTC a MAI, conform căruia, particulele de 
masă vegetală, uscate şi mărunţite, de culori verzi-cafenii, ridicate la 21.04.2010, 
în timpul cercetării la faţa locului la cet. Bujor Radu, reprezintă marihuană; 
raportul de expertiză nr. 789 din 23.04.2010, a marihuanei depistate şi ridicate 
de la Bujor Radu din 21.04.2010, în cantitate de 1080 gr. (stare uscată); procesele 
verbale de interceptarea convorbirilor telefonice de la numărul 079756759 ce 
aparţine lui Bujor Radu privitor la tranzacţia ilicită a substanţelor narcotice cu 
Madonici Ghenadie la numărul 079832661 şi Covalenco Ghenadie la numărul 
068523084 şi de examinare a descifrărilor convorbirilor telefonice de pe 
numerele de telefon 079756759 ce aparţine lui Bujor Radu, 079814557 ce 
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aparţine lui Zafronschii Serghei şi 079832661 ce aparţine lui Madonici 
Ghenadie, cît şi alte probe scrise, însă, din conţinutul deciziei recurate rezultă că 
instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra tuturor motivelor, nu a dat o apreciere 
probelor enunţate în conformitate cu prevederile art. 101 Cod de procedură 
penală, doar a audiat inculpaţii Madonici Ghenadie, Bujor Radu şi Zafronschii 
Serghei, cît şi martorul Covalenco Grigore (Vol. VI, f.d. 50-54), probe, care în 
viziunea Colegiului nu au fost supuse analizei în coroborare cu alte probe. 

La argumentarea necesităţii respingerii apelului înaintat de procuror, 
instanţa de apel a apreciat unilateral probele administrate la dosar, acordînd o 
valoare primară probelor care, în opinia acestei instanţe, demonstrează 
nevinovăţia inculpaţilor Bulmaga Ion şi Zafronschii Serghei. 

Tot Curtea de Apel a concluzionat că probele au fost examinate în 
conformitate cu prevederile art. 100 alin. (4) şi 101 Cod de procedură penală, 
care în ansamblu lor dovedesc vinovăţia lui Madonici Ghenadie, Bujor Radu, şi 
nevinovăţia lui Zafronschii Serghei, Bulmaga Ion, instanţa de fond corect a 
dispus condamnarea lui Gh. Madonici şi R. Bujor, şi achitarea lui S. Zafronschii 
şi I. Bulmaga. 

Astfel, aceasta a pus la baza nevinovăţiei lui Zafronschii Serghei, Bulmaga 
Ion şi, respectiv, vinovăţia lui Madonici Ghenadie, Bujor Radu aceleaşi probe 
care au fost cercetate de instanţa de fond, le-a descris în decizie, însă, fără a le 
analiza mai minuţios. 

După cum rezultă din materialele dosarului, în şedinţa instanţei de apel, 
suplimentar, a fost audiat în calitate de martor Covalenco Grigore, care a 
declarat că „Pe Bulmaga Ion îl cunosc de la prima cumpărătură de droguri, era 
împreună cu Bujor Radu cu care mi-a făcut cunoştinţă…, …am contactat cu Bulmaga 
şi Bujor numai prin telefon referitor la cumpărarea drogurilor…, …Zafronschii 
cunoştea pentru ce i-am transmis banii, aceasta era partea lui de bani, pentru vînzarea-
cumpărarea drogurilor…, Ultima dată eu cu Zafronschii am dus toate tratativele şi 
ultima sumă mare de bani i-am transmis-o lui….” (Vol. VI, f.d. 50-51). 

Din textul deciziei Curţii de Apel se întrevede că aceasta nici într-un fel 
nu s-a expus asupra acestei afirmaţii, a lăsat-o fără examinare preluînd aceleaşi 
motive ale sentinţei, cît şi asupra apelurilor telefonice avute între inculpaţi. 

Instanţa de apel nu a ţinut cont şi nu s-a pronunţat, de asemenea, asupra 
convorbirilor telefonice: între Bujor Radu, Zafronschii Serghei şi Covalenco 
Grigore, unde are loc primirea banilor de către S. Zafronschii în suma de 6000 
lei la data de 21.04.2010 şi Bujor indică la cumpărător (Vol. I, f.d. 89); între 
Covalenco Grigore, Bujor Radu, Madonici Ghenadie şi Zafronschii Serghei din 
22.04.2010, referitor la discuţia şi modul de tranzacţie a substanţelor narcotice (a 
mărfii), unde Zafronschii Serghei menţionează „Так давайте деньги и берите 
товар”, „Да всѐ нормально с товаром… потому что я не делаю варианов…” (Vol. 
I., f.d. 139-149, 234-243); între Bujor Radu, Madonici Ghenadie şi „Vanea” din 
20.04.2010, din care rezulta că R. Bujor împreună cu „Vanea” deplasîndu-se cu 
taxiul la indicaţia lui Gh. Madonici au primit geanta, ulterior R. Bujor 
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confirmînd primirea genţii, tot odată fiind purtată discuţia între Gh. Madonici şi 
„Vanea” (Vol. I, f.d. 227), cît şi asupra proceselor verbale de examinare a 
descifrărilor convorbirilor telefonice de intrare şi ieşire efectuate de pe 
numerele telefoanelor mobile a lui Bujor Radu, Zafronschii Serghei, Madonici 
Ghenadie, Covalenco Grigore şi Bulmaga Ion, de la 01.02.2010 pînă la 30.04.2010 
(Vol. II, f.d. 139-140, 196; Vol. IV, f.d. 148-149), acţiuni, ce au fost autorizate de 
către judecătorul de instrucţie. 

În acest context, Colegiul penal menţionează, că Madonici Ghenadie fiind 
condamnat în baza art. 42 alin. (3), 217/1 alin. (4) lit. d), 27, 42 alin. (3), 190 alin. 
(5) Cod penal şi achitat Zafronschi Serghei în baza art. 42 alin. (5), 217/1 alin. (4) 
lit. d), 27, 42 alin. (2), 190 alin. (5) Cod penal, aceştia fiind rude, duceau 
convorbiri telefonice şi S. Zafronschi ştia că Gh. Madonici îşi execută pedeapsa 
cu închisoare, instanţa de apel nu a apreciat minuţios acţiunile lui Zafronschii 
Serghei dacă întrunesc elementele infracţiunilor pentru care a fost achitat, 
referitor la epizodul din 21.04.2010, ultimul primind banii de la Bujor Radu în 
sumă de 6000 lei şi din 22.04.2010, privind modul de tranzacţie a substanţelor 
narcotice şi primirea sumei de 120000 lei de către el, în acelaşi timp, el cu 
certitudine ştia că de fapt substanţele narcotice lipsesc, deoarece aflîndu-se 
lîngă magazinul „Toamna de Aur” din str. Cuza Vodă la indicaţia lui Ghenadie 
Madonici, i-a comunicat lui Firsov Alexandru să demonstreze geanta, în care se 
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Tot odată, Colegiul penal relevă că acţiunile persoanei care vinde, în 
calitate de substanţă narcotică, psihotropă, analog sau precursor al acestora, 
materiale sau utilaje destinate producerii, preparării sau prelucrării substanţelor 
menţionate, orice alte substanţe, materiale sau utilaje care nu au aceste calităţi, 
în scopul de a-şi însuşi banii sau bunurile cetăţenilor, urmează a fi calificate 
drept escrocherie (art. 190 Cod penal), călăuzitoare în acest sens fiind 
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26.12.2011 „Cu privire la practica judiciară de aplicare a legislaţiei penale ce 
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Reieşind din aceste prevederi, instanţa de apel constatînd vinovăţia lui 
Madonici Ghenadie în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 27, 42 alin. (3), 
190 alin. (5) Cod penal, urma în mod obligatoriu să verifice prezenţa 
elementelor constitutive ale acestei infracţiuni în acţiunile lui Zafronschii 
Serghei. 

De asemenea, Colegiul penal menţionează că prima instanţă nu s-a expus 
şi nu a soluţionat plîngerea lui Zafronschii Serghei, privind anularea ordonanţei 
Prim-adjunctului Procurorului General, A. Pîntea, din 05.07.2010, prin care a 
fost anulată ordonanţa procurorului în Procuratura Generală, V. Răţoi, din 
25.06.2010, de scoatere de sub urmărire penală în privinţa lui Zafronschii 
Serghei în cauza penală nr. 2010990079, plîngere, care a fost expediată prin 
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încheierea Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din 04 februarie 2011, potrivit 
prevederilor art. 297 alin. (4) Cod de procedură penală, eroare, ce nu a fost 
corectată şi de instanţa de apel. (Vol. V, f.d. 3-5). 

Colegiul penal relevă, că instanţa de apel judecînd cauza nu sa expus şi 
asupra argumentelor invocate de avocatul Vladimir Gromovenco în interesele 
lui Bujor Radu, privind liberarea inculpatului de răspundere penală în temeiul 
art. 217 alin. (5) Cod penal şi de avocatul Rodion Capcelea în interesele 
inculpatului Madonici Ghenadie, că ultimul a fost provocat la comiterea 
infracţiunilor. 

Colegiul penal menţionează, că hotărîrile judecătoreşti trebuie să fie 
motivate. Instanţa este obligată să-şi motiveze hotărîrea, fapt care rezultă din 
prevederile art. 6 § 1 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Lipsa motivării unei decizii judiciare 
poate pune în pericol dreptul la un proces echitabil. 

Prin pronunţarea unei hotărîri insuficient motivate, instanţa a încălcat 
prevederile alin. 1 art. 6 CEDO care obligă instanţele să-şi motiveze hotărîrile, 
această ingerinţă a fost statuată şi în cazul Ruiz Torija împotriva Spaniei, din 09 
decembrie 1994, seria A nr. 303-A, un principiu aparte legat de administrarea 
adecvată a justiţiei, trebuie ca hotărîrile judecătoreşti să enunţe în mod adecvat 
motivele pe care se bazează. Instanţa de judecată are obligaţia de a examina în 
mod adecvat argumentele şi probele aduse de părţi, fără a prejudeca aprecierea 
acestora drept relevante la adoptarea deciziei. 

Prin urmare, instanţa de apel urma motivat să se expună asupra fiecărei 
probe, să le coroboreze cu altele existente pe cauză, precum şi noi administrate, 
ca mai apoi să poată pronunţa o hotărîre legală şi întemeiată. 

Colegiul penal lărgit constată, că decizia instanţei de apel din 30 
decembrie 2011 contravine prevederilor art. 414 şi 417 Cod de procedură 
penală, pe motiv că instanţa nu s-a pronunţat asupra tuturor motivelor invocate 
în apel şi asupra circumstanţelor importante pentru soluţionarea corectă a 
cauzei penale. 

În aceste împrejurări, Colegiul penal lărgit consideră că, erorile comise nu 
pot fi reparate de către instanţa de recurs în prezenta procedură, deoarece 
instanţa de recurs nu este abilitată cu atribuţii de a judeca cauza pe fond, 
substituind instanţa care a judecat apelul cu încălcarea prevederilor procesual 
penale. 

Încălcările enunţate determină incontestabil Colegiul să concluzioneze 
asupra necesităţii de a casa decizia instanţei de apel cu dispunerea rejudecării 
cauzei de către aceeaşi instanţă în alt complet de judecători. 

La o nouă judecare a cauzei este necesar de a verifica mai minuţios, sub 
toate aspectele, complet şi obiectiv toate probele administrate în cauza penală, 
urmînd ca fiecare probă să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, 
concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din 
punct de vedere al coroborării lor. 
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La rejudecarea cauzei, instanţa de apel se va conduce de prevederile art. 
436 Cod de procedură penală, va ţine cont de cele expuse în prezenta decizie, va 
examina atît motivele invocate în apeluri, cît şi în recursuri, va pronunţa o 
hotărîre legală şi întemeiată cu respectarea prevederilor art. 414, 417 Cod de 
procedură penală. 

7. În conformitate cu prevederile art. 435 alin. (1) pct. 2) lit. c) Cod de 
procedură penală, Colegiul penal lărgit 
 

D E C I D E : 
 
Admite recursurile ordinare declarate de procurorul în Procuratura de 

nivelul Curţii de Apel Chişinău, Vitalie Gavriliţă, de avocatul Vladimir 
Gromovenco în interesele condamnatului Bujor Radu şi de avocatul Rodion 
Capcelea în interesele condamnatului Madonici Ghenadie, casează decizia 
Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 30 decembrie 2011, în cauza 
penală în privinţa lui Madonici Ghenadie, Zafronschii Serghei, Bujor Radu şi 
Bulmaga Ion şi dispune rejudecarea cauzei de către aceeaşi instanţă de apel, în 
alt complet de judecată. 

Decizia nu se supune căilor de atac. 
Decizia motivată este pronunţată public la 30 aprilie 2013, ora 09.30. 
 
Preşedinte  semnătura   Constantin Gurschi 
 
Judecători  semnătura   Olga Adam 
 

semnătura   Constantin Alerguş 
 

semnătura    Andrei Harghel 
 

    semnătura   Ion Arhiliuc 
 
 

Descreţim frunţile?
Femeia: – Bei bere?  
Bărbatul: – Da.  
– Câte beri pe zi? 
– De obicei, aproximativ 3.  
– Cât de mult plătești	pe	bere?	
–	5	dolari,	incluzând	bacşişul.	(Aici	femeia	începe	să	se	enerveze).	
–	Și	de	cât	timp	bei	bere?	
–	Cam	de	20	de	ani,	cred.		
–	Deci,	o	bere	costă	5	dolari	și	tu	bei	3	beri	pe	zi,	care	înseamnă	cheltuieli,	în	fiecare	lună,	de	450	$.	
Într-un	an,	acestea	ar	fi	de	aproximativ	5400	dolari	...	corect?	
–	Corect.		
–	Dacă	într-un	an	ai	cheltuit	5400	dolari,	fără	să	ţinem	cont	de	inflație,	înseamnă	că	în	ultimii	20	de	ani	ai	
cheltuit	108.000	dolari,	corect?	
–	Corect!
–	Știi	că,	dacă	nu	ai	fi	băut	atât	de	multă	bere,	banii	ar	fi	putut	fi	puşi	într-un	cont	de	economii	şi	după	aplica-
rea	dobânzii	pe	ultimii	20	de	ani,	ai	fi	putut	cumpăra	acum	un	Ferrari?
–	Tu	bei	bere?	
–	Nu!		
–	Şi	unde	este	Ferrari-ul	tău?
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VERDICTUL UNUI PROCES DIN ÎNALTA SOCIETATE
CRIMA DNEI ARABELA ARMĂŞESCU-STRAVOLCA

(O DRAMĂ AMOROASĂ INTERBELICĂ)

PROCESE CELEBRE

În ediţia sa de duminică, 24 martie 1929, ziarul 
Universul publica ştirea unei tragedii. Era începutul 
unui scandal care a ţinut prima pagină multă vreme. 
Drama pasională a zguduit Bucureştiul. „Eroii sunt, 
scrie ziarul, avocatul Nicolae Urseanu şi doamna Ara-
bela Stravolca.” Ce s-a întâmplat?

Pe strada Precupeţii Noi, la nr.25, (casa există 
şi astăzi, nov.2012) unde locuia cu chirie de o lună 
doamna Arabela Armăsescu-Stravolca în dimineaţa 
zilei de 22 martie, vineri, s-au auzit două detunături 
de armă. Intrând în cameră, proprietăreasa, dna Adi-
na Culoglu, a văzut un bărbat tânăr, întins pe pat şi pe 
chiriaşa sa, plină de sânge, cerând ajutor.“ Cheamă 
un medic, care – odată sosit – constată că bărbatul 
este mort. Cauza morţii, un glonte îi zburase creierii. 
Comisarului de poliţie sosit la locul tragediei, Arabe-
la Armăşescu-Stravolca îi declară că bărbatul a tras 
asupra ei, apoi s-a sinucis. Un revolver se afla pe nop-
tieră. La cererea doctorului, femeia a fost transportată 
la spitalul Sfânta Elisabeta pentru îngrijiri. Aici s-a 
constatat că un glonte i-a intrat printre coastele 2 şi 3 
lovind omoplatul drept.

La spital, sosesc prim-procurorul şi judecătorul 
de instrucţie care încearcă să îi ia primul interogato-
riu, dar femeia, sub stare de soc, refuză să facă orice 
declaraţie. Ancheta stabileşte identitatea celor doi. 
Doamna în vârstă de 43 de ani, se numeşte Domni-
ţa Arabela Armăşescu, născută la Brăila. E o femeie 
plină de farmec, una din frumuseţile Bucureştiului. 
Are o fire de artistă, a studiat pianul la Conservator şi 
adesea obişnuia să cânte pentru musafiri. Trăia într-o 
casă mare, mobilată cu gust, unde venea lumea bună 
a Bucureştiului. Stravolca, soţul ei este un om bogat şi 
un avocat cunoscut. Căsătoria lor a durat 22 de ani, 
dar s-a terminat cu câteva zile în înainte de tragedie. 
Cu o lună în urmă, în februarie, femeia părăsise domi-
ciliul conjugal din strada Săgeţii 7, pentru a închiria 
o cameră modestă în casa din strada Precupeţii Noi 
nr.25. Bărbatul găsit mort în acesta cameră se numea 
Nicolae Urseanu. Se născuse la Botoşani. Studiase 
dreptul la Iaşi, servise apoi ca magistrat la Turnu Mă-
gurele. Aici se căsătoreşte, dar după puţin timp divor-
ţează şi părăseşte oraşul pentru a veni la Bucureşti. 
Este angajat ca secretar de avocatul Stravolca. Între 
soţia avocatului şi tânărul secretar are loc o poveste 
de dragoste. Efectul: concedierea secretarului şi un 
divorţ, cel al soţilor Stravolca. Urseanu are numai 28 
de ani în ziua morţii sale.

Publicul se interesează cu pasiune de acest subiect. 
Ziarele sunt pline de relatări şi comentarii. Ancheta 

este presărată cu mult suspans, surprize, răsturnări 
de situaţii şi lovituri de teatru. Ingredientele care fac 
drama atât de interesantă sunt întâi personajele. Este 
o dramă de alcov petrecută în elita Bucureştiului că-
reia îi aparţin soţii Stravolca. Sunt respectaţi, educaţi, 
bogaţi. Trăiesc în sferele înalte ale societăţii. Alt in-
gredient este povestea: un adulter; o femeie bogată şi 
frumoasă, “în toamna vieţii” cum va spune un avocat 
şi un amant mai tânăr cu 14 ani. E multă pasiune aici 
şi un final cu un cadavru. Povestea are tot ce îi trebuie 
pentru a stârni o imensa curiozitate. Ipotezele anche-
tatorilor sunt trei. Prima : Este o crima săvârşita de 
Arabela Armăsescu-Stravolca împotriva amantului 
dublată fie de o sinucidere simulată, fie de una reală, 
dar ratată. Doamna Armaşescu în ambele cazuri tre-
buie acuzată de omucidere.

A doua ipoteză. Avocatul Urseanu a tras asupra 
Arabelei Armăşescu, şi apoi şi-a tras un glonţ întâm-
plă. A ratat să îşi ucidă amanta, dar a reuşit în ce-l 
priveşte pe el însuşi. În acest caz doamna Armăşescu-
Stavolca este o victimă. A treia ipoteză: ar fi existat 
un alt treilea personaj al dramei din noaptea de 21/22 
martie. Acesta putea fi soţul ultragiat avocatul Stra-
volca, sau cineva din anturajul lui Urseanu, fosta so-
ţie, altă femeie din viaţa lui, sau un ucigaş plătit. După 
primele cercetări aceasta ipoteza cade.

A fost totuşi o dramă doar cu două personaje, cei 
doi amanţi. Unul a scăpat cu viaţă. Celălalt zăcea 
mort pe o masă de ciment la Institutul Medico-Legal 
pentru autopsie, unde a fost dus chiar în dimineaţa fa-
tală. Autopsia a arătat că s-a tras de foarte aproape, 
practic cu ţeava lipită de tâmpla. Glonţul a perforat 
craniul prin tâmpla stânga şi a ieşit prin partea dreap-
ta. Moartea a fost instantanee. De la început drama 
este înconjurată de mister. Detaliile sunt extrem de 
confuze. Refuzul doamnei Stravolca de a vorbi despre 
ce se întâmplase în acea noapte nu făcea de cât să spo-
rească necunoscutul. Refugiată într-un salon al spita-
lului Sf. Ecaterina, ea invoca starea precară a sănă-
tăţii şi se înconjoară de tăcere. Sunt câteva întrebări 
la care numai ea avea răspunsuri. Iată câteva : Dacă 
avocatul Urseanu se sinucisese, atunci cum ajunsese 
revolverul pe noptieră? Moartea lui Urseanu fusese 
instantanee. Normal ar fi fost că revolverul să cadă pe 
plapumă sau pe podea. Cineva î pusese acolo? Cumva 
Arabela Armăşescu? Alte întrebări. Glonţul pătrunse-
se prin tâmpla stingă. Firesc ar fi fost să pătrundă prin 
tâmpla dreapta. Urseanu a folosea mâna dreapta.

În schimb despre doamna Armăşescu se spunea că 
e stângace.



AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

30

Nr. 4-6, 2013

Proprietăreasa casei – interogată ca martor – spu-
ne ca pe la 5 dimineaţă a auzit ceartă în camera de 
alături. Apoi a adormit. Peste vreo două ore a fost tre-
zită de doua împuşcături. A ieşit pe hol şi a văzut-o 
pe chiriaşa plina de sânge. Când Arabela Armăşescu a 
invitat-o în cameră, Adina Culoglu a refuzat spunând 
“mi-e frică” şi chiriaşa a răspuns: De ce, că e mort?! 
- şi s-a întins alături de cadavru. În cameră se găsea 
un bărbat tânăr lungit pe pat, cu paltonul pe el, cu o 
căciula de astrahan în cap, cu mâinile pe lângă corp. 
Un revolver se afla pe noptieră. Chiriaşa spunea că 
bărbatul a tras asupra ei şi s-a sinucis. Adina Culoglu 
a telefonat la Poliţie şi la Salvare. La cererea chiriaşei, 
Adina Culoglu îl anunţă pe fostul soţ, după ce femeia 
i-a dat numărul de telefon. Odată medicul ajuns în Pre-
cupeţii Noi 25, domniţa Arabela Armăşescu este trans-
portata la spitalul Sf. Ecaterina din Şoseaua Kiseleff.

Va scăpa cu viaţă? Tragedia va avea două cadavre 
sau unul singur?

***
Este vorba de o poveste de iubire intre Nicolae 

Urseanu – tânăr abia picat din provincie şi Arabela 
Armăşescu-Stravolca, soţia binefăcătorului lui? Câtă 
iubire este aici? Arabela Armăsescu-Stravolca pără-
seşte după 20 de ani casa unde ducea un trai luxos, 
înconjurată de prieteni din înalta societate, pentru 
a trai intr-o cameră modestă de mahala. Astea sunt 
faptele. Aici voia să trăiască cu amantul ei, un bărbat 
frumos, mult mai tânăr decât ea, care o încântase cu 
jurămintele de amor. Amăgita sau iubita? Dincolo de 
vise şi planuri, faptele descoperite la anchetă arată 
ca triunghiul conjugal s-a derulat o vreme fără ştirea 
soţului. Dar Urseanu nu era un bărbat fidel.

Drama începe când Arabela Stravolca află că în 
viaţa iubitului ei exista o altă femeie. Îi află numele, 
Ecaterina Pavlov. o căuta şi o găseşte. La întâlnirea 
dintre cele două femei, Arabela Armăşescu îi cere 
să îi lase în pace iubitul. Declară ca are intenţia să 
divorţeze de Stravolca şi să se mărite cu el. Obţine 
promisiunea celeilalte să nu se mai vadă cu Urseanu. 
Ecaterina Pavlov se duce la Tribunal pentru a-l întâlni 
pe avocatul Stravolca şi îl înştiinţează despre întrea-
ga afacere. Câteva zile mai târziu, avocatul Stravolca 
la Tribunal în Sala Paşilor pierduţi îi administrează o 
corecţie asistentului sau, amantul soţiei sale, Nicolae 
Urseanu. Scandalul a izbucnit.

Lumea afla de legătura amoroasa dintre secretar 
şi soţia maestrului său. Cei doi soţi convin de comun 
acord să se despartă şi cer divorţul. Totul pare să de-
curgă normal: o despărţire amiabilă, cum se întâmplă 
atâtea…Până în noaptea de 21/22 martie, când se pe-
trece tragedia din strada Precupeţii Noi.

Pentru anchetatori era esenţial să afle cum şi-au 
petrecut timpul cei doi timpul în ziua premergătoare 
dramei. Arabela Armăşescu s-a întâlnit cu soţul ei 
la notar pentru a perfecta aranjamentul financiar al 
divorţului. Avocatul îi face o dotă generoasă infidelei 
sale soţii, de 2 milioane lei. Banii însă nu puteau fi ri-
dicaţi de la bancă, ci numai dobânda lor, si era menită 

să îi asigure un trai decent. Arabela Armăşescu a în-
cercat să obţină – la insistentele şi sfaturile amantului 
– schimbarea prevederilor contractului, dar avocatul 
s-a opus. Pe Nicolae Urseanu îl etichetase într-o îm-
prejurare drept “peşte”. Pentru el era clar că secreta-
rul nu urmărea decât averea fostei sale soţii şi nu era 
vorba despre dragoste. La sfârşitul acestei întâlniri, 
soţia notarului cu care Arabela Armăşescu se cunoş-
tea bine, a încercat să o facă să se răzgândească şi 
să revină în căminul conjugal. Dar Arabela Armăşes-
cu refuză să se împace, sigură de viitorul ei alături 
de Urseanu. Apoi se duce acasă la amant (locuia cu 
mama lui pe strada General Berthelot ) să îi comunice 
rezultatul întrevederii.

Urseanu primeşte foarte prost ştirea despre aran-
jamentul survenit între soţii Stravolca. Planul lui de 
a pune mâna pe bani căzuse. Divorţul se pronunţase, 
Arabela Armăşescu era liberă. Trebuia să ia o deci-
zie: să îşi ţină sau nu făgăduielile. Arabela Stravolca, 
văzând schimbarea lui, îl întreabă Şi acum, ce ai să 
faci cu mine? Urseanu răspunde: Daci îţi pare rău, 
hotărăşte-te şi întoarce-te la căminul tău. Nu e încă 
prea târziu! Arabela Armasescu răspunde: Înseamnă 
că nu mă mai iubeşti!…Nu ştim cum a continuat acest 
dialog tensionat pentru că martora, mama lui Ursea-
nu, doamna Dobjanski, a adormit într-un fotoliu. Spre 
miezul nopţii Arabela Armăşescu se ridică să plece. 
Urseanu iese cu ea şi o însoţeşte. Urseanu promite 
mamei lui să se întoarcă. Este ultima dată când mama 
şi fiul stau de vorbă.

În sanatoriul de la Şosea starea sănătăţii Arabelei 
Armăşescu se îmbunătăţeşte. După câteva zile este în 
afară de orice pericol. Ea declară că din strada Bert-
helot s-au dus pe jos acasă la ea în Precupeţii Noi. El 
s-a aşezat tăcut în fotoliu, iar ea s-a întins îmbrăcată 
în pat şi a adormit. Spune că nu s-a trezit decât atunci 
când a fost împuşcată. Alături, în pat, Urseanu zăcea 
mort. Mai mult, spune că nu ştie.

Multe lucruri rămân neelucidate. Poziţia cadavru-
lui, revolverul de pe noptieră. Tăcerea Arabelei Armă-
şescu şi refuzul ei, sub diferite pretexte de a colabora 
cu anchetatorii, nu ajută la elucidarea cazului. Feme-
ia pare să ascundă ceva. Afacerea rămâne în plin mis-
ter în ciuda amănuntelor care se adună. Probele apar 
la primele cercetări în camera din Precupeţii Noi. Un 
fapt este ca glonţul pătrunsese în partea stingă a cra-
niului. Dacă Urseanu, care era dreptaci şi s-ar fi si-
nucis, ar fi tras cu mâna dreaptă şi în tâmpla dreaptă. 
Dacă s-ar fi sinucis, Urseanu, a cărui moarte a fost 
instantanee, ar fi avut braţul stâng înţepenit în poziţia 
de tragere, aşa cum l-a găsit ultima clipă a vieţii sale. 
Or, braţele cadavrului, aşa cum l-a găsit poliţistul, 
erau întinse de-a lungul corpului. Alt fapt: revolverul 
aflat pe noptiera. Cineva l-a pus acolo DUPĂ moartea 
lui Urseanu…Or, singura persoană vie din camera era 
Arabela Armăşescu. Asta însemnă că ea l-a ucis cu 
un foc din apropiere şi apoi şi-a tras un glonţ în piept 
“din poziţia în picioare”, cum a scris în raport medi-
cul legist, dr. Mina Minovici, cea mai mare autoritate 
în domeniu în acel timp. Tot dr. Minovici observa că 
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gloanţele, două la număr, au urmat aceeaşi direcţie 
şi au fost trase de acelaşi braţ, un stângaci. Dormind 
lingă Urseanu, Arabela Armăşescu nu s-a putut folosi 
de braţul drept lipit de trupul amantului, pentru că l-ar 
fi trezit. Dar a putut în schimb să scoată revolverul de 
sub perna cu mâna stingă şi să tragă asupra lui, apoi 
să sară din pat şi să tragă asupra ei însăşi un glonţ 
apoi să aşeze arma ucigaşă pe noptieră.

După cinci zile de intense cercetări, anchetatorul 
Gh.Niculescu-Bolintin pune concluziile şi predă dosa-
rul Parchetului. Lovitură de teatru. Procurorul Răş-
canu decide să deschidă acţiune publică împotriva 
Arabelei Armăşescu-Stravolca pentru “crima de om-
ucidere cu voinţă” şi cere arestarea Arabelei Armă-
şescu. Din victimă a lui Nicolae Urseanu, din femeia 
nefericită, înşelata de amant, ea apare deodată ca o 
ucigaşă cu sânge rece, iar tânărul Urseanu ca victima 
a unei femei pătimaşe şi răzbunătoare. Procurorul a 
acceptat ideea că Arabela Armăşescu-Stravolca şi-a 
ucis amantul, şi că apoi 1. fie a încercat să se sinucidă 
dar nu a reuşit, sau 2. că a simulat sinuciderea pentru 
a scăpa de pedeapsa justiţiei. Putea o femeie, în cazul 
în speţă Arabela Armăşescu, să aibă un comportament 
atât de calculat şi de cinic? Putea să îşi stăpânească 
nervii ca să înfăptuiască un asasinat? Procurorul este 
de părere ca DA şi cere arestarea ei. Vina: Omucidere.

Ce noapte! Ziarul Universul titrează “Doamna 
Stravolca nu-i o victimă, ci vinovată de omucidere!“

***
Nicuşor Vasiliu-Urseanu este înmormântat luni 26 

martie, la cimitirul Sfânta Vineri într-un loc de veci 
oferit de Ecaterina Pavlov, cealaltă legătură intimă a 
sa. E dus pe ultimul drum de câţiva cunoscuţi şi rude. 
Când află despre acuzaţia de omucidere formulată 
de Parchet împotriva Arabelei Armăşescu-Stravolca, 
mama celui dispărut, Maria Dobjanski, se constitu-
ie parte civilă, cerând 3 milioane de lei despăgubiri. 
Faptul face impresie din cauza sumei mari invocate, 
dar mai ales pentru că gestul apare ca o dovadă că ea, 
martora amorului dintre cei doi, era convinsă că fiul 
ei fusese ucis. Câteva zile mai târziu, mama dna Dob-
janski revine, micşorându-şi pretenţiile la 2 milioane 
lei – echivalentul sumei depuse la bancă de fostul soţ 
al amantei fiului ei.

Ies la iveala si alte lucruri. Avocatul Stravolca fă-
cuse o donaţie soţiei sale jumătate dintr-un corp de 
case pe care le cumpărase de curând. Când a aflat de 
relaţia dintre ea şi secretar a retras donaţia. Când, în 
februarie, soţia a părăsit domiciliul conjugal, si era 
clar că despărţirea era inevitabilă, i-a dat soţiei in-
fidele, 140.000 lei pentru cheltuieli. În plus, a depus 
în bancă pe numele ei 2 milioane lei. Actul prevedea 
ca suma nu poate fi retrasă, ci doar dobânzile, dar şi 
acestea erau suficient de consistente ca să o pună in-
fidelă la adăpost de griji materiale. Nicuşor Urseanu 
a considerat umilitor acest aranjament, pentru că in-
stituţia, zicea el, tutela fostului soţ asupra banilor, dar 
şi a fostei soţii. Pe acest subiect cei doi s-au certat în 
seara dinaintea tragediei.

Altă lovitură de teatru. Fostul soţ, avocatul Stravol-
ca, îşi face apariţia. El cere autorităţilor să o viziteze 
pe Arabela Armăşescu la sanatoriu. Să ne amintim că 
în dimineaţa crimei, aceasta o rugase pe gazda sa, să 
îl anunţe telefonic. Avocatul trimisese un angajat al 
său să afle ce s-a întâmplat. Stravolca vine la sana-
toriu însoţit de un prieten al familiei, avocatul Radu 
Rosetti. Scena revederii este de mare intensitate. Cei 
doi soţi nu se văzuseră de câteva zile, dar ce distanţă! 
La notar, cu o săptămână în urmă, cei doi semnaseră 
aranjamentul financiar pentru divorţ. Situaţia acum 
era cu totul alta. Femeia sigură de sine de atunci – 
care respinsese să se împace cu soţul ei în ultimul ceas 
dinaintea dramei – dispăruse. Arabela Armăşescu îi 
primeşte pe cei doi vizitatori cu lacrimi în ochi. Îi mul-
ţumeşte fostului soţ pentru purtarea lui mărinimoasă. 
Repetă faţă de el şi de avocatul Rosetti că e nevino-
vata. Întâlnirea durează mai multe ceasuri. Ce şi-or fi 
spus rămâne un mister. E de presupus că au discutat 
pe lângă cele întâmplate în casa din strada Precupeţii 
noi nr.25, şi despre atitudinea pe care trebuia s-o aibă 
faţă de anchetă, ziarişti, cunoscuţi.

Urmează interogatoriul oficial, pas obligatoriu în 
mersul anchetei. Participa judecătorul de instrucţie 
şi procurorul. Un grefier notează atent. Femeia dă 
aceeaşi versiune a faptelor: s-a trezit auzind împuşcă-
turi, era rănită, iar alături de ea, Urseanu mort. Când 
anchetatorii îi releva detalii care nu se potrivesc şi o 
pun în încurcătură, ea îşi pierde calmul şi spune că nu 
îşi mai aminteşte nimic. Multe lucruri rămân la fel de 
enigmatice. Anchetatorii îi relatează propria lor ver-
siune asupra tragediei. Cum ea îl împuşcase în jurul 
orei 6,30 în timp ce dormea pe Urseanu, trăgându-i 
un glonţ în tâmpla stingă, apoi se ridicase din pat şi 
îşi trăsese apoi un glonţ în piept. Nesuportând emo-
ţia, Arabela Armăşescu izbucneşte în plâns. Nu se mai 
poate scoate nimic de la ea. Interogatoriul în care an-
chetatorii îşi puseseră mari speranţe, nu aduce nimic 
nou. Destule întrebări rămân fără răspuns. Impresia 
anchetatorilor, că este un asasina şi că femeia este au-
toarea lui, se întăreşte. La şase seara, după trei ore de 
întrebări soldate cu puţine răspunsuri, interogatoriul 
se încheie.

I s-a înmânat mandatul de arestare şi i s-a explicat 
acuzaţia ce i se aduce. Arabela Armăşescu primeşte cu 
calm situaţia. De la acesta dată nu mai este o persoa-
na liberă. Este ţinută sub pază poliţieneasca la sana-
toriul Sfânta Ecaterina, pe şoseaua Kiseleff. Mandatul 
de arestare cerut de procuror sub acuzaţia de omu-
cidere, are nevoie de confirmarea magistraţilor. Cum 
Arabela Armăşescu nu este transportabilă din cauza 
rănilor încă nevindecate, Tribunalul se întruneşte la 
Sanatoriul Sf. Ecaterina. Arabela Armăşescu este re-
prezentată de câţiva dintre cei mai buni avocaţi: Radu 
Rosetti, Ion Perieţeanu, Ion Birenberg şi Istrate Mi-
cescu. Asistă şi câţiva ziarişti.

Întrebarea este dacă Tribunalul confirmă sau nu 
mandatul de arestare. Se ia un scurt interogatoriu 
acuzatei. Apoi procurorul expune cazul şi cere confir-
marea mandatului. Urmează pledoariile avocaţilor. Se 
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prefigurează deja temele conflictului dintre apărare şi 
acuzare din timpul marelui proces care urma. Radu 
Rossetti, remarcă ezitările procurorului şi arată că 
atunci când există îndoială, ea este în beneficiul celui 
suspectat. Arată că revolverul nu era al dnei Armă-
şescu cum s-a spus, ci al lui Urseanu. Ion Pereţianu 
preia tema acuzării, spunând că Urseanu o escrocase 
sentimental pe Arabela Armăşescu şi chiar dacă prin 
absurd l-ar fi ucis era în legitimă apărare din cau-
za tensiunii nervoase şi a dezamăgirii provocate de 
amant care o compromisese şi nu mai intenţiona să se 
căsătorească cu ea. Istrate Micescu contesta probele, 
arătând că era o imposibilitate materială ca Arabela 
Armăşescu să îl ucidă pe Urseanu. Cere, ca si ceilalţi 
avocaţi, respingerea mandatului de arestare.

După o jumătate de ora de deliberări Tribunalul, 
strâns în cancelaria Sanatoriului, confirmă mandatul 
de arestare. Ipoteza sinuciderii lui Nicuşor Urseanu 
cade si ideea că Arabela Armăşescu l-a ucis se im-
pune. Ea trebuie să rămână sub pază la sanatoriul 
Sf.Ecaterina până la îmbunătăţirea sănătăţii ei, apoi 
va fi transferata la închisoarea Văcăreşti.

Presa nu îşi pierde interesul pentru aceasta în-
curcată afacere de moravuri. Paginile sunt pline de 
articole, interviuri, reportaje, comentarii, caricaturi, 
fotografii despre ancheta. Personajelor dramei le este 
scotocită biografia până în cele mai mici detalii. Lu-
mea bucureşteană pare electrizata de acest subiect. În 
toate saloanele, în redacţii, pe culoarele ministerelor, 
în sălile tribunalelor, pe stradă, în cafenele şi restau-
rante, nu se discuta decât despre Arabela Armăşescu: 
este sau nu vinovată. Nicuşor Urseanu s-a sinucis sau 
a fost ucis. Unii văd în Arabela Armăsescu o femeie 
declasata din înalta societate. O păcătoasa, adulteri-
nă care şi-a înşelat soţul pentru un bărbat mai tânăr, 
o femeie dornică de plăceri. Unii erau de părere că 
era mai bine să fi murit ea şi nu Urseanu. Pentru al-
ţii, Arabela Armasescu era victima unui Don Juan de 
duzina, personaj fără caracter, un ratat, vânător de 
zestre, care primise de la viaţă ce meritase. Opinia pu-
blica era împărţită. Procesul trebuia să facă dreptate.

Până atunci Arabela Armăşescu suportă trei luni 
de închisoare la Văcăreşti. La începutul lunii iulie este 
eliberată pentru o cauţiune de 200.000 lei, plătita de 
fostul ei soţ, avocatul Stravolca. Unii spun că şi-ar fi 
reluat viaţa în comun. Dar poate sunt numai aparen-
ţe. Procesul se apropie. Tensiunea în jurul acestui caz 
creste. Lumea e nerăbdătoare să afle adevărul şi, fi-
reşte sentinţa. 

***
Procesul are loc la sfârşitul lunii noiembrie într-o 

tensiune greu de descris. Un jurnalist remarca: “ Pro-
cesul se judeca sub auspicii de excepţională animaţie, 
aglomerare de public şi enervare a mulţimilor ce au 
rămas pe dinafara…” Dezbaterea dramei pasionale 
din strada Precupeţii Noi promite să fie un spectacol 
de zile mari. Aşa a şi fost !…Lovituri de teatru, emoţie, 
suspans. Şi în final, verdictul ! Tribunalul trebuie să 
spună dacă a fost o crimă şi Arabela Armăşescu este 

vinovată, o ucigaşă a amantului ei, sau e vorba de o si-
nucidere a victimei şi femeia din boxă este nevinovată.

Curtea se întruneşte. Sunt prezenţi judecătorii şi 
procurorul. Dar atenţia însă este atrasă de prezenţa 
câtorva dintre cei mai celebri avocaţi veniţi să o apere 
pe fosta soţie a colegului lor, Stravolca. Printre ei, Is-
trate Micescu, Radu Rosetti, Ion Perieţeanu, Jean Th. 
Florescu, Ion Vasilescu-Valjan. Se constituie Juriul. În 
sfârşit, este adusă în sala tribunalului domniţa Ara-
bela Armăşescu. Pare destul de liniştită. E frumoasă, 
elegantă. Spectacolul – cu decoruri, costume şi mai 
ales personaje – e gata. Publicul e şi el prezent în nu-
măr mare şi nu are ochi decât pentru ea.

I se pun scurte întrebări pentru identificare. Decla-
ră că are 44 de ani şi dă adresa. Apoi grefierul citeşte 
actul de acuzare. Reia derularea faptelor, aminteşte 
probele. Tânărul avocat Nicolae Vasiliu Urseanu se 
angajase ca secretar al avocatului Stravolca şi reuşi-
se să câştige încrederea lui şi…inima soţiei acestuia. 
Aflând, adevărul, avocatul îl concediază şi cere divorţ. 
Între timp, soţia infidela părăseşte domiciliul conju-
gal şi închiriază o cameră în strada Precupeţii Noi. 
În seara zilei de 21 martie, acuzata s-a dus acasă la 
Nicolae Urseanu pentru a-l înştiinţa de aranjamentul 
financiar survenit între ea si fostul soţ. Au loc discuţii 
aprinse pentru că Urseanu este nemulţumit de tran-
zacţie. Nu se mai arată decis să o ia în căsătorie, cum 
îi promisese. Cei doi pleacă spre casa unde locuieşte 
Arabela Armăşescu, continuând să se certe. Victima a 
adormit, susţine documentul, şi acuzata hotărâtă să se 
răzbune pentru că Urseanu i-a distrus căminul, a com-
promis-o şi a înşelat-o în sentimentele ei, îşi suprimă 
amantul trăgându-i un glonţ în tâmplă. Moartea este 
instantanee. Apoi îşi trage un glonţ în piept. Nu este 
clar dacă pentru a-şi curma viaţa, sau a simula o sinu-
cidere. Actul de acuzare conchide că Domniţa Arabela 
Armăşescu, fostă Stravolca, a comis omuciderea din 
voinţă asupra persoanei avocatului Neculae Vasiliu-
Urseanu, crima prevăzută şi pedepsită de articolele 
223 si 234 ale Codului penal. Dacă este găsita vino-
vată este pasibilă de o pedeapsa pe viaţă sau măcar 20 
de ani. Şedinţa se suspendă.

La reluarea dezbaterilor se produce evenimentul 
aşteptat de toată lumea cu sufletul la gură: interoga-
toriul acuzatei. Se ridică în picioare urmărita de sute 
de perechi de ochi. Aşteaptă întrebările preşedintelui 
Curţii. De impresia pe care o lasă în aceste minute 
depinde poate verdictul. Este o presiune enormă. Ea 
povesteşte cum a intrat în viaţa ei Nicolae Urseanu. 
Cum a fost apoi dezamăgită observând că era mai in-
teresat de banii ei decât de ea. Povesteşte cum a de-
curs seara dinaintea dramei. Urseanu era exasperat 
şi zicea ca fusese încă o dată dezonorat. Întâi după ce 
se aflase de idila lor şi fusese pălmuit de Stravolca în 
clădirea Palatului de Justiţie. Acum era din noi dezo-
norat, pentru că fără bani nu putea să îi ofere condiţii 
trai cum se aştepta ea, şi pentru ca Stravolca instituia 
tutela asupra banilor, dar şi asupra ei….ceea ce lui i 
se părea de neacceptat. Dorea să dispară, să fugă în 
străinătate – de unde nevoia de bani – sau să moară 
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împreună cu ea. Au mers în casa din Precupeţii Noi, 
deşi ea s-a opus să fie însoţită. Pe drum s-au certat iar 
pe chestiunea celor 2 milioane. Ea s-a culcat, lăsân-
du-l pe Urseanu supărat în fotoliu. S-a trezit când era 
dusă la spital de maşina Salvării.

Nu mai reuşeşte să se abţină, nici să pară calmă. 
Izbucneşte în plâns. E ascultată de asistenţă într-o 
tăcere absolută. Spune printre lacrimi: ”După atâta 
umilinţă şi durere mă văd acum pusă sub acuzaţia gra-
vă că am ridicat viaţa unui om. Este cea mai grozavă 
eroare judiciară. Dacă am vreo vină, am numai faţă de 
soţul meu.” Multe doamne din sală suspină…

Depoziţia Arabelei Armăşescu a făcut o mare im-
presie…Întrebările puse de preşedintele Curţii, caută 
să lumineze detalii neelucidate de anchetă: poziţia 
corpurilor, revolverul de pe noptieră, succesiunea 
faptelor. …Fără succes. Surprinzător, la întrebarea: 
Când a devenit Urseanu amantul dumitale? Arabela 
Armăşescu răspunde: Niciodată! Minţea din dorinţa 
de a-şi îmbunătăţi în faţa Juriului imaginea de femeie 
infidelă pe care i-o desenase actul de acuzare? Sau 
nutrea speranţa să îşi refacă menajul cu Stravolca? 
Dar dacă spunea adevărul? O îndoială este transmisă 
publicului şi juriului… Când întrebările preşedintelui 
Curţii se înteţesc şi surprind contradicţiile din decla-
raţiile ei anterioare, Arabela Armasescu spune: nu îmi 
amintesc nimic.

Începe parada martorilor. Întâi îşi face apariţia în 
sala de judecată mama lui Urseanu, dna Dobjanski. 
Surpriză de proporţii: Dna Dobjanski s-a retras din 
proces. A renunţat să mai fie parte civilă şi să cea-
ră daune. Amintim că în martie o acuzase pe Arabela 
Armăşescu de uciderea fiului ei si ceruse despăgubiri 
de 3 milioane lei. Spune că e sigura ca fiul ei nu s-a 
sinucis pentru că nu avea de ce, dar –declara – că 
prefera să nu acuze pe nimeni. Apărarea intervine şi 
o întreabă dacă a primit vreo sumă de bani pentru a 
renunţa la plângerea împotriva dnei Armăşescu. Mar-
tora răspunde : “Nu, nici o centime pentru asta. Nu 
fac comerţ cu nemărginita durere a doliului meu. E 
adevărat – adăugă ea – că dna acuzată m-a ajutat 
mult înainte de a-mi retrage plângerea şi chiar după 
nenorocire.”

Urmează la bară Adina Culoglu, proprietăreasa 
casei din strada Precupeţii Noi. Ea spune că nu ştie 
dacă acuzata îl primea noaptea pe Urseanu în camera 
ei, pentru că se culcă devreme. În noaptea dramei a 
auzit cearta pe şoptite între cei doi. Apoi pe la 6,30, 
două împuşcături chiriaşa strigând după ajutor. Zicea 
că bărbatul din cameră e mort. Cine e? a întrebat-o: 
Logodnicul meu! a răspuns Arabela Armăşescu…În 
final martora declară că nu crede că acuzata este ca-
pabilă de crimă.

Urmează la bară servitoarea Alinei Culoglu, Lenu-
ţa Rădulescu. La întrebarea dacă Arabela Armăşescu 
este stângace sau dreptace, răspunde că se foloseşte de 
ambele mâini. Actul de acuzare se baza pe faptul că au-
torul crimei era stângaci. Martora afirmase la instruc-
ţie că o văzuse pe acuzată cosând şi mâncând cu mâna 
stângă. Retractarea declaraţiei aduce imediat reacţia 

procurorului Gică Ionescu. El cere arestarea martorei 
pentru sperjur în temeiul articolului 335 din Codul pe-
nal. Intervin energic avocaţii apărării: Ion Perieţeanu, 
Radu Rosetti, Jean Th Florescu. Pe acest scandal, pre-
şedintele Curţii suspendă şedinţa. Se făcuse şi târziu.

***
Şedinţa din ziua a doua a procesului începe la ora 

doua post meridian. Mult mai mulţi jandarmi ca în 
prima zi, aduşi să menţină ordinea. Publicul bucu-
reştean a dat năvala să vadă pe viu eroii dramei, dar 
mai ales pe cea mai stigmatizată femeie din Bucureşti. 
Vehemenţa cu care fusese atacată Arabela Armăşescu 
atunci când izbucnise scandalul, la sfârşitul lunii mar-
tie, întorsese sentimentele opiniei publice în favoarea 
ei. Mai ales în lumea bună din care făcea parte ea 
se bucura din ce în ce mai mult de simpatie. Aici era 
văzuta ca victimă unui escroc sentimental de joasă ex-
tracţie socială.

Prima zi a procesului a fost extrem de spectaculoa-
să, cu un duel puternic intre apărare şi acuzare. Ziua 
a doua a procesului debutează tot furtunos, cu inter-
venţia marelui avocat Istrate Micescu. El cere respin-
gerea cererii procurorului de arestare a martorei Le-
nuţa Rădulescu. În acest fel, spune, sunt intimidaşi toţi 
martorii ; în plus cererea contravine legii. Intervine în 
cauză şi avocatul Oswald Teodoreanu. Şedinţa se sus-
pendă pentru deliberări. La reluare, Curtea respinge 
cererea procurorului general de arestare a martorei. 
Apărarea marchează un punct important în proces. 
Dar lucrurile sunt pe muchie de cuţit, nimic nu este 
decis. Depoziţia martorului care urmează arată clar 
că sentinţa va rămâne suspendată până în ultima clipă 
a procesului.

Martorul este dr. Mina Minovici, de cea mai mare 
autoritate ştiinţifică. Drul Minovici făcuse autopsia 
cadavrului şi investigase locul tragediei. El explică 
traiectoria glonţului care o rănise pe Arabela Armă-
şescu. Spune că teza după care crima ar fi fost comi-
să de Urseanu nu se susţine. Glonţul nu putea fi tras 
decât de acuzată. Avocatul Radu Rosetti intervine şi 
întreabă referindu-se la camera ca scenă a tragedi-
ei: Care a fost impresia dvs. vizuală?…Drul Minovici 
răspunde: A fost aceea că dna a ucis şi apoi a încer-
cat o sinucidere…Cred că dna a încercat serios să se 
omoare… Rămâne problema revolverului. Drul Mino-
vici susţine că Urseanu dacă s-a împuşcat nu mai avea 
cum să aşeze revolverul pe noptieră; i-ar fi căzut din 
mână, dat fiind că moartea a survenit instantaneu. Or, 
cadavrul a fost găsit cu mâinile pe lângă corp. În plus, 
este exclus ca un om care şi-a tras un glonţ în cap să 
mai aibă putere să îşi tragă plapuma peste el. Un ju-
rat intervine: Se poate admite că victima s-a sinucis? 
Drul Minovici, ferm, răspunde: Nu! Imposibil!…

Procesul merge prost pentru Arabela Armăşescu. 
Depoziţia respectatului profesor Mina Minovici pare 
să fi redus la zero şansele apărării. Tehnic vorbind 
expertiza aceasta nu putea fi contrazisă. Apărarea 
decide să mute procesul pe alt plan. Punctul fragil al 
acuzării era personalitatea dubioasă a lui Nicolae Ur-
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seanu. Teza e simplă şi des folosită: mortul e de vină! 
Examenul făcut de drul Minovici este contestat, nu 
atacându-l pe profesor, prea cunoscut ca om integru şi 
mare specialist. Apărarea va încerca să demonstreze 
în schimb că probele au fost fie distruse, fie deranja-
te, mutate, în camera unde se produsese tragedia, de 
primii sosiţi aici. Rând pe rând, sunt puse sub semnul 
îndoielii, contestate. Martorii apărării vorbesc despre 
asta insistent. Alţii arată ca Arabela Armăşescu sufe-
rea psihic, avea amnezii, că era instabilă şi emotivă. 
Este adus şi drul curant al acuzatei care probează 
aceste lucruri. Expertiza lui de psihiatru este folosită 
şi pentru a arăta că demonstraţia drului Minovici, atât 
de îngrijorătoare pentru Apărare, are fisuri. El sus-
ţine că victima se putea mişca şi după ce îşi trăsese 
un glonţ în cap. Procurorul general Gică Ionescu cere 
confruntare; intre profesorul Minovici şi drul curant 
al Arabelei Armăsescu. Apărarea se opune. Se aude 
şi o vorba de duh: Aici este un proces, nu un congres!

Sarabanda de martori ai apărării şi acuzării con-
tinuă. Este o execuţie pe viu. Detalii ale vieţii private 
ale acuzatei, ale anturajului ei, ale celui mort, se pe-
rindă cu destulă impudoare. Dar dramele pasionale 
ajunse în tribunale sunt asemenea împrejurări în care 
intimitatea dispare. Şi publicul este avid de secrete, de 
mizerii de alcov. El se înghesuie în sala Tribunalului 
ca să afle totul, pentru a avea subiecte excitante de 
conversaţie. Pentru a-şi întări buna impresie pe care 
o au despre ei înşişi şi a-şi confirma proasta impresie 
despre ceilalţi.

Un moment extrem de tensionat se produce când 
este adusa la bară martora Ecaterina Popov. La per-
cheziţia făcuta în casa d-nei Dobjanski, se descoperise 
un pachet de scrisori. Aşa s-a aflat că Urseanu întreţi-
nea relaţii intime cu o altă femeie, căreia îi promisese, 
de asemenea, să o ia de soţie. Existau indicii serioase 
ca şi alte femei erau în aceeaşi situaţie. Drama izbuc-
nise când dna Popov a fost vizitată de Arabela Stra-
volca, care i-a cerut să renunţe la relaţia cu Urseanu. 
Dna Popov l-a informat pe soţ, avocatul Stravolca. 
Rezultatul: concedierea lui Urseanu şi declanşarea 
procedurii de divorţ. Martora a povestit această în-
tâlnire în faţa magistraţilor. Surpriza: Arabela Armă-
sescu iese din reţinerea de până atunci. Ea neaga că 
întâlnirea ar fi avut loc. Confruntate, cele doua femei, 
rămân pe poziţie. Lucrurile rămân nelămurite.

Ziua a treia începe în aceeaşi stare de confuzie. 
Adevărul se ascunde printre vorbele martorilor, ale 
avocaţilor şi ale procurorului general. Încă nu se des-
prinde nici o concluzie. A ucis sau nu acuzata? De-
pune ca martor şi cel care a instruit dosarul, judele 
instructor Niculescu-Bolintin. Pe baza probelor admi-
nistrate de el, Parchetul o acuzase de crimă pe Arabe-
la Armăşescu.

Senzaţia acestei zile o produce apariţia cea mai 
aşteptată: cea a avocatului Stravolca. El depune în 
favoarea fostei lui soţii. Publicul, de atâtea ori gălă-
gios, uneori chiar evacuat din sală, pentru asta, acum 
ascultă în tăcere absolută cuvintele lui. Avocatul arată 
cum l-a angajat pe Urseanu, cum s-a insinuat el în 

viaţa lui privată. Îl primea în casă, îl oprea la mese, 
îl ajutase să câştige bani. Îl ajutase chiar să îşi în-
mormânteze tatăl. “Totuşi Urseanu a fost capabil să 
îmi pricinuiască această durere, ca după 22 de ani de 
căsnicie fericită să-mi văd viaţa distrusă, spune el. 
Stravolca ia toată vina asupra lui: “Tot dezastrul s-a 
datorat în primul rând temperamentului ei de femeie 
duioasă şi sentimentală, iar în al doilea rând faptului 
că din cauza greutăţilor vieţii de astăzi, trebuisem să-
mi îndoiesc sforţările şi eram adesea silit să lipsesc de 
acasă. Nu mi-am putut închipui că Urseanu va profita 
de aceste împrejurări, spre a o face pe soţia mea să 
creadă că nu o iubesc…”. Sala a amuţit. Puţini sunt 
cei care nu au lacrimi în ochi… În senzaţionala sa de-
poziţie, ultimul martor, avocatul Constantin Stravol-
ca, spune că soţia sa este o femeie superioară şi este 
exclus ca ea să fi făcut un gest criminal. Un jurnalist 
notează: “Este ascultat de mulţime într-o apăsătoare 
şi înfiorată tăcere.”

***
Penultimul act al dramei s-a încheiat. Urmează 

deznodământul. 29 noiembrie. Conform procedurii, 
actul final începe cu rechizitoriul.

La bară, se află temutul procuror general, Gică Io-
nescu care spune de la început: „Avocatul Nicolae Va-
siliu Urseanu a fost victima unui omor şi…acest omor 
l-a săvârşit acuzata.” Urseanu, continuă el, nu era 
omul care se putea decide să-şi sfârşească viaţa prin-
tr-o sinucidere. Dimpotrivă, acuzata prezenta o astfel 
de stare sufletească…încât dă vina..pe acela… fusese 
până atunci amantul său.” Gică Ionescu examinează 
faptele, face bilanţul probelor administrate în cele pa-
tru zile de proces. Aminteşte poziţia cadavrului, glon-
ţul găsit pe podea, revolverul de pe noptieră. Pune 
problema direcţiei celor doua gloanţe şi subliniază ca 
autorul putea folosi bine mâna stânga. “Domnii mei, 
poziţiunea cadavrului lui Nicolae Urseanu este poziţi-
unea în care a fost împuşcat cineva pe când dormea…
Zăcea liniştit, cu căciula în cap, cu mâinile de-a lun-
gul corpului, cu plapuma trasă până la gât. Se poate 
concepe aceasta enormitate, ca Urseanu, dacă el sin-
gur şi-ar fi dat moartea, ar mai fi avut, nu zic timpul, 
dar posibilitatea să-şi aşeze mâinile aşa întinse, cum 
i-au fost găsite, ca să-şi pună căciula pe cap, ca să 
tragă apoi plapuma pentru a se înveli aproape com-
plet, ca să mai pună revolverul pe măsuţa de noapte? 
Suntem dlor în plina atmosfera de tragedie, ne aflăm 
în faţa unui mormânt…Fără voia noastră din ambi-
anta de tragedie a acestor dezbateri, ne transportăm 
în cadrul grotesc al unei comedii de prost gust!…” 
Apoi recapitulează declaraţiile martorilor şi continuă: 
“Este o construcţie ipotetica, nesusţinută de nimic, că 
Urseanu a tras în acuzată şi apoi s-a fi sinucis.”Gică 
Ionescu face un portret în culori negre victimei.”Era 
un cinic, un nerecunoscător în conflict cu morala cu-
rentă. Dar tocmai asemenea oameni nu se sinucid. În 
ei există dorinţa de trai, de a profita de ceilalţi. “De 
aceea e lesne de înţeles decepţia grozavă încercată de 
dna Armăşescu când şi-a dat seama că Urseanu este 
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un individ odios, lipsit de orice sentiment şi că pentru 
dânsul şi-a părăsit un soţ admirabil şi o stare mate-
rială bună…Aşa se explica de ce putut să facă gestul 
disperat.” Urseanu era apărat, susţine procurorul de 
o insensibilitate care îl oprea să reacţioneze printr-un 
gest fatal în faţa împrejurărilor vieţii. Era un om care 
se gândea în primul rând la dânsul, trăia acceptând 
cu toate compromisurile…Pe de o parte. Pe de alta 
parte, avem femeia care făcuse mari sacrificii pentru 
dânsul, dar pe care nu o iubea…Mintea mea refuză, 
sper ca şi mine dvs. d-lor Juraţi, să îl văd pe Urseanu 
în înfăţişarea unui personaj de tragedie. În afara de 
lipsa unui ideal mai înalt în viaţă, mai era ceva care 
îl împiedica sa se sinucidă: dragostea arătată în toate 
împrejurările pentru mama lui. El era singurul sprijin 
al acestei femei sărace…Nu se poate admite că el şi-ar 
fi părăsit mama…Este neverosimilă o intenţie de a se 
sinucide a lui Urseanu ! “

Dacă am demonstrat că sinucidere nu a fost, tre-
buie să ne întrebăm care a fost mobilul acestei crime 
…” Răspunsul este la îndemână, crede procurorul. “ 
Este uşor să vă imaginaţi dorinţa de răzbunare ce a 
putut să zămislească în sufletul prea încercat al acu-
zatei. Pentru Urseanu ea făcuse toate sacrificiile pe 
care o femeie le poate face pentru bărbatul pe care îl 
iubeşte… Când şi-a dat seama că cel pentru care şi-a 
distrus viaţa conjugala veche de două decenii, dusă în 
condiţii de lux…când înaintea ei se prezentau înfrico-
şate neantul şi nesiguranţa, vă închipuiţi, dlor Juraţi, 
că nu a fost prea greu ca acuzata să conceapă planul 
de răzbunare, planul de a suprima pe acela pe care în-
chipuirea ei îl socotea singur responsabil de mai mare 
dezastru al vieţii sale. Urseanu era lingă d-sa, dor-
mea; imposibilitatea lui de a reacţiona şi de a se apăra 
a putut să fie un îndemn mai mult pentru ca această 
funestă sugestie lăuntrica să fie transformata imediat 
în fapt. Revolverul era la îndemână ; toata noaptea îl 
ţinuse sub pernă…Şi îl ucide trăgându-i glonţ în tâm-
plă…

Procurorul tace, lăsând efectul vorbelor sale să 
cadă apăsat în sala tribunalului. După o pauză reia: 
Dlor Juraţi, suprimarea aceluia care îi provocase atâ-
tea deziluzii a mai putut procura un alt avantaj…Cu-
noaşteţi ura îndreptăţită, ura pe care soţul abandonat 
o păstra aceluia care în schimbul binefacerii primite, 
nu ezitase să îi aducă cea mai mare nenorocire. Cu-
noaşteţi ireductibila ură pe care soţul ultragiat o păs-
tra împotriva amantului triumfător. Nimic mai firesc, 
ca în mintea acuzatei să se fi născut ideea, speranţa, 
a unei posibilităţi de reabilitare în faţa soţului ofen-
sat, poate chiar de reconciliere viitoare…Şi este gata 
să aducă drept ofrandă mormântul aceluia pe care îl 
iubise şi care fusese cauza rătăcirii sale. Asta a făcut 
parte din psihologia acestei femei atunci când şi-a în-
dreptat braţul pentru a-şi suprima amantul! …Aceste 
două consideraţii, aceste două sentimente, întâi nevo-
ia de răzbunare şi apoi nevoia de sacrificare a aman-
tului au fost determinante pentru a o hotărî la crima 
pe acuzată!

Rechizitoriul se apropie de încheiere: “Gândiţi-va, 
domnii mei, că acest proces, care a pasionat de la un 
capăt la altul al ţării opinia publică, a făcut ca atenţia 
tuturor să fie îndreptată asupra verdictului pe care îl 
vedeţi de teama de a greşi, nu poate să fie explicaţia 
unui verdict dat cu uşurinţă…Din acest verdict toată lu-
mea trebuie să înveţe că imoralitate şi viaţa dezordona-
tă, atunci când se întovărăşeşte cu o crima, nu trebuie 
să îşi găsească în nici un chip încurajare… Examinaţi, 
cumpăniţi şi judecaţi faptele acestei femei..Veţi vedea 
că nu merită graţia Dvs. A fost o femeie fără morală, 
fără suflet, fără religie. Femeie fără morala, fiindcă şi-a 
părăsit soţul pentru plăcerile desfrânate ale unui pat 
adulter. Femeie fără suflet pentru că nu a ezitat dintr-un 
calcul josnic să facă din mormântul amantului asasinat 
o trambulină spre braţele redeschise ale soţului. Feme-
ie fără religie fiindcă, incapabila de reculegere în faţa 
Justiţiei care a chemat-o să-şi dea seama de crima sa, 
ea nu se pocăieşte, ci sfidează! Soţie adultera, aman-
ta ucigaşă – oricare va fi hotărârea Dvs., acesta este 
stigmatul pe care crima l-a pus pe fruntea de-a pururea 
pătată a acestei femei!…” Şi încheie.

***
Ultima zi a procesului, sala arhiplină. Apărarea a 

adunat figurile cele mai strălucite ale baroului. Pri-
mul care deschide canonada împotriva rechizitoriului 
este Radu Rosetti. ”Nu vin în calitate de avocat, ci ca 
prieten al familiei Stravolca” spune el. Arată că pe 
prezumţii nimeni nu este condamnat într-un Tribunal. 
”Deşi e regulă ca nimeni să nu intre în cameră până 
la sosirea anchetei judiciare, ne aflăm într-un caz ex-
cepţional: a intrat în odaie până la sosirea Parchetu-
lui, o servitoare, un doctor, un comisar, un subcomisar, 
iarăşi doctorul, altă servitoare, un sergent, doi agenţi 
de la Salvare…În asemenea condiţii e greu de vorbit 
de poziţia cadavrului, amprente digitale, revolver…”. 
Ia la rând probele invocate de Acuzare şi la contestă. 
Atrage atenţia Juraţilor să nu comită o eroare judicia-
ră. “Urseanu s-a sinucis pentru că nu i-a reuşit lovitu-
ra celor două milioane…Fusese admonestat la barou 
şi nimeni nu îi mai dădea mâna.“ “Dovada nevino-
văţiei acuzatei este petiţia dată de Urseanu la barou. 
Pe plic scrie “A se deschide după moartea mea”. Aici 
găsim gândul sinuciderii! Şi încheie ”Va găsiţi în plin 
mister. Procesul pune în suflet şi în conştiinţe o ne-
mărginită îndoială. Din dubiu nu poate ieşi o osândă. 
Verdictul dvs… nu poate fi decât negativ.“

Vine la bară altă figură de prim rang, decanul ba-
roului, Jean Th. Florescu. “N-avem nici o probă – ci 
simple prezumţii. …Dacă nu aveţi probe, de ce aţi mai 
adus acest proces de anonime şi îndoieli? Victima a 
fost o epavă…un ratat şi un rău care şi-a părăsit soţia 
ftizică fără milă şi fără omenie. Nu exista crimă fără 
mobil, care ar fi cel acestei aşa-zise crime? Avocatul 
Jean Th. Florescu dă dovadă de umor. El remarcă: 
Acuzarea a găsit ca supremul argument al omorului ar 
fi faptul ca el i-a nesocotit existenţa de femeie frumoa-
să si ar fi adormit lângă ea. Vai domnilor, pai atunci 
mulţi dintre noi, căsătoriţi sau holtei, eram morţi de 
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mult!…” Publicul izbucneşte în râs. Chiar şi acuzata, 
până atunci reţinută, se animă în boxă.

Vin la bară pe rând avocaţii, G.Costăchescu, Os-
vald Teodoreanu, Ion Vasilescu-Valjan care arată la-
cunele anchetei. Ancheta a plecat de la o idee falsă, 
susţine ultimul dintre ei: că Arabela Armăşescu a ucis 
şi a mers exclusiv aşa, ignorând alte ipoteze pentru 
care existau destule indicii. Nu s-a analizat ipoteza 
unui terţ, care ar fi putut înfăptui crima. De pilda dna 
Pavlov, iubita lui Urseanu, sau avocatul Stravolca. 
Ce Tribunal l-ar fi acuzat de crimă pe soţul ultragiat. 
Niciunul. Valjan nu vrea să insinueze ca aceştia ar fi 
vinovaţi, ci doar să arate cât de şubredă a fost cerceta-
rea. Face apoi portretul psihologic al eroilor dramei. 
Ce vină a avut acuzata? Că a iubit cu toată puterea 
sufletului. Nu trebuie să o condamnaţi; suferinţele ei 
fizice şi morale au făcut-o să sufere destul. Şi va suferi 
toată viaţa. Nu va putea să trăiască cu fruntea sus, nu 
va putea să suporte privirea plină de milă, de dispreţ şi 
compătimire a tuturor pentru care va fi de aci înainte 
obiect de curiozitate. Cere achitarea.

Şedinţa se suspendă. Este anunţată peste o oră. 
La ora zece publicul năvăleşte în sală. Toată lumea 
vrea să asculte ultimele pledoarii şi mai ales verdictul. 
Jandarmii au scăpat situaţia de sub control. Preşedin-
tele Tribunalului evacuează sala şi suspendă şedinţa. 
Aproape de miezul nopţii, procesul se reia. Fericiţii 
care au reuşit să pătrundă în incintă au avut asupra 
lor o invitaţie specială semnată personal de preşe-
dintele Tribunalului. Afară au rămas însă alte sute de 
persoane dezamăgite. Nimeni nu va părăsi Palatul de 
Justiţie, până când nu va afla verdictul. Undeva la ora 
două spre dimineaţă.

Primul care vine la bară este marele avocat Ion 
Grigore Perieţeanu. Începe prin a spune că nu avem 
un proces excepţional, cum s-a spus, ci unul banal 
care totdeauna se termina cu achitare. O femeie îşi 
părăseşte după 22 de ani căminul conjugal pentru un 
om mai tânăr, care nu o iubeşte. El este un escroc sen-
timental, din categoria marilor aventurieri. O cârtiţă 
amoroasă care caută nu dragostea femeii, ci banii ei. 
Arată apoi condiţiile anchetei. El spune: Nimeni nu 
poate fi sigur de cele petrecute în casa dramei. 

Spune – Ordonanţa este plină de lacune şi omisi-
uni. Cere achitarea Arebelei Armăşescu-Stravolca.

Ultimul care vine la bara este gloria baroului bu-
cureştean, Istrate Micescu. Când pledează pare mai 
mult un profesor într-un amfiteatru, făcând o disecţie. 
Desface drama în detalii, le întoarce pe toate feţele. 
Explică auditoriului anatomia acestei nenorociri. Este 
tăios, ironic atunci când persiflează slăbiciunile rechi-
zitoriului. Sala îl urmăreşte cu sufletul la gură. Des-
tinul pare să fi lovit în acea dimineaţă de 22 martie. 
Lovitura de teatru, vine, exact când trebuie, la sfârşitul 
pledoariei. Istrate Micescu, scoate cu gesturi studiate, 
un exemplar vechi de 30 de ani al ziarului Universul. 
Îl pune pe masa Curţii şi atrage atenţia asupra unui 
articol. “Sinuciderea de la Iaşi. Dna Elena Vasiliu era 
o debitantă de tutun pe str. Sf. Teodosie din Iaşi. S-a 
sinucis alaltăieri cu un foc de revolver. Cauzele sunt 
următoarele: Elena Vasiliu rămăsese văduva în vârstă 
de 37 de ani. Avea o fată Maria de 18 ani. Certurile 
dintre fiică şi mamă s-au înteţit în momentul în care un 
student care întreţinea relaţii intime cu văduva şi care 
stătea într-o cameră cu chirie în casă, o schimbă pe 
aceasta cu fiica. Nefericita s-a împuşcat în gură alal-
tăieri cu un revolver. Faptul s-a întâmplat în momentul 
când fata, Maria, era culcată în acelaşi pat cu studen-
tul Urseanu.” Iată cum povestea din strada Precupeţii 
Noi, vrea să spună tăcerea lăsata de Istrate Micescu, 
este efectul târziu al unei drame familiale. Nicolae Ur-
seanu, copil din flori, rezultatul unei legături quasi in-
cestuoase. Toată scurta lui viaţă şi-a ascuns originea 
umilă. Avocatul Stravolca reuşise să găsească şi să îl 
apropie de tatăl biologic. Mai mult, i-a dat bani pen-
tru înmormântarea tatălui redescoperit, în urmă cu un 
an. În familia Urseanu sinuciderea este ceva fatal. Este 
o manieră de a ieşi din situaţii fără ieşire. Gestul lui 
Nicolae Urseanu avea un precedent care l-a obsedat. 
Sinuciderea lui a fost în ordinea lucrurilor. Plecând de 
aici face un portret negru lui Urseanu. Cere achitarea 
acuzatei.

Trecuse mult de miezul nopţii când Preşedintele 
Tribunalului face rezumatul dezbaterilor. La sfârşit 
spune juraţilor că trebuie să răspundă la următoarele 
întrebări: 

Verdictul
Preşedintele	Curţii,	Venculescu,	a	rezumat	procesul.	Chestionarul	la	care	trebuie	să	răspundă	juraţii.	

1.	 Acuzata	domniţa	Arabela	Armăşescu	este	culpabilă	de	omucidere	din	voinţă?	
2.	 Acuzata	a	luat	hotărârea	de	a	porni	o	acţiune	de	urmărire	asupra	vieţii	victimei?	
3.	 Acuzata	e	culpabilă	că	a	luat	un	revolver,	marca	Etienne,	de	la	căpitanul	Ştefănescu,	fostul	chiriaş?	
4.	 Acuzata	e	culpabilă	pentru	faptul	de	a	fi	avut	asupra	ei	două	revolvere	fără	permis	de	port	arma?

La	17,20	se	ridică	şedinţa	şi	juraţii	trec	în	camera	de	deliberare.	La	17,45	juraţii	revin.	Juraţii	răspund	NU	
la	primele	trei	întrebări.	DA	la	4-a.	

Acuzatei	i	se	aplică	o	amenda	de	20.000	lei	pentru	port	ilegal	de	armă	şi	1	leu	despăgubiri	civile,	datorate	
lui	Petre	Vodă	Timoceanu.	

Este	achitată	de	vina	de	omor.	Sala	aplaudă.	Arabela	Armăşescu,	notează	Eugen	Jebeleanu,	este	aproape	
leşinată.	“Un	happyend	primit	cu	satisfacţie	de	opinia	publică.”

STELIAN	TĂNASE






