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Ciitea Constitutionalâ a Republicii Moldova
mun. Chiçinâu, str. Alexandra Làpuçneanu, nr. 28

Judecâtoria Anenii Noi (sediul Bender) Va expediazâ sesizarea inculpatului
Pritulenko Andrey privind realizarea controlului constitufionalitâtii prevederilor
art. 189 alin. (3) lit. e) Cod penal, sub aspectul corespunderii eu prevederile art. 1,
art. 4, art. 20 si art. 54 din Constituera Republicii Moldova.

Anexâ: copia rechizitoriului, sesizarea, cererea inculpatului si încheierii Judecâtoriei Anenii
Noi (sediul Bender) din 13 aprilie 2019 pe 24 file.

Judecâtor al
Judecâtoriei Anenii Noi (sediul Bender) Plesca Aurélia
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Curtea Constituponalà a Republicii Moldova

SESIZARE

In procedura Judecâtoriei Anenii Noi sediul Bender se aflâ în procès de examinare cauza
penalâ de învinuire a lui Pritulenco Andrei în sâvîrçirea infracpunii prevâzute de art. art. 187 alin.2)
lit.e, f; 189 alin. l ; 189 alin.3) lit.e; 189 alin.l ); 186 alin.2), lit.d); 189 alin.3) lit.e; art.189 alin. l ) Cod
Penal al Republicii Moldova.

I Obiectul sesizârii

Obiect al exceppei de neconstituponalitate îl constituie dispozipile cuprinse în Capitolul
IV Infractiuni contra patrimoniului din Codul Penal care urmeazâ a fi aplicate la soluponarea cauzei
penale si contravin dispozipilor constituponale cuprinse în art. l , 4, 20, 54 din Constitupa Republicii
Moldova:

Articolul 189 alin. (3) lit. e) Cod Penal

Articolul 189 alin. ( 1 ) Çantajul, adicà cererea de a se transmite bunurile proprietarului.
posesorului sau depnâtorului ori dreptul asupra acestora sau de a sâvîrçi alte acpuni eu caracter
patrimonial, ameninpnd eu violenta persoana, rudele sau apropiapi acesteia, eu ràspîndirea unor çtiri
defaimâtoare despre ele. eu deteriorarea sau eu distrugerea bunurilor proprietarului, posesorului,
depnâtorului ori eu râpirea proprietarului, posesorului, depnâtorului, a rudelor sau a apropiaplor
acestora,

se pedepseçte eu amenda în mârime de la 750 la 950 unitàp convenponale sau eu închisoare de la 3
la 5 ani.
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Articolul 189 alin. (2) Çantajul sâvîrçit: b) de doua sau mai multe persoane; c) eu aplicarea
violenRh nepericuloase pentru viaf â sau sânàtate; d) prin ameninfare eu moartea; e) eu deteriorarea ori
distrugerea bunurilor; f) î mpotriva donatorilor partidelor politice sau ai concurenplor electorali.

se pedepseçte eu închisoare de la 5 la 7 ani eu amenda în mârime de la 850 la 1350 unitàp
convenponale.

Articolul 189 alin. (3) Acpunile prevâzute la alin.( l ) sau (2): a) sâvîrçite de un grup
criminal organizat sau de o organizape crinrinalâ; b) sâvîrçite eu aplicarea armei sau a altor obiecte
folosite î n calitate de arma; c) însopte de violenta periculoasâ pentru viapl sau sânâtate; d) sâvî rçite
eu deosebilà cruzime; e) urmatc de dobîndirea bunurilor cerute; f ) soldate eu alte urmàri grave, se
pedepsesc eu închisoare de la 7 la 10 ani eu amendâ în mârime de la 1850 la 2350 unitàp
convenponale.

II Circumstantele litigiului examinât de câtre instanta de judecatà si
expunerea pretinsei încâlcâri ale Constitutiei

La originea spetei se aflâ cauzele penale pornite în baza plîngerilor depuse de câtre
Petrusca Valentin pe faptul sustragerii pe ascuns de pe automobilul de model Ford Mondeo a plàcutei
eu numârul de înmatriculare a R Bulgaria B1404PH calificate conform art.189 alin. l ) Cod Penal.
Plîngerea depusâ de câtre Hadjioglo Clavdia similarâ celei anterioare, fapta fiind calificatâ conform
art.189 alin. l ) Cod Penal. Plîngerea lui Carajeleascâ Serghei conform càreia acesta a transférât suma
d ebani estorcatâ fiindu- i returnate plâcuâele de înmatriculare fapta fiind calficatâ conform art.189
alin .3 ) Cod Penal . Pl îngerea lui Faustov Dmitri situapa identicà ca în cazul lui Carajeleasco Serghei.
fapta fiind calificatâ la tel conform prevederilor art.189 alin.3) Cod Penal. Plîngerea lui Botnari Ion
pe faptul sustragerii pe ascuns a plâcutelor de înmatriculare , fapta calificatà conform art .189 alin. l )
Cod Penal .Plîngerea lui Cemîrtan Nicolae precum câ la data de 25 noiembrie 2012 a fost atacat de
persoane necunoscute în rezultat fiind lovit si fiindu-i sustrase bunuri în valoare de 1050 lei, fapta
calificatâ conform art. l 87 alin.2) lit.e), f ) Cod Penal. Plîngerea lui Demian Tudor pe faptul sustragerii
plâcutelor de înmatriculare, fapta calificatâ conform art.186 alin.2) Cod Penal. Plîngerea lui Kiosa
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Alexandr pe faptul sustragerii numàrului de înmatriculare, fapta calificatâ conform art.189 alin.3
lit.e) Cod Penal. Plîngerea lui Measiscev Denis pe faptul sustragerii plâcutelor de înmatriculare, fapta
calificatâ conform art.189 alin.( l ) Cod Penal.

/N

ln lipsa unui probatoriului, în baza declaratiile unice a bânuitului Cuznetov Alexandr
ulterior transformat în martor si unica probâ a acuzàrii, Pritulenco Andrei a fost pus sub învinuire pe
toate capetele de acuzare mentionate supra.

Fiind audiat în calitate de învinuit vina în infractiunile incriminate nu recunoaste. Iar
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privitor la unele capete de acuzare în general le consideràm ilegale ori contravin Costitutiei si încalcà
grav drepturile fundamnetale ale omului.

Astfel urmârind cursul învinuirilor aduse lui Pritulenco Andrei de fapt este de remarcat câ
acesta este învinuit de una si aceiasi fapta. Totusi în 8 epizoade este învinuit de furtul numerelor de
înmatriculare eu calificare diferità. Respectiv în cauzele penale pornite pe faptul cererii de a se
transmite mijloacele financiare, farâ realizarea pînâ la capât a actiunilor, fapta se calificà conform

A

art. J 89 alin.l ) Cod Penal. In epizoadele unde dupa sustragerea numerelor de înmatriculare î n
consecintâ au fost transferate sumele de bani solicitate, faptele au fost calificate conform art. 189
alin.3) Cod Penal. Iar în situatiile în care partea vâlâmalâ nu telefona sau nu putea sa râzbatâ la
numârul de lelefon lâsat pe parbrizul automobilului, faptele au fost calificate conform art. 198 alin.2)
lil.d) Cod Penal. Practie pentru aceleasi situatii de fapt se aplicâ calificàri diferite. Iar calificarea
faptelor conform art.189 alin.(3) lit.e) Cod Penal adicâ cererea de a transmite bunurile urmate de
dobîndirea bunurilor cerute, în general este una dicriminatorie si disproportionalâ ori nu
conteazâ valoarea bunurilor transmise-dobîndite. Astfel sanctiunile prevàzute la acest articol în
general se deosebesc printr-o severitate care contravine însâsi scopului pedepsei penale - eare
nu ar trebui sa cauzeze suferinte si umilinte ci sa corespundâ scopului legitim de a reeeduca si
corecta persoana. Prin urmare art.189 alin.(3) lit.e) Cod Penal vine în contradictie eu articolul 1,
4, 20, 54 din Constitutia Republicii Moldova.

Articolul 1 Constitutia RM
( 1 ) Republica Moldova este un stat suveran çi independent, unitar $i indivizibil.
(2) Forma de guvernâmînt a statului este republica.
(3) Republica Moldova este un stat de drept, démocratie, în care demnitatea omului,

drepturile $i libertâple lui. libéra dezvoltare a personalitàpi umane, dreptatea çi pluralismul politic
reprezintâ valori suprême çi sînt garantate.

Articolul 4
Drepturile ç i libertà^ile omului

(1 ) Dispozipile constituponale privind drepturile §i libertâple omului se interpreteazà çi se
aplicâ în concordanfâ eu Declarafia Universalà a Drepturilor Omului, eu pactele çi eu celelalte
tratate la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacà exista neconcordanfe între pactele çi tratatele privitoare la drepturile fundamentale
ale omului la care Republica Moldova este parte §i legile ei interne, prioritate au reglementârile
internationale.

Articolul 20
Accesul liber la justifie

( 1 ) Orice persoanâ are dreptul la satisfaepe efectivâ din partea instanfelor judecàtoreçti
competente împotriva actelor care violeazà drepturile, libertâple §i interesele sale légitimé.

( 2 ) Nici o lege nu poate îngrâdi accesul la justifie.

Articolul 54
Restrîngerea exercifiului unor drepturi saual unor libertâfi•'V(1 ) In Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile

çi libertâple fundamentale ale omului çi cetâfeanului.
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(2) Exerciçiul drepturilor çi libertàplor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor
prevâzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului international çi sînt
necesare în interesele securitâ^ii nationale, integritâtii teritoriale, bunâstârii economice a tàrii, ordinii
publiée, în scopul prevenirii tulburàrilor în masâ çi infractiunilor, protejàrii drepturilor, libertâtilor çi
demnitàtii altor persoane, împiedicàrii divulgàrii informatiilor confidentiale sau garantârii autoritàtii
çi impartialitàtii justitiei.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-
24.

(4) Restrîngerea trebuie sà fie proportionalà eu situatia care a determinat-o çi nu poate
atinge existera dreptului sau a libertâtii.

Prin urmare calificarea faptelor conform indicelor componentei de infracüune contestate,

adicâ art.189 alin.3 lit.e) Cod Penal îngrâdeste grav principiul dreptului la un procès echitabil cît si o
pedeapsà echitabilâ.

Conform art.20 Constitutia RM, Orice persoanà are dreptul la satisfaepe efectivà din partea
instante]or judecàtoreçti competente împotriva actelor care violeazâ drepturile, libertâtile ç i interesele
sale légitimé, lar accesul liber la justifie reprezintà o parte indinspensabilâ la un procès echitabil î n
cadrul câruia persoana sà beneficieze de toate grantiile prevâzute de lege.

Organele de urmârire penalâ çi instantele judecâtoreçti în cursul procesului sînt obligate sà
activeze în aça mod încît nici o persoanà sa nu fie neîntemeiat bànuitâ, învinuità sau condamnatà çi ca
nici o persoanà sà nu fie supusà în mod arbitrar sau farâ necesitate màsurilor procesuale de
constrîngere ori sà nu fie victim încâlcârii altor drepturi fondamentale.

Codul penal este actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc principale çi
dispozipile generale çi spéciale ale dreptului penal, determinâ faptele ce constituie infraepuni çi
prevede pedepsele ce se aplicâ infractorilor.

Si Codul Penal se aplicâ în conformitate eu prevederile Constitupei Republicii Moldova çi
ale actelor internationale la care Republica Moldova este parte. Iar daeâ existà neconcordante eu
actele internationale privind drepturile fondamentale ale omului, au prioritate çi se aplicâ direct
reglementârile internationale.

Legea penalâ apàrà, împotriva infractiunilor, persoana, drepturile çi libertâtile acesteia.
proprietatea. nrediul înconjurâtor, orînduirea constituponalà, suveranitatea, independefoa çi
integritatea leritorialâ a Republicii Moldova, pacea çi securitatea omenirii, precum çi întreaga ordine
de drept. Legea penalâ are. de asemenea, drept scop prevenirea sâvîrçirii de noi infractiuni.

A

ln desfaçurarea procesului penal nu pot avea putere juridicâ legile çi alte acte normative
care anuleazâ sau limiteazâ drepturile çi libertâtile omului, încalcâ independenta judecàtoreascâ,
principiul contradictorialitâtii, precum çi contravin normelor unanim recunoscute ale dreptului
international, prevederilor tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte.

Astfel la aplicarea màsurilor statale de restabilire a ordinii sociale, la calificarea faptelor
penale si stabilirea pedepselor penale statul este obligat sà respecte principiul legalitâtii, stipulate la
art. 1 aliniatul 3 Constitufia RM si anume reiesind din principiul statului de drept, démocratie, în care
demnitatea omului, drepturile çi libertâtile lui, libéra dezvoltare a personalitâtii umane, dreptatea çi
pluralismul politic reprezintà valori suprême çi sînt garantate.

Comparînd dispozifia art. 189 alin.3) lit.e); art. 187 alin.2) lit.b,c,e,f, si art. 188 alin.2)
lit.b,c,d,e,f - incontestabil se remarcâ disporoporfionalitatea individualizàrii pedepsei prin prisma
pricipiului echitâtii.

Astfel.

Articolul 187 Cod Penal Jaful

( 1 ) Jaful, adicâ sustragerea deschisà a bunurilor altei persoane,

se pedepseçte eu amendà în màrime de la 550 la 850 unitàti conventionale sau eu muncâ
neremuneratà în folosul comunitâtii de la 180 la 240 de ore, sau eu închisoare de la 2 la 5 ani .

(2) Jaful sâvîrçit :
b) de douâ sau mai multe persoane; c) de o persoanà mascatâ, deghizatâ sau travestità; d) prin
pàtrunderea în încàpere, în ait loc pentru depozitare sau în locuintà; e) eu aplicarea violentei
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nepericuloase pentru via|a sau sànàtatea persoanei ori eu ameninfarea aplicârii unei asemenea
violence; f) eu cauzarea de daune în proporpi considerabile
se pedepseçte eu închisoare de la 5 la 7 ani eu (sau farâ) amenda în mârime de la 850 la 1350 unitàp

convenponale.
(21) Jaful bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice sau din zonele eu

potenpal arheologic
se pedepseçte eu închisoare de la 6 la 8 ani eu amenda în mârime de la 1350 la 2350 unitàp
convenponale.

(3) Jaful sâvîrçit: a) în timpul unei calamitàp; b) de un grup criminal organizat sau de o
organizape criminalâ
se pedepseçte eu închisoare de la 7 la 10 ani.

(4) Acpunile prevâzute la alin. ( l )-(3) sàvîrçite în proporpi mari
se pedepsesc eu închisoare de la 8 la 12 ani.

(5) Acpunile prevâzute -la alin. ( l )-(3) sàvî rçite în proporpi deosebit de mari
se pedepsesc eu închisoare de 12 la 15 ani.

?

Articolul 188 Tîlhâria

( 1 ) Tî lhâria, adicâ atacul sàvîrpt asupra unei persoane în scopul sustragerii bunurilor,
însopt de violenfâ periculoasà pentru viafa sau sànàtatea persoanei agresate ori de amenin|area eu
aplicarea unei asemenea violence,
se pedepseçte eu închisoare de la 5 la 8 ani eu (sau farâ) amendà în mârime de la 950 la 1350 unitàp
convenponale.

(2) Tîlhâria sâvîrçitâ:
b) de douâ sau mai multe persoane;
c) de o persoanâ mascatà, deghizatâ sau travestitâ;
d) prin pâtrundere în încàpere, în ait loc pentru depozitare sau în locuinfâ;
e) eu aplicarea armei sau altor obiecte folosite în calitate de armâ;
f) eu cauzarea de daune î n proporpi considerabile
se pedepseçte eu închisoare de la 8 la 10 ani .

(21) Tîlhâria în scopul sustragerii bunurilor de patrimoniu cultural din siturile arheologice
sau din zonele eu potenpal arheologic
se pedepseçte eu închisoare de la 8 la 10 ani eu amendâ în mârime de la 1350 la 2350 unitàp
convenponale.

(3) Tîlhâria sàvî rptà:
a) în timpul unei calamitâp;
b) de un grup criminal organizat sau de o organizape criminalâ;
c) eu vàtàmarea gravà a integritâpi corporale sau a sànâtâpi;
d) eu deosebità cruzime
se pedepseçte eu închisoare de la 10 la 12 ani.

(4) Acpunile prevâzute la alin. ( l )-(3) sàvîrçite în proporpi mari
se pedepsesc eu închisoare de la 11 la 14 ani.

(5) Acpunile prevâzute la alin. ( l )-(3) sâvîrpte î n proporpi deosebit de mari
se pedepsesc eu închisoare de la 12 la 15 ani.

Articolul 189 Çantajul

(1 ) Çantajul, adicâ cererea de a se transmite bunurile proprietarului, posesorului sau
depnâtorului ori dreptul asupra acestora sau de a sàvîrçi alte aepuni eu caracter patrimonial,
ameninpnd eu violenf à persoana, rudele sau apropiapi acesteia, eu râspîndirea unor §tiri defaimâtoare
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despre ele. eu deteriorarea sau eu distrugerea bunurilor proprietarului, posesorului, definàtorului ori
eu ràpirea proprietarului, posesorului, definàtorului, a rudelor sau a apropiafilor acestora,

se pedepseçte eu amenda în màrime de la 750 la 950 unitàfi convenfionale sau eu închisoare de la
3 la 5 ani.

(2) Çantajul sâvîrçit:
b) de doua sau mai multe persoane;
c) eu aplicarea violenfei nepericuloase pentru viafà sau sânâtate;
d) prin ameninfare eu moartea;
e) eu deteriorarea ori distrugerea bunurilor;
f) împotriva donatorilor partidelor politice sau ai concurenfilor electorali.
se pedepseçte eu închisoare de la 5 la 7 ani eu amenda în màrime de la 850 la 1350 unitàfi

convenfionale.
(3) Acfiunile prevàzute laalin.( l ) sau (2):

a) sàvî rçite de un grup criminal organizat sau de o organizafie criminalâ;
b) sàvî rçite eu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de arma;
c) însofite de violenf â periculoasà pentru viaf à sau sânâtate;
d ) sâvî rçite eu deosebilà eruzime;
e) urmate de dobîndirea bunurilor cerute;
f) soldate eu alte urmâri grave,
se pedepsesc eu închisoare de la 7 la 10 ani eu amendâ în màrime de la 1850 la 2350 unitàfi

convenfionale.

/ .

(4) Acfiunile prevàzute la alin.( l ), (2) sau (3), însofite de râpirea proprietarului,
posesorului sau definàtorului, a rudelor sau a apropiafilor acestora,

se pedepseçte eu închisoare de la 10 la 13 ani.
(5) Acfiunile prevàzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) sâvîrçite în proporfii mari

se pedepsesc eu închisoare de la 11 la 13 ani.
(6) Acfiunile prevàzute la alin. ( 1 ), (2), (3) sau (4) sâvîrçite în proporfii deosebit de mari
se pedepsesc eu închisoare de la 13 la 15 ani .

Tinînd cont de cele relatate mai sus reiese câ art.189 alin.(3) lit.e) adicâ cererea de a se
transmite bunurile proprietarului, posesorului sau definàtorului ori dreptul asupra acestora sau de a
sâvîrçi alte acfiuni eu caracter patrimonial , urmate de dobîndirea bunurilor cerute, în spefà - acfiunile
manifestate prin ameninfarea eu distrugerea numerelor de înmatriculare a automobilelor,
soldate eu primirea bunurilor cerute -

prevede o pedeapsâ sub forma de închisoare pe un termen de la 7 la 10 ani si amenda
de la 1500 la 2000 unitâti conventionale.

Cu toate acestea acfiunile similare prevàzute la art.187 alin.2) Cod Penal, Jaful, adicâ
sustragerea deschisâ a bunurilor altei persoane de douà sau mai multe persoane; c) de o persoanâ
mascatà, deghizatâ sau travestitâ; d) prin pâtrunderea în încâpere, în ait loc pentru depozitare sau în
locuinfà; e) cu aplicarea violenfei nepericuloase pentru viafa sau sânâtatea persoanei ori cu
ameninfarea aplicàrii unei asemenea violenfe; f ) cu cauzarea de daune în proporfii considerabile
(actiuni care pot include çi sutragerea deschisâ a numerelor de înmatriculare ),

se pedepseçte cu închisoare de la 5 la 7 ani cu (sau fârâ) amenda în màrime de la 850
la 1350 unitâfi convenfionale.

La fel si în cazul acfiunile prevàzute la art. 188 alin.2) lit.b,c,d,e,f.
Prin urniare prevederile art. 189 alin.3) lit.a.b,c,d,f, nu corespund principiului

individualizàrii ràspunderii penale si pedepsei penale si contravin grav principiului asigurârii
dreptului la un process echitabil.

Cu toate astea una din functiile de bazà a statului de drept într-o societate democraticâ este
de a garanta si asigura prin institutiile sale drepturile fondamentale ale omului. Astfel organele statale
la elaborarea normelor penale cu scopul asigurârii ordinii de drept, atragerii la râspundere a
persoanelor care au încàlcat normele penale si restabilirii ordinii sociale, trebuie sâ aefioneze în asa
mod încît în procesul de elaborare a legilor cît si aplicare a acestora sà nu se admitâ abuzul de drept.
Pentru ca fiecare persoanâ recunoscutâ vinovatâ de comiterea unei infractiuni sâ fie pedepsitâ
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conform gradului de vinovàtie si nici o persoanâ nevinovatà sâ nu fie atrasà la râsundere penalâ sau
condamnatà.

în legaturâ eu faptul câ santajul se considéra infractiune consumatâ din momentul cererii
de a fi transmise bunurile proprietarului sau de a fi sàvîrçite alte acfiuni eu caracter patrimonial,
pomirea cauzei penale conform componentei de infractiune prevâzutà la art.189 alin.1) Cod Penal, -
la un moment dat devine o normâ incerta si neclarâ, ori în scopul descoperirii infractiunii sau
constatarea altor date importante pentru cercetarea cauzei pornite conform art.189 alin. l ) Cod Penal -
sâ fie organizeze transmiterea bunurilor proprietarului contrôlât, astfel câ o aeuzare poate sà ajungâ
de la art.189 alin. l ) la art.189 alin.3) Cod Penal. Ceea ce creeazâ o disproportionalitate între fapte,

consecinte si ràspunderea penalâ a persoanei vinovate. Ori nu conteazâ valoarea bunurilor transmise.
Fiind de fapt o încâlcare a principilui echitâtii si contravine însâsi scopului pedepsei penale.

Este de mentionat si faptul câ din momentul pornirii cauzei penale pe art.189 Cod Penal ,
organui de urmârire penalâ este abilitat eu împuterniciri de a dispune si efectua mâsuri spéciale de
investigatie precum ascultarea convorbirilor telefonice, înregistrarea audio, video conform art.132
CPP a RM, tinîndu-se cont de prevederile art.28 Constituatia Republicii Moldova Via^a intima,

familialà çi privatâ ori „ Statul respectâ çi ocroteçte via{a intimâ, familialâ çi privatâ.,, Si prevederile
art.54 Constitutia RM, (2) Exerci^iul drepturilor çi libertâjilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît
celor prevàzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului international çi
sînt necesare în interesele securitâ^ii nationale, integrità^ii teritoriale, bunàstârii economice a fârii.
ordinii publiée, în scopul prevenirii tulburàrilor în masâ çi infracpunilor, protejàrii drepturilor,
libertà^ilor çi demnitâ^ii altor persoane, împiedicârii divulgârii informaîiilor confidenfiale sau
garantàrii autoritâ^ii çi impartialitàfii justi^iei. (4) Restrîngerea trebuie sâ fie proporponalâ eu situafia
care a determinat-o çi nu poate atinge existera dreptului sau a libertà^ii.Mai mult, analizînd practica sistemelor de drept a spatiului CSI, nici una din aceste tari nu
confine o calificare aparté a actiunilor de primire a bunurilor cerute, prevâzutà în legislatia RM
la art.189 alin.(3) lit.e) care nu fine cont de valoarea bunurilor transmise.
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Republica Armenia art.1 82 santajul;
Federatia Rusâ art.163 santajul;
Republica Belorusia art.208 santajul;
Republica Uzbekistan art.165 santajul;
Republica Azerbaijan art.182 santajul;
Republica Kîrghîstan art.170 santajul ;
Republica Kazahstan art.194 santajul ;
Ucraina art.189 santajul;
Republica Tadjikistan art.250 santajul ;
Turkmeninstan art.232 santajul ;
Georgia art.181 santajul;

Astfel în baza celor invocate, solicit Curtii Constitutionale recunoaçterea
neconstitutionalitàtii: normei de drept incluse în art.189 alin.(3) lit.e) Cod Penal al Republicii
Moldova, care contravine art. 1 . 4, 20, 54 din Constitutia Republicii Moldova.

Declar pe anoure câ informafiile ce figureazâ în prezentul formular de sesizare sunt
exacte.

Satul Varnita r-ul. Anenii Noi
13 aprilie 2019

Pritulenco Andrei
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sat. Varnita
*

13 aprilie 2019

Judecâtoria Anenii Noi (sediul Bender)
/V

In componen(a:
Preçedintele §edin(ei, judecâtor
Grefier
Cu participarea:
Procurorului
Apârâtorului inculpatului, avocatului
Inculpatului

Plesca Aurélia
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Sochirca Olga?

Tapu Oxana
Chiriac Andrei
Pritulenko Andrey

judecând în §edin|â de judecatâ publicà, cauza penalâ de învinuire a lui Pritulenko Andrey
Mihail, în comiterea infracpunilor prevâzute de art. 187 alin. (2) lit. e) si f); art. 189 alin. (1); art.
189 alin. (1); art. 189 alin. (3) lit. e), art. 189 alin. (3) lit. e), art. 189 alin. (1); art. 186 alin. (2) lit. d),
art. 189 alin. (3) lit. e) si art. 189 alin. (1) Cod Penal,

CONSTATA:
A

1. In procedura Judecâtoriei Anenii Noi, sediul Bender, se aflâ spre examinare cauza penalâ
privind învinuirea lui Pritulenko Andrey Mihail, în comiterea infracpunilor prevâzute de art. 187
alin. (2) lit. e) §i f); art. 189 alin. (1); art. 189 alin. (1); art. 189 alin. (3) lit. e), art. 189 alin. (3) lit. e),
art. 189 alin. (1); art. 186 alin. (2) lit. d), art. 189 alin. (3) lit. e) si art. 189 alin. (1) Cod Penal.A

2. In çedinîà de judecatâ, inculpatul Priutlenko Andrey a înaintat cerere prin care a solicitât
ridicarea excep(iei de neconstituponalitate, cu sesizarea Cur^ii Constituaionale pentru
verificarea corespunderii prevederilor art. 189 alin. (3) lit. e) Cod penal, si anume a sintagmei
”urmate de dobândirea bunurilor cerute”, cu prevederile art. 1, art. 4, art. 20 si art. 54 din
Constitupa Republicii Moldova, expunând motivele în sesizare.
3. Apâràtorul inculpatului si inculpatul, în §edin(â de judecatâ, au suspnut cererea çi au
solicitât admiterea acesteia cu remiterea materialelor în adresa Curjii Constituponale, din
motiv câ calificarea faptelor conform art. 189 alin. (3) lit. e) Cod penal, cererea de a transmite
bunurile, urmate de dobândirea bunurilor cerute, în general, este una discriminatorie si
disproportionalâ, ori nu conteazâ valoarea bunurilor transmise-dobândite, astfel sanctiunile
prevâzute la acest articol în general se deosebesc printr-o severitate care contraveni însâsi
scopuluipedepsei penale, care nu ar trebui sa cauzeze suferinte si umilinte, ci sa corespundâ
scopului legitim de a reeduca si corecta persoana, si vine în contradictie cu art. 1, art. 4, art.
20 si art. 54 din Constitutia Republicii Moldova.
4. Acuzatorul de stat Tapu Oxana, în §edin(â de judecatâ, a pledat pentru expedierea sesizàrii
în adresa Curtii Constitutionale.s s

Audiind opiniile participanplor la procès, studiind materialele cauzei penale, verificând
solicitarea privind ridicarea exceppei de neconstituponalitate, instafoa de judecatâ
concluzioneazâ cà cererea urmeazâ a fi admisâ din urmâtoarele considerente.

5.

6. Conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Constituée, dispozipile constituéonale privind
drepturile §i libertàéle omului se interpreteazâ §i se aplicà în concordant cu Declaraéa
Universalâ a Drepturilor Omului, cu pactele §i cu celelalte tratate la care Republica Moldova
este parte.
7. Potrivit art. 7 alin. (2) Cod de procedurâ penalâ, dacâ exista neconcordanfo între
prevederile tratatelor internationale în domeniul drepturilor §i libertâ(ilor fondamentale ale
omului la care Republica Moldova este parte çi prevederile prezentului cod, prioritate au
reglementârile intemaéonale.



8. Conform art. 7 alin. (3) §i (6) Cod de procedurâ penalâ, dacâ, în procesul judecârii cauzei,
installa constata câ norma juridicâ ce urmeazâ a fi aplicatâ contravine prevederilor
Constitutiei §i este expusâ într-un act juridic carepoate fi supus controlului constitufionalitàfii,
judecarea cauzei se suspendâ, se informeazâ Curtea Supremâ de Justifie care, la rândul sâu,
sesizeazâ Curtea Constitufionalâ.
9. Hotârârile Curfii Constitufionale privind interpretarea Constitufiei sau privind
neconstitufionalitatea unor prevederi legale sunt obligatorii pentru organele de urmàrire
penalâ, instanfele de judecatâ §i pentru persoanele participante la procesul penal.
10. Potrivit pet. 82 din Hotârârea Curfii Constitufionale nr. 2 din 09.02.2016, judecàtorul
|ordinar nu se va pronunfa asupra temeiniciei sesizârii sau asupra conformitàfii eu Constitufia

a normelor contestate, ci se va limita exclusiv la verificarea întrunirii urmâtoarelor condifii:
(1) obiectul excepfiei intrâ în categoria actelor cuprinse ia articolul 135 alin. (1) lit. a) din
Constituée; (2) excepfia este ridicatâ de càtre una din pârfi sau reprezentantul acesteia, sau
indicâ câ este ridicatâ de càtre instanfâ de judecatâ din oficiu; (3) prevederile contestate
urmeazâ a fi aplicate la solufionarea cauzei; (4) nu existâ o hotârâre anterioarâ a Curfii având
ca obiect prevederile contestate.
11. Conform pet. 83 din Hotârârea Curfii Constitufionale nr. 2 din 09.02.2016, verificarea
constitufionalitàfii normelor - contestate constituie competenfa exclusivâ a Curfii
Constitufionale.
12. Astfel, judecàtorii ordinari nu sunt în drept sà refuze pàrfilor sesizarea Curfii

* Constitufionale, decât doar în condifiile menfionate la paragraful 82, care la rândul sâu
prevede câ judecàtorul ordinar nu se va pronunfa asupra temeiniciei sesizârii sau asupra
conformitàfii eu Constitufia a normelor contestate, ci se va limita exclusiv la verificarea
întrunirii urmâtoarelor condifii §i anume, dacâ obiectul excepfiei intrâ în categoria actelor
cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituée; excepfia este ridicatâ de càtre una din
pârfi sau reprezentantul acesteia, sau indicâ câ este ridicatâ de càtre instanfa de judecatâ din
oficiu; prevederile contestate urmeazâ a fi aplicate la solufionarea cauzei; nu exista o hotârâre
anterioarâ a Curfii având ca obiect prevederile contestate.
13. Potrivit pet. 107 din Hotârârea Curtii Constituéonale nr. 2 din 09.02.2016, în temeiul
art. 135 alin. (1) lit. a) §i g), sesizarea privind controlul constitufionalitàfii unor norme ce
urmeazâ a fi aplicate la solufionarea unei cauze se prezintâ direct Curfii Constitufionale, de
càtre judecâtorii/completele de judecatâ din cadrul Curfii Suprême de Justifie, Curfilor de apel
§i - judecàtoriilor, pe rolul càrora se aflâ cauza. O astfel de interpretare asigurâ principiul
constitufional al independenfei tuturor judecâtorilor §i solufionarea cauzelor §i supremafia
Constitufiei în procesul de apârare a drepturilor §i libertàfilor fundamentale.
14. Verificând dacâ obiectul excepfiei de neconstitufionalitate intrâ în categoria actelor
cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituée, dacâ excepfia este ridicatâ de càtre
una din pârfi sau reprezentantul acesteia, sau indicâ câ este ridicatâ de càtre instanfa de
judecatâ din oficiu, dacâ prevederile contestate urmeazâ a fi aplicate la solufionarea cauzei §i
dacâ nu existâ o hotârâre anterioarâ a Çurfii având ca obiect prevederile contestate, se atestâ
câ pânâ în prezent nu existâ o hotârâre a Curfii Constitufionale privind verificarea
constitufionalitâfii prevederilor 189 alin. (3) lit. e) Cod penal, si anume a sintagmei”urmate
de dobândirea bunurilor cerute”, norma ce-1 vizeazâ pe inculpatul Pritulenko Andrey,
obiectul excepfiei intrâ în categoria actelor cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit. a) din
Constitufie, este o normâ a unui act legislativ, iar circumstanfele în spefâ denotâ întrunirea
cerinfei pet. 3 al paragrafului 82 din Hotârârea Curfii Constitufionale nr. 2 din 09.02.2016.
Totodatâ, se refine câ sesizarea înaintatâ inculpatul Pritulenko Andrey si apârâtorul acestuia
întruneçte cerinfele legale, astfel câ prevederile contestate urmeazâ a fi aplicate la examinarea
cauzei penale.
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Prin urmare, cererea privind ridicarea exceppei de neconstituponalitate §i verificarea
constituponalitàpi prevederilor art. 189 alin. (3) lit. e) Cod penal, urmeazâ a fi admisâ.
15. în conformitate eu prevederile art. 7 alin. (3) çi (6), 342 Cod de procedurâ penalà,
Hotârârea Curpi Constituponale nr. 2 din 09.02.2016, instanta de judecatâ

D I S P U N E:

Se admite cererea privind ridicarea exceppei de neconstituponalitate înaintatà de
inculpatul Pritulenko Andrey, privind sesizarea Curpi Constituponale despre verificarea
constituponalitàpi prevederilor prevederilor art. 189 alin. (3) lit. e) Cod penal, si anume
sintagma"urmate de dobândirea bunurilor ceruté”,sub aspectul corespunderii eu prevederile
art. 1, art. 4, art. 20 si art. 54 din Constitua Republicii Moldova.

Se sesizeazâ Curtea Constituponalà eu privire la realizarea controlului
constituponalitàpi prevederilor art. 189 alin. (3) lit. e) Cod penal, si anume sintagma"urmate
de dobândirea bunurilor ceruté", sub aspectul corespunderii eu prevederile art. 1, art. 4, art.
20 si art. 54 din Constitupa Republicii Moldova.

Se expediazâ sesizarea inculpatului Peitulenco Andrey privind excepta de
neconstituponalitate, prezenta încheiere si copia rechizitoriului în adresa Curpi
Constituaionale a Republicii Moldova, în temeiul art. 135 alin. (1) lit. b) din Constitupa R.
Moldova.

Se suspendà procesul penal pe cauza penalà de învinuire a lui Pritulenko Andrey, în
sâvârsirea infracpunii prevâzutà de art. 187 alin. (2) lit. e) si f); art. 189 alin. (1); art. 189 alin. (1);
art. 189 alin. (3) lit. e), art. 189 alin. (3) lit. e), art. 189 alin. (1); art. 186 alin. (2) lit. d), art. 189 alin.
(3) lit. e) si art. 189 alin. (1) Cod Penal, pânà la adoptarea solupei de càtre Curtea Constituponalâ.

Incheierea nu este susceptibilâ câilor de atac.

Presedintele sedintei,
Judecâtorul
Copia corespunde originalului.
Judecâtorul

Plesca Aurélia
*/semnàtura/

Plesca Aurélia»




