
    

           
Cauze penale examinate de instanțele judecătorești în privința actorilor din sectorul justiţiei privind 

infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică în perioada anului 2019 și primul 

semestru al anului 2020 (informația colectată la situația din luna august 2020) 

 

 

 Cauze penale examinate de instanțele judecătorești în baza art. 324 CP (Corupere pasivă) 

 

1.  O cauză penală se află în procedură de examinare în Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în care au 

calitatea procesuală de inculpați 5 judecători, un procuror, un avocat și un asistent judiciar. 

 2. Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 25 iulie 2019, unui ex inspector judecător din 

cadrul Inspecției judiciare, din subordinea CSM i-a fost aplicată pedeapsă penală sub formă de închisoare 6 

ani cu executare, iar în temeiul art. 65 CP - privare de dreptul de a ocupa funcții publice și de demnitate 

publică pe un termen de 5 ani, sentința primei instanțe fiind menținută fără modificări prin decizia Curții de 

Apel Chișinău din 20 ianuarie 2020, iar la CSJ nu a fost contestată. 

3.  Prin sentința Judecătoriei Criuleni, sediul Dubăsari din 31 iulie 2019 unui procuror în temeiul art. 324 

alin. (3) lit. a) CP, i-a fost stabilită pedeapsă penală - 7 ani închisoare cu executare, amendă - 160 mii lei, 

iar în baza  art. 65 CP -  privare de dreptul de a ocupa funcții pe un termen de 10 ani. Cauza indicată se află 

pe rolul Curții de Apel Chișinău.  

 

 

Cauze penale examinate de instanțele judecătorești în baza art. 326 CP (Trafic de influență) 

 

1. Prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul Central din 16 aprilie 2019 în baza art. 326 alin. (2) lit. b) CP  unei 

ex grefiere i-a fost aplicată amendă penală 3 mii u.c., iar începînd cu 20 mai 2020 dosarul este în examinare 

la Curtea de Apel Bălți. 

2. Un procuror a fost achitat prin sentința Judecătoriei Strășeni din 08 februarie 2020, cauza vizată în prezent 

fiind în examinare la Curtea de Apel Chișinău. 

3. În temeiul art. 326 alin. (1) CP, Judecătoria Bălți, sediul Central prin sentința din 29 ianuarie 2020, i-a 

stabilit unui ex procuror pedeapsă sub formă de  închisoare - 3 ani, cu suspendarea condiționată a pedepsei 

în baza art. 90 CP - 2 ani și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții pe un termen de 3 ani.  În prezent, 

cauza indicată se află în examinare la Curtea de Apel Bălți. 

4. În privința unui procuror, învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin. (3) lit. b) CP, 

dosarul intentat se află în examinare la Curtea de Apel Comrat. 

5. Prin sentința Judecătoriei Hîncești, sediul Ialoveni din 24 mai 2019 unui avocat în temeiul art. 326 alin. 

(1), (2) lit. c), d) CP i-a fost aplicată pedeapsă sub formă de închisoare - 3 ani, în baza art. 90 CP  – 3 ani 

termen de probă, art. 65 CP - privare de a exercita funcția de avocat pe un termen de 2 ani. 

             Ulterior, prin decizia Curții de Apel Chișinău din 23 octombrie 2019 – închisoare 2 ani 6 luni, art. 

90 CP - 3 ani termen de probă, art. 65 CP – 3 ani privare, amendă - 75 mii lei. Decizia indicată nu a fost 

contestată la CSJ. 

6.   În temeiul art. 326 alin. (2) lit. c) CP Judecătoria Cahul, sediul Central  prin sentința din 04 iunie 2020 

a stabilit pedeapsă unui avocat - 1 an 4 luni închisoare, iar în baza art. 90 CP -1 an termen de probă. La 07 

august 2020 sentința a fost contestată, dosarul fiind expediat spre examinare în ordine de apel la Curtea de 

Apel Cahul. 

7. În baza aceleiași componențe de infracțiune, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani la 21 mai 2020 a 

aplicat în raport cu doi avocați amenzi penale în mărime de 2500 u.c. pentru fiecare și privare de a activa în 

calitate de avocat pe un termen de 1 an pentru unul dintre aceștea. Potrivit informației Direcției Evidență și 

Documentare Procesuală a instanței de fond sentința vizată nu a fost contestată. 

8. La Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani se află în examinare două cauze penale inițiate în baza art. 326 

CP în privința a doi avocați  și cîte o cauză penală în Judecătoria Cimișlia, sediul Central, Judecătoria Cahul, 

sediul Central, Judecătoria Cahul, sediul Cantemir și Judecătoria Orhei. 

9. În baza art. 326 alin. (2) lit. d) CP în privința unui executor judecătoresc, prin sentința Judecătoriei 

Criuleni, sediul Central din 22 februarie 2019 a fost aplicată amendă penală - 125 mii lei, iar prin decizia 

Curții de Apel Chișinău 07 mai 2019 sentința primei instanțe a fost menținută fără modificări. 



10. Prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul Central din 18 aprilie 2019 în temeiul art. 324 alin. (4) CP, 326 

alin. (1) CP unui avocat i-a fost stabilită pedeapsă - 2 ani închisoare, în baza art. 90 CP- 1an termen de 

probă, art. 65 CP -2 ani privare de dreptul de a activa în calitate de avocat și amendă penală în mărime de 

750 u.c. Sentința vizată nu a fost contestată în instanța de apel. 

11. În baza art. 326, 335 CP o cauză penală se află în examinare la Judecătoria Cahul, sediul Central în care 

este vizat un administrator autorizat. 

 

Cauze penale examinate de instanțele judecătorești în baza art. 327 CP (Abuz de putere sau abuz de 

serviciu) 

 

            1.   În temeiul art. 327 alin. (1) CP un executor judecătoresc a fost achitat din motivul lipsei 

componenței de infracțiune de către Judecătoria Bălți. În prezent, dosarul se află în examinare la Curtea de 

Apel Bălți. 

             2. O cauză penală inițiată în baza art. 327 alin. (1) în privința executorilor judecătorești se află în 

examinare în Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. 

 

 

Cauze penale examinate de instanțele judecătorești în baza art. 328 CP (Exces de putere sau depășire 

a atribuțiilor de serviciu) 

              

             1. În temeiul art. 328 alin. (1) CP o cauză penală inițiată în privința unui avocat se află pe rolul 

Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. 

              2. Este de menționat și faptul că un executor judecătoresc în temeiul art. art. 327 alin. (2) lit. c), 

328 alin. (1), 42, alin. (5),  243 alin. (3) lit. a) și b) CP a fost achitat de Judecătoria Cimișlia, sediul Central 

la 15 iunie 2020, pe motiv că fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor. 

              3. O cauză penală inițiată în baza art. 328 CP în privința executorilor judecătorești se află în 

examinare în Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. 

 

            Cauze penale examinate de instanțele judecătorești în baza art. 329 CP (Neglijența în serviciu) 

  În baza art. 329 alin. (2) lit. b) CP o cauză penală se află pe rolul Judecătoriei Bălți, sediul Central, 

în privința unui administrator autorizat.    

 

            Cauze penale examinate de instanțele judecătorești în baza art. 332 CP  (Falsul în acte publice) 

 

 Un dosar penal pe numele unui procuror în temeiul art. 332 CP se află în examinare la Judecătoria 

Edineț, sediul Ocnița. 

 

 

 

 


