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Responsabilitatea operatorului poştal şi a 
beneficiarilor conform Regulilor privind 
prestarea serviciilor poştale aprobate 
prin Hotărîrea Guvernului Republicii 
Moldova nr.798 din 18 iunie 2002

Premieră: Procese de 
judecată după modelul Curții 
de la Strasbourg, simulate la 
Chişinău 

Votat în prima lectură: 
În Moldova vor fi puse 
în uz aparate de schimb 
valutar

P aleta largă de 
incriminări, des-

tinate să proteguiască re-
laţiile sociale cu privire 
la patrimoniu, generează 
în procesul de aplicare 
a legii penale problema 
privind determinarea şi 
constatarea juridică a co-
respunderii exacte între 
semnele faptei prejudici-
abile săvârşite şi semnele 
componenţei infracţiunii 

prevăzute de norma pena-
lă. Or, este posibil (şi, din 
păcate, se întâmplă frec-
vent în practică) ca una 

și aceeași faptă să fie calificată de cei îndrituiți cu 
aplicarea legii penale1 în baza diferitelor norme de 
incriminare.

Nu fac excepție de la cele reliefate supra nici 
infracțiunile inserate la art.187 și 190 CP RM. Iată 
de ce, după aceste scurte consideraţii de ordin intro-
ductiv, în prezentul studiu ne propunem să disociem 
infracțiunile reunite sub denumirea marginală de 

„jaf” (art.187 CP RM) de infracțiunile reunite sub 
denumirea marginală de „escrocherie” (art.190 CP 
RM), valorificând în acest sens cadrul legal, abordă-
rile doctrinare și, în mod special, practica judiciară 
în materie.

1 În concepția alin.(2) art.113 CP RM, calificarea ofi-
cială a infracţiunii se efectuează la toate etapele procedu-
rii penale de către persoanele care efectuează urmărirea 
penală şi de către judecători.

marginală de jaf, cât 
și infracțiunile reunite 
sub denumirea margi-
nală de escrocherie sunt 
infracțiuni comise prin 
sustragere;

infracțiunile pre-4) 
văzute la art.187 și 190 
CP RM sunt materiale;

în situația am-5) 
belor infracțiuni, la 
calcularea cuantumului 
prejudiciului patrimoni-
al, trebuie să se ia în con-
sideraţie doar prejudiciul 
patrimonial efectiv;

infracțiunile reuni-6) 
te sub denumirea marginală de jaf și infracțiunile 
reunite sub denumirea marginală de escrocherie se 
caracterizează prin vinovăţie sub formă de intenţie 
directă;

pentru calificarea faptelor potrivit norme-7) 
lor specificate la art.187 și 190 CP RM, este ine-
luctabilă prezenţa scopului special – a scopului de 
cupiditate;

în cazul art.187 și lit.b) și d) alin.(2) și alin.(3) 8) 
190 CP RM, subiect al infracțiunii poate fi persoana 
fizică responsabilă care a atins vârsta de 14 ani;

coincidența unor circumstanțe agravante 9) 
(lit.b) alin.(2) și lit.b) alin.(3) art.187 CP RM, și, 
respectiv, lit.b) alin.(2) și alin.(3) art.190 CP RM).

Preliminar, relevăm că din punct de vedere 
statistic, în tabloul manifestărilor infracționale din 
țara noastră, numărul de cazuri de jafuri înregistra-
te în ultimii ani se cifrează la: 855 – în anul 2007; 
967 – în anul 2008; 983 – în anul 2009; 1.161 – în 
anul 2010; 1.108 – în anul 2011; 1.131 – în anul 
2012; 1.098 – în anul 2013; 1.085 – în anul 2014; 
950 – în anul 2015. Corelativ, numărul de cazuri de 
escrocherii înregistrate în ultimii ani în Republica 
Moldova se cifrează la: 840 – în anul 2007; 825 – 
în anul 2008; 1.027 – în anul 2009; 1.746 – în anul 
2010; 1.465 – în anul 2011; 1.496 – în anul 2012; 
1.868 – în anul 2013; 1.796 – în anul 2014; 1.872 – 
în anul 20152.

Așadar, ocupând un loc superior în topul 
delincvenței, îndeosebi în ultimii ani, este impe-
rioasă identificarea precisă a sferei de aplicare a 
infracțiunilor prevăzute la art.187 și 190 CP RM.

Exprimându-ne concis, asemănările dintre 
infracțiunile reunite sub denumirea marginală de 
jaf și infracțiunile reunite sub denumirea marginală 
de escrocherie sunt:

acelaşi obiect juridic generic – relațiile soci-1) 
ale cu privire la patrimoniu;

bunurile2) 3 mobile reprezintă obiectul material 
al infracțiunilor prevăzute la art.187 și 190 CP RM4;

2  Informația operativă privind starea infracțională pe 
teritoriul Republicii Moldova în perioada de 12 luni ale 
anului 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 și 2015. http://mai.gov.md/ro/advanced-page-type/
date-statistice (vizitat 20.03.2016).

3 Precizări terminologice: în prezentul articol, când 
vom utiliza cuvântul generic „bunul”, vom avea în vede-
re doar bunul mobil.

4 Cu acest prilej, amintim că la pct.15 din Hotărâ-

atât infracțiunile reunite sub den3) umirea 
rea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la 
practica judiciară în procesele penale despre sustragerea 
bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004*, se arată: „Obiect ma-
terial al escrocheriei îl pot constitui bunurile, precum şi 
drepturile asupra acestora (subl. ne aparține), dobândite 
în mod ilicit. Drepturile dobândite ilicit asupra bunuri-
lor vor constitui obiect material al escrocheriei, dacă ele 
asigură în continuare posibilitatea de a deţine, a folosi 
şi a dispune de obiectul escrocheriei (bunul)”. Această 
mostră de tălmăcire este, cu drept cuvânt, criticată de că-
tre V.Stati, care a demonstrat că dreptul asupra bunurilor 
străine – mobile sau imobile – nu constituie obiectul in-
fluenţării nemijlocite infracţionale în cazul infracţiunilor 
prevăzute la art.190 CP RM**. În ce ne privește, alegem 
să subscriem fără rezerve la opinia autorului citat, deoa-
rece este plină de justețe. Totuși, spre regret, constatăm 
că unii practicieni dau prioritate explicației nocive cu-
prinse la pct.15 din hotărârea prenotată și consideră că 
fapta de dobândire prin înșelăciune și abuz de încredere 
a dreptului asupra unui bun imobil urmează a fi calificată 
conform art.190 CP RM***. În mod categoric nu putem 
să împărtășim această calificare, pentru că nu are suport 
normativ și este „rodul” unei interpretări extensive de-
favorabile, ceea ce este interzis ope legis (alin.(2) art.3 
CP RM). Astfel, fiind pe terenul dreptului penal, mate-
rie în care primează interpretarea literală și restrictivă, 
considerăm că de lege lata în situația dobândirii ilicite 
a bunurilor imobile străine prin înşelăciune sau abuz de 
încredere devine operabil, după caz, art.196 CP RM sau 
art.106 din Codul contravenţional, și nu art.190 CP RM.

* Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 
Moldova, 2004, nr.8, p.5-11.

** Stati V. Observaţii critice referitoare la modifică-
rile şi completările operate la 22.12.2014 în Hotărârea 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la prac-
tica judiciară în procesele penale despre sustragerea bu-
nurilor”, nr.23 din 28.06.2004. În: Revista Naţională de 
Drept, 2015, nr.2, p.2-18; sau, în: Dreptul. Săptămânal 
juridic, 2015, nr.6, p.1, 3-4; nr.7, p.1, 3-5.

*** De exemplu, a se vedea: Decizia Colegiului pe-
nal al Curţii Supreme de Justiţie din 02.12.2015. Dosarul 
nr.1ra-1235/2015. www.csj.md (vizitat 20.03.2016); etc.

Î n Republica Moldova va fi 
creată o filială a Organizaţi-

ei Globale a Parlamentarilor împo-
triva Corupţiei (GOPAC). Anunţul 
a fost făcut de preşedintele orga-
nizaţiei John Glass Williams în ca-
drul unei întrevederi cu preşedin-
tele Parlamentului Andrian Candu, 
informează Moldova.org.

Scopul de bază al filialei rezidă 
în oferirea asistenței și dezvoltarea 
capacităților parlamentarilor pri-
vind abordarea efectivă a corupției 
și supravegherea instituțiilor res-
ponsabile de combaterea fenome-
nului în cauză.

„Salutăm inițiativa Republicii 
Moldova de a se alătura efor-
turilor parlamentarilor, la nivel 

internațional, în lupta cu corupția. 
GOPAC este o rețea globală care 

reunește parlamentari din toată 
lumea și poate oferi expertiză 

deputaților în realizarea agen-
dei anticorupție a țării”, a de-
clarat John Glass Williams.

La rîndul său, preşedintele 
Parlamentului Andrian Candu 
a anunțat despre crearea unui 
grup de lucru anticorupție 
dintre Parlament și societatea 
civilă, pentru a asigura impli-
carea mai activă a sectorului 
asociativ în activitatea parla-
mentară, respectiv, deschide-
rea instituției față de cetățeni.

„Pornind de la adoptarea 
așa-zisului pachet de integri-
tate, și deputații ar trebui să se 
implice mai activ și să utilize-
ze controlul parlamentar, pen-

tru a se asigura că atît instituțiile 

responsabile de lupta anticorupție, 
cît și Guvernul își fac bine treaba 
în slujba cetățenilor”, a mai adău-
gat Andrian Candu.

Planul de acţiuni anticorupţie al 
Parlamentului Republicii Moldova 
include circa 60 de iniţiative care 
urmează a fi implementate în peri-
oada 2016-2018, fiind în proces de 
definitivare în Comisia securitate 
națională, apărare și ordine publi-
că.

Documentul vizează acțiuni 
specifice pentru prevenirea și 
monitorizarea luptei cu corupția, 
cooperarea Parlamentului cu alte 
instituții, consolidarea funcției de 
control parlamentar și asigurarea 
transparenței instituției legislative.

Liubovi BRÎNZA, 
doctor în drept, 

judecător la Curtea 
de Apel Chișinău

Gheorghe RENIȚĂ, 
magistru în drept, 
asistent judiciar la 

Judecătoria Centru, 
mun. Chișinău

,,Scaunul pe care stai să nu fie niciodată mai mare decît teancul de cărţi pe care le-ai citit!”  
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Organizaţia Globală a Parlamentarilor împotriva 
Corupţiei va crea o filială în Republica Moldova
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Maia Bănărescu, noul avocat al 
poporului pentru drepturile copilului 
Par la men tul a decis recent că Maia Bănă rescu este noul 

avo cat al popo ru lui pen tru drep tu rile copi lu lui. Astfel, noul 
avocat al copilului a depus jurămîn tul în faţa depu ta ţi lor. 
Domnia Sa este de pro fe sie jurist, spe cia list în dome niul 
drep turilor omu lui, fiind aleasă dintre cinci can di daţi care au 
aspi rat la această func ţie.

Potri vit CV-ului Maiei Bănă rescu, dînsa a deţi nut func ţia 
de şef al Dire cţiei drep tu rile omu lui şi coo pe rare externă la 
Cur tea Supremă de Jus ti ţie.

Proiect: Candidaţii la funcţia de 
preşedinte vor trebui să colecteze 
15 mii de semnături
Candidaţii la funcţia de preşedinte al ţării vor trebui să 

colecteze 15 mii de semnături pentru a se înscrie în cursă. 
Cel puţin asta presupune un proiect de modificare a Codului 
electoral, definitivat de grupul de lucru format de Legislativ 
și aprobat recent de Comisia juridică a Parlamentului. 

Proiectul de modificare a Codului electoral a fost înregis-
trat la Secretariatul Parlamentului şi urmează să fie discutat 
de Legislativ la şedinţele următoare.

Chiar şi aşa, unii deputaţi spun că numărul de semnături 
colectate ar trebui să fie mai mic.

„Sînt unele păreri ca să micşorăm chiar şi pînă la zece 
mii, fiindcă ar fi o problemă pentru candidaţii independenţi. 
Un partid politic care are structurile sale teritoriale mai uşor 
poate să colecteze aceste semnături, iar un candidat indepen-
dent are nevoie de timp”, a declarat deputatul Tudor Deliu.

Alţii însă consideră că modificările sînt acceptabile. 
„Dacă vrei să devii preşedinte ales de către tot poporul, în-
seamnă că 15 mii de semnături este un fleac faţă de un milion 
şi 500 de alegători care pot ieşi la vot”, a menţionat deputa-
tul Vladimir Ţurcanu.

La începutul lunii aprilie, Legislativul a decis că alegeri-
le prezidenţiale vor avea loc pe 30 octombrie, relatează Me-
sager.

Șase oraşe din Moldova ar putea 
deveni municipii
În Republica Moldova ar putea apărea încă şase munici-

pii noi. Cel puţin asta pevede un proiect de lege votat recent 
de Parlament, în prima lectură, informează Unimedia. 

Potrivit documentului, înaintat de PCRM, oraşele Cahul, 
Edineţ, Hînceşti, Orhei, Soroca şi Ungheni vor primi statutul 
de municipiu.  

Proiectul prevede şi modificarea formulei de finanţare a 
acestora. 

În prezent, în Moldova sînt cinci municipii – Chişinău, 
Bălţi, Tiraspol, Tighina şi Comrat. Este de menţionat că ora-
şele Tiraspol şi Tighina se află sub controlul separatiştilor 
transnistrieni.

Cum vor fi efectuate controalele de 
stat în perioada moratoriului 
Doar Ministerul Economiei acordă autorizaţii pentru 

controale agenţiilor de stat, după intrarea în vigoare, de la 1 
aprilie 2016, a Legii privind moratoriul asupra controlului de 
stat, informează Publika.md.

Ministerul va ţine cont de necesitatea de a nu pune în pe-
ricol viaţa, sănătatea, ordinea publică, securitatea economică 
şi mediul ambiant, odată cu instituirea moratoriului asupra 
companiilor.

De curînd, echipa ministerului vizat a elaborat un Regu-
lament privind iniţierea controlului de stat în perioada mora-
toriului. 

Instituţia abilitată cu funcţii de control se poate adresa Mi-
nisterului Economiei cu un demers, motivîndu-şi intenţia de 
a efectua controlul, iar ministerul, după examinarea acestui 
demers conform procedurii, va elibera autorizaţia de control.

Combatanţii vor avea posibilitate să 
privatizeze gratuit locuinţele de stat
Participanţii la acţiunile de luptă pentru apărarea inte-

grităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova vor 
avea posibilitate să privatizeze gratuit locuinţele de stat.  

Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat recent la 
şedinţa Cabinetului de miniştri, scrie IPN.

Vicepremierul şi ministrul economiei Octavian Calmâc a 
amintit că mijloacele obţinute de la privatizarea şi vînzarea 
locuinţelor de stat se varsă integral la bugetele locale.

În acest sens, înainte de a fi remis Parlamentului pentru 
examinare şi adoptare, proiectul urmează a fi completat cu o 
informaţie privind apartamentele privatizate gratuit, supra-
faţa acestora şi estimarea veniturilor ratate de către bugetele 
locale.

Î n Moldova va fi im-
plementată practica 

schimbului valutar 
prin intermediul unor 
aparate speciale de 
schimb valutar, care 
funcţionează după 
principiul bancomate-
lor, relatează Noi.md.

Acest fapt este pre-
văzut de modificările 
la Legea privind re-
glementarea valutară, 
adoptată în Parlament, 
în prima lectură.

Ţinînd cont de 
experienţa altor sta-
te, proiectul de lege 
prevede dreptul unităţilor de 
schimb valutar de a efectua 
operaţiuni de schimb prin in-

termediul unor aparate speci-
ale, stabilind unele prevederi 

suplimentare ce ţin de licen-
ţierea unităţilor de schimb 
valutar care intenţionează să 

utilizeze aparatele în cauză, 
precum şi regulile de funcţi-

onare a acestora.
Automatele 

de schimb valu-
tar pot fi amplasa-
te în incinta băn-
cilor, caselor de 
schimb valutar, 
holurilor hotelu-
rilor. Ele trebuie 
să fie dotate cu 
un meniu mul-
tilingv. Pe ecran 
va fi indicat cur-
sul de schimb al 
valutelor, valoa-
rea nominală a 

bancnotei şi suma eliberată. 
Valoarea limită a operaţiuni-
lor de schimb valutar pentru 

client va constitui 5000 de 
lei sau echivalentul acestei 
sume în valută străină.

În cazul în care carac-
teristicele aparatului de 
schimb valutar nu permit 
operarea cu bancnotele cu 
valoare mică sau cu mone-
de metalice, fapt care face 
imposibilă eliberarea clien-
tului a sumei exacte supuse 
eliberării, clientul urmează 
să fie informat despre acest 
fapt prin intermediul unui 
mesaj pe ecran, cu indica-
rea sumei care nu poate fi 
eliberată şi obţinerea, pînă 
la finalizarea operaţiunii de 
schimb valutar, a acceptului 
clientului pentru efectuarea 
operaţiunii în aceste condiţii. 

U n proiect de lege destinat ex-
tinderii competenţelor Băncii 

Naţionale şi ale Comisiei Naţionale a 
Pieţei Financiare a fost adoptat în lectu-
ră finală în cadrul unei şedinţe recente a 
Parlamentului, transmite IPN.

Legea adoptată prevede că actele 
normative emise de Banca Naţională a 
Moldovei nu se supun expertizei juri-
dice a Ministerului Justiţiei. Totodată, 
Banca Naţională, membrii organelor de 
conducere şi personalul acesteia nu răs-
pund contravenţional sau civil pentru ac-
tele sau faptele îndeplinite în exercitarea 
atribuţiilor, cu excepţia cazurilor în care 
instanţele judecătoreşti constată rea-cre-
dinţă sau neglijenţă.

Comisia Naţională, membrii organe-
lor de conducere ale Comisiei Naţionale 
şi personalul acesteia, la fel, nu răspund 

contravenţional sau civil pentru actele 
sau faptele îndeplinite.

Legea prevede instituirea depozi-
tarului central unic, care este persoana 

juridică, constituită 
de Banca Naţională 
a Moldovei. Partaja-
rea competenţelor de 
reglementare, supra-
veghere şi control ale 
depozitarului central 
între Comisia Naţi-
onală şi Banca Naţi-
onală a Moldovei va 
fi determinată prin 
reglementări comune 
ale acestora.

Inițial, legea a 
fost votată de 50 de 
deputaţi fiind astfel 
respinsă. Ulterior, 

procedura de vot a fost anulată şi repe-
tată. Ca rezultat, au fost acumulate 52 de 
voturi.

Votat în prima lectură: În Moldova vor fi puse în uz 
aparate de schimb valutar

Parlamentul a adoptat încă o lege privind sistemul 
financiar-bancar

T oate amenzile aplicate în R. 
Moldova, atît contravenţio-

nale, cît şi penale, vor fi majorate de 
2,5 ori în anul curent. Un proiect de 
lege în acest sens a fost pregătit de 
Ministerul Justiţiei şi propus pentru 
dezbateri publice, informează Ziarul-
national.md. 

Autorii propun ca unitatea con-
venţională în baza căreia se calculea-
ză în prezent mărimea amenzii să nu 
mai fie de 20 de lei, dar să constituie 
1% din salariul mediu lunar pe eco-
nomie prognozat de Guvern pentru 

anul în care a fost săvîrşită infracţiu-
nea. De exemplu, salariul mediu lunar 
pe economie prognozat pentru anul 
2016 este de 5050 de lei. Respectiv, 
o unitate convenţională va constitui 
50,5 lei, faţă de 20 de lei cît prevede 
actuala legislaţie. 

Ministerul Justiţiei motivează că, 
începînd cu anul 2002, cînd a fost 
stabilită mărimea unităţii convenţio-
nale de 20 de lei, situaţia s-a schimbat 

mult în R. Moldova: rata inflaţiei a 
crescut, iar preţurile de consum s-au 
majorat cu aproximativ 290%. 

„Cuantumul amenzilor aplicate 
este disproporţionat, în cele mai mul-
te cazuri, cu gravitatea infracţiunilor 
săvîrşite”, punctează autorii în nota 
informativă a documentului. 

În acelaşi proiect se propune şi 
majorarea pragului maxim al amen-
zii contravenţionale de la 150 la 500 
de unităţi convenţionale pentru per-
soanele fizice şi de la 500 la 1500 de 
unităţi convenţionale pentru persoa-

nele cu funcţii de răs-
pundere şi persoanele 
juridice.

Totodată, pragul 
minim al amenzii pe-
nale va fi majorat de la 
150 la 500 de unităţi 
convenţionale pentru 
persoanele fizice, iar 
pentru persoanele cu 
funcţii de răspundere 
şi persoanele juridice 

- de la 500 la 1500 de 
unităţi convenţionale.

Pragul maxim al amenzii penale 
se propune a fi majorat de la 1000 la 
3000 de unităţi convenţionale pentru 
persoanele fizice şi pentru persoanele 
juridice - de la 20 000 la 60 000 de 
unităţi convenţionale. 

Deoarece amenzile vor fi mult 
mai mari, se propune extinderea pe-
rioadei pentru care poate fi eşalonată 
achitarea amenzii, de la cinci la zece 
ani. 

Iniţiativă: Toate amenzile aplicate în 
R. Moldova vor fi majorate de două ori

P arlamentul a votat în prima lectură un 
proiect de lege cu privire la alimen-

taţia sănătoasă, dar şi la restricţionarea publi-
cităţii. Proiectul înaintat de deputatul Valeriu 
Ghileţchi prevede interzicerea publicităţii în 
care se face uz de imagini cu minori, în cazul 
în care aceasta promovează alimentele nere-
comandate copiilor, cum ar fi chipsurile sau 
ciocolata, transmite Agora.md.

Totodată ar putea fi interzisă prepararea, 
comercializarea şi distribuirea produselor 
alimentare (inclusiv a băuturilor răcoritoare 
şi energizante), nerecomandate preşcolarilor 
şi elevilor, în instituţiile de învăţămînt pre-
şcolare şi preuniversitare, indiferent de tipul 
de proprietate şi forma juridică de organiza-
re a lor, şi pe o rază de pînă la 100 de metri 
de instituţiile de învăţămînt preuniversitar, 
care se va determina de la intrarea în punc-
tul comercial şi pînă la cel mai aproapiat colţ 
al instituţiei de învăţămînt.

Interdicţiile vizează de asemenea publi-
citatea în care  sînt utilizate chipuri ale mino-
rilor pentru promovarea poduselor alimenta-
re nerecomandate.

Dacă proiectul va fi votat şi în a doua 
lectură, cei care vor încălca prevederea vor 
plăti de la 10 la 20 de unităţi convenţionale 
în cazul persoanelor fizice, şi de la 100 la 
150 - pentru persoanele juridice.

Amintim că, din lista produselor nereco-
mandate preşcolarilor şi elevilor se numără 
chipsurile, hamburgerii, gogoşile, pizza, 
ciocolata, caramela, cartofii pai, mezelurile, 
dar şi energizantele, băuturile răcoritoare şi 
condimentele. 

Publicitatea la alimentele 
nesănătoase nu va trebui să 

conţină imagini cu copii
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creată şi susţinută, timp îndelungat, prin 
eforturile făptuitorului5.

Trecând de la general spre particular, 
notăm: în cazul infracțiunilor reunite sub 
denumirea marginală de jaf, înșelăciunea 
(ca și abuzul de încredere) se reduce la 
o simplă facilitare a accesului la bunul 
victimei. Obținând temporar bunul, făp-
tuitorul trebuie să mai facă ceva, şi anu-
me: să plece cu bunul. În așa fel, sustra-
gerea se realizează sub „ochii victimei”. 
Aceasta din urmă conștientizând în acest 
moment că bunul i-a fost sustras deschis. 
Pe această axă concepțională, precizăm 
că prejudiciul nu provine dintr-un act de 
dispoziţie al victimei, ci din acţiunea ili-
cită a făptuitorului de a lua bunul altuia 
aflat în mod precar în mâna sa. Astfel, 
făptuitorul interverteşte posesiunea sa 
de scurtă durată asupra bunului într-o 
deplină stăpânire a acestuia.

De cealaltă parte, din punct de ve-
dere juridic, înșelăciunea și abuzul de 
încredere, în sensul infracțiunilor reunite 
sub denumirea marginală de escrocherie 
sunt acțiuni adiacente (ajutătoare) și sub-
zistă alături de acțiunea principală (do-
bândirea ilicită a bunurilor altei persoa-
ne). Având un rol ajutător, înșelăciunea 
și abuzul de încredere pot presupune o 
activitate mai complexă, cu un efect mai 
extins în timp, de natură a crea impresia 
că actul în care este implicată victima 
este un act legal, onest. În context, în 
doctrina juridică, cu drept cuvânt, s-a tăl-
măcit că: „Prin intermediul înșelăciunii 
sau al abuzului de încredere, făptuito-
rul exercită o influenţare psihică asupra 
conștiinţei și voinţei victimei care, ca și 
cum cedând bunurile sale făptuitorului, 
presupune în mod eronat că ultimul este 
îndrituit a le lua”6. Astfel, sub imperiul 
înșelăciunii sau al abuzului de încredere, 
bunul este scos din patrimoniul lezat şi 
trecut în stăpânirea (definitivă) de fapt a 
făptuitorului, care este în măsură să efec-
tueze orice fel de acte materiale cu bunul, 
manifestând animus sibi habendi. În ase-
menea cazuri, făptuitorul se comportă 
faţă de bunul ce i-a fost încredinţat ca un 
veritabil proprietar, firește în mod abu-
ziv, privând persoana – fizică sau juridică 

– ce i-a încredinţat bunul de drepturile pe 
care le avea asupra acestuia şi provocân-
du-i, pe această cale, un prejudiciu (ma-
terial). Iar ulterior, victima discerne că a 
fost înșelată sau s-a abuzat de încrederea 
acesteia și bunul i-a fost sustras.

După această notă de limpezire, în 
mod simptomatic, se atestă recurgerea la 
înșelăciune în cazul sustragerilor telefoa-
nelor mobile7 (pe stradă sau în alte locuri 
publice)8. În acest sens, A.V. Șebalin a 
semnalat că, de cele mai dese ori, pentru 
realizarea sustragerii telefoanelor mobi-
le, făptuitorii recurg la diferite pretexte 

5 Brînza S. Infracţiuni contra proprietăţii. 
Chişinău: USM, 1999, p.160 și urm.; Brînza 
S., Ulianovschi X., Stati V. et al. Drept 
penal. Partea specială. Vol.II. Chişinău: 
Cartier juridic, 2005, p.282, 283; Brînza S., 
Stati V. Drept penal. Partea specială. Vol.I. 
Chişinău: Tipografia Centrală, 2011, p.649, 
653; Brînza S., Stati V. Tratat de drept penal. 
Partea specială. Vol.I. Chişinău: Tipografia 
Centrală, 2015, p.908, 911; Poalelungi M., 
Dolea I., Vîzdoagă T. et al. Manualul jude-
cătorului pentru cauze penale. Chişinău: Ti-
pografia Centrală, 2013, p.661, 663.

6 Brînza S., Ulianovschi X., Stati V. et al. 
Drept penal. Partea specială. Vol.II., p.282; 
Brînza S., Stati V. Drept penal. Partea speci-
ală. Vol.I., p.649; Brînza S., Stati V. Tratat de 
drept penal. Partea specială. Vol.I.,p.908.

7 În Federația Rusă, începând cu 
05.02.2006, cazurile de sustragere a tele-
foanelor mobile sunt reflectate în mod aparte 
în datele statistice*. Cel mai probabil, acest 
fapt se datorează creșterii abundente a cazu-
rilor de sustragere a telefoanelor mobile.

* Ковальчук Р.С. Криминологическая 
характеристика хищений мобильных те-
лефонных аппаратов. B: Вестник Крас-
нодарского университета МВД России, 
2009, № 4, с.80-82.

8 Бугера M.A.,  Бугера H.H. Уголовно-
правовой анализ хищений средств сотовой 
связи. В: Общество и право, 2014, № 2(48), 
с.81-86; Ковальчук Р.С. Характеристика 
лиц, совершающих хищения мобильных 
телефонных аппаратов. В: Общество и 
право, 2009, № 3(25), с.181-183; Хундя-
ков С.А. Хищение сотовых телефонов. В: 
Проблемы современной юридической нау-
ки и практики: Сборник статей студентов, 
аспирантов и молодых ученых. Том 2. Под 
ред. В.М. Шафирова, Э.А. Павельевой, 
Т.Ю. Сидоровой. Красноярск: ИПК СФУ, 
2011, с.243-250; etc.

„nobile”9. Însă, după cum ne vom putea 
convinge infra, în practica judiciară 
soluțiile de calificare nu sunt uniforme.

Astfel, cu titlu exemplificativ, s-a 
considerat că este operabilă una dintre 
prevederile art.187 CP RM în următoa-
rele spețe: 

• la 20.07.2011, în jurul orei 21:00, 
P.S. aflându-se în apropierea magazinu-
lui ÎI „Sobat Peatcovschi” din s. Chiş-
căreni, r-nul Sângerei, intenţionat, acţi-
onând în scopul sustragerii prin înşelă-
ciune a bunurilor altei persoane, sub pre-
textul de a telefona (subl. ne aparține), a 
solicitat de la G.A. telefonul mobil de 
model „Nokia 1616-2” în valoare de 
500 lei cu cartela SIM „Orange” în va-
loare de 45 lei, iar de la P.A., a solicitat 
telefonul mobil de model „Nokia 7070d 

– 2” în valoare de 600 lei dotat cu cartela 
SIM „Orange” în valoare de 45 lei, sub 
pretextul de a intra pe internet (subl. ne 
aparține), după care a încercat să pără-
sească locul infracţiunii10; 

• S.E. a fost învinuit în aceea că el, 
la 08.08.2013, aproximativ la ora 14:40, 
având scopul sustragerii deschise a bu-
nurilor altei persoane, l-a ademenit pe 
minorul C.V. în parcul „Valea Morilor”, 
situat în mun. Chişinău, la intrarea din 
partea Universităţii de Stat din Moldo-
va, unde în apropierea scărilor centra-
le, sub pretextul de a telefona (subl. ne 
aparține), a însuşit de la acesta telefonul 
mobil de model „Iphone 4G” de culoa-
re neagră la preţul de 9.880 lei, apoi a 
părăsit locul comiterii infracţiunii, astfel 
cauzându-i părţii vătămate un prejudiciu 
material în sumă totală de 9.880 lei11; 

• la 02.01.2014, aproximativ la 
13:20, H.A. (...) aflându-se pe bd. Mihai 
Eminescu, mun. Bălţi, întâlnindu-se cu 
D.M., sub pretextul că trebuie să tele-
foneze (subl. ne aparține), a cerut de la 
cel din urmă telefonul mobil de model 

„Samsung-D-820” de culoare neagră cu 
nr. IMEI12 351746013982197 în valoare 
de 1.000 de lei, cu cartela SIM „Mold-
cell” nr.000000000 în valoare de 160 
de lei, a început să se depărteze de la el, 
posedând astfel bunurile lui D.M. în va-
loare totală de 1.160 de lei, după ce cu 
cele sustrase de la locul infracţiunii s-a 
eschivat13, cauzându-i, astfel, celui din 
urmă un prejudiciu neînsemnat14.

9 Шебалин А.В. Расследование хище-
ний средств сотовой связи / Автореферат 
дисс. ... канд. юрид. наук. Томск, 2010, 
с.14.

10 Decizia Colegiului penal al Curţii 
Supreme de Justiţie din 26.06.2013. Dosa-
rul nr.1ra-669/2013. www.csj.md (vizitat 
20.03.2016).

11 Decizia Colegiului penal al Curţii 
Supreme de Justiţie din 11.03.2015. Do-
sarul nr.1ra-209/2015. www.csj.md (vizitat 
20.03.2016).

12 Acest acronim (IMEI) pentru Internati-
onal Mobile Equipment Identity definește co-
dul unic de identificare la nivel internațional 
a unui telefon mobil şi este reprezentat de o 
serie formată din 15 cifre. IMEI-ul este folo-
sit în cele mai multe cazuri pentru a instala 
aplicaţii în telefon, dar cel mai important 
este utilizarea în caz de pierdere sau sustra-
gere al telefonului, caz în care operatorul de 
telefonie poate să ajute la blocarea dispozi-
tivului, urmând ca telefonul să nu mai poată 
fi utilizat. Pentru însemnătatea IMEI-ului la 
indentificarea telefonului sustras, a se ve-
dea: Варпаховская Е., Вяткин А. Рассле-
дование хищений мобильных телефонов. 
B: Законность, 2005, № 3, c.23; Крайнов 
И.В. Некоторые актуальные вопросы 
деятельности по обнаружению и выявле-
нию преступлений связанных с хищением 
средств сотовой связи. B: Российский 
следователь, 2008, № 21, c.26-28; Шахба-
зов А.М. О некоторых факторах, влияю-
щих на расследование и предупреждение 
хищений средств сотовой связи. B: Акту-
альные проблемы уголовной политики и 
судопроизводства, 2008, c.134; Шебалин 
А.В. Расследование хищений средств со-
товой связи / Автореферат дисс. ... канд. 
юрид. наук. Томск, 2010, c.14-15; Макси-
мович А.Б. Актуальные вопросы преду-
преждения и пресечения хищений мобиль-
ных телефонов. B: Пробелы в российском 
законодательстве, 2011, № 2, c.168-170; 
Максимович А.Б. Юридические проблемы 
розыска похищенного мобильного теле-
фона. B: Актуальные проблемы россий-
ского права, 2012, № 3, c.261-265; etc.

13 Pentru o stare de fapt similară, la fel, 
s-a aplicat art.187 CP RM și în alte spețe*.

* A se vedea: Sentința Judecătoriei mun. 
Bălți din 28.03.2011. Dosarul nr.1-192/11. 
www.jba.justice.md (vizitat 20.03.2016).

14 Sentința Judecătoriei mun. Bălți din 
19.12.2014. Dosarul nr.1-531/2014. www.
jba.justice.md (vizitat 20.03.2016). Apropo, 
această sentință a fost menținută fără modi-

Dimpotrivă, într-un număr impu-
nător de cazuri similare, răspunderea 
s-a aplicat în baza uneia dintre preve-
derile art.190 CP RM. În mod ilustrativ 
reținem:

• la 20.04.2012, aproximativ la ora 
17:00, C.V. aflându-se în incinta clubului 
de noapte „Fashion”, amplasat în mun. 
Chişinău, bd. Decebal, 2/1, şi având sco-
pul dobândirii ilicite a bunurilor altei 
persoane, acţionând prin înşelăciune şi 
abuz de încredere, sub pretextul folosirii 
temporare (subl. ne aparține) a telefo-
nului mobil, a dobândit ilegal de la V.A. 
telefonul mobil de model „Iphone 4”, cu 
nr. IMEI 01254400748869 în valoare de 
9.000 de lei, pe care 1-a însuşit cauzând 
părţii vătămate un prejudiciu material 
considerabil, în sumă de 9.000 de lei15;

• la 03.08.2012, G.A., aflându-se 
pe teritoriul Liceului Teoretic „Geor-
ge Coşbuc”, amplasat pe bd. Larisa, 5, 
mun. Bălţi, cu scopul dobândirii ilicite a 
bunurilor altei persoane, prin înşelăciu-
ne şi abuz de încredere, sub pretextul des-
cărcării fotografiilor (subl. ne aparține) 
din telefon în calculatorul său, a cerut 
de la minora A.C. telefonul ei mobil de 
model ,,Samsung Galaxy-Ace” la preţul 
de 4500 de lei, în care se afla cartela 
SIM cu nr.000000000 la preţul de 50 de 
lei, după ce ilegal a dobândit telefonul 
mobil menţionat, astfel cauzându-i păr-
ţii vătămate A.C. un prejudiciu material 
în sumă totală de 4.550 de lei16;

• la 08.10.2013, G.I. urmărind sco-
pul dobândirii ilicite a bunurilor altei 
persoane, prin înşelăciune şi abuz de 
încredere, aflându-se în apropierea şco-
lii din com. Băcioi, mun. Chişinău, sub 
pretextul de a efectua un apel telefonic 
(subl. ne aparține), a cerut de la D.D. 
telefonul mobil de model „Nokia Asha 
202”, în care era cartela SIM „Orange”, 
nr.000000000, şi cu bunul sustras a pă-
răsit locul comiterii infracţiunii, cauzân-
du-i astfel părţii vătămate un prejudiciu 
material considerabil17, în sumă totală 
de 1499,02 lei18;

• la 16.08.2014, aproximativ la ora 
17:30, B.I. având înţelegerea prealabilă şi 
fiind de comun acord cu Ş.V., prin partici-
paţie simplă, urmărind scopul dobândirii 
ilicite a bunurilor altei persoane, prin în-
şelăciune şi abuz de încredere, sub pretex-
tul că doreşte să efectueze un apel (subl. 
ne aparține), s-a apropiat de cetăţeanul 
Republicii Coreea de Sud, L.J., şi prin 
gesturi a solicitat de la acesta telefonul 
mobil de model „LG F 220” de culoare 
albă cu nr. IMEI: 356546051627364, în 
care se afla cartela SIM cu nr.000000000, 
în valoare de 500 dolari SUA, care con-
form cursului valutar bancar a BNM la 
ziua comiterii infracţiunii constituiau 
suma de 6.855 lei, care se afla în husă din 
piele, la preţ de 100 lei, după care cu bu-

ficări de către instanța de apel, a se vedea: 
Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel 
Bălți din 11.03.2015. Dosarul nr.1a-499/15. 
www.cab.justice.md (vizitat 20.03.2016).

15 Decizia Colegiului penal al Curţii 
Supreme de Justiţie din 04.06.2014. Dosa-
rul nr.1ra-1016/2014. www.csj.md (vizitat 
20.03.2016). 

16 Decizia Colegiului penal al Curţii 
Supreme de Justiţie din 29.01.2014. Do-
sarul nr.1re-28/2014. www.csj.md (vizitat 
20.03.2016).

17 Pentru o stare de fapt apropiată, s-a 
considerat operabil art.190 CP RM și în 
următoarele cazuri: Sentința Judecătoriei 
sectorului Botanica, mun. Chișinău, din 
17.11.2015. Dosarul nr.1-617/15. http://www.
jbt.md (vizitat 20.03.2016); Sentința Jude-
cătoriei sectorului Botanica, mun. Chișinău, 
din 28.12.2015. Dosarul nr.1-462/15. http://
www.jbt.md (vizitat 20.03.2016); Decizia 
Colegiului penal al Curţii de Apel Bălți din 
16.03.2011. Dosarul nr.1r-128/11. www.cab.
justice.md (vizitat 20.03.2016); Decizia 
Colegiului penal al Curţii Supreme de Jus-
tiţie din 09.10.2013. Dosarul nr.1ra-868/13. 
www.csj.md (vizitat 20.03.2016); Decizia 
Colegiului penal al Curţii Supreme de Jus-
tiţie din 04.12.2013. Dosarul nr.1ra-1090/13. 
www.csj.md (vizitat 20.03.2016); Decizia 
Colegiului penal al Curţii Supreme de Justi-
ţie din 22.01.2014. Dosarul nr.1ra-120/2014. 
www.csj.md (vizitat 20.03.2016); Decizia 
Colegiului penal al Curţii Supreme de Jus-
tiţie din 18.03.2015. Dosarul nr.1ra-335/15. 
www.csj.md (vizitat 20.03.2016); și Decizia 
Colegiului penal al Curţii Supreme de Jus-
tiţie din 07.10.2015. Dosarul nr.1ra-1062/15. 
www.csj.md (vizitat 20.03.2016).

18 Decizia Colegiului penal al Curţii 
Supreme de Justiţie din 29.10.2015. Dosa-
rul nr.4-1re-292/2015. www.csj.md (vizitat 
20.03.2016).

nurile sustrase au părăsit locul comiterii 
infracţiunii, cauzând părţii vătămate un 
prejudiciu material considerabil în sumă 
totală de 6.955 lei19. 

În asemenea condiții, apare ca fireas-
că întrebarea: care este calificarea corectă 
în spețele aduse ca exemple?

Răspunzând la această întrebare, re-
levăm că dacă am împărtăși viziunea ste-
reotipică fundamentată pe raționamentul 

„așa cum decurge din jurisprudență”, ar 
reieși că este corectă calificarea efectua-
tă în baza uneia dintre prevederile art.190 
CP RM,  fiindcă în majoritatea cazurilor 
selectate s-a considerat operabilă una 
dintre infracțiunile reunite sub denumi-
rea marginală de „escrocherie”. Consta-
tăm că se încearcă, cu o vehemență care 
poate avea multe explicații, dar toate 
străine ideii de documentare științifică 
riguroasă și voinței legiuitorului, impu-
nerea părerii potrivit căreia faptele etala-
te se circumscriu dispoziției art.190 CP 
RM, și nu dispoziției art.187 CP RM. În 
ce ne privește, analizând subiectul mai 
aprofundat, vom ajunge infra la o con-
cluzie diametral opusă.

Întâi de toate, vom trece la un mi-
nim exercițiu de lectură. Astfel, în opti-
ca lui A.G. Museibov și V.M. Șamarov: 

„pentru calificarea sustragerii telefoa-
nelor mobile, este necesar a determina 
împuternicirile făptuitorului în raport 
cu obiectul material supus influențării 
infracționale”20. 

P.S. Iani21 și Iu.I. Leapunov22 au 
reflectat că: „bunurile pot fi transmise 
făptuitorului și pentru exercitarea unor 
funcții tehnice, care, de altfel, nu implică 
dobândirea dreptului de proprietate (asu-
pra acestora)”. 

De asemenea, după G.V. Verina: „În 
cazul escrocheriei, bunurile sunt trans-
mise către făptuitor pentru exercitarea 
asupra lor a atributelor de posesiune, 
folosinţă şi dispoziţie; în cazul furtului 

– pentru exercitarea unor funcţii cu carac-
ter pur tehnic (de exemplu, examinare, 
măsurare, verificare etc.)”23. Acest punct 
de vedere fiind valabil prin extrapolare 
și în privința infracțiunilor reunite sub 
denumirea marginală de jaf. 

Nu în ultimul rând, S.Brînza și 
V.Stati, pe bună dreptate, au postu-
lat: „nu este exclus ca, pentru a facilita 
accesul la bunurile victimei, să fie apli-
cată înșelăciunea. În astfel de cazuri, 
dacă în procesul luării bunurilor carac-
terul infracțional al celor comise este 
conștientizat de victimă (însă făptuitorul 
continuă realizarea sustragerii), acțiunea 
se va califica în baza uneia dintre preve-
derile de la art.187 CP RM”24.

Așadar, din perspectiva acestor 
aserțiuni, este lesne de sesizat că în 
toate situaţiile descrise, făptuitorii, sub 
diferite pretexte (că vor să facă unele 
sunete, să asculte muzică, să facă foto-
grafii, să acceseze pagini web, să insta-
leze aplicații, să-l pună la încărcat etc.), 
iau telefonul mobil de la victimă. Se 
îndepărtează la o anumită distanţă de 
victimă, simulând efectuarea acţiunilor 
invocate ca pretext, după care se retrag 
de la locul comiterii faptei. Desigur, îm-
preună cu telefonul mobil25.

19 Decizia Colegiului penal al Curţii 
Supreme de Justiţie din 09.09.2015. Dosa-
rul nr.1ra-834/2015. www.csj.md (vizitat 
20.03.2016).

20 Мусеибов А.Г., Шамаров В.М. Пред-
мет доказывания по делам о хищениях 
мобильных телефонных аппаратов. B: 
Вестник Екатеринбургского института, 
2014, № 1(25), с.63-67. 

21 Яни П.С. Постановление Пленума 
Верховного Суда о квалификации мошен-
ничества, присвоения и растраты: объек-
тивная сторона преступления. В: Закон-
ность, 2008, № 4, c.14.

22 Уголовное право. Общая и Особен-
ная части: Учебник для вузов. Под ред. Н.Г. 
Кадникова. Москва: Городец, 2006, c.214.

23 Уголовное право Российской Фе-
дерации. Особенная часть. Под ред. Б.Т. 
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nal. Partea specială. Vol.I, p.894; Botezatu 
I. Răspunderea penală pentru escrocherie: 
Material didactico-ştiinţific. Chişinău: CEP 
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Î nsă, desigur, mai mult interesea-
ză deosebirile care marchează 

infracţiunile prevăzute la art.187 și 190 
CP RM.

În primul rând, aceste incriminări 
se disting după obiectul juridic special. 
În concret, în cazul infracțiunilor prevă-
zute la art.187 CP RM, obiectul juridic 
special are un caracter simplu format din 
relațiile sociale cu privire la posesiunea 
asupra bunurilor imobile. Totuși, în ipo-
teza specificată la lit.e) alin.(2) art.187 CP 
RM, obiectul juridic special are un carac-
ter complex, și anume: în plan secundar, 
se aduce atingere relațiilor sociale cu pri-
vire la integritatea corporală a persoanei 
(în cazul aplicării violenței nepericuloa-
se pentru viața și sănătatea persoanei) sau 
libertatea psihică (morală) a persoanei 
(în cazul amenințării cu aplicarea unei 
asemenea violențe). În contrast, în cazul 
art.190 CP RM, obiectul juridic special 
are un caracter complex: obiectul juridic 
principal îl reprezintă relațiile sociale cu 
privire la posesiunea asupra bunurilor 
mobile; iar obiectul juridic secundar îl 
constituie relațiile sociale cu privire la 
libertatea manifestării de voință și mini-
mul necesar de încredere. De asemenea, 
este de remarcat că în ipoteza prevăzută 
la lit.d) alin.(2) art.190 CP RM, în plan 
secundar, se aduce atingere și relațiilor 
sociale cu privire la desfășurarea norma-
lă a activității de serviciu.

Fără a întrerupe firul logic, precizăm, 
că spre deosebire de art.190 CP RM, în 
cazul art.187 CP RM, corpul persoanei 
poate constitui obiect material secundar 
(în cazul aplicării violenței nepericuloa-
se pentru viața sau sănătatea persoanei, 
nu și în cazul amenințării cu aplicarea 
unei asemenea violențe).

În mod special, infracţiunile reunite 
sub denumirea marginală de jaf și infrac-
ţiunile reunite sub denumirea marginală 
de escrocherie necesită a fi demarcate 
sub aspectul laturii obiective. 

Din această perspectivă, infracţiuni-
le supuse confruntării se deosebesc prin 
structura faptei prejudiciabile. În concret, 
infracțiunile reunite sub denumirea mar-
ginală de jaf sunt reprezentate de acțiunea 
de luare ilegală și gratuită a bunurilor altei 
persoane, în timp ce infracțiunile reunite 
sub denumirea marginală de escrocherie 
sunt formate dintr-o acţiune principală, 
care constă în dobândirea ilicită a bunu-
rilor altei persoane însoţită de acţiunea 
adiacentă exprimată în mod alternativ în 
înșelăciune sau abuz de încredere.

Accentuăm că în cazul infracțiunilor 
prevăzute la art.187 CP RM, nu figurea-
ză expressis verbis acțiunea adiacentă 
exprimată alternativ în înșelăciune 
sau abuz de încredere. Dar este oare 
posibilă recurgerea la înșelăciune sau 
la abuzul de încredere în contextul 
infracțiunilor reunite sub denumirea 
marginală de jaf? Profilăm un răspuns 
afirmativ. Or, în vederea săvârșirii unei 
sustrageri deschise, făptuitorul poate să 
facă uz de manopere frauduloase sau să 
exploateze raporturile de încredere pen-
tru a obține bunurile victimei. Nu avem 
niciun temei să susținem contrariul. 

Așa stând lucrurile, trebuie de eluci-
dat rolul pe care îl are înșelăciunea și abu-
zul de încredere în sensul infracțiunilor 
confruntate.

În acest scop, în general, s-a arătat că 
prin „înşelăciune” se înţelege după caz: 1) 
dezinformarea conştientă a victimei, care 
constă în prezentarea vădit falsă a realită-
ţii (înşelăciunea activă); 2) trecerea sub tă-
cere a realităţii, când sunt ascunse faptele 
şi circumstanţele care trebuie comunicate 
în cazul săvârşirii cu bună-credinţă şi în 
conformitate cu legea tranzacţiei patrimo-
niale (înşelăciunea pasivă). 

Iar prin „abuz de încredere” se de-
semnează exploatarea de către făptuitor a 
raporturilor de încredere care s-au stabilit 
între el şi victimă. De regulă, raporturile 
de încredere decurg din încheierea unor 
convenţii de drept civil (mandat, depozit, 
asigurare, comision, administrare fidu-
ciară etc.) sau din alte fapte juridice. În 
alte cazuri, aceste raporturi se creează pe 
fondul atitudinii de colegialitate, priete-
nie, afecţiune între făptuitor şi victimă, 
atitudine care, de multe ori, este artificial 
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un telefon mobil de model „Nokia N73”, 
cu nr. de IMEI 357651018128636, de cu-
loare neagră, cu memorie de 2 Gb, sub 
pretextul că va da banii pe acest telefon 
a doua zi (subl. ne aparține), cauzându-i 
astfel părţii vătămate o daună materială 
în proporţii considerabile, în sumă de 
1.500 lei31.

În acest caz, reiese că s-a înche-
iat un contract de vânzare-cumpărare 
(bineînțeles, unul viciat). Astfel, în 
percepția lui A.G., C.A. este un cumpă-
rător prezumat prin efectul legii de bună-
credință până la proba contrarie (alin.(1) 
art.9 Cod civil), căruia i-a predat telefo-
nul mobil în proprietate, cu năzuința că 
cel din urmă își va executa angajamentul 
incumbat (achitarea prețului în următoa-
rea zi). Însă persistă indici care exced li-
mitele încălcării normelor dreptului civil 
și justifică intervenţia legii penale.

Astfel, observăm că A.G. a transmis 
aparent benevol telefonul mobil lui C.A., 
datorită reprezentărilor false, induse prin 
diverse acte înșelătoare, asupra stărilor 
reale de fapt (sub pretextul că va da ba-
nii pe acest telefon a doua zi). Transferul 
dreptului de proprietate fiind determinat, 
exclusiv, de vicierea consimțământului 
victimei. Inducerea în eroare a avut un 
rol hotărâtor în determinarea lui A.G. la 
încheierea și executarea contractului în 
condițiile stipulate. În același timp, se 
poate deduce că încă la momentul înche-
ierii contractului, C.A. nu avea în plan 
executarea obligației asumate. Adică, 
ab initio, urmărea atingerea scopului de 
cupiditate. 

În această ordine de idei, în pct.15 
al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie „Cu privire la practica judiciară 
în procesele penale despre sustragerea 
bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004, se in-
terpretează: „Primirea bunurilor cu con-
diţia îndeplinirii unui angajament poate fi 
calificată ca escrocherie doar în cazul în 
care făptuitorul, încă în momentul intrării 
în stăpânire asupra acestor bunuri, urmă-
rea scopul sustragerii şi nu avea intenţia 
să-şi execute angajamentul asumat”.

Așa fiind, considerăm că acțiunile 
lui C.A. se pretează normei de incrimi-
nare statuate la lit.c) alin.(2) art.190 CP 
RM.

Persistă cazuri când s-a aplicat una 
dintre prevederile art.187 CP RM, însă 
participanții la proces (de regulă, apără-
torii) au insistat asupra recalificării faptei 
conform uneia dintre prevederile art.190 
CP RM (cel mai probabil, datorită tra-
tamentului sancționator mai blând). La 
acest capitol, se referă următoarea speță: 
prin sentinţa Judecătoriei mun. Bălţi 
din 12.06.2014, O.T. a fost recunoscut 
vinovat şi condamnat în baza lit.f) alin.
(2) art.187 CP RM. Pentru a pronunţa 
sentinţa, prima instanţă, în fapt, a consta-
tat că, la 01.03.2014, aproximativ la ora 
10:50, O.T. aflându-se pe bd. Ştefan cel 
Mare, 39 din mun. Chişinău, în incinta 
lombardului SRL „Service-Prof”, acţi-
onând cu intenţia de a sustrage deschis 
bunurile altei persoane, folosindu-se 
de faptul că D.V. avea încredere în el şi 
s-a adresat la el cu rugămintea privind 
acordarea ajutorului pentru a vinde ta-
bleta de marca „Samsung Galaxy Tabs2 
P3100” de model „Poket Book”, la 
preţul de 1.400 lei, sub pretextul verifi-
cării stării tehnice (subl. ne aparține) a 
primit de la D.V. tableta dată, după care 
a părăsit încăperea în grabă mare şi 
ignorând cerinţele celui din urmă de a 
restitui bunul. Respectiv, O.T. a sustras 
în mod deschis tableta şi cu bunul sus-
tras a părăsit locul săvârşirii infracţiunii, 
cauzându-i părţii vătămate D.V. o daună 
în proporţii considerabile32.

Prin cererea de apel declarată, avo-
catul inculpatului a solicitat, inter alia, 
recalificarea infracţiunii în baza alin.
(1) art.190 CP RM. În susținerea acestei 
cerințe, s-a invocat că: „nu a fost confir-
mată intenţia inculpatului de a sustrage 

31 Decizia Colegiului penal al Curţii 
Supreme de Justiţie din 28.05.2014. Dosa-
rul nr.1ra-892/2014. www.csj.md (vizitat 
20.03.2016).

32 Decizia Colegiului penal al Curţii 
Supreme de Justiţie din 28.10.2015. Dosa-
rul nr.1ra-1200/2015. www.csj.md (vizitat 
20.03.2016).

bunul şi faptul cauzării daunelor în pro-
porţii considerabile în urma săvârşirii in-
fracţiunii. Mai mult ca atât, toate probele 
administrate dovedesc cu certitudine să-
vârşirea infracţiunii de escrocherie”33.

La rândul său, instanța de apel a opi-
niat că: „nu se poate reţine ca fiind plau-
zibil argumentul apărării privind recalifi-
carea acţiunilor făptuitorului în baza alin.
(1) art.190 CP RM, din considerentul că 
în acţiunile inculpatului lipseşte latura 
obiectivă a infracţiunii de escrocherie, 
care se manifestă prin dobândirea ilicită 
a bunurilor altei persoane prin înşelăciu-
ne sau abuz de încredere, creată printr-o 
falsă reprezentare a realităţii, pentru a 
realiza transmiterea voită a bunului. Prin 
urmare, potrivit circumstanţelor cauzei, 
instanţa de apel a constatat că partea vă-
tămată nu a fost indusă în eroare de către 
inculpat, ci invers, în mod deschis prin 
transmiterea benevolă a bunului, i-a sus-
tras tableta şi a fugit de la locul săvârşirii 
infracţiunii”34.

Pornind de la dispoziția art.325 
CPP RM, indicăm că, pentru a putea 
instanța de judecată dispune recalifica-
rea acțiunilor făptuitorului, este necesară 
întrunirea cumulativă a două condiții:        
1) să nu se agraveze situaţia inculpatu-
lui; şi 2) să nu se lezeze dreptul lui la 
apărare.

În ce privește prima condiție, ape-
lând la procedeul comparării sancțiunilor, 
desprindem că recalificarea faptei din 
art.187 CP RM în baza art.190 CP 
RM nu agravează situaţia făptuitoru-
lui. Însă nu și viceversa. Or, legiuitorul 
estimând in abstracto pericolul social 
al infracțiunilor reunite sub denumirea 
marginală de jaf, a instituit un tratament 
sancționator mai aspru decât pentru 
infracțiunile reunite sub denumirea mar-
ginală de escrocherie.

Referindu-ne la cea de-a doua 
condiție, în jurisprudența constantă a 
Curții Europene a Drepturilor Omului 
(în special, cauzele Adrian Constantin 
vs România35; Abramyan vs Federația 
Rusă36; Seliverstov vs Federația Rusă37) 
s-a statuat că: „în materie penală, o in-
formare precisă şi completă cu privire la 
acuzaţiile aduse unei persoane, şi deci 
cu privire la calificarea juridică pe care 
instanţa o poate reţine împotriva sa, este 
o condiţie esenţială a echităţii procedu-
rii. Iar aflarea despre noua calificare ju-
ridică a acuzațiilor împotriva persoanei 
după ce instanța de judecată a pronunțat 
hotărârea (la finalul ședinței) conduce 
la sfidarea dreptului inculpatului de a fi 
informat în mod detaliat cu privire la na-
tura şi cauza acuzaţiei aduse împotriva sa, 
precum şi dreptului său de a dispune de 
timpul şi facilităţile necesare pregătirii 
apărării sale”.

După această digresiune absolut ne-
cesară, considerăm că în speța analizată, 
în mod just, instanța de apel a respins ar-
gumentul avocatului inculpatului privind 
recalificarea acţiunilor celui din urmă 
în baza alin.(1) art.190 CP RM. Totuși, 
motivarea este una defectuoasă. Aceas-
ta întrucât s-a neglijat cu desăvârșire 
faptul că O.T. a transmis în posesiune 
bunul lui D.V. pe fundalul exploatării 
de către cel din urmă a raporturilor de 
încredere. În alți termeni, accesul la ta-
bleta ce aparține victimei a fost facilitat 
ca urmare a recurgerii de către făptuitor 
la abuzul de încredere. A fortiori, bunul 
a fost remis doar pentru verificarea stării 
tehnice și atâta tot. Pe cale de consecință, 
victima nu dorea să renunţe definitiv la 
bunul său în folosul făptuitorului, aceas-
ta conștientizând că bunul a fost sustras 
deschis. Or, după ce O.T. a primit de la 
D.V. bunul, a părăsit încăperea în gra-
bă mare şi ignorând cerinţele celui din 
urmă de a restitui bunul. Toate acestea 

33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Case of Adrian Constantin vs Româ-

nia. Judgment of 12.04.2011. http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-123828 (vizitat 
20.03.2016).

36 Case of Abramyan vs Russia. Judg-
ment of 09.10.2008. http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-88820 (vizitat 20.03.2016).

37 Case of Seliverstov vs Russia. Judg-
ment of 25.12.2008. http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-88480 (vizitat 20.03.2016).

conduc spre o unică concluzie: în drept, 
acțiunile lui O.T. se circumscriu normei 
inserate la lit.f) alin.(2) art.187 CP RM.

În acest segment de cerce-
tare, nu putem trece cu vederea 
opinia exprimată de O.Crîşevici: 

„atunci când victima transmite făptuitoru-
lui un anumit bun pentru a fi examinat în 
prezența sa și dacă cel din urmă împreu-
nă cu bunul primit părăsește locul comi-
terii, fapta întruneşte elementele constitu-
tive ale uneia dintre infracţiunile reunite 
sub denumirea marginală de jaf”38. În 
cimentarea tezei lansate, autorul citat 
invocă drept exemplu situația în care o 
persoană sub pretextul de a încheia un 
contract de vânzare-cumpărare, primește 
un inel de la vânzător pentru a-l măsura, 
iar cu acest bun părăsește în grabă maga-
zinul. Evident, fără a achita contravaloa-
rea acestuia39.

În contextul celor elucidate, reținem: 
Z.A. a fost condamnat în baza lit.b) și 
f) alin.(2) art.187 CP RM. În fapt, la 
05.05.2011, Z.A. având scop de cupi-
ditate şi intenţia de a sustrage în mod 
deschis bunurile ce aparţin altei per-
soane, deplasându-se cu o motocicletă 
de model „Suzuki GSXF”, fără numere 
de înmatriculare, în or. Cahul, împreună 
cu D.S. şi acţionând de comun acord cu 
acesta, s-au întâlnit aproximativ la ora 
17:15 cu M.D., persoană ce dorea să 
vândă o motocicletă de model „Honda 
CBR 600”, de asemenea, neînmatricula-
tă pe teritoriul Republicii Moldova şi sub 
pretextul procurării motocicletei date şi 
verificării capacităţii tehnice a acesteia 
(subl. ne aparține), au ieşit din or. Ca-
hul, pe traseul R-34 Cahul-Chişinău, în 
apropierea s. Andruşul de Jos, unde Z.A. 
s-a urcat la volanul motocicletei comer-
cializate, a pornit motorul şi s-a deplasat 
într-o direcţie necunoscută, fiind urmat 
de către D.S., deposedându-l în mod 
deschis pe proprietar de bunul său şi ca-
uzându-i totodată un prejudiciu material 
considerabil în sumă de 48.000 lei40.

În această ipoteză, este limpede că 
Z.A. s-a dat drept cumpărător de bună-
credință și a recepționat bunul de la M.D. 
ca să verifice capacitatea tehnică a aces-
tuia. Altfel spus, făptuitorul a recurs la 
înșelăciune pentru a facilita accesul la 
bunul victimei. Însă, cu bunul primit, s-a 
deplasat într-o direcţie necunoscută, re-
alizând în acest fel sustragerea deschisă. 
Deci este aplicabil art.187 CP RM. Or, în-
credinţarea unui bun mobil spre vedere şi 
verificarea funcţionării acestuia nu echi-
valează cu o renunţare la posesiunea lui.

Trezește nedumerire faptul că, într-
un alt caz: D.O. și D.T. au fost condamnați 
în baza lit.b) și c) alin.(2) art.190 CP 
RM. În fapt, la 01.11.2012, D.T., acţio-
nând prin înţelegere prealabilă cu D.O., 
cu intenţia de a însuşi un laptop de mo-
del „Acer Aspire-5535”, înscenând în 
comun un plan care ar obţine încrederea 
vânzătorului, precum că D.O. acţionea-
ză ca un cumpărător de bună-credinţă, 
cea din urmă, în aceeaşi zi, aproximativ 
la ora 18:00, aflându-se pe bd. Traian, 
23/1, mun. Chişinău, invocând pretextul 
de cumpărător şi profitând de încrederea 
acordată, prin înşelăciune a dobândit de 
la G.I. un laptop de model „Acer Aspi-
re-5535”, cu care a dispărut într-o direc-
ţie necunoscută, astfel însuşindu-l, prin 
ce a cauzat părţii vătămate un prejudiciu 
material considerabil în sumă totală de 
3.500 lei41.

Oare diferă substanțial această faptă 
de cea din speța anterioară? Evident că 
nu. Atunci, de ce instanța supremă ad-
mite interpretări neunitare? Or, rolul de 
bază al unei instanţe ierarhic superioare 
se rezumă, în primul rând, la verificarea 
legalităţii hotărârilor emise de instanţe-
le ierarhic inferioare. De lege lata, dacă 

38 Крышевич О. Разграничение мо-
шенничества с другими преступлениями 
против собственности. În: Legea şi viaţa, 
2014, nr.1, p.35-40.

39 Ibidem.
40 Decizia Colegiului penal al Curţii 

Supreme de Justiţie din 04.08.2015. Dosa-
rul nr.1ra-704/2015. www.csj.md (vizitat 
20.03.2016).

41 Decizia Colegiului penal al Curţii 
Supreme de Justiţie din 06.05.2015. Do-
sarul nr.1ra-535/15. www.csj.md (vizitat 
20.03.2016).

faptei săvârşite i s-a dat o calificare 
greşită, constituie un temei independent 
pentru a casa hotărârea instanței inferi-
oare (pct.12) alin.(1) art.427 CPP RM și 
pct.12) alin.(1) art.444 CPP RM). Mai 
mult, în acord cu alin.(2) art.1 al Legii 
cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, 
adoptată de Parlamentul Republicii Mol-
dova la 26.03.199642, Curtea Supremă 
de Justiţie este instanţa judecătorească 
supremă care asigură aplicarea corectă 
şi uniformă a legislaţiei de către toate 
instanţele judecătoreşti (...).

În viziunea noastră, în speța dată s-a 
calificat în mod eronat fapta lui D.O. și 
D.T. în baza lit.b) și c) alin.(2) art.190 
CP RM. La caz, rezultă că G.I. a pre-
zentat bunul către D.O. și D.T. pentru a 
fi examinat (sub controlul primului). Or, 
D.O. s-a prezentat ca fiind cumpărător 
ce intenționa achiziționarea acelui bun. 
Este clar că laptopul a fost cedat cu con-
diţia restituirii în cazul în care nu va fi 
cumpărat, aspect de notorietate în deru-
larea procesului de vânzare-cumpărare. 
Contrar acestei realități, făptuitorul a 
luat (alias a sustras) bunul primit pără-
sind locul săvârșirii faptei.

În acest făgaș, М.Iu. Hmeliova afir-
mă: „Pentru delimitarea infracţiunilor re-
unite sub denumirea marginală de jaf de 
infracţiunile reunite sub denumirea mar-
ginală de escrocherie, apare ca imperioa-
să stabilirea faptului dacă a avut loc sau 
nu transferul proprietății sub influența 
înșelăciunii sau abuzului de încredere. 
(...) Predarea bunului pentru utilizarea pe 
termen scurt, în prezența persoanei care 
a prezentat acel bun, nu poate fi văzută 
și ca transmiterea proprietății, deoarece 
persoana nu intenționează să piardă con-
tactul cu bunul, ci, dimpotrivă, încearcă 
să mențină controlul asupra acestuia”43. 
Într-o manieră apropiată se expune și 
I.O. Avtandilova44.

Dezvoltând ideea, consemnăm că în 
ipoteza infracțiunilor prevăzute la art.187 
CP RM, chiar și sub influența înșelăciunii 
sau abuzului de încredere victima în ni-
ciun caz nu dorește să renunțe la bunul 
său. Paralel, în situația infracțiunilor pre-
văzute la art.190 CP RM, sub influența 
înșelăciunii sau a abuzului de încredere, 
victima remite ireversibil bunul său în 
stăpânirea făptuitorului45.

Într-o strictă succesiune logică, re-
zultă că acțiunile lui D.O. și D.T. urmau 
a fi calificate în baza lit.b) și f) alin.(2) 
art.187 CP RM. Aceasta deoarece, fără 
echivoc, G.I. nu a dorit să renunţe defi-
nitiv la bunul cu pricina în folosul făp-
tuitorilor.

Mai banală ni se pare calificarea 
din următoarea speță: B.A. a fost con-
damnat în baza lit.c) alin.(2) art.190 CP 
RM. În fapt, la 31.08.2011, aproxima-
tiv pe la ora 16:30, în s. Lozova, r-nul 
Străşeni, B.A. aflându-se în calitate de 
pasager într-un autoturism de model 

„Dacia Logan”, de culoare albă, cu n/î 
C YI-000, pe teritoriul staţiei Peco „Va-
liexchimp”, cu scopul dobândirii ilicite 
a bunurilor altei persoane prin înşelă-
ciune, sub pretextul de a-i fi schimbate 
două bancnote cu nominalul de 1.000 

42 Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va, 1996, nr.196-199.

43 Хмелёва М.Ю. Уголовная ответ-
ственность за мошенничество: Авто-
реферат дисс. ...канд. юрид. наук. Омск, 
2008, c16.

44 Автандилова И.О. Отличие мошен-
ничества от смежных преступлений: 
проблемы квалификации. B: Пробелы 
в Российском законодательстве, 2010,        
№ 2, с.221-223.

45 În același sens, s-a relevat că, în esență, 
demarcaţia dintre infracţiunile reunite sub 
denumirea marginală de jaf și infracţiunile 
reunite sub denumirea marginală de escro-
cherie se bazează pe răspunsul la următoarea 
întrebare: Doreşte oare victima să renunţe 
definitiv la bunurile sale în folosul făptui-
torului? Dacă răspunsul e negativ, suntem 
în prezenţa uneia dintre infracțiunile pre-
văzute la art.187 CP RM. Dacă răspunsul e 
afirmativ, suntem în prezenţa uneia dintre 
infracțiunile specificate la art.190 CP RM*.

* Brînza S., Stati V. Tratat de drept pe-
nal. Partea specială. Vol.I, p.894; Botezatu 
I. Răspunderea penală pentru escrocherie, 
p.163; Botezatu I. Acţiunea adiacentă în 
cadrul faptei prejudiciabile de escrocherie. 
Partea I, p.99-106; Poalelungi M., Dolea I., 
Vîzdoagă T. et al. Manualul judecătorului 
pentru cauze penale, p.634.

S ub acest aspect, în plan norma-
tiv, la alin.(1) art.315 Cod civil 

se stipulează: proprietarul are drept de 
posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie 
asupra bunului.

Concomitent, în concordanță cu alin.
(1) art.321 Cod civil, dreptul de pro-
prietate este transmis dobânditorului în 
momentul predării bunului mobil, dacă 
legea sau contractul nu prevede altfel.

Raționând prin prisma acestor texte 
de lege, deducem că remiterea telefonu-
lui mobil făptuitorului pentru efectuarea 
unor sunete, să asculte muzică, să facă 
fotografii, să acceseze pagini web, să 
instaleze aplicații, să-l pună la încărcat 
etc. nu reprezintă în accepțiunea legiui-
torului o dobândire a dreptului de propri-
etate, ci se înscriu în rândul unor funcţii 
cu caracter pur tehnic. Or, victima trans-
mite făptuitorului pentru scurt timp, în 
posesiune temporară, bunurile sale. Şi 
doar pentru exercitarea acelor funcţii, nu 
mai mult de atât. Totodată, victima are 
convingerea că bunurile îi vor fi retroce-
date în scurt timp. Victima discerne că-i 
transmite făptuitorului bunurile nu în 
stăpânirea lui definitivă, acesta neavând 
dreptul să le ia în stăpânirea sa definitivă. 
În opoziție, în cazul infracțiunilor pre-
văzute la art.190 CP RM, în percepția 
victimei, făptuitorul este îndrituit să ia 
bunurile în stăpânirea sa definitivă. Deci, 
bunurile sunt transmise către făptuitor 
pentru exercitarea atributelor dreptului 
de proprietate: jus possidendi, jus utendi 
și jus abutendi26. 

În comparație cu marea majoritate 
a celor abilitați cu aplicarea legii penale 
din țara noastră, această nuanțare a fost 
înţeleasă corespunzător în pct.17 al Ho-
tărârii Plenului Judecătoriei Supreme a 
Federaţiei Ruse „Cu privire la practica 
judiciară în cauzele referitoare la es-
crocherie şi delapidarea averii străine”, 
nr.51 din 27.12.200727, specificându-se, 
printre altele, că „fapta se califică drept 
jaf atunci când făptuitorul cere telefonul 
mobil pentru a-l folosi temporar, după 
care părăseşte locul comiterii faptei”28. 

În consecință, conchidem că în toa-
te spețele de mai sus, calificarea corectă 
este cea efectuată în baza uneia dintre 
infracțiunile prevăzute la art.187 CP 
RM.

În acest context, trebuie să 
menționăm că despre erorile de califica-
re conturate supra, anterior au atenţionat 
autorii S.Brînza, V.Stati29 și I.Botezatu30 
referindu-se la cauze similare din prac-
tica judiciară când instanţele de judecată 
au calificat acţiunile făptuitorului potri-
vit normei de la art.190 CP RM, pe când 
reieșind din litera şi spiritul legii (pena-
le), calificarea urma a fi efectuată în baza 
normei prevăzute la art.187 CP RM.

Per a contrario, nu excludem că 
telefonul mobil ar putea constitui obiect 
material al infracțiunilor reunite sub de-
numirea marginală de escrocherie. Iată și 
o ipoteză din practica judiciară care sur-
prinde ilustrativ alegația lansată: în luna 
ianuarie a anului 2011, C.A. având sco-
pul dobândirii ilicite a bunurilor altei per-
soane, a venit la ghereta nr.217 din piaţa 
comercială „Calea Basarabiei” situată 
pe str. Calea Moşilor, 4, mun. Chişinău, 
de unde, prin înşelăciune şi abuz de în-
credere, a dobândit de la vânzătorul A.G. 

26 Ibidem.
27 Бюллетень Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, 2008, № 2.
28 Tocmai de aceea, pentru a „corija” 

practica patogenă statornicită vizavi de 
delimitarea infracțiunilor reunite sub de-
numirea marginală de jaf de infracțiunile 
reunite sub denumirea marginală de escro-
cherie, I.Botezatu a recomandat ca o expli-
caţie similară să completeze textul Hotărârii 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu 
privire la practica judiciară în procesele pe-
nale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 din 
28.06.2004*.

* Botezatu I. Răspunderea penală pen-
tru escrocherie, p.163; Botezatu I. Acţiunea 
adiacentă în cadrul faptei prejudiciabile de 
escrocherie. Partea I, p.99-106.

29 Brînza S., Stati V. Tratat de drept pe-
nal. Partea specială. Vol.I, p.894.

30 Botezatu I. Răspunderea penală pen-
tru escrocherie, p.163; Botezatu I. Acţiunea 
adiacentă în cadrul faptei prejudiciabile de 
escrocherie. Partea I, p.99-106.
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lei, pe care le ţinea vizibil în mână, a 
primit de la operatorul staţiei nomina-
lizate A.A., o bancnotă cu nominalul de 
500 lei, şapte bancnote cu nominalul de 
200 lei şi o bancnotă cu nominalul de 
100 lei, în total suma de 2.000 de lei. 
După ce a primit bancnotele în sumă 
de 2.000 de lei, neonorându-şi obliga-
ţiunea de a oferi victimei A.A. cele două 
bancnote cu nominalul de 1.000 lei, cu 
autoturismul în care se afla, a părăsit în 
grabă, locul comiterii infracţiunii, cau-
zând victimei o daună materială consi-
derabilă, în sumă de 2.000 de lei46.

Și de data aceasta răspunderea pena-
lă urma să survină în temeiul lit.f) alin.(2) 
art.187 CP RM. Or, din circumstanțele 
cazului se deduce dincolo de orice îndo-
ială că s-a realizat o sustragere deschisă.

O situație calitativ diferită se atestă 
în acest caz: la 27.03.2013, aproxima-
tiv la ora 06.40, F.M. împreună cu o 
altă persoană nestabilită de organul de 
urmărire penală, urmărind scopul de 
a însuşi bunul persoanei, prin înşelă-
ciune şi abuz de încredere, în timp ce 
se deplasa pe str. Ismail intersecţie cu 
str. Albişoara, mun. Chişinău, prezen-
tându-se drept colaboratori ai poliţiei 
criminale şi fiind îmbrăcaţi în haine ci-
vile, sub pretextul efectuării unui con-
trol (subl. ne aparține), au însuşit de la 
G.S. laptopul de model „HP” de culoa-
re neagră, la preţ de 4.800 lei, care se 
afla într-o geantă din materie de culoa-
re neagră la preţ de 200 lei, un mouse 
la preţ de 100 lei şi mijloace băneşti în 
numerar în sumă de 50 euro, care con-
form cursului oficial BNM la acel mo-
ment constituiau 796,70 lei, care apoi 
cu bunurile primite au dispărut într-o 
direcţie necunoscută, dobândindu-le 
ilicit, prin ce i-a cauzat părţii vătămate 

46 Decizia Colegiului penal al Curţii 
Supreme de Justiţie din 19.03.2014. Dosarul 
nr.1ra-578/2014. www.csj.md (vizitat 
20.03.2016).

un prejudiciu material în proporţii con-
siderabile, în valoare totală de 5.966 de 
lei47.

Cele comise de F.M. au fost califica-
te în baza lit.b) şi c) alin.(2) art.190 CP 
RM. La caz, nu este dat în vileag faptul 
dacă voința lui G.S. a fost alterată sau 
nu de către făptuitori. De aceea, vom 
prezuma că voinţa lui G.S. a fost viciată, 
acesta percepând (eronat) că F.M. este 
un reprezentant al Poliției (în pofida 
faptului că nu purta uniformă și nu a 
prezentat legitimația) și fiind convins că 
bunurile i-au fost ridicate cu respectarea 
rigorilor legale. În atare condiții, fiind 
operabilă una dintre prevederile art.190 
CP RM. Altminteri, dacă G.S. percepea 
că făptuitorii sunt impostori, atunci în 
speță răspunderea trebuia aplicată con-
form normei prevăzute la alin.(2) lit.b) și 
f) art.187 CP RM. Însă, calificarea faptei 
lui F.M. doar în baza lit.b) şi c) alin.(2) 
art.190 CP RM, nu este întregită. Nu s-a 
dat apreciere juridică faptului că F.M. 
împreună cu o altă persoană nestabilită 
s-au prezentat drept colaboratori ai poli-
ţiei criminale. Translatând în limbaj juri-
dic, atestăm că s-a recurs și la uzurparea 
de calități oficiale. Din aceste motive, 
F.M. urma a fi tras la răspundere penală 
în baza lit.b) şi c) alin.(2) art.190 și alin.
(2) art.351 CP RM48.

47 Decizia Colegiului penal al Curţii 
Supreme de Justiţie din 24.09.2014. Dosarul 
nr.1ra-1332/2014. www.csj.md (vizitat 
20.03.2016).

48 Anticipând eventualele reproșuri asu-
pra soluției de calificare propuse, ținem să 
subliniem că în astfel de situații, nu se încal-
că principiul neadmiterii tragerii la răspunde-
re penală de două ori pentru una şi aceeaşi 
faptă, consfințit la alin.(2) art.7 CP RM. Ex-
plicaţia rezidă în următoarele: la realizarea 
sustragerii deschise sau la dobândirea ilicită 
a bunurilor altei persoane prin înșelăciune 
sau abuz de încredere prin uzurparea de 
calități oficiale, se periclitează pe lângă 
relațiile sociale cu privire la posesiunea asu-
pra bunurilor mobile și relațiile sociale cu 
privire la beneficierea în condiții de legali-

Continuând decelarea deosebirilor 
infracțiunilor cercetate, punctăm că și 
conţinutul urmărilor prejudiciabile a 
acestora este divergent. In concreto, în 
cazul infracțiunii consemnate la alin.(1) 
art.187 CP RM, urmările prejudiciabile 
se exprimă în prejudiciul patrimonial 
efectiv a cărui mărime nu depășește 
2.500 unități convenționale și care nu 
are un caracter considerabil. În opoziție, 
în cazul alin.(1) art.190 CP RM urmări-
le prejudiciabile consistă în prejudiciul 
patrimonial efectiv, a cărui mărime se 
situează între limitele 25-2.500 unități 
convenționale și care nu are un caracter 
considerabil.

O altă distincție rezidă în aceea că 
în cazul infracțiunilor reunite sub denu-
mirea marginală de jaf, modul deschis 
constituie un semn secundar obligatoriu. 
În același timp, în cazul infracțiunilor 
reunite sub denumirea marginală de es-
crocherie, nu este prefigurat în calitate de 
semn obligatoriu modul de săvârșire a 
infracțiunii.

Diferenţe implică şi subiectul in-
fracţiunilor abordate. Astfel, analizând 
dispoziția art.21 CP RM, desprindem 
că în cazul infracțiunilor prevăzute la 
art.187 CP RM, subiect al infracțiunii 
poate fi persoana fizică responsabilă care 
a atins vârsta de 14 ani, de vreme ce în 
tate de calități oficiale exprimând autoritatea 
de stat. Pe cale de consecință, existenţa unor 
obiecte juridice diferite lezate (chiar și prin 
săvârşirea uneia şi aceleiaşi fapte), nu duce 
la încălcarea principiului neadmiterii tragerii 
la răspundere penală de două ori pentru una 
şi aceeaşi faptă. Important e ca prin conduita 
infracțională să fi fost păgubite două dispo-
ziţii legale diferite*.

* În același sens, a se vedea: Copețchi S., 
Martin D. Atragerea minorilor la activitate 
criminală sau determinarea lor la săvârşi-
rea unor fapte imorale (art.208 CP RM) vs 
principiul neadmiterii tragerii la răspunde-
re penală de două ori pentru una şi aceeaşi 
faptă. În: Revista ştiinţifică a USM „Studia 
Universitatis Moldaviae”. Seria „Ştiinţe so-
ciale”, 2015, nr.11, p.25-29.

cazul infracțiunii consemnate la alin.(1) 
art.190 CP RM, subiect al infracțiunii 
poate fi persoana fizică responsabilă 
care a atins vârsta de 16 ani. La fel, spre 
deosebire de infracțiunile prevăzute la 
art.187 CP RM, în ipoteza consemnată 
la lit.d) alin.(2) art.190 CP RM, subiec-
tul trebuie să aibă o calitate specială: 
persoană cu funcție de răspundere sau 
persoană care gestionează o organizație 
comercială sau altă organizație nestatală.

Și o ultimă precizare: nu coincid 
unele circumstanţe agravante ale infrac-
ţiunilor confruntate (lit.c), d), e) alin.(2) 
și lit.a) alin.(3) art.187 CP RM, și respec-
tiv, lit.d) alin.(2) art.190 CP RM).

În urma studiului întreprins, efectu-
ând o radiografiere, putem formula urmă-
toarele concluzii:

atât infracțiunile reunite sub 1) 
denumirea marginală de „jaf”, cât și 
infracțiunile reunite sub denumirea mar-
ginală de „escrocherie” sunt infracțiuni 
comise prin sustragere;

pentru realizarea sustragerii des-2) 
chise, nu este exclus ca făptuitorul să 
recurgă la înșelăciune sau la abuz de în-
credere. În astfel de ipoteze, înșelăciunea 
sau abuzul de încredere au menirea de a 
ușura comiterea sustragerii deschise;

în practica judiciară, nu există 3) 
un punct de vedere unitar cu privire 
la calificarea faptei în situația în care 
victima remite aparent benevol (sub 
influența înșelăciunii sau a abuzului de 
încredere) bunurile sale către făptuitor 
pentru exercitarea unor funcții pur teh-
nice (de pildă, efectuarea unui apel te-
lefonic), iar acesta părăsește locul co-
miterii faptei. În timp ce unele instanțe 
au considerat aplicabilă una dintre 
prevederile consemnate la art.187 CP 
RM, altele (majoritatea), dimpotrivă, 
au considerat operabilă una dintre pre-
vederile inserate la art.190 CP RM;

în conjunctura infracțiunilor 4) 

statuate la art.187 CP RM, transmiterea 
bunurilor de către victimă sub influența 
înșelăciunii (sau a abuzului de încredere), 
se realizează pentru scurt timp și pentru 
exercitarea unor funcții cu caracter pur 
tehnic, deci nu în stăpânirea definiti-
vă a făptuitorului. În contrast, în cazul 
infracțiunilor inserate la art.190 CP RM, 
victima predă bunurile sale către făptuitor 
pentru exercitarea asupra lor a atributelor 
de posesiune, folosință și dispoziție;

principala linie de demarcaţie 5) 
dintre infracţiunile reunite sub denu-
mirea marginală de jaf și infracţiunile 
reunite sub denumirea marginală de 
escrocherie se bazează pe răspunsul la 
următoarea întrebare: doreşte oare victi-
ma să renunţe definitiv la bunurile sale 
în folosul făptuitorului? Dacă răspunsul 
e negativ, suntem în prezenţa uneia din-
tre infracțiunile prevăzute la art.187 CP 
RM. Dacă răspunsul e afirmativ, suntem 
în prezenţa uneia dintre infracțiunile 
specificate la art.190 CP RM.

În temeiul concluziilor şi generali-
zărilor teoretice prezentate, сu titlu de 
recomandare sugerăm suplinirea pct.4 
din Hotărârea Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie „Cu privire la practica judicia-
ră în procesele penale despre sustragerea 
bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004, cu ur-
mătoarea explicație: „În cazurile când în-
şelăciunea (ca și abuzul de încredere) este 
aplicată pentru facilitarea accesului la bu-
nurile victimei, iar dacă în procesul luării 
bunurilor caracterul infracțional al celor 
comise este conștientizat de victimă (însă 
făptuitorul continuă realizarea sustrage-
rii), acțiunea se va califica în baza uneia 
dintre prevederile de la art.187 CP RM”.

Astfel s-ar contribui la stoparea 
admiterii erorilor judiciare legate de 
delimitarea infracțiunilor reunite sub de-
numirea marginală de jaf de infracțiunile 
reunite sub denumirea marginală de es-
crocherie.

P remieră la Chişinău. Ministe-
rul Justiţiei a organizat recent  

primul concurs naţional, desfăşurat 
în limba engleză, care a implicat stu-
denţi de la facultatea de drept de la 
mai multe instituţii de învăţămînt su-
perior din ţară. Astfel, patru echipe 
de studenți de la Institutul de Relaţii 
Internaţionale (IRIM), Universita-
tea Liberă Internaţională (ULIM) și 
Universitatea de Stat din Moldova 
(USM), au simulat procese de jude-
cată în domeniul drepturilor omului. 

Potrivit Ministerului Justiţiei, 
scopul acestei competiții a constat 

în identificarea și susținerea echi-
pei cîștigătoare pentru participarea 
la European Human Rights Moot 
Court Competition din Strasbourg, 
Franța.

Aşa deci, studenții și-au con-
solidat capacitățile întru rezolvarea 
cazurilor prin identificarea princi-
palelor concepte, inter-relație, fap-
te-argumente juridice și oferirea 
unei motivații rezonabile a soluției 
date. Dînşii şi-au pus la încerca-
re abilitățile critice și analitice de 
soluționare a problemelor într-o 
gamă largă de circumstanțe juridice 
și non-juridice.

Ministerul Justiţiei precizează 

că această competiție corespunde 
prevederilor cadrului de la Bologna 
privind aptitudinile dezvoltate prin 
intermediul proceselor de judecată 
simulate și ale exercițiilor practice, 
susţinînd promovarea contribuției 
Uniunii Europene la reformarea 
sectorului justiției din ţara noastră, 
Convenției Europene a Drepturilor 
Omului și mecanismului acesteia.

În cele din urmă, laurii au reve-
nit uneia dintre echipele de la Uni-
versitatea Liberă Internațională din 
Moldova căreia i-a fost decernată 
Diploma de gradul I. Pe locul doi 

s-a clasat echipa de la In-
stitutul de Stat de Relații 
Internaționale din Mol-
dova. Nu au fost renegate 
nici eforturile celorlalte 
echipe care s-au învred-
nicit de diplome. 

Participarea tineri-
lor viitori juriști la atare 
competiții a fost saluta-
tă de către înalți oficiali 
care i-au susținut din 
plin.

Astfel, în alocuţiunea 
sa, viceministrul Justiţiei 

Eduard Serbenco a apreciat interesul 
şi implicarea activă  a studenţilor în 
acest gen de activităţi, subliniind că 
astfel, ei obțin nu doar deprinderi 
practice în domeniul legislativ, ci se 
manifestă şi ca cetățeni activi civic, 
capabili să orienteze ferm societa-
tea noastră pe drumul său european. 
Totodată, Domnia Sa a menţionat că 
prin simularea procedurilor juridice 
în faţa unor instanţe de mare impor-
tanţă, participanţii au oportunitatea 
de a aplica plenipotențiar cunoştin-
ţele în domeniul dreptului.

La rîndul său, liderul de echipă 
al proiectului Uniunii Europene 

„Suport în coordonarea reformei în 

domeniul Justiției din Republica 
Moldova” Erik Svanidze a relevat 
importanța evenimentului, afirmînd 
că prin acest concurs este marcată 
finalizarea proiectului, care a durat 
trei ani, fiind o investiție simbolică 
în viitorul reformei ce se conturea-
ză în sectorul justiției din Republica 
Moldova.

Prezent la eveniment, şeful De-
legaţiei Uniunii Europene la Chi-
şinău Pirkka Tapiola a specificat că 
un sistem al justiției echitabil, care 
funcționează bine, reprezintă un 
element esențial al supremației legii, 
iar implementarea cu succes a Acor-
dului de Asociere dintre Moldova și 
Uniunea Europeană se bazează pe 
reforme reale în sectorul justiției. 
Adresîndu-li-se participanţilor la 
concurs, oficialul şi-a exprimat spe-
ranţa că ei vor fi generația viitoare de 
judecători, procurori, avocați, care 
vor aduce schimbare în sistem, prin-
tr-un nivel înalt de integritate, res-
ponsabilitate și profesionalism.

Este de precizat că evenimentul 
a oglindit concursul european al pro-
ceselor de judecată simulate în ma-
teria drepturilor omului, organizat 
anual de către Asociația Europeană 
a Studenților la Drept (ELSA) și vi-
zează Convenția Europeană a Drep-
turilor Omului și Curtea de la Stras-
bourg, ca cel mai relevant instrument 
judiciar internațional aplicat deja în 
țara noastră.

Acţiunea vizată a avut loc în 
contextul implementării Strategiei 
de Reformă a Sectorului Justiției 
(SRSJ) pentru viitorii profesioniști 
care se vor implica activ, asigurînd 
succesul și consolidarea reformei în 
domeniu.

 Crina PoPa, 
stagiară

Premieră: Procese de judecată după 
modelul Curții de la Strasbourg, 

simulate la Chişinău U n grup de judecători și pro-
curori au participat de curînd 

la seminarul cu genericul „Drepturi-
le femeilor și accesul lor la justiție. 
Accedere în profesia juridică”, orga-
nizat la Institutul Național al Justiției, 
cu suportul Consiliului Europei în 
cadrul proiectului „Îmbunătățirea 
accesului femeilor la justiție în cinci 
țări din Parteneriatul Estic”.

Sesiunile de instruire au fost 
asigurate de către experţii: Diana 
Scobioală, doctor habilitat în drept, 
conferențiar universitar, director 
executiv al INJ, formator INJ; Olga 
Dorul, doctor în drept, conferențiar 
universitar, formator INJ; Iustina 
Ionescu, expert în domeniul antidis-
criminării; Corina Voicu, director al 

Direcției legislație, documentare și 
contencios din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii din Româ-
nia, și Raluca Popa, manager de pro-
gram, Departamentul de Egalitate, 
Unitatea de Egalitate de Gen de la 
Consiliul Europei.

În alocuţiunea de deschidere, Di-
ana Scobioală a menționat importanța 
organizării unor astfel de formări  în 
contextul în care Republica Moldo-
va continuă să fie condamnată de 
Curtea Europeană pentru Drepturile 
Omului din cauza violenței aplicate 
față de femei și a violenței domes-
tice. 

„Cele trei instruiri preconizate a 
fi desfășurate la INJ vor finaliza cu 
o conferință regională la care vor 

participa reprezentanți ai celor cinci 
state ale Parteneriatului Estic (Ar-
menia, Azerbaidjan, Georgia, Repu-
blica Moldova și Ucraina), grupul-
țintă fiind judecători, procurori și 
reprezentanți ai instituțiilor care 
gestionează problemele ce țin de ne-
discriminare și drepturile omului în-
tr-o societate democrată”, a adăugat 
directorul executiv al INJ.

Subiectele abordate pe parcursul 
programului de formare continuă au 
vizat: Accesul la justiție și drepturile 
femeilor; Standardele internaționale 
și exemple din practica judiciară; 
Jurisprudența CtEDO în materia 
drepturilor femeilor; Norme pri-
vind accesul la justiție prevăzute de 
Convenția de la Istanbul (Convenția 

Consiliului Europei pentru preveni-
rea și combaterea violenței împotri-
va femeilor și a violenței domestice); 
Accederea femeilor în profesia juri-
dică.

 Pentru a oferi o dimensiune 
practică acestei sesiuni de instruire, 
organizatorii au programat și două 
ateliere de lucru: „Accesul la justiție 
pentru victimele violenței bazate pe 
gen – violența sexuală” și „Accesul 
la justiție pentru victimele violenței 
bazate pe gen – violența domestică”.

 Evenimentul se înscrie în Planul 
național de acțiuni pentru implemen-
tarea Acordului de Asociere Republi-
ca Moldova - Uniunea Europeană 
pentru anii 2014-2016.

www.inj.md

Drepturile femeilor: Accesul la justiție și 
accedere în profesia juridică 
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 La solicitarea cititorilorl

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
Întrebarea trebuie formulată clar şi cît 

mai concis, pe o foaie aparte.
Decupaţi cuponul şi, împreună cu între-

barea Dvs., trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 
2009, str. A. Mateevici, nr. 60, bir. 222.

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(aprilie 2016, nr.15(610)

&

Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

?
Conform prevederilor ar-

ticolului 448 din Codul con-
travenţional,  în decursul a 15 
zile de la data aducerii la cu-
noştinţă a faptului încheierii 
procesului-verbal cu privire 
la contravenţie, contraveni-
entul, victima sau reprezen-
tantul acestora, procurorul 
sînt în drept să-l conteste în 
instanţa de judecată în a că-
rei rază teritorială activează 
autoritatea din care face par-
te agentul constatator.

Contestaţia împotriva 
procesului-verbal cu privire 
la contravenţie se depune la 
autoritatea din care face par-
te agentul constatator. În cel 
mult 3 zile de la data depune-
rii contestaţiei, agentul con-
statator expediază în instanţă 
contestaţia şi dosarul cauzei 

contravenţionale. Contestaţia 
suspendă executarea sancţiu-
nii contravenţionale aplicată 
prin proces-verbal. 

Persoana care face con-
testaţie împotriva deciziei de 
aplicare a sancţiunii contra-
venţionale nu plăteşte taxă de 
stat. Contestaţia împotrivă ho-
tărîrii cu privire la contraven-
ţie poate fi depusă în decursul 
a 15 zile de la data pronunţării 
hotărîrii sau de la data aduce-
rii ei la cunoştinţă, după caz. 

În cazul omiterii acestui 
termen din motive întemeia-
te, persoana faţă de care a fost 
pronunţată hotărîrea poate fi 
repusă în termen, la cerere, 
de către autoritatea (persoa-
na cu funcţie de răspundere) 
împuternicită să examineze 
contestaţia.

Vreau să ştiu în ce termen pot ataca  pro-
cesul-verbal cu privire la contravenţie şi unde 
pot depune actul de contestare? 

 Marin olaru,                                                               
 r-nul Orhei

P entru neîndeplinirea 
sau îndeplinirea ne-

corespunzătoare a obligaţiilor 
privind prestarea serviciilor, 
operatorul poştal poartă răs-
pundere materială faţă de be-
neficiarii serviciilor poştale. 

Responsabilitatea ope-
ratorului poştal începe de la 
prezentarea trimiterilor şi 
se extinde pînă la înmînarea 
acestora destinatarilor sau 
expirarea termenului de re-
clamare (şase luni). Operato-
rul poştal poartă răspundere 
materială pentru neînmînarea 
trimiterilor poştale înregis-
trate (pierdute, spoliate, dete-
riorate, cu lipsuri de conţinut, 
nedistribuite, predate greşit), 
pentru nerespectarea terme-
nelor de control în cadrul dis-
tribuirii trimiterilor poştale, 
pentru însuşirea, neachitarea 
sau achitarea parţială a sume-
lor mandatelor poştale şi ne-
respectarea altor cerinţe ale 
Regulilor privind prestarea 
serviciilor poştale. 

Operatorul poştal poartă 
răspundere şi acordă despă-
gubiri pentru trimiterile poş-
tale internaţionale în confor-
mitate cu prevederile actelor 
normative ale UPU şi pentru 
trimiterile poştale interne, 
după cum urmează:

a) pentru pierderea, spoli-
erea sau deteriorarea trimite-
rii poştale cu valoarea decla-
rată – suma valorii declarate 
plus taxele de expediere, cu 
excepţia taxelor de asigura-
re;

b) pentru pierderea, spo-
lierea sau deteriorarea parţi-
ală a conţinutului trimiterii 
poştale cu valoare declarată 
cu notă de inventar – valoa-
rea obiectului lipsă sau dete-
riorat, indicată de expeditor 
în nota de inventar;

c) pentru pierderea, spoli-
erea sau deteriorarea parţială 
a conţinutului expediat în 
trimiterea poştală cu valoa-
re declarată fără nota de in-
ventar - despăgubirea se de-
termină proporţional masei 
lipsă. Costul unei unităţi de 
masă se determină prin îm-
părţirea sumei valorii la masa 
netă a conţinutului expediat 
(fără greutatea ambalajului);

d) pentru neachitarea 
mandatelor băneşti – suma 
neachitată plus taxele de ex-
pediere;

e) pentru pierderea, spoli-
erea sau deteriorarea trimite-
rilor înregistrate fără valoare 
declarată – ,,cinci taxe de 
expediere;

f) pentru spolierea sau 
deteriorarea parţială a unei 
trimiteri recomandate – suma 
necesară pentru restabilirea 
acestora. Această sumă nu 
poate, în niciun caz, să depă-
şească valorile fixate pentru 
caz de pierdere sau deteriora-
re totală;

g) pentru spolierea sau 
deteriorarea parţială a unui 

colet ordinar – valoarea re-
ală a conţinutului spoliat ori 
deteriorat. Această sumă nu 
poate în niciun caz să depă-
şească valorile fixate pentru 
cazurile de pierdere sau dete-
riorare totală. 

Pentru nerespectarea ter-
menelor de control stabili-
te, despăgubirea constituie 
4% din suma taxelor de ex-
pediere pentru fiecare zi de 
reţinere, însă nu mai mult 
de suma totală a taxelor de 
expediere. Despăgubirea 
prejudiciilor materiale se 
compensează de către opera-
torul poştal. În cazul în care 
operatorul poştal refuză să 
despăgubească prejudiciile 

materiale cauzate beneficia-
rilor în urma activităţii sale 
nesatisfăcătoare, recuperarea 
daunelor se va face conform 
hotărîrii instanţei judiciare, 
în conformitate cu legea. 

Pagubele indirecte şi 
beneficiile nerealizate pro-
venite din erori, pierderi sau 
întîrzieri în transmiterea sau 
predarea trimiterilor poştale 
nu sînt luate în considerare. 
Operatorul poştal încetează 
să fie responsabil de trimi-
terile recomandate, coletele 
şi trimiterile cu valoare de-
clarată după ce le-a predat cu 
respectarea tuturor condiţii-
lor prevăzute de regulamen-
tele poştale.

Operatorul poştal nu 
poartă răspundere în cazuri-
le:

a) cînd nu poate oferi in-
formaţii asupra trimiterilor 
ca urmare a distrugerii docu-
mentelor de serviciu în rezul-
tatul producerii unui caz de 
forţă majoră;

b) cînd paguba a fost 
determinată de eroarea sau 
neglijenţa expeditorului sau 
rezultă din natura conţinutu-
lui trimiterii;

c) cînd este vorba de tri-
miteri, al căror conţinut cade 
sub interdicţiile prevăzute în 
pct.48 al Regulilor privind 
prestarea serviciilor poştale, 
şi aceste trimiteri au fost se-
chestrate sau distruse;

d) de reţinere a trimiterii 
în virtutea legislaţiei ţării de 
destinaţie, conform notifică-
rii administraţiei acestei ţări;

f) declarării frauduloase 
a unei valori exagerate faţă 

de valoarea reală a conţinu-
tului trimiterilor cu valoare 
declarată;

g) cînd expeditorul nu a 
formulat nici o reclamaţie în 
termen de şase luni (începînd 
cu a doua zi din data prezen-
tării trimiterii).

Operatorul poştal nu îşi 
asumă nici o responsabilitate 
în privinţa declaraţiei vama-
le, indiferent de forma efectu-
ării acesteia şi deciziile luate 
de către serviciile vamale în 
legătură cu verificarea tri-
miterilor supuse controlului 
vamal. 

Situaţiile în care răspun-
derea îi revine expeditorului 
trimiterii poştale:

a) expeditorul unei trimi-
teri poştale este responsabil 
de toate pagubele cauzate 
altor trimiteri poştale dacă a 
expediat obiecte neadmise la 
transportare sau nu a respec-
tat condiţiile de admitere;

b) expeditorul rămîne res-
ponsabil chiar dacă oficiul de 
prezentare a acceptat o astfel 
de trimitere.

Expeditorul este degrevat 
de răspundere dacă unităţile 
poştale sau transportatorii 
au comis o eroare sau o ne-
glijenţă. Pentru neexecutarea 
sau executarea necorespun-
zătoare a obligaţiilor ce ţin de 
prestarea serviciilor poştale, 
expeditorul sau beneficiarul, 
după caz, are dreptul să îna-
inteze operatorului reclamaţii, 
inclusiv cerinţe de despăgu-
bire a prejudiciilor materiale. 
Expeditorul sau destinatarul 
pot împuternici o terţă per-
soană să depună reclamaţia. 
Reclamaţiile ce vizează ne-
distribuirea sau nerespecte-
rea termenelor de control la 
distribuirea, pierderea trimi-
terilor poştale, neachitarea 
sumelor mandatelor poştale 
se prezintă în termen de şase 
luni din data prezentării tri-
miterii poştale.  Reclamaţiile 
pot fi depuse atît la oficiul 
de prezentare şi la oficiul de 
destinaţie a trimiterii, cît şi în 
alte oficii poştale.   Reclama-
ţiile privind trimiterile poştale 
internaţionale sînt admise în 
termenele prevăzute de acte-
le normative ale UPU. Pentru 
trimiterile poştei rapide inter-
naţionale (EMS) reclamaţiile 
se depun în modul şi terme-

nele specificate în acordurile 
internaţionale. La prezenta-
rea reclamaţiei, reclamantul 
trebuie să prezinte unul din 
actele de legitimare indica-
te în pct. 103 al Regulilor 
privind prestarea serviciilor 
poştale, datele căruia le va 
înscrie în reclamaţie. În ca-
zul în care reclamaţia este 
depusă de o terţă persoană 
împuternicită în acest scop, 
la reclamaţie se anexează 
procura de unică folosinţă 
sau copia procurii generale. 
Reclamaţiile, inclusiv cere-
rile de despăgubire a preju-
diciilor materiale referitoare 
la trimiterile poştale înregis-
trate, se depun împreună cu 
bonul de plată şi, după caz, 
cu copia borderoului F. 103, 
eliberat de unitatea poştală 
la prezentarea trimiterilor. 
Reclamaţiile ce vizează ne-
respectarea termenelor de 
control în cadrul distribuirii 
trimiterilor poştale simple 
se depun împreună cu am-
balajul acestora care poartă 
amprenta ştampilelor de zi. 
Dacă trimiterile poştale au 
fost prezentate în unitatea 
poştală pe liste şi bonuri de 
plată diferite, reclamaţiile 
privind despăgubirea preju-
diciului material pentru tri-
miterile pierdute, lipsă sau 
cu conţinutul schimbat se 
depun în mod separat pentru 
fiecare bon sau listă, con-
form cărora au fost prezen-
tate. Reclamaţiile se depun 
în scris şi se înregistrează în 
modul stabilit. În reclamaţie 
se indică:

a) tipul şi categoria tri-
miterii poştale;

b) numărul bonului de 
plată;

c) data şi locul prezentă-
rii;

d) punctul de destinaţie;
e) suma valorii declarate;
f) adresa şi denumirea de-

plină a destinatarului;
g) datele documentului 

de legitimare care confirmă 
identitatea reclamantului.

La reclamaţiile ce vizea-
ză neprimirea unui colet sau 
a unei trimiteri cu valoare de-
clarată se indică suplimentar 
tipul ambalajului, lista de-
taliată a conţinutului şi va-
loarea obiectelor expediate. 
Reclamaţiile se examinează 
în conformitate cu legislaţia 
internă. Reclamaţiile se exa-
minează de către unităţile 
poştale în termen de o lună, 
iar cele care nu necesită o 
studiere şi examinare supli-
mentară – fără întîrziere sau 
în maximum 15 zile din data 
depunerii reclamaţiei. În ca-
zuri extraordinare, termenul 
de examinare poate fi pre-
lungit de către conducătorul 
unităţii poştale cu cel mult 
o lună, fapt notificat recla-
mantului. Rezultatul exami-
nării se aduce la cunoştinţa 
reclamantului în scris. În 

Responsabilitatea operatorului poştal şi a beneficiarilor 
conform Regulilor privind prestarea serviciilor poştale aprobate 

prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 
nr.798 din 18 iunie 2002

cazul în care, reclamantul 
consideră că i-au fost lezate 
drepturile şi nu este de acord 
cu rezultatele examinării, el 
se poate adresa în instanţa 
de judecată. Atunci cînd ce-
rinţele expuse în reclamaţie 
sînt justificate legal, organul 
sau persoana oficială care a 
adoptat decizia privind sati-
sfacerea lor este obligat să ia 
măsuri în vederea compen-
sării prejudiciilor materiale 
şi să stabilească în condiţi-
ile legii măsura răspunderii 
persoanelor vinovate de ne-
regulile admise.  Pentru tri-
miterile interne obligaţia de 
plată a despăgubirii îi revi-
ne, după caz, unităţii poştale 
de origine sau de destinaţie 

– în cel tîrziu 15 zile din data 
adoptării deciziei de despă-
gubire, iar pentru trimiterile 
internaţionale – conform 
prevederilor actelor UPU. 
În cazul cînd, după achita-
rea despăgubirii, trimiterea 

recomandată, coletul sau tri-
miterea cu valoarea declara-
tă sau o parte a conţinutului 
considerată pierdută a fost 
găsită, expeditorul sau desti-
natarul, după caz, este avizat 
că trimiterea este ţinută în 
unitatea poştală o perioadă 
de trei luni, contra rambur-
sării valorii despăgubirii 
plătite. Dacă expeditorul şi 
destinatarul renunţă să pre-
ia trimiterea, aceasta devine 
proprietatea unităţii poştale 
sau a unităţii care a suportat 
paguba. În caz de descoperi-
re ulterioară a unei trimiteri 
cu valoarea declarată, conţi-
nutul căreia este recunoscut 
ca fiind de valoare inferioa-
ră sumei despăgubirii plătite, 
expeditorul sau destinatarul, 
după caz, rambursează suma 
acestei despăgubiri contra 
preluării trimiterii, fără 
aplicarea consecinţelor care 
decurg din declararea frau-
duloasă a valorii ei.
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Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Nadejda 

Popazoglo, domiciliată: or. Vulcăneşti, str. M.Frunze, nr. 13, 
pentru data de 12 mai 2016, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 73, sala nr. 
3), unde va avea loc examinarea cauzei civile nr. 2ac-216/16, 
în ordine de apel, la acţiunea SA ,,Pietriş” şi SA ,,Transcon-
M” către: Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul 
Fiscal UTA Găgăuzia, SRL ,,Speranţa”, SA ,,Asidcons”, inter-
venienţi accesorii: Agenţia Proprietăţii Publice, Inspectoratul 
Fiscal Vulcăneşti şi Nadejda Popazoglo privind declararea nu-
lităţii contractului de vînzare-cumpărare, încasarea prejudiciu-
lui cu titlu de venit ratat şi a cheltuielilor de judecată.

Judecător  V.Efros 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pînzaru Lilian, cu domiciliul: or. Ialoveni, str. Chişinăului, nr. 
4, pentru data de 10 mai 2016, ora 15.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 73, bir. 218 
,,A”), în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-3151/15, intentată 
de Nani Angela privind încasarea pensiei pentru întreţinerea 
copilului minor şi compensarea cheltuielilor de judecată.

Judecător  Natalia Mămăligă
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Candu Ion, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, 
str. Alba Iulia, nr. 89/4, apt. 9, pentru data de 17 mai 2016, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. M.Viteazul, 
nr. 2, bir. 510, etajul 5), în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 
2-2205/16, la cererea depusă de către SRL ,,Alo Credit” pri-
vind încasarea datoriei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Olga Cernei
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea Tamarei Guţu, cu ulti-
mul domiciliu cunoscut: r-nul Teleneşti, satul Crasnoşeni, pen-
tru data de 23 mai 2016, ora 10.00, la şedinţa de judecată (mun. 
Chişinău, str. M.Viteazul, nr. 2, bir. 503, etajul 5), unde va avea 
loc examinarea cauzei nr. 2-874/16, la cererea de chemare în 
judecată înaintată de către Emilia Lungu împotriva: Tamarei 
Guţu, Neonilei Guţu, Eugeniei Guţu privind recunoaşterea 
dreptului de proprietate.

Judecător  Victoria Hadîrca
www 

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet. Lupu Fevronia, cu 
domiciliile cunoscute: mun. Chişinău, str. Florilor, nr. 32, apt. 
27 şi mun. Chişinău, bd. Moscova, nr. 16, apt. 209, pentru data 
de 9 iunie 2016, ora 9.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişi-
nău, str. Kiev, nr. 3, bir. 8), în calitate de pîrît la acţiunea inten-
tată de Lişan Galina privind excluderea asociatului.

Judecător  Olesea Ţurcan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate 
cu art.108 CPC RM, solicită prezentarea cet-lor: Boceanov 
Evghenii în calitate de pîrît şi Boceanov Tatiana, Boceanov 
Natalia, Boceanov Vladimir, Boceanov Serghei, în calitate de 
intervenienţi accesorii, pentru data de 31 mai 2016, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. N.Zelinski, nr. 13, 
bir. 18), în cauza civilă nr. 2-4006/15, la cererea depusă de 
OM ,,Creditactiv” SRL privind stabilirea cotelor-părţi ideale 
din apartament. 

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Angela Braga
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC RM, solicită prezentarea Tatianei Ursu, domicili-
ată: or. Cahul, str. M.Frunze, nr. 45, apt. 37, pentru data de 16 
mai 2016, ora 9.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. 
M.Sadoveanu, nr. 24/1, sala nr. 1), în calitate de pîrît, unde va 
avea loc examinarea cauzei civile nr. 2-420/16, la cererea de 
chemare în judecată înaintată de către OM ,,Alo Credit” SRL 
împotriva: Tatianei Ursu, Nataliei Codreanu privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Iraida Secrieru
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC RM, 
solicită prezentarea cet. Munteanu Svetlana, domiciliată: or. 
Orhei, str. I.Iachir, nr. 7, apt. 17, pentru data de 4 mai 2016, 
ora 8.50, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, 
bl. 2, sala nr. 2 din curte), în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de ÎM ,,Servicii Comunal-Locative” privind încasarea 
datoriei.

 Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa pîrîtului.

Judecător  Viorica Severin
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC RM, so-
licită prezentarea cet-lor: Moraru Olesea, Moraru Violina, Dmi-
triu Victoria, Slanina Oleg, domiciliaţi: or. Orhei, str. Tamara 
Ciobanu, nr. 10, apt. 1, pentru data de 4 mai 2016, ora 13.15, la 
şedinţa de judecată (or. Orhei, str. V.Mahu, nr. 135, bl. 2, sala nr. 
2 din curte), în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de ÎM 
,,Servicii Comunal-Locative” privind încasarea datoriei.

 Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa pîrîţilor.

Judecător  Viorica Severin

www
Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Istrate Natalia, 

cu ultimul domiciliu: r-nul Orhei, satul Susleni, pentru data 
de 5 mai 2016, ora 10.20, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. 
V.Mahu, nr. 135, sala nr. 4, et. 2), în calitate de pîrît la acţiunea 
intentată de Istrati Elisaveta către Istrati Natalia privind decăde-
rea din drepturile părinteşti. 

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

 Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC RM, so-
licită prezentarea cet-lor: Bucur Eugenia şi Cuzneţov Nicolae, 
domiciliaţi: or. Orhei, str. 31 August 1989, nr. 120, pentru data 
de 11 mai 2016, ora 8.30, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. 
V.Mahu, nr. 135, bl. 2, bir. 9, sala nr. 9), în calitate de pîrîţi în 
cauza civilă intentată de ÎM ,,Servicii Comunal-Locative” Orhei 
privind încasarea datoriei.

 Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa pîrîţilor.

Judecător  Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Donduşeni solicită prezentarea cet. Vier Efrosi-
nia, pentru data de 11 mai 2016, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(or. Donduşeni, str. 31 August 1989, nr. 19, sala de şedinţe nr. 1), 
în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea de recurs înaintată 
de Vier Oleg către Vier Efrosinia şi executorul judecătoresc Bal-
ţat Victor privind anularea încheierii executorului judecătoresc 
Balţat Victor din 18.02.2016, privind stabilirea restanţei la plata 
pensiei de întreţinere.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Lilia Ţurcan 
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC RM, 
solicită prezentarea cet-lor: Imperaţel Tatiana şi Împărăţel Ma-
rin, pentru data de 13 mai 2016, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(or. Donduşeni, str. 31 August 1989, nr. 19, bir. 11), în calitate de 
pîrîţi în cauza civilă intentată de către Primăria raionului Dondu-
şeni, intervenient accesoriu Direcţia Asistenţă Socială şi Protec-
ţia Familiei privind decăderea din drepturile părinteşti.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Oxana Mironov
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC RM, 
solicită prezentarea cet. Bejenari Sergiu, domiciliat:         r-
nul Donduşeni, satul Arioneşti, pentru data de 16 mai 2016, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (or. Donduşeni, str. 31 August 1989, 
nr. 19, sala de şedinţe nr. 2), unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de Bejenari Viorica privind decăderea din drep-
turile părinteşti.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Lucia Danilişin 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Burduja Dina 
Mihail, cu domiciliul: r-nul Orhei, satul Camencea, pentru data 
de 18 mai 2016, ora 8.20, la şedinţa de judecată (or. Orhei, str. 
V.Mahu, nr. 135, bl.2, bir. 1), în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Burduja Gheorghe privind desfacerea căsătoriei.

 Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa pîrîtului.

Judecător  Steliana Lazari
www

Judecătoria Şoldăneşti, în conformitate cu art.108 CPC 
RM, solicită prezentarea cet. Pîrău Teodor Nicolae, născut la 
24.07.1990, domiciliat: r-nul Şoldăneşti, satul Şestaci, pentru 
data de 26 mai 2016, ora 16.45, la şedinţa de judecată (or. Şol-
dăneşti, str. Victoriei, nr. 18), în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-17/2016, la cererea de chemare în judecată depusă de Paşa 
Nicolae privind recuperarea împrumutului.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Elvira Lavciuc
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Maistrovoi Ale-
xandru, domiciliat: r-nul Ialoveni, satul Gangura, pentru data de 
5 iulie 2016, ora 13.00, la şedinţa de judecată (or. Ialoveni, str. 
Prieteniei, nr. 4, bir. 9), în calitate de pîrît în cauza civilă la acţi-
unea intentată de ,,Lexcolect Consulting” SRL către Maistovoi 
Alexandru privind încasarea datoriei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente.

Judecător  Constantin Creţu 
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Lopatiuc Marian, a.n. 09.09.1976, IDNP-2001001051114, do-
miciliat: mun. Chişinău, str. Ismail, nr. 48, apt. 5, pentru data de 
2 iunie 2016, ora 10.40, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, 
bd. Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 214), în calitate de pîrît, unde 
va avea loc examinarea cererii de chemare în judecată depusă 
de Mihailov Veaceslav şi Ipate Nichita împotriva lui Lopatiuc 
Marian administrator al SRL ,,Novalev-COM” privind încasa-
rea datoriei, dobînda de întîrziere şi anularea contractului de 
construcţie.

Judecător   Gheorghe Stratulat

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Rotaru Ştefan, domiciliat: r-nul Hînceşti, comuna Voinescu, 
pentru data de 12 mai 2016, ora 13.00, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, str. Kiev, nr. 3, bir. 17), unde va avea loc exa-
minarea dosarului la cererea SAR ,,Donaris Group” SA către 
SC ,,Davilat Trans” privind încasarea sumei în ordine de re-
gres.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente. 

Judecător    Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Armencea Svetlana, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Pan-
durilor, nr. 70/1, apt. 21, pentru data de 31 mai 2016, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. N.Zelinski, nr. 13, 
bir. 4), unde va avea loc examinarea dosarului nr. 2-4783/15, 
la cererea de chemare în judecată depusă de SRL ,,Cleber” pri-
vind încasarea sumei.

Judecător    Angela Furdui
www

Judecătoria Şoldăneşti, în conformitate cu art.108 CPC 
RM, solicită prezentarea persoanei juridice ÎI ,,Lencăuţan Ro-
man”, cu sediul: r-nul Şoldăneşti, satul Cotiujenii Mari - con-
ducător Lencăuţan Roman, pentru data de 8 iunie 2016, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (or. Şoldăneşti, str. Victoriei, nr. 
18), în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2e-3/2016, la cererea 
SRL ,,Slavena Lux” privind încasarea datoriei contractuale şi 
a cheltuielilor de judecată.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător    Elvira Lavciuc
   www

Суд Вулкэнешть приглашает гражданина Попова Ан-
дрея, проживающего ранее в г. Вулкэнешть на 11 мая 2016 
г. на 11.00 часов для участия в судебном заседании по адре-
су г. Вулкэнешть ул. Плотниковa 50, в качестве дебитора 
по гражданскому делу № 2-86/2016 г. по зaявлению SRL 
«Lexcolect Consulting» к Попову Андрею о замене право-
преемника.

Судья Ботезату И.Л.

ANUNŢ
Stimate Has Willi, domiciliat: Germania, 63741, or. As-

chaffenburg, Lange Strasse, nr. 12, sînteţi invitat la adunarea 
generală a acţionarilor ÎM ,,Ertrag” SRL, care va avea loc pe 
adresa: or. Chişinău, str. Romană, nr. 4/1, of. 25, în ziua de 18 
aprilie 2016, ora 10.00.

 În cazul neprezentării motivate, adunarea generală repetată 
va fi organizată pe adresa: or. Chişinău, str. Romană, nr. 4/1, 
of. 25, în ziua de 25 aprilie 2016, ora 10.00.

Cu respect,
directorul  ÎM ,,Ertrag” SRL     Vasilii  Kitaigorodskii 

www
Уважаемый Нааs Willi, проживающий по адресу: Гер-

мания, 63741, г. Aschaffenburg, Lange Strasse, 12, пригла-
шается на общее собрание учредителей ÎM „Ertrag” SRL, 
которое состоится 18 апреля 2016 года по адресу: г. Киши-
нев, ул. Романэ 4/1, оф. 25 в 10.00.

В случае неявки, повторное общее собрание состоится 
25 апреля 2016 по адресу: г. Кишинев, ул. Романэ 4/1, оф. 
25 в 10.00.

С уважением,
    директор  ÎM „Ertrag” SRL   Василий Китайгородский 

ANUNŢ
 În temeiul executării d/executorii privind încasarea de la 

Darii Natalia a datoriei, aflate în procedura de executare, exe-
cutorul judecătoresc Nicolae Paşa anunţă, pentru data de 3 mai 
2016, ora 11.30, despre desfăşurarea licitaţiei publice ce va 
avea loc în incinta Biroului executorului judecătoresc Nicolae 
Paşa, amplasat pe str. N. Zelinski, nr. 1, mun Chişinău privind 
vinderea bunului imobil care constă din teren pentru construc-
ţii cu suprafaţa de 0,1001 ha cu nr. cadastral 8044104.466, si-
tuat în satul Condriţa.

 Preţul bunului expus la licitaţie constituie 80 892 lei.
 Doritorii de a participa la licitaţie prezintă următoarele do-

cumente:
 1. Cererea de participare la licitaţie, cu indicarea preţului 

propus pentru bunul scos la licitaţie.
2. Copia documentului de plată care confirmă depunerea 

acontului de 5% din valoarea bunului ce constituie – 4044,6 
lei în contul executorului judecătoresc IDNO 43244012, cont 
curent special nr. 225191944, la BC „Moldindconbank” SA, fi-
liala Onest, c.b. MOLDMD2X319, idno 1002600028096 Chi-
şinău, copia documentului de identitate şi dovada de achitare a 
taxei de participare la licitaţie în mărime de 60 lei. 

 3. Declaraţia referitoare la lipsa interdicţiilor pentru parti-
cipare la licitaţie art.131 CEx.

 Primirea cererilor de participare la licitaţie şi a documen-
telor se încheie cu o zi înainte de data petrecerii licitaţiei pînă 
la data de 29 aprilie 2016, termenul limită de înregistrare a pre-
zenţei şi primirii biletului este data de 3 mai 2016, ora 11.20.

Informaţii suplimentare la tel.: (022) 909-103;                             
mob.: 068401019, Nicolae Paşa.

Executor judecătoresc                           Nicolae Paşa
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Anatolie BANTUş,
 doctor în drept, profesor universitar, 
Academia de Administrare Publică

Mult stimate domnule 
Anatolie Bantuş, 

Primăvara din acest an 
este pentru dumneavoastră 
una cu totul şi cu totul spe-
cială, pentru că vă aduce în 
dar o frumoasă sărbătoare a 
sufletului. 

Acum, mai mult decît ori-
cînd, avem oportunitatea de a 

evidenţia valoarea dumneavoastră ca Om, ca pro-
fesionist. Astfel, dintotdeauna aţi impresionat nu 
numai prin caracterul nobil, ci şi prin vitalitate 
intelectuală şi creatoare pe care o insuflaţi celor 
din jur, inducîndu-le motivaţia de a munci cu ab-
negaţie, pentru a fi cît mai aproape de idealul in-
tangibil. Aşa cum îi este caracteristic unui jurist. 
Or, sînteţi adeptul principiului conform căruia în 
perfecţiune nu există limită, iar succesul nu poate 
fi obţinut decît prin eforturi considerabile.

Toate acestea v-au consolidat imaginea. Ca 
rezultat, sînteţi o personalitate notorie a elitei in-
telectuale din ţara noastră. Acest statut comportă 
prestanţă umană şi academică absolută, supli-
mentat fiind de strădanii ce v-au solicitat uneori 
pînă la uitare de sine.

Minunatul popas aniversar la care aţi ajuns ne 
oferă plăcutul prilej de a vă ura sănătate, bucurii 
de la cei dragi inimii şi noi realizări încununate 
cu succese notabile. 

La Mulţi Ani! 
* * *

Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: Inga 
Vlaicu, magistru în drept, lector universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Ina Jimbei, magistru 
în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Alexandru Munteanu, doctor în drept, 
conferenţiar universitar; Facultatea de Drept, 
USM; Ion Căpăţină, lector universitar, Facultatea 
de Drept, USM; Lilian Velişco, magistru în 
drept, lector universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Anatol Ceachir, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de Drept, USM; Violeta 
Gîrleanu, judecător, Judecătoria Rîşcani mun. 
Chişinău; Ion Popescu, preşedinte interimar, 
Judecătoria Sîngerei; Ciprian Valah, judecător, 
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău; Alexandru 
Parfeni, vicepreşedinte al Judecătoriei Ungheni; 
Iurie Iordan, judecător, Curtea de Apel 
Chişinău; Iurie Cotruţă, judecător, Curtea de 
Apel Chişinău; Nicolae Craiu, judecător, Curtea 
de Apel Chişinău; Vasile Nogai, preşedinte 
interimar al Judecătoriei Glodeni. 

 Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să vă adresăm sincere şi calde urări de sănăta-
te. Apreciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, 
responsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţii-
le, întru bunăstarea societăţii noastre. Vă dorim să 
aveţi parte, de acum încolo, doar de împliniri şi 
realizări care să vă întregească deplin fericirea.

La Mulţi Ani! 
Consiliul de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, ziarul dreptul şi 
Revista Naţională de Drept

S tresul, una dintre cele 
mai semnalate cauze 

pentru apariţia multor boli în 
societatea modernă, poate fi 
redus semnificativ printr-o 
nutriţie corectă. 
Descoperă mai 
jos informaţii 
despre influenţa 
alimentelor asu-
pra unor regiuni 
ale creierului, sc-
rie Libertateapen-
trufemei.ro.

Dacă adopţi 
de acum obi-
ceiuri alimen-
tare sănătoase şi 
renunţi la cele 
n e s ă n ă t o a s e , 
atunci ai mai multe şanse să 
te bucuri de o stare de bine 
atît fizică, cît şi emoţională 
pînă la o vîrstă avansată.

Cerealele integrale 
păstrează învelişul bobului 
bogat în fibre, vitamine şi 
minerale, iar nucile aduc un 
plus de nutrienţi benefici 
pentru organism: fibre, acid 
folic, vitamine din grupul B, 
fier, magneziu, fosfor, zinc, 
oligoelemente precum cu-
prul şi manganul. Totodată, 
fermenţii Bifidus Actiregu-
laris, care se regăsesc în 

conţinutul fiecărui pahar, au 
proprietăţi demne de luat în 
seamă. Studiile clinice au 
demonstrat în mod repetat că 
bacteriile Bifidus Actiregu-

laris reuşesc să traverseze 
bariera gastrică acidă şi 
ajung vii în flora intestinală, 
în cantităţi mari. Toţi aceşti 
fermenţi activi din iaurt 
contribuie la menţinerea sau 
refacerea florei intestinale, al 
cărei echilibru este extrem de 
important pentru sănătatea 
organismului.

Top trei alimente cu 
nutrienţi esenţiali şi puţine 
calorii: legumele, fructele şi 
iaurtul probiotic

Pentru a nu ne trezi 
îmbătrîniţi prematur, obosiţi, 

lipsiţi de energie şi cu prob-
leme grave de sănătate este 
esenţial să avem o alimentaţie 
echilibrată.

Este dovedit că alimente 
precum fructele, 
legumele şi iau-
rtul cu probiotice 
se situează în 
topul ierarhiei 
unei alimentaţii 
sănătoase din 
punctul de ve-
dere al aportu-
lui de nutrienţi 
esenţiali, cu un 
număr redus de 
calorii. Este reco-
mandat consumul 
de iaurt probiotic 

cu cereale integrale la micul 
dejun sau peste zi ca gustare 
pentru a simţi beneficiile 
acestui iaurt probiotic.

Relaţia dintre consumul 
alimentelor şi controlul stre-
sului

Studii recente evidenţiază 
relaţia dintre consumul anu-
mitor alimente şi controlul 
stresului. De exemplu, con-
sumul zilnic de iaurt pro-
biotic influenţează pozitiv 
activitatea unor regiuni ale 
creierului. Practic, femeile 
care au consumat zilnic iaurt 

probiotic cu Bifidus Actireg-
ularis au reacţionat mai puţin 
la emoţiile negative,  ges-
tionînd mai bine stresul.

Depinde doar de noi cum 
ne organizăm şi ne trăim 
viaţa pentru a ne bucura de 
vigoare şi la vîrste avansate. 
Un stil alimentar corect, în 
care consumul zilnic de iaurt 
este o componentă de dorit, 
hrăneşte întregul organism, 
inclusiv creierul şi susţine 
longevitatea activă. Iaurtul, 
cerealele integrale, nucile, 
fructele conţin nutrienţi 
necesari bunei funcţionări a 
creierului şi proceselor psi-
hice.

Cum influenţează mîn-
carea viaţa şi fericirea

Sistemul nostru digestiv 
are propriul său sistem ner-
vos, cel numit enteric, format 
din circa 100 de milioane de 
neuroni. Sistemul nervos en-
teric comunică bidirecţional 
cu creierul, de aceea starea de 
bine digestiv este importantă 
pentru binele general, inclu-
siv emoţional. De asemenea, 
tubul digestiv produce circa 
95% din serotonina din or-
ganism, cunoscută şi sub nu-
mele de ,,hormonul fericirii”, 
transmite Publika.md.

B ananele sînt sănătoase și 
sățioase, iar un medic japonez 

susține că dacă mănînci una dimineața, 
efectele sînt miraculoase. 

Dieta cu banane la micul dejun este 
faimoasă în Japonia. A fost creată de 
medicul Sumiko Watanabe din Osaka 
care a slăbit 17 kilograme cu ajutorul 
ei.

Iată care sînt regulile dietei cu 
banane:

Mănîncă o banană la micul dejun
Imediat după ce te-ai trezit, bea un 

pahar cu apă la temperatura camerei. 
La micul dejun trebuie să mănînci doar 
o banană sau două. Dacă peste 30 de 
minute îți e încă foame, mănîncă ceva 
ușor care să nu aibă mai mult de 200 
de calorii.

Prînzul și cina
E indicat să iei cina înainte de ora 

20.00. Perfect ar fi ca ultima masă 
din zi să fie la ora 18.00, însă dacă 
nu reușești poți începe cu ora 20.00 
și încerci, treptat, să iei cina din ce în 
ce mai devreme. La prînz și cină evită 

prăjelile și alimentele de tip fast-food 
și sari peste desert. Ridică-te de la 
masă înainte să te simți plin. Japonezii 
optează pentru tehnica 80% sătul.

Bea doar apă la temperatura         
camerei și ceaiuri neîndulcite. 

Gustare
Dacă ți-e poftă de ceva dulce, 

poți, totuși, să mănînci un pătrățel de 
ciocolată neagră pînă la ora 15.00.

Încearcă să dormi 8 ore pe noapte.
Fă mișcare, mergi pe jos. 

Trucul japonez cu rezultate extraordinare! Ce se întîmplă 
dacă mănînci banană dimineața

Topul celor zece ţări care execută cei 
mai mulţi oameni 

Potrivit Amnesty International, o organizaţie a drep-
turilor omului, cu sediul la Londra, care se opune cu fer-
mitate pedepsei cu moartea, numărul execuţiilor în rîndul 
oamenilor a crescut cu aproape 50% în întreaga lume, în 
2015, scrie Business Insider.

Conform unor statistici oficiale, cel puţin 1634 de 
persoane au fost executate anul trecut. Peste 90% din 
numărul de persoane supuse la pedeasa cu moartea provin 
din 3 ţări.

Doar cîteva din numărul total de ţări în care se aplică 
această pedeapsă raportează în mod oficial numărul 
execuţiilor. SUA, de exemplu, face înregistrări judiciare 
şi statisticile privind pedeapsa cu moartea.  Alte regimuri 
autoritariste din întreaga lume, cum ar fi Coreea de Nord, 
Rusia  şi China nu prea ţin cont şi nu fac înregistrări în 
această privinţă, scrie Descopera.ro.

Topul celor zece ţări care execută cei mai mulţi oameni 
de pe planetă:  China - cîteva mii, dar nu există o statistică 
oficială; Iran - 977; Pakistan - 326; Arabia Saudită -158; 

SUA - 28; Irak - peste 26; Somalia - 25; Egipt - peste 22; 
Indonezia - 14; Ciad - 10 persoane.

O ţară a impus sancţiuni pentru copiii 
care îşi ignoră părinţii în etate  

Grija față de cei care ne-au dat viață nu mai este doar o 
responsabilitate morală. Cel puțin în Shanghai, unde poliția 
a anunțat despre sancțiuni drastice pentru copiii care își 
neglijează părinții în etate, scrie Canal3.md.

Astfel, descendenţii care nu-și vizitează părinții 
neajutorați și nu-i susțin financiar vor avea un rating        
negativ de credit, iar asta înseamnă că vor avea probleme 
la cumpărarea unor bunuri și chiar la obţinerea unui abona-
ment la bibliotecă.

Mai mult, legea le va permite și părinților să-și denunțe 
copiii ingrați și chiar să-i acționeze în judecată.

Noua politică urmează să intre în vigoare de la 1 mai. 
Conform unui raport național, numărul persoanelor în 
vîrstă care trăiesc în Shanghai ar putea trece de şase milio-
ane către anul 2025, transmite Publika.md.

divert is
 

Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de unire 
şi sprijin. Vă sîntem recunoscători că sînteţi 

abonaţii noştri şi susţineţi ziarul. Noi avem nevoie 
de acest ajutor şi vom rămîne alături de Dvs.
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