
C U R T E A     D E    A P E L   B Ă L Ţ I

Dosarul nr.1a-139/2021      Prima instanţă : Judecătoria Bălți sediul Central
                              Judecători :      A.Guțu,   M.Cojocaru, S.Bubuioc 
                                                                                        

D  E  C  I  Z  I  E
în numele Legii

 06 iulie 2021                       
mun.Bălţi

       Colegiul penal al Curţii de Apel Bălţi,
       În componenţa :
Preşedintele şedinţei de judecată, judecătorul                 Gheorghe Scutelnic
Judecătorii                                                 Oleg Moraru, Viorel Pușcaș
Grefiera                                                                             Mihaela Ciugureanu 
       Cu participarea :
Procurorului                                                                            Liliana Pasat         
Avocaților                                            Ion Cerga, Igor Dorfman și Ceachir Anatolie
                                                                          
       a judecat în şedinţă de judecată publică  în ordine de  apel, apelurile 
avocatului Ion Cerga în interesele reprezentantului, succesorului părții vătămate  
Galina Botnari, avocatului Aliona Rusnac în interesele inculpatului  Tataru 
Vitalie, avocatului Igor Dorfman în interesele inculpatului  Tataru Vitalie și 
avocatului Anatolie Ceachir  în interesele inculpatului  Tataru Vitalie,  
declarate împotriva sentinţei Judecătoriei Bălți sediul Central  din 23.12.2020,  în 
privinţa lui:

                                                             Tataru Vitalie *****, născut 
la *****, originar *****, dom.*****, moldovean, cetățean al R.Moldova, 
căsătorit, la întreținere un copil minor, studii superioare juridice, supus serviciului 
militar, angajat în cîmpul muncii, ofițer superior Management Operațional al IGC 
al Unității Militare 1003 din mun.Bălți, anterior nejudecat,

       de comiterea infracţiunii prevăzute de art.145 alin.(2) lit.a) Cod penal,

              Termenul examinării cauzei:
1. Prima instanţă:  26.03.2020 –  23.12.2020; 
2. Instanţa de apel: 18.02.2021 – 06.07.2021. 



       Procedura de citare legal executată.
       După expunerea esenţei cauzei de către judecătorul raportor, ţinînd cont de 
argumentele apelurilor, materialele cauzei, opiniile participanţilor la proces și 
prevederile legale, pentru expunere asupra apelurilor, Colegiul penal, -

A     C O N S T A T A T:

       Prin sentinţa Judecătoriei Bălți sediul Central din 23 decembrie 2020, 
TATARU Vitalie ***** a fost recunoscut vinovat de comiterea infracţiunii 
prevăzute de art.145 alin.(2) lit.a) Cod penal al Republicii Moldova şi în baza 
acestei Legi i sa aplicat pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 17 
(șaptesprezece) ani. 
       În temeiul alin.(4) art.72 Cod penal al RM, pedeapsa închisorii stabilită 
conform prezentei sentinţe de către TATARU Vitalie ***** sa dispus a fi 
executată în penitenciar de tip închis. 
        Termenul executării pedepsei sa dispus  a fi calculat din data pronunțării 
sentinței, 23 decembrie 2020, cu includerea în termenul pedepsei a perioadei 
arestării preventive de la 13.01.2020 pînă la data de 23.12.2020. 
       Măsura preventivă – arestarea preventivă, aplicată în privința inculpatului 
TATARU Vitalie *****, sa menținut pînă la rămînerea definitivă a sentinței.
       Sa admis solicitarea acuzatorului de stat cu privire la încasarea cheltuielilor de 
judecată din contul inculpatului. 
       Cheltuielile de judecată suportate la întocmirea Raportului de expertiză 
judiciară nr.202010C038 din 01.02.2020, Raportului de expertiză judiciară 
nr.201910P0025 din 15.01.2020, Raportului de expertiză judiciară nr.32/12/2-R-62 
din 29.01.2020, Raportului de expertiză judiciară nr.34/12/2-R-63 din 23.01.2020, 
Raportului de expertiză judiciară nr.34/12/2-R-64 din 24.01.2020, Raportului de 
expertiză judiciară nr.34/12/2-R-70 din 11.02.2020, Raportului de expertiză 
judiciară nr.202037A0071 din 08.04.2020 - în sumă totală de 15 014 lei, sa încasat 
de la TATARU Vitalie ***** în contul statului. 
       Acțiunea civilă înaintată de către succesorul victimei BOTNARI Galina și 
avocații reprezentanți sa admis parțial și sa încasat de la TATARU Vitalie în contul 
lui BOTNARI Galina prejudiciului material în sumă de 37 732 (treizeci și șapte 
mii șapte sute treizeci și doi) lei și prejudiciul moral în sumă de 400 000 (patru sute 
mii) lei. 
       Corpurile delicte - un disc ce conține înregistrării video sa dispus de a fi lăsat 
în continuare anexat la cauza penală; - hainele lui Botnari S.N. sa dispus de a fi 
restituite succesorului victimei, Botnari Galina. Chitanța nr.0947 din 18.02.2020, la 
intrarea sentinței în vigoare; - pistol de model BAIKAL seria XPM 049601, două 
tuburi de cărtușe cu ,,Tulammo” 9mm ”Makarov” și un glonte cu dimensiunea de 



160x125 mm, Chitanța nr.030531 din 21.02.2020, sa dispus de a fi confiscate în 
interesul statului, la intrarea sentinței în vigoare;- - permisul de port armă pe 
numele lui Tataru Vitalie sa dispus de a fi expediat în adresa organului emitent IP 
Bălți situat str.Ștefan cel Mare 50 mun.Bălți, la intrarea sentinței în vigoare. 
       Tot la 23.12.2020, judecătorul Andrei Guțu a înaintat opinie separate, în 
care a considerat că fapta săvîrșită de Tataru Vitalie urma a fi calificată în baza 
art.145 alin.(1) Cod penal – omorul unei personae și pedeapsa penală urma a fi 
stabilită în limitele sancțiunii normei vizate.
       Inculpatul Tataru Vitalie ***** a fost condamnat pentru faptul: la 13 
ianuarie 2020 aproximativ între orele 22.00-23.00, Tataru Vitalie aflînduse la 
domiciliul său, amplasat în*****, a fost telefonat de către sora sa, Chiriac Ala, 
domiciliată în *****, care i-a comunicat că fiul ei minor, pe nume ********** a 
mers cu prietenii săi, *****, *****, *****, *****, ***** și *****, la fel minori, 
cu uratul în satul Elizaveta, unde și a fost bătut, de careva tineri și l-a rugat să se 
deplaseze, la el, pentru clarificarea situației create. 
       Tataru Vitalie, imediat ce a fost apelat de sora sa, **********, fiind informat 
că nepotul său **********, a fost bătut de careva persoane, în satul Elizaveta, în 
timp ce era cu uratul, conștientizînd și înțelegînd faptul, că acele persoane, sunt din 
sat, și poate să le identifice, acționînd cu intenție directă, și anume de a lipsi ilicit şi 
intenţionat de viaţă o persoană, deținînd legal o armă de model Baikal 442, tipul-
pistol cu glonț, în baza permisului de port armă cu seria B *****eliberat la data 
31.10.2018, a luat arma în cauză pentru realizarea intenției sale și împreună cu 
soția sa, *****, a urcat în automobilul de model, BMW X5 cu numerele de 
înmatriculare *****, care aparține cu drept de proprietate privată tatălui său, 
********** și s-a îndreptat în centrul satului Elizaveta. 
       Tataru Vitalie, ajungînd la locul unde îl aștepta, nepotul său **********, și 
anume pe drumul central a satului Elizaveta, a coborît din automobil și s-a apropiat 
de ********** și de ceilalți minori, *****, *****, *****, *****, ***** și *****, 
pentru a discuta despre cele întîmplate și anume despre băieții, care l-au bătut pe 
nepotul lui. 
       După ce au discutat, Tataru Vitalie l-a luat pe **********în automobilul său 
și s-a deplasat în direcția, ieșirii din sat, pentru a găsi pe agresori. În scurt timp a 
revenit, și a oprit automobilul pe strada centrală a satului Elizaveta, între timp la 
fața locului au venit și părinții lui **********, **********și **********. 
       În scopul realizării intenției sale criminale, Tataru Vitalie dintre minorii care 
au fost cu uratul cu nepotul său **********, *****, *****, *****, *****, ***** 
și ***** la identificat pe ultimul, și anume pe *****, ca fiind fratele unuia dintre 
băieții care l-au bătut pe **********. Tataru Vitalie s-a apropiat de el, și l-a impus 
pe minorul *****, să-l telefoneze pe fratele său, ***** și să-l cheme, la locul unde 
ei se aflau, str.Ștefan cel Mare, din satul Elizaveta, pentru clarificarea 



circumstanțelor în care a avut conflictul între tineri și pentru realizarea intenției lui 
criminale. 
       ***** la telefonat pe fratele său, ***** și i-a comunicat, să vină urgent, în 
centrul satului Elizaveta, deoarece a fost stopat de Tataru Vitalie și **********, și 
nu v-a fi eliberat, pînă la sosirea lui. 
       În scurt timp, fiind deja aproximativ ora 23.20, de Tataru Vitalie s-a apropiat și 
*****, tînărul indicat de, minorul **********, ca fiind persoana care l-a agresat 
ceva timp în urmă. Tataru Vitalie și cumnatul său, **********, l-au înconjurat pe 
*****, pentru clarificarea situației, aplicîndui și lovituri cu pumnii. 
       Între timp minorul *****, văzînd ce se petrece cu fratele său, la telefonat pe 
verișorul lui ***** și i-a comunicat că Tataru Vitalie și **********, îl bat pe 
fratele lui *****. 
       În scurt timp, spre ei au ieșit din întuneric și au fugit patru tineri, care sunt și 
verișorii lui ***** și anume ***** *****, *****, ***** și *****. 
       Faptul dat, l-a nemulțumit pe Tataru Vitalie, care a făcut cîțiva pași înainte, în 
direcția lor, strigînd, ,,stați,, la ce tinerii s-au oprit în loc, dar Tataru Vitalie, 
continuîndu-și intenția sa criminală, dîndu-și seama de caracterul prejudiciabil al 
acțiunilor sale și dorind survenirea urmărilor lor, intenționat, în mod conștient, cu 
premeditare, folosind un mijloc apt de a produce moartea persoanei, luînd din timp 
cu sine o armă, pe care o ținea în buzunarul drept de la pantalonii sport, pe care-i 
purta, a luat arma de model Baikal 442 în mînă din buzunarul nominalizat, și a 
îndreptat-o direct spre Botnari Simion *****, care se afla la o distanță de 
aproximativ 1,5 - 4 metri, față de el, acţiune intenţionată îndreptată nemijlocit spre 
lipsirea ilicită şi intenţionată de viaţă a unei persoane și ca urmare a faptelor sale 
intenționate, a țintit arma în regiunea vitală a corpului uman și anume în regiunea 
cutiei toracice, avînd o buna instruire, experiență, cunoștințe profesionale și 
aptitudini de a folosi arma, deoarece deține funcția de ofițer superior Management 
operational a Inspectoratului General de Carabineri al Unității Militare 1003 din 
mun.Bălți, a încărcat arma și a efectuat o împușcătură în direcția ultimului, și 
anume în regiunea toracelui, în rezultat la ce Botnari Simion ***** s-a prăbușit la 
pămînt, sîngerînd, și în scurt timp a decedat. 
       Conform raportului de expertiză judiciară nr.202010C038 din 01.02.2020 s-a 
constatat că moartea lui Botnari Semion ***** a survenit în rezultatul unui șoc 
hemoragic în combinație cu asfixie mecanică prin aspirare de sînge, ce s-a 
dezvoltat ca rezultat al plăgii penetrante a hemitoracelui drept cu lezarea coastei 3 
pe dreapta, pulmonului drept, vertebrei 5 toracale, cu hemoragie intrapleurală și 
aspirație parțială de sînge. Acest fapt se confirmă prin depistarea în cavitatea 
pleurală dreaptă a unei cantități de 900-1000 ml de singe și prin prezența sîngelui 
aspirat în căile respiratorii și imbibiția (aspirare) în țesutul pulmonar. Astfel, 
reeșind din cele expuse mai sus, plaga penetrantă a hemitoracelui drept și 



complexul lezional ce o însoțește se califică la vătămări corporale GRAVE, 
periculoase pentru viață avînd legătură cauzală directă cu decesul victimei. 
Prezența unei singure plăgi pe partea lateral-dreaptă a cutiei toracice sub formă de 
orificiu (minus țesut) ce se prelungește într-un canal de plagă ce trece prin 
mușchiul pectoral drept, coasta 3 pe dreapta cu penetrare în cavitatea pleurală pe 
dreapta, cu lezarea pulmonului drept, vertebra 5 toracală și care se termină orb în 
mușchii spatelui pe stînga, unde a fost găsit un obiect din metal – glonte, permite 
de a ajunge la concluzia că plaga este produsă printr-o (una singură) împușcătură 
din armă de foc încărcată cu glonte, corespunzător circumstanțelor descriese în 
ordonanță. În proba de singe de la cadavrul Botnari Simion s-a depistat alcool etilic 
în concentrație de 0,81 promile ceea ce corespunde unei stări de alcoolemie de 
grad ușor.
       Prin acţiunile sale intenţionate Tataru Vitalie *****, a săvîrşit infracţiunea 
prevăzută de art.145 alin.(2) lit.a) din Codul penal, după semnele calificative: 
“omor a unei persoane, săvîrșit cu premeditare”.
       Legalitatea şi temeinicia sentinţei de condamnare  a fost contestată cu apel în 
termenul şi ordinea prevăzută de art.401-402 Cod de procedură penală la data de 
28.12.2020 de către avocatul Ion Cerga în interesele reprezentantului, 
succesorului părții vătămate  Galina Botnari, care solicită admiterea apelului, 
casarea sentinței din 23.12.2020 și modificarea sancțiunii, stabilindu-i pedeapsa de 
închisoare sub formă de detențiunea pe viață, iar în rest sentința să fie menținută.
       În apel avocatul a indicat, că cu sentința nu este de acord, deoarece instanța a 
manifestat o blîndețe nefondată față de inculpatul Tataru Vitalie, fapt ce a viciat 
soluția în partea pedepsei.
       Menționează, că în cadrul cercetării judecătorești din partea inculpatului s-a 
manifestat o ignorare totală a durerilor sufletești ale părinților victimei, nu și-a 
cerut scuze, nu a demonstrat căința sinceră, a ales un comportament prin care a 
pretins la vinovăția rudelor victimei în cele întîmplate și nu a încercat să acopere 
cheltuielile suportate de către părinți la înmormîntarea victimei.
       Apărarea a declarat, că argumentele de fapt și de drept urma să fie prezentate 
după recepționarea sentinței motivate, ceia ce nu a fost făcut.
       Legalitatea şi temeinicia sentinţei de condamnare  a fost contestată cu apel în 
termenul şi ordinea prevăzută de art.401-402 Cod de procedură penală la 
31.12.2020 și 08.02.2021 de către avocatul Aliona Rusnac în interesele 
inculpatului  Tataru Vitalie, care solicită admiterea apelului, casarea sentinței din 
23.12.2020, cu rejudecarea cauzei potrivit modului stabilit pentru prima instanță, 
prin care acțiunile inculpatului Tataru Vitalie să fie  recalificate la art.149 Cod 
penal.  
       În apel avocatul a indicat, că  consideră sentința menționată neîntemeiată, 
nefondată și necesită a fi casată. 



      Consideră, că instanța de judecată nu a luat în considerare motivele invocate de 
apărare, mai mult ca atît, le-a respins ca nefondate apreciindu-le critic. 
       Nu a apreciat just probele pe cauză care sunt suficiente, directe, utile, care în 
ansamblu coroborează între ele şi care confirmă că inculpatul Tataru Vitalie nu a 
săvîrşit infracţiunea ce i se impută, ci dimpotrivă sunt elementele constitutive ale 
infracţiunii prevăzute de art.149 Cod penal.
       E necesar de a reţine, că în temeiul art.101 alin.(3) Cod procedură penală, care 
stipulează că nici o probă nu are valoare dinainte stabilită pentru organul de 
urmărire penală sau instanţa de judecată, în opinia apărării instanţa de fond nu a 
ţinut cont întocmai de prevederile descrise. 
       Motivarea soluţiei precum că probele administrate în cumul cu alte documente 
ale cauzei penale, care coroborează cu declaraţiile inculpatului, a declaraţiilor 
succesorului părţii vătămate, a martorilor formează un ansamblu probator ce pe 
deplin confirmă vinovăţia inculpatului, nu corespunde materialelor cauzei.
       Analizînd probele acuzării şi ale apărării administrate în dosar şi cercetate în 
condiţiile legii, în prima instanţă, cum ar fi: declaraţiile inculpatului, a părţii 
vătămte, a martorilor acuzării şi materialele cauzei, se constată că totalitatea 
acestor probe confirmă lipsa vinovăţiei a lui Tataru Vitalie pe art.145 alin.(2) li.a) 
Cod penal.   
       Menționează, că instanţa de fond nu s-a expus asupra tutuor motivelor 
invocate de partea apărării, şi anume, în sensul că martorii acuzării dau declaraţii 
ce diferă unele de altele şi chiar diferă şi de declaraţiile date la urmărirea penală.
       Astfel, indică, că suprapunînd declaraţiile date de martorii învinuirii şi cele 
date de martorii apărării se observă că martorii acuzării duc instanţa în eroare, 
referitor la faptul maltratării mai întîi a minorului **********, ulterior că a fost 
maltratat **********, maltratarea lui ***** şi **********. Apărarea are o 
senzaţie, că toţi stăteau liniştiţi, iar inculpatul din senin a început a împuşca, care 
spun de două ori, alţii de trei ori. Pe de o parte spun, că erau într-o companie, se 
întorceau împreună de la sărbătoare, dar se aud lucruri diferite, un martor aude 
două împuşcături, altul trei.
       La faptul privării de libertate a minorului Botnaru Denis, ţinîndu-1 cu forţa în 
automobilul ce îi aparţinea lui Tataru Vitalie, apar o mulţime de versiuni. La 
urmărirea penală Botari Simion spune, că venind la faţa locului, fratele său ***** 
se afla lîngă automobil, iar deja în instanţa de judecată afirmă cu certitudine că 
fratele său era ţinut cu forţa în auromobil şi fiind lumina aprinsă în automobil a 
văzut că el era între ***** şi **********.
       Indică, că la întrebarea apărării de ce şi-a schimbat declaraţiile în sensul dat şi 
cînd ţinea mai bine minte ce s-a întîmplat, el a răspuns ”declaraţiile date la 
urmărirea penală sunt mai aproape de adevăr, nu ştiu care sunt mai veridice”.



       Astfel, în schimb martorul minor **********afirmă cu certitudine, că 
********** a fost bătut de mai mulţi maturi, cu mîinile şi picioarele peste diferite 
părţi ale corpului, că ***** nu a fost urcat în automobil, el era afară, s-a dat la o 
parte şi s-a dus să sune, ulterior făcîndu-şi concluzie că îl suna pe fratele său 
*****.
       Menţionează, că în acţiunile inculpatului Tataru Vitalie nu sunt elemetele 
constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.145 alin.(2) lit.a) Cod penal, adică 
omor a unei persoane săvîrşit cu premeditare.
       Referitor la prima condiţie de acest gen, pentru a considera omorul ca fiind 
săvîrşit cu premeditare, este necesar să se constate că luarea hotărîrii de a săvîrşi 
omorul a premers (a precedat) cu o anumită perioadă de timp săvîrşirea faptei. 
Durata acestui interval de timp nu este fixă şi nici nu poate fi dinainte stabilită. În 
fiecare caz, instanţa de judecată va constata dacă această condiţie este sau nu 
îndeplinită, ţinînd seama de împrejurările concrete ale cauzei şi, îndeosebi, de 
particularităţile subiective ale făptuitorului, deoarece, în funcţie de aceste 
particularităţi, o persoană poate avea nevoie de un interval mai mare de timp 
pentru a chibzui, pe cînd o altă persoană poate chibzui cu multă eficienţă chiar într- 
un interval de timp mai scurt.
       Cît priveşte cea de-a doua condiţie de realizare a premeditării, aceasta 
presupune, în esenţă, că hotărîrea infracţională este luată după un prealabil examen 
comparativ al motivelor pozitive şi negative, precum şi al rezultatelor ilicite dorite 
şi nedorite de subiect. Premeditarea nu trebuie echivalată cu intenţia premeditată. 
Pentru a exista premeditare nu este suficient ca făptuitorul să fi luat pur şi simplu 
mai dinainte hotărîrea de a omorî. In acest caz, vom avea o intenţie premeditată 
care nu poate conta, de una singură, la calificarea faptei de omor conform art.145 
alin.(2) lit.a) Cod penal. Existenţa agravantei prevăzute de această normă 
presupune prezenţa unui complex de condiţii de realizare a premeditării (enunţate 
mai sus), care privesc atît latura subiectivă, cît şi latura obiectivă a infracţiunii.
       Cu privire la cea de-a treia condiţie de realizare a premeditării, este necesar a 
consemna că pregătirea de infracţiune este o etapă indispensabilă a activităţii 
infracţionale, în ipoteza infracţiunii prevăzute la art.145 alin.(2) lit.a) Cod penal al 
RM. Premeditarea nu poate exista, dacă decizia infracţională nu se exteriorizează 
prin acte pregătitoare, de natură nu doar psihică, dar şi materială, obiectivizată. 
Premeditarea nu poate fi reţinută, dacă făptuitorul a dispus de un timp suficient, dar 
nu a întreprins nici un act de pregătire a omorului.
       Declară, că în şedinţa judiciară inculpatul Tataru Vitalie nu a recunoscut vina 
şi a declarat că nu avut intenţia de a omorî partea vătămată.
       Apărarea face referire la Hotărîrea Plenului CSJ nr.11 din 24.12.2012 ,„Cu 
privire la practica judiciară în cauzele penale referitoare la infracţiunile săvîrşite 
prin omor (art.145-148 CP al RM)” instanţa de judecată, soluţionînd chestiunea de 



vinovăţie în cazul infracţiunilor săvîrşite prin omor, urmează să rezulte din 
cumulul tuturor circumstanţelor infracţiunii săvîrşite, să ţină cont, în special, de 
anturajul, modul de săvîrşire a infracţiunii, arma utilizată, numărul, caracterul şi 
localizarea rănilor şi a altor leziuni corporale, comportarea anterioară a 
făptuitorului şi a victimei, relaţiile dintre ei etc.
       Atrage atenția, că s-a stabilit cu certitudine că inculpatul nu cunoaştea partea 
vătămată şi însăşi succesorul părţii vătămate a confirmat că inculpatul nu se 
cunoştea cu feciorul său Botnari Simion. El era militar la momentul incidentului 
dat, el îşi dădea bine seama că nu poţi pur şi simplu să împuşti într-un om. El pur şi 
simplu nu a putut să prevadă, că cineva va încerca să îl lovească peste mînă şi să 
survină consecinţele care au survenit pînă la urmă.
       De asemenea s-a stabilit, că inculpatul nu a luat arma cu sine de acasă pentru a 
soluţiona conflictul. Inculpatul Tataru Vitalie în seara cu pricina, adică la 
13.01.2020, era îmbrăcat în pantaloni sportive, deci nicidecum nu putea purta arma 
în buzunarul pantalonilor daţi. Se confirmă cele declarate de inculpat, că a luat 
arma din automobilul său, găsind-o sub bancheta şoferului cînd căuta gazul 
lacrimogen pentru a aplica să îşi apere familia de persoanele ce i-au atacat.
       Potrivit art.113 Cod penal, calificarea oficială a infracţiunii se efectuează la 
toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea 
penală şi de către judecători, iar noţiunea de calificare a infracţiunii cuprinde 
determinarea şi constatarea juridică a corespondenţei exacte între semnele faptei 
prejudiciabile săvîrşite şi semnele componenţei infracţiunii, prevăzute de norma 
penală.
       Potrivit Hotărîrii Plenului CSJ nr.11 din 24.12.2012, se atenţionează instanţele 
judecătoreşti asupra importanţei deosebite a aplicării corecte şi uniforme a 
legislaţiei în vigoare despre răspunderea pentru infracţiunile săvîrşite prin omor. 
Întrucît, chestiunea despre vinovăţia inculpatului se soluţionează numai după 
examinarea judiciară, efectuată în modul cuvenit, este necesar de a spori rolul şi 
importanţa acestei etape a procedurii penale în cauzele ce ţin de această categorie. 
Sentinţa poate fi bazată doar pe probe care au fost cercetate direct, multilateral,   
complet şi obiectiv în cadrul şedinţei de judecată. Instanţele judecătoreşti trebuie să 
cerceteze minuţios toate circumstanţele infracţiunilor săvîrşite prin omor. 
Concluziile instanţei judecătoreşti cu privire la vinovăţia sau nevinovăţia 
inculpatului, încadrarea infracţiunii săvîrşite şi aplicarea pedepsei urmează să fie 
motivate în sentinţă, indicîndu-se probele cercetate.
       Apărarea este de părerea, că analizând cumulul de probe prezentate, obiectiv şi 
la justa valoare, ţinînd cont de poziţia inculpatului, a succesorului părţii vătămate 
cît şi a martorilor în proces, Tataru Vitalie, prin acţiunile sale a săvîrşit infracţiune 
prevăzută de art.149 Cod penal.



       Astfel, invocă, că inculpatul poartă vină pentru lipsirea de viaţă a unui tînăr. 
Lipsirea de viaţă din imprudenţă constituie rezultatul indisciplinei, neatenţiei şi 
lipsei de precauţie a făptuitorului, adică moartea unei persoane în urma unui factor 
uman catalogat ca: atitudine psihică a făptuitorului care se materializează sub 
formă de „subiectul a uitat, a adormit”; lipsă ori insuficienţă de cunoştinţe necesare 
într-o anumită sferă de activitate sau îndrăzneală etc. Neglijenţa persoanei are 
legătura strînsă cu propria ei opinie, cu poziţia socială a acesteia sau cu principiile 
personale de care se conduce etc.. Aşa dar, la îndeplinirea anumitor obligaţiuni, 
persoana reflectează asupra lor în modul şi în forma cunoscute de ea, fiind ocolite 
anumite condiţii. Pe cale de consecinţă, indisciplina, neseriozitatea sau atitudinea 
camuflată (lipsa ori insuficienţa cunoştinţelor necesare într-un anumit domeniu) 
duc la urmări prejudiciabile ce se reflectă asupra sănătăţii altor persoane.
       Prin urmare, deduce că numai prin examinarea conduitei făptuitorului în 
lumina ambelor criterii se poate decide dacă există sau nu vinovăţie sub forma 
culpei din neprevedere. Existenţa vinovăţiei sub forma culpei se evaluează atît în 
raport cu criteriul obiectiv, al posibilităţii oricărui om atent, aflat în aceleaşi 
împrejurări ca şi făptuitorul, de a prevedea rezultatul, cît şi cu criteriul subiectiv al 
posibilităţii făptuitorului de a prevedea rezultatul în raport cu însuşirile, 
capacitatea, experienţa de viaţă şi starea psihofizică a acestuia în momentul 
săvârşirii faptei.
       Arată, că în cazul lipsirii de viaţă din imprudenţă nu este un act de violenţă, ci 
o conduită greşită a făptuitorului într-o situaţie periculoasă, susceptibilă să 
producă, în anumite împrejurări, consecinţe sub formă de moarte cerebrală a 
victimei. Spre deosebire de infracţiunea de omor intenţionat, lipsirea de viaţă din 
imprudenţă se comite în mod frecvent prin inacţiune, atunci cînd făptuitorul omite 
să facă ceea ce este obligat potrivit legii, altor reglementări sau împrejurărilor, 
pentru a nu cauza moartea unei persoane (încălcînd conduita prescrisă de legea 
penală de a nu lipsi de viaţă).
       Cu referire la speţa dată, s-a stabilit că inculpatul Tataru Vitalie l-a împuşcat 
din întîmplare pe partea vătămată, deoarece a fost lovit peste mînă de către Botnaru 
Simion după cum afirmă martorii apărării.
       În susţinerea celor invocate de inculpatul Tataru Vitalie, vine şi raportul de 
expertiză judiciară nr.34/12/2-R-70 din 11.02.2020 în care se concluzionează, că 
împuşcătura a fost efectuată din stînga spre dreapta sub un unghi aproximativ de 
50-55 grade după vizorul din faţă şi din jos în sus sub un unghi de aproximativ 12-
17 grade, poziţia victimei faţă de aceea a trăgătorului-cu partea dreaptă, lateral- 
faţă, distanţa de la care s-a tras a fost de aproximativ 1,5-4,0 m. deci, împuşcătura a 
avut loc din motiv, că el a fost lovit peste mînă şi cînd mîina involuntar a început 
să se ridice înapoi muşchii degetului s-au contractat şi involuntar s-a produs 
împuşcătura.



       Potrivit Hotărîrii sus enunţate, pentru a verifica temeinicia afirmaţiilor 
făptuitorului că a lipsit de viaţă persoana din neglijenţă, că a acţionat fără intenţie, 
aceste afirmaţii trebuie confruntate cu datele ce caracterizează: acţiunea 
(inacţiunea) în momentul infracţiunii; ambianţa în care a fost săvîrşită infracţiunea; 
relaţiile făptuitorului cu victima; conduita făptuitorului după lipsirea victimei de 
viaţă etc.
       Consideră, că era binevenit să fie admisă cererea apărării privind audierea în 
calitate de specialist, expertul ce a efectuat expertiză judiciară nr.34/12/2-R-70 din 
11.02.2020, deoarece numai el a putut să explice faptul cum a avut loc 
împuşcătura, însă instanţa nu a dorit să admită cererea, ci mai repede să examineze 
cauza numai în baza probelor prezentate de acuzare.
       Totodată consideră, că ilegal, contrar normelor de drept procesual a fost 
schimbat completul de judecată pentru o şedinţă de judecată, cît judecătorul 
A.Guţu a fost pe foaie de boală, suferind de covid.
       Potrivit art.31 alin.(1) Cod de procedură penală, completul de judecată format 
în condiţiile art.30 trebuie să rămînă acelaşi în tot cursul judecării cauzei, cu 
excepţia prevăzută în alin.(3). Dacă aceasta nu este posibil, completul poate fi 
schimbat pînă la începerea cercetării judecătoreşti.
       Conform alin.(3) aceluiași articol, în cazul în care cauza se judecă în fond de 
un complet format din 3 judecători şi unul din aceştia nu poate participa în 
continuare la judecarea cauzei din motiv de boală îndelungată, deces sau din 
motivul eliberării din funcţie în condiţiile legii, acest judecător este înlocuit de un 
alt judecător şi cauza se judecă în continuare. Ceea ce nu a fost în cazul dat, 
deoarece judecătorul Andrei Guţu a fost pe foaie de boală două săptămîni, deci 
nicidecum nu a fost o perioadă îndelungată de boală.
       Atenționează, că cînd a fost schimbat completul de judecată deja erau la etapa 
cercetării judecătoreşti, iar potrivit art.31 alin.(2) Cod de procedură penală, după 
începerea cercetării judecătoreşti, orice schimbare intervenită în completul de 
judecată impune reluarea de la început a cercetării judecătoreşti.
       Legalitatea şi temeinicia sentinţei de condamnare  a fost contestată cu apel în 
termenul şi ordinea prevăzută de art.401-402 Cod de procedură penală la 
05.01.2021 de către avocatul Igor Dorfman în interesele inculpatului  Tataru 
Vitalie, care solicită admiterea apelului, casarea sentinței din 23.12.2020, cu 
rejudecarea cauzei potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care Tataru 
Vitalie să fie achitat pe art.145 alin.(2) lit.a) Cod penal, iar acțiunile inculpatului 
Tataru Vitalie să fie  recalificate la art.149 Cod penal.  
       În apel avocatul a indicat, că cu sentința nu este de acord, deoarece este ilegală,  
și neîntemeiată, urmînd a fi casată.



       Indică faptul, că inculpatul Tataru Vitalie a pledat nevinovat, în partea ce se 
referă la acuzarea de comiterea unui omor premeditat, poziție care o menține pînă 
în prezent. 
       A declarat, că inculpatul nu a urmărit scopul comiteri cărorva acțiuni ilegale în 
timp ce s-a deplasat în centrul satului Elizaveta la data de 13.01.2020.
       Consideră, că acuzarea neîntemeiat şi ilegal, în lipsa cărorva probe, a încadrat 
acţiunile lui Tataru Vitalie în baza lit.a) alin.(2) art.145 Cod penal, iar instanţa de 
fond ilegal l-a recunoscut pe acesta vinovat de comiterea infracţiunii menționate si 
condamnat.
       Reieşind din probele administrate în instanţa de judecată, în situaţia ce a avut 
loc, Tataru Vitalie nu a acţionat intenţionat, nu a urmărit scopul lipsirii de viaţă a 
unei persoane, nu a prevăzut survenirea cărorva consecinţe nefaste, deşi în virtutea 
deţinerii unei arme de foc, urma să prevadă survenirea unor astfel de consecinţe.
       Constată, că Botnari Simon a fost lipsit de viaţă prin imprudenţă, ca rezultat a 
împuşcăturii produse din arma de foc deţinută de către Tataru Vitalie, faptă care 
urmează a fi corect încadrată în conformitate cu prevederile alin.(1) art.149 Cod 
penal.  
       Astfel declară, că în condițiile în care a actionat Tataru Vitalie, încercînd să-si 
elibereze mîna în care ţinea un pistol încărcat şi care îi era forţată, ţinută de o altă 
persoană, acesta nu a prevăzut că acţiunea sa va avea ca rezultat producerea unei 
împuşcături involuntare, care se va rezulta cu moartea unei persoane, deşi ar fi 
putut şi trebuia să prevadă acest rezultat. Deci, în acel moment, Tataru Vitalie nu-şi 
dădea seama de caracterul prejudicial al acţiunii sale şi nu prevedea posibilitatea 
survenirii urmărilor prejudiciabile, deşi trebuia şi putea să le prevadă.
       Ulterior, la data de 25.02.2021, avocatul Igor Dorfman a declarat apel 
motivat, indicînd argumentele detailate împotriva sentinței instanței de fond.
       Astfel, invocă că instanţa de fond unilateral a apreciat probele administrate la 
prezenta cauză penală în cadrul cercetării judecătoreşti, or, în genere a ignorat 
probele apărării, axîndu-se doar pe expunerea textului declaraţiilor făcute de către 
martorii audiaţi, fără a aprecia cumva declaraţiile acestora.
       Menționează faptul, că în cadrul dezbaterilor judiciare apărarea a supus 
aprecierii probele administrate în prezentul proces penal, motivîndu-şi soluţia 
propusă de recalificare a acţiunilor inculpatului Tataru Vitalie, care însă, a fost 
ignorată de instanţa de fond.
       Apărarea face referire la procesul penal în privinţa lui Tataru Vitalie, de la 
început, vrea să menţioneze, că organul de urmărire penală a dispus de toată 
informaţia preliminară necesară, pentru a cerceta cazul sub toate aspectele, obiectiv 
şi complet, ca părţile în proces, ulterior să nu aibă careva dubii în partea respectării 
acestui principiu, fiind totodată asigurat respectarea tuturor drepturilor procesuale 
ale părţilor în proces.



       A constatat, că organul de urmărire penală iarăşi s-a axat doar pe poziţia 
acumulării probatorului care în viziunea lui ar permite acuzarea inculpatului anume 
de omor cu premeditate, fiindcă aşa o cerea opinia publică, iar verificarea altor 
împrejurări a lăsat-o pe seama inculpatului şi apărării, fapt care încalcă principiul 
prezumţiei nevinovăţiei.
       Cu regret constată, că desfăşurarea acestui proces penal şi tendinţa finisării 
examinării acestuia la etapa prezentării probelor de către partea apărării, a fost 
dictată nu de voinţa părţilor de a stabili adevărul şi alte împrejurări ce au o 
importanţă deosebită pentru procesul penal, ci de necesitatea stringentă de a finisa 
examinarea cauzei pînă la ziua de 13 ianuarie 2021, adică pînă la expirarea 
termenului de 12 luni de aflare în arest preventiv a inculpatului Tataru Vitalie.
       În susţinerile verbale, a menţionat activitatea organului de urmărire penală în 
partea ce se referă la investigarea altor împrejurări, care au tangenţă cu prezenta 
cauză penală, care au precedat tragedia soldată cu decesul lui Botnari Simion 
*****. Or, cauza penală dată nu poate fi examinată fără ignorarea faptelor comise 
de alte persoane (care au statut de martori în prezentul proces penal), pînă la 
întîmplarea nefastă cu participarea lui Tataru Vitalie.
       Astfel indică, că investigarea faptelor comise faţă de un grup de minori, în 
com.Elizaveta, mun.Bălţi, în seara zilei de 13 ianuarie 2020 de către ***** *****, 
*****, ***** şi *****, a decurs foarte anevoios. Posibil, în anchetarea acestei 
cauzei penale, urmărirea penală la care a fost pornită la 15 ianuarie 2020, organul 
de urmărire penală a întîmpinat anumite dificultăţi, dar care anume nu le sunt 
cunoscute.
       Menţionează, că faptele ce au precedat conflictul cu participarea lui Tataru 
Vitalie, adică maltratarea unui grup de minori de persoanele menţionate mai sus, 
nu a fost adus la cunoştinţa opiniei publice, fiind ignorat, ca neavînd importanţă şi 
legătură cu cele ce s-au întîmplat ceva mai tîrziu şi soldat cu decesul lui Botnari 
Simion *****.
       Astfel, acţiunile lui ***** ***** şi *****, în partea ce se referă la maltratarea 
unui grup de minori în seara zilei de 13 ianuarie 2020, au fost calificate în baza 
prevederilor alin.(2) art.287 Cod penal, iar cauza penală a fost deferită justiţie abia 
la 01 decembrie 2020.
       Faptul dat, deja chiar şi la etapa dată, permite de a face o anumită apreciere ale 
declaraţiilor depuse de către ***** *****, *****, ***** şi *****, care la etapa 
iniţială a procesului penal în privinţa lui Tataru Vitalie, au depus declaraţii, care 
pot fi apreciate ca mincinoase şi care nu corespund realităţii, prin care au ascuns 
anumite circumstanţe care aveau importanţă pentru stabilirea adevărului al 
prezenta cauză penală.
       Totodată declară, că la prezenta cauză penală, inculpatul Tataru Vitalie a făcut 
declaraţii detaliate, doar la etapa corespunzătoare a procesului penal, în faza 



cercetării judecătoreşti, expunînd instanţei de judecată împrejurările celor 
întîmplate.
       Apărarea, expunîndu-se asupra acuzării aduse inculpatului Tataru Vitalie, 
menționează, că învinuirea în viziunea acuzării, inculpatul, pînă a se decide să 
plece în s.Elizaveta, ar fi fost informat şi despre faptul cu care persoane s-ar fi aflat 
********** în localitatea dată, fapt care nu corespunde realităţii, reieşind din 
declaraţiile atît ale inculpatului, cît şi ale martorilor *****Ala, **********, 
*****.
       Afirmațiile organului de urmărire penală şi ale acuzării  privitor la faptul că 
inculpatul ”conștientizînd și  înțelegînd faptul că acele persoane sunt din sat şi 
poate să le identifice, acţionînd cu intenţie directă, şi anume, de a lipsi ilicit şi 
intenţionat de viaţă o persoană...” nu suferă nici o critică, nu sunt confirmate nici 
de o probă administrată de acuzare la procesul exercitării urmăririi penale şi în 
cadrul cercetării judecătoreşti, fapt care nu a fost luat în consideraţie de instanta de 
fond.
       Necătnd la aceasta, acţiunilor inculpatului Tataru Vitalie li se dă o descriere 
bazată pe aberaţii, care a şi permis încadrarea acestora în conformitate cu lit.a) 
alin.(2) art.145 Cod penal, adică omorul săvîrşit cu premeditare.
       Ţine să menţioneze, că infracţiunea de omor dă o expresie a unei conduite 
violente, reprezentînd o formă de manifestare a făptuitorului care a luat hotărîrea 
de a suprima viaţa unei persoane şi se foloseşte de mijloacele apte să realizeze 
acest scop.
       Arată, că în cadrul cercetării judecătoreşti, nu au fost examinate careva probe 
ce ar confirma faptul dat, nu sa stabilit că pînă a se deplasa în centrul satului 
Elizaveta, Tataru Vitalie ar fi avut o conduită violentă, manifestată printr-un careva 
comportament, ce ar permite că acesta este decis de a lipsi pe cineva de viaţă.
       În cazul lui Tataru Vitalie constată, că în genere nu a fost întrunită nici una din 
condiţiile necesare la stabilirea răspunderii în baza art.145 alin.(2) lit.a) Cod penal, 
ce denotă faptul, că acesta deplasîndu-se spre centrul s.Elizaveta, nu a avut nici o 
intenţie de a comite careva fapte de omor sau în generale careva fapte ilegale.
       Aceste condiţii au fost menţionate şi de instanţa de judecată în sentinţă, doar 
fiind enumerate, fără a menţiona prin ce sunt probate.
       A constatat doar faptul (declaraţiile inculpatului, martorilor **********, 
**********, *****), că acesta s-a deplasat în scopul de a-1 găsi pe ********** şi 
de a vedea în ce stare acesta se află, odată ce i-ar fi comunicat mamei sale  
**********, că a fost maltratat de careva persoane mai în vîrstă.
       Deci, odată, ce acţiunile făptuitorului nu întrunesc măcar una din condiţiile 
indicate mai sus, faptei nu-i poate fi atribuită calificarea omorului cu premeditare.
       Reieşind din declaraţiile inculpatului Tataru Vitalie, martorilor *****, 
**********şi **********, nu constată, că inculpatul ar fi luat vreo hotărîre de a 



comite un omor. Nici acţiunile lui de mai apoi, reieşind din totalitatea de probe 
administrate, nu probează faptul, că acesta ar fi avut o astfel de intenţie.
       E de menţionat şi faptul, că nu corespund adevărului nici afirmaţiile din 
acuzare privitor la faptul, că Tataru Vitalie, înainte de a se deplasa spre centrul 
s.Elizaveta, a luat cu sine arma de foc deţinută de către acesta legal, fapt care a fost 
lăsat iarăşi fără apreciere de instanţa de fond.
       Audiat în această parte, inculpatul Tataru Vitalie a menţionat, că arma de foc 
de model Baikal ce o deţinea legal, în acea zi, adică 13 ianuarie 2020, s-a aflat pe 
tot parcursul zilei în automobilul său de model BMW X5, fiind plasată de 
dimineaţă sub bancheta şoferului. Necesitatea luării armei de foc cu sine în acea zi, 
a motivat-o prin faptul, că aflîndu-se la serviciu, urma să o supună curăţării, 
procedeu ce îl efectuează periodic.
       Menţionează, că nici o persoană din cele audiate la prezentul proces penal, nu 
a comunicat despre faptul, că ar fi văzut la Tataru Vitalie arma de foc în seara zilei 
de 13 ianuarie 2020, nici pînă la deplasarea acestuia în centrul s.Elizaveta, nici 
pînă la producerea incidentului.
       La fel menţionează şi faptul, că fiind formulată acuzarea aşa cum a expus-o 
mai sus, constată, că din textul acesteia reiese, că Tataru Vitalie s-ar fi deplasat în 
centrul satului Elizaveta, întru realizarea scopului inventat de acuzare, împreună cu 
soţia sa *****. Or, reieşind din aceasta, s-ar presupune, că ultima ar fi cunoscut de 
’’intenţiile” soţului, însă în realitate a stabilit doar faptul, că ***** a mers cu soţul 
său doar pentru a vedea în ce stare le este nepotul lor maltratat de persoane mai în 
vîrstă.
       În continuare, pentru a se referi asupra acuzării formulate în privinţa lui Tataru 
Vitalie, a considerat necesar să se expună privitor la alte evenimente, ce au avut loc 
în seara zilei de 13 ianuarie 2020, în s.Elizaveta, mun.Bălţi, şi anume, privitor la 
conflictul ce a avut loc în cercul minorilor, cu care se afla ********** şi privitor 
la acţiunile de huliganism comise de alte persoane mai în vîrstă, faţă de minori. Or, 
expunerea acestor evenimente este în legătură cauzală cu cele ce au urmat ulterior 
şi contribuie la aprecierea probatorului la dosar, şi anume, a declaraţiilor martorilor 
acuzării, pe care şi se bazează în totalmente acuzarea de omor premeditat adusă lui 
Tataru Vitalie.
        Cu regret, această parte a poziţiei apărării tot a fost ignorată de instanţa de 
fond, nefiindu-i dată nici o apreciere în contextul în care a fost expusă.
       Astfel, în seara zilei de 13 ianuarie 2020, **********, se afla în s.Elizaveta, 
mun.Bălţi, împreună cu colegii şi prietenii săi, şi anume: *****; *****; *****, 
*****; *****; *****;********** şi un minor pe nume Ion (nestabilit de organul 
de urmărire penală).
       Din declaraţiile celor audiaţi în instanţa de judecată (**********, *****, 
***** şi *****) constată, că aceştia, împreună cu ceilalţi menţionaţi mai sus, 



aflîndu-se în seara zilei de 13 ianuarie 2020 în satul Elizaveta, mergeau cu uratul 
pe la rudele lor. Între timp, cînd se deplasau spre o rudă a lui *****, între *****şi 
***** s-a iscat o ceartă, fapt care aceştia l-au confirmat prin declaraţiile lor în 
instanţa de judecată.
       După aceasta, grupul de minori menţionat, s-a întîlnit cu un grup de persoane 
mai în vîrstă, printre care se aflau: ***** *****; ***** *****; *****, ***** şi 
*****, care fiind mascaţi, mergeau şi ei cu uratul prin sat.
       Persoanele mai în vîrstă sunt rudele lui *****, care este şi fratele lui ***** 
*****. Astfel, în anumite împrejurări, cei mai în vîrstă s-au dat implicaţi în 
conflictul minorilor. Astfel, motivînd prin faptul, că i-ar fi insultat verişorul (adică 
pe *****), ***** i-a aplicat minorului ***** o lovitură cu fruntea în regiunea 
nasului, iar cineva din cei vîrstnici i-a mai aplicat minorului şi o lovitură cu 
piciorul în regiunea abdomenului.
       După aceasta, în timp ce lui *****i se acorda ajutor de către un alt minor 
(*****), întru apărarea prietenului său, s-a implicat **********.
       Ultimul, fără careva motive, a fost în continuare maltratat de către ***** 
*****, *****, ***** şi *****, fiindu-i cauzate vătămări corporale. Astfel, 
minorului *****i-au fost aplicate lovituri cu mîinile şi picioarele pe diferite regiuni 
ale corpului, inclusiv de către ***** o lovitură cu o căldare în regiunea capului.
       Reieşind din cele expuse, care se confirmă prin declaraţiile minorilor audiaţi la 
urmărirea penală şi în instanţa de judecată, constată cert admiterea de către 
persoanele mai în vîrstă (***** *****, *****, ***** şi *****) a unor acţiuni de 
huliganism în grup de persoane, care urma calificat conform legii penale în 
conformitate cu prevederile alin.(3) art.287 Cod penal.
       Astfel, afirmaţiile lui **********, privitor la faptul, că ar fi fost maltratat de 
către persoane mai în vîrstă în seara zilei de 13 ianuarie 2020, în s.Elizaveta, 
mun.Bălţi, îşi găsesc o confirmare obiectivă. Deci, acesta a avut temei de aşi 
contacta telefonic părinţii şi a le comunica că a fost maltratat, iar ultimii 
(**********şi **********)  au avut motiv de a cere implicarea lui Tataru Vitalie, 
care deja se afla în s.Elizaveta, care putea mai degrabă să ajungă la locul faptei 
pentru a stabili în ce stare se află minorul **********.
       Faptul dat a fost confirmat de către inculpat, martorii *****Ala şi 
**********, ultimii confirmînd că au solicitat implicarea lui Tataru Vitalie, pentru 
a stabili stare feciorului lor.
       Cu referire la acest eveniment sau mai precis la acţiunile de huliganism admise 
de către ***** *****, *****, ***** şi *****, aceştia au fost audiaţi atît la 
urmărirea penală, cît şi în cadrul cercetării judecătoreşti.
        E de mentionat, că anume declaraţiile acestor martori și constituie baza 
probatorie directă a acuzării adusă lui Tataru Vitalie, fiind învinuit de omor cu 
premeditare.



       Astfel, audiaţi în calitate de martori la urmărirea penală şi în instanţa de 
judecată, ***** *****, *****, ***** şi *****, au declarat, că în seara zilei de 13 
ianuarie 2020 nu au avut careva conflicte cu grupul de minori cu care s-au întîlnit 
în centru satului Elizaveta, printre care erau și ***** cu **********.
       Deci, martorii menţionaţi, intenţionat ascund adevărul privitor la faptele 
expuse cu referire la maltratarea lui ***** şi **********, iar scopul lor fiind unul, 
de a ascunde faptele reale ce au avut loc şi de a induce în eroare investigarea şi 
aprecierea obiectivă a celor întîmplate în seara zilei de 13 ianuarie 2020.
       In afară de acesta, o apreciere deosebită merită declaraţiile martorului minor 
*****, care la etapa urmăririi penale a menţionat, că  ”Atunci ***** s-a apropiat 
de **********şi i-a aplicat o lovitură cu capul în regiunea feţei. ***** împreună 
cu ***** şi fratele său Simion s-au apropiat de ********** şi i-a aplicat o 
lovitură cu pumnul în regiunea capului, după care a intervenit *****, fratele 
***** şi fratele său Simion care la fel l-a lovit pe ********** cu picioarele peste 
corp. Cîte lovituri a aplicat fiecare nu poate spune...” (v.l f.d.135-136).
       Deci, declaraţiile martorului minor *****, depuse în cadrul urmăririi penale la 
23 ianuarie 2020, corespund declaraţiilor depuse de către alţi minori, în partea ce 
se referă la maltratarea lui ********** şi ***** şi combat declaraţiile lui ***** 
*****, *****, ***** şi *****, depuse în această parte la toate etapele prezentului 
proces penal.
       Consideră, că numai reieşind din aceste circumstanţe, atît acuzarea, cît şi 
instanta de judecată, urma şi urmează să aprecieze critic, în întregime, declaraţiile 
acestor martori ale acuzării, care în viziunea apărării au indus şi induc în eroare 
instanţa de judecată, referitor la evenimentele ce au avut loc în seara zilei de 13 
ianuarie 2020. Or, scopul acestora este şi de aşi îndepărta de la sine vinovăţia care 
ar urma să o poarte şi să şi-o asume pentru tot ceea ce s-a întîmplat în ziua 
menţionată, pentru a-şi lustrui imaginea lor, inclusiv prin depunerea unor declaraţii 
mincinoase referitor la comportamentul lui Tataru Vitalie în coraport cu acţiunile 
lor.
       Aceeaşi apreciere o merită şi declaraţiile martorului minor *****, care în 
instanţa de judecată şi-a schimbat declaraţiile depuse la organul de urmărire 
penală, declarînd că lui *****i-a fost aplicată doar o lovitură de către *****, iar pe 
********** nu l-a maltratat nimeni din rudele sale.
       Totodată, fiind date citirii declaraţiile acestuia din Vol..l, f.d.135-136, martorul 
*****, a negat faptul depunerii declaraţiilor în partea maltratării lui ***** şi 
********** de către rudele sale menţionate mai sus, menţionînd că nu a făcut 
cunoştinţă cu declaraţiile din procesul-verbal, necătînd la faptul că le-a făcut în 
prezenţa mamei sale.
       Or, aceste declaraţii ale lui ***** din cadrul instanţei de judecată urmau a fi 
apreciate ca false şi mincinoase, depuse în scopul adaptării poziţiei sale la 



declaraţiile făcute de către martorii ***** *****, *****, ***** şi *****, pentru a 
crea o impresie falsă despre evenimentele ce au avut loc în seara zilei de 13 
ianuarie 2020.
       Este de părerea, că declaraţiile martorului minor ***** nu suferă nici o critică 
și urmau a fi apreciate ca inventate  în partea ce se referă la afirmaţiile sale, precum 
că ar fi fost plasat în automobilul lui Tataru Vitalie şi deţinut în scopul de a-1 
aduce la faţa locului pe fratele acestuia  ***** *****.
       Astfel, martorii minori audiaţi în instanţa de judecată au menţionat, că după 
discuţia ce au avut-o cu familia Tataru, în automobil a urcat doar **********, iar 
***** era prin preajmă sau era la o careva depărtare de ei.
       Deci, poate cu certitudine admite, că aceste declaraţii ale lui ***** au fost 
depuse în scopul de a se victimiza şi de a crea un tablou a celor întîmplate, prin 
care să fie îndreptăţite acţiunile fratelui său şi a celorlalte rude implicate în 
conflictul ce a urmat ulterior.
       Astfel, la urmărirea penală acesta a mai declarat, că iniţial l-a telefonat pe 
fratele său ***** ***** şi i-a comunicat, că ********** l-a chemat la faţa locului 
pe Tataru Vitalie (declaraţiile din 17.01.20202, Vol.l f.d.49- 50), care a reacţionat 
indiferent, apoi că la telefonat doar din automobilul lui Tataru (declaraţiile din 
23.01.2020, Vol.l, f.d.135-136), spunîndu-i că este aşteptat de familia Tataru şi 
*****şi acesta a venit peste vreo 5 minute.
       Consideră, că poziţia minorului *****, reieşind din declaraţiile făcute, este 
cert stabilită, fiind una îndreptată spre a induce în eroare instanţa de judecată la 
stabilirea adevărului, iar acuzarea de stat în această parte urma să se autosesizeze, 
privitor la depunerea de către martor a unor declaraţii mincinoase într-un proces 
penal.
       Indică, că reieşind din atitudinea organului de urmărire penală privitor la 
investigarea evenimentelor pînă la cele expuse mai sus, adică pînă la aplanarea 
conflictului ce a avut loc între grupul de minori şi grupul celor vîrstnici, constată, 
că nu au fost întreprinse toate măsurile întru stabilirea persoanelor ce au fost la 
locul faptei, a tragediei produse, or, constată o ignorare a stabilirii unor probe, prin 
declaraţii ale martorilor oculari, care ar fi putut clarifica şi alte evenimente ce au 
avut loc ulterior. Or, în situaţia dată acuzarea prezintă doar probele cu martori ale 
lui ***** *****, *****, ***** şi *****, care sunt combătute de apărare, prin 
probele cu alţi martori, iar declaraţiile ultimilor au fost total ignorate de instanţa de 
fond.
       Iar în situaţia în care declaraţiile martorilor oculari ai acuzării, care au indus în 
eroare organul de urmărire penală şi instanţa de judecată (aprecierea expusă mai 
sus), urmau a fi apreciate critic, iar organul de urmărire penală urma să ia act de 
faptul dat şi să întreprindă toate măsurile, prin stabilirea şi audierea tuturor 



martorilor oculari, care ar fi putut furniza careva informaţii obiective despre cele 
întîmplate în seara zilei de 13 ianuarie 2020.
       În această situaţie, consideră că organul de urmărire penală urma să audieze 
detaliat privitor la toate evenimentele ce au avut loc în seara zilei de 13 ianuarie 
2020 toate persoanele minore (minorii), care au fost la faţa locului (iniţial la 
conflictul dintre minori şi maturi, apoi la conflictul soldat maltratarea lui 
**********şi decesul lui Botnari Simion *****). Astfel, nu au fost audiaţi în 
calitate de martori ***** si *****, nu a fost stabilită identitatea si audiat minorul 
cu prenumele ”*****”.
       La sigur, este de părerea că audierea acestora ar fi furnizat organului de 
urmărire penală, iar ulterior şi instanţei de judecată informaţii utile la aprecierea 
obiectivă a altor declaraţii ale martorilor oculari, odată ce am constatat, că unii 
martori fragmentar au relatat cele întîmplate.
       Aceasta se explică şi prin faptul, că la prezenta cauză penală, la etapa urmăririi 
penale au fost audiate un şir de persoane, care nu au fost martori oculari ale cazului 
tragic ce a avut loc, martori, care au perceput doar evenimentele ce au urmat după 
decesul lui Botnari Simion *****.
       Cu atît mai mult, indică că din declaraţiile unor minori reiese, că ***** *****, 
*****, ***** şi *****, erau în stare de ebrietate, iar modul de percepere a 
evenimentelor de către persoane aflate într-o astfel de stare este cu totul altfel, decît 
la cei care nu sunt sub influenta alcoolului. Or, toate aceste persoane au avut timp 
suficient pentru aşi cizela poziţia şi aşi impune anumite declaraţii pentru furnizare 
organului de urmărire penală.
       Concluzionînd cele menţionate, instanţa de judecată urma să dea apreciere 
separată şi în grup a declaraţiilor făcute de martorii menţionaţi şi să le contrapună 
cu cele depuse şi de alţi martori, în special privitor la evenimentele ce au urmat, 
după ce ***** ***** a venit la faţa locului, fiind chemat de către fratele său 
*****, pentru a face careva clarificări.
       În continuare, conform actului acuzării, se indică, că după ce Tataru Vitalie ar 
fi discutat cu un grup de minori format din 7 persoane, printre care şi nepotul său 
**********, acesta, adică ”Tataru Vitalie l-a luat pe ********** în automobilul 
său şi s-a deplasat în direcţia, ieşirii din sat, pentru a găsi pe agresori. In scurt 
timp a revenit şi a oprit automobilul pe strada centrală a s.Elizaveta, între timp la 
faţa locului au venit şi părinţii lui **********, **********şi **********.”.
       Astfel, din probele administrate la faza cercetării judecătoreşti (declaraţiile 
inculpatului Tataru Vitalie, martorilor ********** şi *****) constată, că după ce 
familia Tataru a fost informată de minori despre cele întîmplate (maltratarea lui 
********** şi a lui *****), aceştia, împreună cu ********** au urcat în 
automobilul, în scop de a se deplasa spre mun.Bălţi întru a-i fi acordat ajutor 
medical ultimului.



       Afirmaţiile precum, că s-au deplasat în scopul găsirii agresorilor, sunt bazate 
doar pe nişte presupuneri, care nu-şi găsesc confirmarea. Or, chiar dacă ar şi plecat 
aceştia pentru ai găsi pe agresori, nu demonstrează afirmaţiile acuzării, precum că 
Tataru Vitalie ar fi urmărit scopul de a lipsi ilegal pe cineva de viaţă, adică de a 
comite un omor.
       E de menţionat faptul, că atît din declaraţiile minorilor care au fost audiaţi, cît 
şi din declaraţiilor inculpatului, familiei *****, constată, că Tataru Vitalie a 
parcurs pe strada centrală a satului Elizaveta o anumită distanţă şi a stopat odată ce 
la întîmpinare venea automobilul cu familia *****(*****şi *****) şi cu*****.
       În continuare, acuzarea, pentru a reda învinuirii o putere mai convingătoare, 
menţionează, că ”În scopul realizării intenţiei sale criminale, Tataru Vitalie dintre 
minorii care au fost cu uratul cu nepotul său **********, *****, *****, *****, 
*****, ***** şi ***** la identificat pe ultimul şi anume pe *****, ca fiind fratele 
unuia dintre băieţi care l-au bătut pe **********. Tataru Vitalie s-a apropiat de 
el, şi l-am impus pe minorul *****, să-l telefoneze pe fratele său, ***** ***** şi 
să-l cheme, la locul unde ei se aflau, str.Ştefan cel Mare, din satul Elizaveta, 
pentru clarificarea circumstanţelor în care a avut conflictul între tineri şi pentru 
realizarea intenţiei criminale.”.
       Deci, luînd cunoştinţă cu fragmentul dat, realizează, că Tataru Vitalie, aflîndu-
se în cercul rudelor sale şi al minorilor menţionaţi, urmărea în continuare scopul 
lipsirii ilegale de viaţă a unei persoane (posibil îi era indiferent pe cine va omorî, or 
aşa reiese), însă, prin ce se manifesta această intenţie criminală a lui Tataru Vitalie 
de a omorî pe cineva, nu se regăsește în actul de acuzare. Nu este descris nici 
comportamentul acestuia, nu se regăseşte faptul, că acesta ar fi adus cuiva careva 
amenințări. Se invocă, că Tataru Vitalie l-ar fi identificat pe ***** ca fiind fratele 
lui ***** ***** şi l-a impus să-l cheme la locul unde se aflau.
       Declară, că în afară de aceasta, după cum a menţionat mai sus, acelaşi martor 
la urmărirea penală a declarat, că l-a telefonat pe fratele său, pînă a veni Tataru 
Vitalie la fata locului și l-a informat, că ********** i-a comunicat lui Tataru, 
precum că ar fi fost bătut de el, la ce ***** ***** a zis, că nu e nici o problemă.
       Atrage atenția, că atît martorii *****,***** şi ***** au declarat, că venind la 
faţa locului, Tataru Vitalie, după ce i s-a comunicat despre cele întîmplate cu 
**********, a urcat cu ultimul în automobilul său şi au plecat spre ieşirea din sat. 
Ei nu au văzut dacă ***** ar fi comunicat cu familia Tataru, iar mai apoi cu 
familia *****.
       Deci, nu se regăsește confirmarea faptului, că Tataru Vitalie l-ar fi impus pe 
***** să-l telefoneze pe ***** ***** şi să-l cheme la faţa locului pentru a 
clarifica situaţia.
       În acest sens, arată că organul de urmărire penală, pentru stabilirea tuturor 
circumstanţelor cauzei, urma să ridice măcar descifrările telefonice ale 



convorbirilor telefonice de la telefonul deţinut de către *****, fapt care ar fi adus o 
claritate, de cîte ori l-ar fi telefonat ultimul pe fratele său şi pe cine a mai telefonat 
în acea seară minorul.
       Or, în cazul în care nu este demonstrat faptul, că Tataru Vitalie l-ar fi impus pe 
***** să-l telefoneze şi să-l cheme la faţa locului pe fratele său  ***** *****, 
despre ce intenţie a lui Tataru Vitalie de a se răfui cu cineva mai poate fi vorba, cu 
atît mai mult despre comiterea unui omor.
       În continuare, acuzarea afirmă, că ”***** la telefonat pe fratele său, ***** 
***** şi i-a comunicat, să vină urgent, în centrul satului Elizaveta, deoarece a fost 
stopat de Tataru Vitalie şi **********, şi nu va fi eliberat, pînă la sosirea lui.”.
       Ţine să accentueze, că patronimicul fratelui lui ***** este ’’*****” şi 
nicidecum ’’*****”, cum este indicat în actul de acuzare.
       Nici acest fragment nu are nici o bază probatorie, or, deja s-a stabilit 
(declaraţiile inculpatului, martorilor *****, *****,**********, **********, 
*****, **********şi *****), că ***** nu a fost stopat de către Tataru Vitalie şi 
**********.
       Un alt fragment al acuzării stipulează, că ”în scurt timp, fiind deja aproximativ 
ora 23.00, de Tataru Vitalie s-a apropiat şi *****, tînărul indicat de minorul 
**********, ca fiind persoana care l-a agresat ceva timp în urmă. Tataru Vitalie 
şi cumnatul său, **********, l-au înconjurat pe *****, pentru clarificarea 
situaţiei, aplicîndu-i şi lovituri cu pumnii.”.
       Apărarea ţine să reamintească, că în viziunea acuzării, inculpatul Tataru 
Vitalie, pînă s-ar fi întîlnit cu ***** *****, urmărea scopul comiteri unei 
infracţiuni de omor cu premeditare, cu folosirea armei de foc întru realizarea 
scopului ce-1 urmărea şi corespunzător, urma să-şi atingă scopul criminal 
indiferent de persoana cu care urma să clarifice circumstanţele conflictului între 
tineri.
       Deci, acuzarea afirmă, că Tataru Vitalie s-ar fi apropiat de ***** *****, l-au 
înconjurat şi pentru clarificarea situaţiei, i-au aplicat lovituri cu pumnii.
       Astfel, nu regăsește descrierea împrejurărilor în care a apărut ***** ***** la 
locul aflării familiei Tataru, familiei *****şi a minorilor care se mai aflau pe lîngă 
sau în preajma automobilului lui Tataru Vitalie, parcat pe str.Ştefan cel Mare a 
s.Elizaveta.
      Nu regăsește în acest fragment nici descrierea acţiunilor lui Tataru Vitalie, care 
ar fi fost (în viziunea acuzării) decis, apreciat şi pregătit pentru a săvîrşi omorul cu 
premeditare a unei persoane, cu aplicarea armei de foc.
       Nu regăsește în acest fragment nici descrierea comportamentului lui Tataru 
Vitalie, care reieşind din concluziile acuzării, urma să fie unul violent, cu o 
manifestare a hotărîrii sale de a suprima viaţa unei persoane şi cu folosirea 
mijloacelor apte de realizare a acestui scop.



       Nu regăsește nici demonstrarea de către Tataru Vitalie măcar a armei de foc, 
pe care chipurile o avea cu el şi urma să comită omorul.
       Nu regăsește măcar nici faptul expunerii de către Tataru Vitalie a cărorva 
ameninţări în adresa lui ***** *****.
       Dar, regăsește doar faptul, prin care se afirmă, precum că Tataru Vitalie şi 
**********, pentru clarificarea situaţiei, i-au aplicat lui ***** ***** lovituri cu 
pumnii.
       Astfel, se pune întrebarea, despre ce omor cu premeditare afirmă acuzarea în 
situaţia concretă, odată ce afirmă, că Tataru Vitalie ar fi fost decis că comită o 
infracţiune de omor cu premeditare, fără a fi indicată potenţiala victimă a acestei 
infracţiuni inventare prin acuzarea înaintată. 
       Cu atît mai mult, prin declaraţiile depuse de către inculpatul Tataru Vitalie, 
martorii **********, **********, **********, *****, ***** constată, că 
apariţia lui ***** ***** la faţa locului a avut loc cu totul în alte împrejurări.
       Astfel, cei menţionaţi mai sus au declarat, că în timp ce se aflau pe str.Ştefan 
cel Mare a s.Elizaveta şi intenţionau deja să se deplaseze spre mun.Bălţi, au auzit 
strigătele unui bărbat, care s-a dovedit a fi ***** *****, care apropiindu-se de ei 
se exprima cu cuvinte necenzurate în adresa lor, cerînd careva explicaţii. Odată ce 
acesta s-a apropiat de ei, dorea să ceară explicaţii de la **********, însă calea i-a 
fost întretăiată de către tatăl acestuia  **********.
       În continuare, aceştia s-au îmbrîncit reciproc, au căzut pe carosabil, iar 
ulterior, au fost într-o oarecare măsură liniştiţi de implicarea lui Tataru Vitalie.
       După aplanarea cît de cît a acestui conflict, familia Tataru şi *****deja 
intenţionau să plece, reieşind din declaraţiile acestora.
      La acest capitol apărarea menţionează, că martorii **********şi ********** 
au făcut declaraţii la urmărirea penală, inclusiv pe toate împrejurările şi 
evenimentele ce au avut loc în seara de 13 ianuarie 2020.
       Comunică instanței, că organul de urmărire penală a avut suficiente 
posibilităţi, de a stabili şi audia toate persoanele prezente la faţa locului, din 
momentul apariţiei lui ***** ***** (îmbrăcat în costum de mire, reieşind din 
declaraţiile tuturor martorilor) şi în legătură cu faptul că declaraţiile lui 
**********şi ********** erau contrare celor depuse de către ***** *****.
       Cu atît mai mult, necesitatea de a audia toate persoanele  (se referă  la martorii 
minori care nu au fost audiaţi în general) era dictată de faptul, că declaraţiile 
minorilor audiaţi, erau şi sunt neclare, contradictorii, aceştia au perceput şi s-au 
expus doar asupra unor evenimente. Astfel se presupune, că totuşi ar fi fost 
posibilitatea de a stabili împrejurările celor ce au avut loc, prin intermediul unor 
martori neafiliaţi prin relaţii de rudenie la familia Botnari-Spatari şi *****-Tataru.
       Cu referire la declaraţiile lui **********, acesta le-a depus la organul de 
urmărire penală în ziua de 15 ianuarie 2020 (Vol.l f.d. 69-71), iar organul de 



urmărire penală a avut suficiente posibilităţi de a le verifica, inclusiv în şi referitor 
la acţiunile lui Tataru Vitalie, care au urmat după conflictul cu ***** *****, odată 
cu apariţia la locul faptei şi a altor rude ale ultimului.
       Declaraţiile acestui martor urmau a fi luate în consideraţie de instanţa de 
judecată şi apreciate ca utile şi convingătoare, dat fiind faptul, că de la bun început 
au adus o claritate privitor la toate împrejurările şi evenimentele ce urmau a fi 
investigate la prezentul proces penal.
       Astfel, ignorarea investigării celor expuse de către martorul **********, 
constituie un mijloc de probă al faptului, că acuzarea unilateral a cercetat cele ce au 
avut loc, acceptînd doar probe în defavoarea inculpatului Tataru Vitalie, care în 
majoritatea lor sunt contradictorii şi lipsite de o careva logică în expunere.
       În continuare, prm actul de acuzare se indică, că ”Intre timp minorul *****, 
văzînd ce se petrece cu fratele său, la telefonat pe verişorul lui ***** şi i-a 
comunicat că Tataru Vitalie şi **********, îl bat pe fratele lui *****.”.
       Menționează faptul, că faptul aplicării loviturilor lui ***** *****, este 
confirmat doar de către acesta şi fratele său  *****, inclusiv unii minori audiaţi, 
care au făcut în această parte declaraţii superficiale.
       La fragmentul dat, ţine să menţioneze doar faptul, că declaraţia prin care se 
confirmă faptul apelării telefonice lui ***** aparţine martorului *****, care a 
făcut mărturii la etapa urmăririi penale, însă la faza cercetării judecătoreşti acesta a 
menţionat, că în timp ce fratele său era maltratat, el nu a telefonat nimănui.
       Deci,  rămîne doar iarăşi să fie luat act de faptul schimbării declaraţiilor de 
către acest martor minor, chiar dacă faptul că la apelat pe *****, l-a confirmat și 
ultimul.
       Un alt fragment al acuzării aduse lui Tataru Vitalie constată, că ”In scurt timp, 
spre ei au ieşit din întuneric şi au fugit patru tineri, care sunt şi verişorii Iui ***** 
şi anume ***** *****, *****, ***** şi *****.”.
       La acest capitol, apărarea este de părerea, că declaraţiile martorilor acuzării şi 
declaraţiile martorilor apărării, referitor la derularea evenimentelor, sunt total 
contradictorii, fapt care impune o analiză şi apreciere deosebită, luăndu-se în 
consideraţie chiar şi mici detalii, care ar contribui la stabilirea adevărului, întru 
adoptarea unei soluţii întemeiate.
       Astfel, cunoaște, că inculpatul Tataru Vitalie a depus declaraţii doar la etapa 
cercetării judecătoreşti, fapt care este folosit de acuzare în scopul afirmării, precum 
că acesta şi-a fi pregătit poziţia de apărare, care în viziunea aceleiaşi acuzări 
contravine probelor administrate în procesul penal. Această poziţie ar fi una total 
greşită, or, după cum a menţionat la mai multe etape în prezentul discurs, acuzarea 
a avut suficiente informaţii prin care urma a fi stabilită poziţia pe care o va avea 
inculpatul, chiar de la etapa iniţial a prezentului proces penal.



       Or, menţionează, că martorul minor ********** încă la 15 ianuarie 2020 a 
făcut declaraţii privitor la împuşcătura ce a fost produsă din arma de foc (pistolul) 
aflată în mîina lui Tataru Vitalie, iar organul de urmărire penală a avut posibilitatea 
investigării acestor împrejurări, în special în partea ce se referă la producerea 
împuşcături din altă poziţie, decît cea la care s-au referit martorii ***** *****, 
*****, ***** şi *****.
       Astfel, inculpatul Tataru Vitalie, martorii **********, **********, 
**********şi ***** au declarat, că odată ce a fost aplanat conflictul între 
**********şi ***** *****, ei s-au îndreptat spre automobilul lui Tataru Vitalie, 
intenţionnd să părăsească locul unde se aflau.
       Pînă la aceasta, au fost atenţionaţi sau mai precis ameninţaţi de către *****, 
care le-a declarat, că în scurt timp vor avea careva probele, exprimîndu-se 
necenzurat în adresa lor. În scurt timp, pînă a ajunge la automobilul menţionat, din 
mai multe părţi şi străzi adiacente, se auzeau strigăte şi ţipete, iar la locul faptei au 
apărut persoane, care l-au şi atacat pe **********, împreună cu ***** *****, 
doborîndu-1 la pămînt şi aplicîndu-i lovituri.
       In această situaţie, **********şi *****, s-au implicat întru a ţine apărarea lui 
**********, fiind ulterior şi acestea îmbrîncite şi chiar lovite de cei ce-i aplicau 
lovituri lui **********.
       Din declaraţiile acestora a constatat, că prin persoanele care nemijlocit l-au 
atacat pe **********şi aplicau faţă de el forţa fizică, exprimată prin aplicarea 
loviturilor cu pumnii şi picioarele pe diferite regiuni ale corpului, se aflau pe lîngă 
***** ***** şi rudele acestuia  *****, ***** şi *****. Din declaraţiile 
persoanelor menţionate reiese, că la faţa locului veneau şi alte persoane, care aveau 
un comportament agresiv, grosolan, acţiunile lor fiind însoţite de exprimări cu 
cuvinte necenzurate.
       Or, aceste acţiuni ale atacatorilor pot fi apreciate doar ca huliganice şi 
nicidecum altfel, odată, ce pînă la sosirea lor conflictul ce a avut loc cu participarea 
lui ***** ***** deja era practic aplanat.
       În toate aceste circumstanţe, văzînd că implicarea sa nu va fi soldată cu un 
careva succes, Tataru Vitalie s-a decis să ia din automobilul său balonaşul cu gaze 
lacrimogene, pe care îl păstra tot sub bancheta conducătorului auto, unde după cum 
a menţionat mai sus, în dimineaţa zilei de 13 ianuarie 2020 a plasat şi pistolul său 
de model Baikal.
       Căutînd balonaşul cu gaze lacrimogene, pe care intenţiona să folosească pentru 
dispersarea mulţimii ce îl maltrata pe **********şi se grămădea la locul faptei, nu 
l-a găsit, dar a dat de pistol. În acelaşi timp s-a gîndit, că în situaţia ce se derula va 
efectua o împuşcătură de avertizare, ce va permite stoparea acţiunilor violente ce 
aveau loc.



       Îndată ce a luat arma de foc, Tataru Vitalie s-a îndepărtat de la automobilul 
său, aşa încît alte persoane se aflau la cîţiva paşi faţă de el, a strigat de cîteva ori 
’’staţi”, ’’încetaţi”, însă aceste strigăte ale lui nu au avut o careva reacţie din partea 
celor prezenţi şi care aplicau violenţă fizică. În aceste condiţii, a scos de pe 
siguranţă arma, a încărcat-o şi a efectuat o împuşcătură în sus din pistol.
       Între timp, acţiunile atacatorilor nu au încetat, iar cînd a dat mîna în jos, în care 
ţinea pistolul, a fost apucat de mînă, din regiunea cotului, de la spate. Intenţionînd 
să elibereze mîna, a zmuncit-o, a tras-o înainte, încît de la inerţie mîna s-a deplasat 
în sus şi s-a produs o împuşcătură involuntară, într-o direcţie necunoscută. Între 
timp s-a şi poticnit şi a căzut pe o mînă pe carosabil.
       Aceste declaraţii ale inculpatului Tataru Vitalie, au fost confirmate de către 
martorul **********, care a menţionat că în timp ce pe tatăl lui îl bateau, Tataru 
Vitalie se afla în apropierea automobilului său, cînd a auzit cum acesta striga 
’’Staţi”, ”Opriţi-vă”, stînd cu mîina în sus, iar apoi, în timp ce de locul faptei se 
apropiau şi alte persoane, a auzit o împuşcătură. După ce toţi s-au dat la o parte, 
***** *****, de la locul unde era maltratat **********, a fugit spre Tataru 
Vitalie, l-a apucat de mînă şi-l trăgea spre el. După aceasta a mai auzit că s-a 
produs o împuşcătură, iar Tataru Vitalie a căzut într-o mîină.
       Martorul **********a declarat în această parte, că în timp ce încerca să-şi 
apere soţul care era maltratat de mai multe persoane, a auzit cum Tataru Vitalie 
striga ’’Staţi ”, ”Opriţi-vă ” şi uitîndu-se în direcţia unde acesta se afla, l-a văzut cu 
mîina în sus, fiind produsă apoi o împuşcătură. Între timp, ***** *****, s-a izbit 
spre Tataru Vitalie, l-a apucat de mîina cu pistol pe care ultimul o dădea în jos şi i-
o trăgea la sine. In acelaşi moment s-a produs o a doua împuşcătură.
       Martorul ***** a făcut declaraţii similare celora depuse de către martorul 
**********, menţionînd, că după producerea celei de a două împuşcătură, soţul ei  
Tataru Vitalie, s-ar fi poticnit şi a căzut.
       Toţi martorii menţionaţi, indicînd la faptul, că Tataru Vitalie a fost atacat 
anume de către ***** *****, anterior au menţionat în ce acesta a fost îmbrăcat 
(astfel fiind posibil de stabilit persoana) în acea seară (sacou de culoare deschisă, 
lentă - mascat în mire), fapt confirmat şi de către ***** în această parte.
        Martorul ***** referitor la împuşcăturile produse a menţionat, că în timp ce 
se afla afară, la locul faptei, a auzit strigătele lui Tataru Vitalie, care le cerea 
atacatorilor să înceteze acţiunile lor, iar ulterior a auzit o împuşcătură, iar în timp 
ce la maşina lui Tataru Vitalie, în preajma ei se grămădeau alte persoane, s-a 
produs şi a doua împuşcătură.
       Martorul **********a menţionat, că a văzut doar cum Tataru Vitalie, după ce 
striga persoanelor să se oprească, a efectuat o împuşcătură în sus, din mîina ridicat 
în sus, iar ulterior, în timp ce era bătut în continuare de către mai multe persoane, a 
auzit încă o împuşcătură.



       Referitor la martorii minori care au fost ascultaţi la prezenta cauză penală, 
practic nici unul din ei nu a făcut careva decalaţii clare referitor la împrejurările în 
care s-au produs împuşcăturile, or, doar martorul**********, ar fi menţionat, că 
împuşcătura fatala care a fost produsă, ar fl fost efectuată de către Tataru Vitalie în 
timp ce mâna lui era deplasată din jos în sus, de parcă ar fi vrut să împuşte în sus, 
dar prea devreme s-a produs împuşcătura.
       Astfel, chiar şi aceste declaraţii urmează a fi luate în consideraţie, odată, ce 
explică modalitatea în care a fost efectuată împuşcătura din pistol şi chiar ar 
corespunde cu unele concluzii din expertiza criminalistică efectuată.
       Astfel, persoanele menţionate mai sus, cu excepţia lui ***** au declarat, că 
anume de la a doua împuşcătură a fost doborît la pămînt victima Botnari Simion 
*****, căruia i-a fost cauzată o plagă prin armă de foc în regiunea pieptului, care a 
şi fost cauza decesului acestuia la faţa locului.
       Deci, prin declaraţiile expuse mai sus, constată, că acţiunile lui Tataru Vitalie, 
pînă şi după producerea celei de a doua împuşcături, nu au fost îndreptate la 
cauzarea cărorva prejudicii fizice persoanelor care se aflau la locul faptei, prima 
împuşcătură a fost una de avertizare, fiind efectuată în sus, dat fiind faptul, că 
acesta ar fi acţionat într-o situaţia de extremă necesitate, dictată de necesitatea de a 
dispersa persoanele care-1 maltratau pe **********, care le îmbrînceau pe 
**********şi ***** şi care se mai apropiat violent de locul unde aceştia se aflau.
      Cea de-a două împuşcătură, care s-a dovedit a fi fatală pentru Botnari Simion 
*****, nu a fost una efectuată intenţionat şi în scopul de a cauza careva prejudicii 
fizice cărorva persoane sau unei persoane concrete, ci a fost una produsă 
involuntar, ca rezultat a acţiunilor unei alte persoane (***** *****), care l-a forţat 
fizic pe Tataru Vitalie, încercînd posibil să-l deposedeze de arma de foc, după ce 
ultimul a efectuat o împuşcătură de avertizare în sus.
       Deci, în această situaţie, Tataru Vitalie nu a acţionat intenţionat, nu a urmărit 
scopul lipsirii de viaţă a unei persoane, nu a prevăzut survenirea cărorva consecinţe 
nefaste, desi în virtutea deţinerii unei arme de foc, urma să prevadă survenirea unor 
astfel de consecinţe.
       În fapt, în baza probelor menţionate mai sus, constată, că Botnari Simon ***** 
a fost lipsit de viaţă prin imprudenţă, ca rezultat a împuşcăturii produse din arma 
de foc deţinută de către Tataru Vitalie, fată care urmează a fi corect încadrată în 
conformitate cu prevederile alin.(1) art.149 Cod penal.
       Or, imprudenţa în cazul dat este caracterizată prin neglijenţă, dat fiind faptul, 
că făptuitorul nu a prevăzut posibilitatea producerii morţii în prezenţa obligaţiei şi 
a aptitudinii de a o prevedea, odată ce deţinea asupra sa o armă de foc.
       În condiţiile în care a acţionat Tataru Vitalie, încercnd să-şi elibereze mîina, în 
care ţinea un pistol încărcat şi care îi era forţată, ţinută de o altă persoană, acesta nu 
a prevăzut că acţiunea sa va avea ca rezultat producerea unei împuşcături 



involuntare care se va rezulta cu moartea unei persoane, deşi ar fi putut şi trebuia 
să prevadă acest rezultat. Deci, în acel moment, Tataru Vitalie nu-şi dădea seama 
de caracterul prejudicial al acţiunii sale şi nu prevedea posibilitatea survenirii 
urmărilor prejudiciabile, deşi trebuia şi putea să le prevadă.
       Necătănd la cele mentionate mai sus, acuzarea de stat a insistat la 
recunoaşterea inculpatului Tataru Vitalie vinovat de comiterea infracţiunii 
prevăzută de lit.a) alin.(2) art.145 Cod penal, iar instanţa de fond neîntemeiat a 
susţinut această poziţie, condamnându-1 pe Tataru Vitalie în baza acestei norme 
penale, luînd ca bază declaraţiile lui ***** *****, *****, *****, ***** şi *****.
        Apărarea deja s-a expus privitor la credibilitatea declaraţiilor acestor martori 
mai sus si consideră că aceste declaraţii ale martorilor menţionaţi si în continuare 
urmează a fi apreciate critic de instanţa de apel, care din motivul că nu sunt sincere 
şi nu-şi au un alt suport probatoriu obiectiv, urmează a fi apreciate şi ca subiective, 
astfel necorespunzând realităţii.
       Astfel, martorul ***** *****, a declarat, că cînd a venit la faţa locului, a fost 
întîmpinat de către **********, careva i-a aplicat o lovitură în regiunea feţei, iar 
ulterior lovituri i-au fost aplicate şi de către Tataru Vitalie. Acesta a declarat, că nu 
a recunoscut faţă de **********, că anterior l-ar fimaltratat pe **********. In 
continuare a mai menţionat, că în timp ce discuta cu **********, a văzut cum în 
direcţia lor vine Botnari Simion *****. Iar după el ***** şi *****. Tot în acel 
moment, Tataru Vitalie a ieşit în drum, a scos din buzunar pistolul, l-a îndreptat 
spre toţi cei ce veneau (erau la vreo 5-7 metri distanţă de el), a strigat ’’Staţi”,, apoi 
a efectuat o împuşcătură, de la care Botnari Simion ***** a căzut jos.
       Declaraţii similare privitor la împuşcătura efectuată de către Tataru Vitalie, a 
făcut şi martorul ***** şi *****.
       Toţi aceşti martori au negat faptul maltratării lui **********şi faptul 
efectuării de către Tataru Vitalie a unei împuşcături de avertizare.
       Martorul ***** a menţionat doar, că cînd s-a produs împuşcătura, era la o 
distanţă de aproximativ 100-150 de la locul faptei, iar cînd s-a apropiat l-a văzut pe 
***** ***** la pămînt.
       Declară, că în situaţia în care la **********au fost constate vătămări 
corporale, fiind pornită şi o cauză penală, este neînţeleasă poziţia acestor martori, 
care neagă faptul atacării lui **********şi provocarea unei situaţii de conflict la 
locul faptei, unde se aflau familiile *****şi Tataru. Or, poziţia lor este clară, că 
aceştia încearcă să se îndreptăţească pentru comportamentul lor huliganic la faţa 
locului, declarînd, că Tataru Vitalie a împuşcat în direcţia lui Botnari Simon ***** 
cu ’’sînge rece”.
       Mărturii similare celor de mai sus a făcut și martorul *****, care a menţionat, 
că Tataru Vitalie văzînd că vine Botnari Simion *****, s-a dat într-o parte de la 
***** *****, a scos pistolul şi a împuşcat în primul.



      Menționează, că poziţia acestor martori nu este în concordanţă cu faptele reale 
ce aveau loc, reieşind din declaraţiile lor. Or, în situaţia cînd pe **********nu îl 
ataca nimeni, şi nici pe Tataru Vitalie, nu exista nici un pericol iminent să se 
producă careva consecinţe nefaste, situaţii de conflict şi corespunzător, Tataru 
Vitalie nu avea nici un motiv să aplice arma de foc.
       Declaraţiile martorilor *****, ***** şi *****, într-o oarecare parte nu 
corespund declaraţiilor lui *****, care a menţionat, că de la casa lui primul a 
plecat spre centrul satului ***** *****, apoi *****, ***** şi *****, iar undeva 
peste vreo 10 minute, a plecat şi ***** *****.
       Astfel, e şi logic, că Botnari Simion ***** a ajuns cu mult mai tîrziu la faţa 
locului.
       Acest fapt, corespunde anume declaraţiilor făcute de către inculpatul Tataru 
Vitalie şi martorilor apărării, care au menţionat, că după ce **********a fost 
atacat de către ***** *****, *****, ***** şi alţii, la producerea a celei de a două 
împuşcături, pe carosabil mai venea cineva la faţa locului, care s-ar fi dovedit a fi 
***** *****.
       Or, poziţia martorilor ***** şi *****, precum că pe drum spre centrul satului 
ei au fost întrecuţi de către Botnari Simion *****, o consideră inventată, care nu 
corespunde realităţii. Or, ultimul s-a pornit de la casa lui ***** peste 10 minute 
după ceilalţi, iar din declaraţiile lui ***** şi *****, ei alergau spre locul faptei şi 
au ajuns acolo în vreo 2-3 minute.
       Deci, în situaţia dată, Botnari Simion ***** nicidecum nu putea să ajungă la 
locul faptei înaintea lui ***** şi *****. E şi normal, că în această situaţie se 
confirmă declaraţiile lui **********, în partea, că la locul faptei a fost maltratat de 
***** ***** şi *****, pînă a se produce împuşcătura de avertizare.
       In această situaţie, consideră, că declaraţiile acestor martori ai acuzării 
menţionaţi, nu corespund pe deplin circumstanţelor celora ce au avut loc la faţă 
locului. Or, repetă, acestora le este convenabil să ascundă adevărul, fiindcă anume 
ei se fac vinovaţi de situatia de conflict care a avut loc la fata locului, de faptul că 
au fost atacaţi **********şi Tataru Vitalie, care involuntar a efectuat o 
împuşcătură, fiind fatală pentru Botnari Simion *****.
       La acest capitol menționează şi faptul, că reieşind din declaraţiile acestor 
martori, Tataru Vitalie, efectuînd împuşcătura (din declaraţiile lor) în direcţia lui 
Botnari Simion *****, era cu mîina întinsă, astfel presupune, că mîina era paralelă 
cu carosabilul (sub un unghi de 90 grade).
       În cadrul cercetării judecătoreşti, inculpatul Tataru Vitalie a făcut declaraţii 
privitor la împrejurările celor comise în seara zilei de 13 ianuarie 2020, explicînd 
instanţei de judecată condiţiile în care a efectuat împuşcăturile din arama de foc 
personală.



       Conform raportului de expertiză judiciară nr.24/12/2-R-70 din 11 februarie 
2020, întocmit de către expertul criminalist principal, comisar, Ghenadi Covali, în 
concluzii se indică, că împuşcătura a fost efectuată din stînga spre dreapta sub un 
unghi de aproximativ 50-55 (după vizorul din faţă) şi din jos în sus sub un unghi 
aproximativ 12-17 .
       Astfel, în şedinţele de judiciară din 07 şi 16 decembrie 2020, a solicitat 
instanţei de judecată audierea expertului menţionat mai sus, întru a stabili, dacă a 
fost posibil efectuarea împuşcăturii de către Tataru Vitalie, în condiţiile şi în 
împrejurările, privitor la care acesta a făcut declaraţii, reieşind din concluziile care 
au fost făcute în raportul de expertiză, iar ulterior şi dispunerea unei expertize 
criminalistice. Totodată, urma a se stabili (în cazul existenţei unei astfel de 
posibilităţi), dacă victima (Botnari Simion *****) se afla în mişcare (la pas sau 
alergînd) în momentul efectuării împuşcăturii, prin care i-a fost cauzată plaga prin 
armă de foc, dacă a fost posibil ca împuşcătura să se producă prin mişcarea mîinii 
de către trăgător sau mîina acestuia avea o poziţie fixată (fixă) pentru efectuarea 
tragerii.
       Astfel, consideră şi în continuare, că stabilirea acestor împrejurări are o 
importanţă deosebită pentru stabilirea adevărului la prezenta cauză penală, iar prin 
audierea expertului menţionat ar fi fost posibil de exclus sau de stabilit necesitatea 
dispunerii unei expertize suplimentare pentru soluţionarea întrebărilor menţionate 
mai sus.
       Prin încheierea instanţei de judecată, s-a dispus respingerea cererilor apărării 
în interesele inculpatului, încheiere care este neîntemeiată şi ilegală, încălcînd 
dreptul la apărare al inculpatului.
       În aceste condiţii, a fost omisă posibilitatea de a clarifica situaţia privitor la 
unghiul de tragere din arma de foc, or, martorii acuzării declară că împuşcătura a 
fost efectuată sub un unghi de 90 grade, iar în raportul de expertiză se regăsește 
concluzia că împuşcătură a avut loc de jos în sus.
       Practic, această concluzie ar confirma declaraţiile inculpatului Tataru Vitalie şi 
a martorilor apărării. Or, în situaţia dată, în conformitate cu prevederile alin.(3) 
art.8 Cod de procedură penală, toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi 
înlăturate, se interpretează în favoare inculpatului.
       Astfel, reieşind din cele expuse mai sus, consideră că vinovăţia inculpatului 
Tataru Vitalie în comiterea infracţiunii prevăzută de lit.a) alin.(2) art.145 Cod 
penal, adică în săvîrşirea unui omor cu premeditare, nu a fost dovedită, careva 
probe obiective şi convingătoare în acest sens nu au fost administrate de către 
acuzare. Or, acuzarea este bazată doar pe nişte presupuneri, care nu pot fi puse la 
baza unei decizii de condamnare pe astfel de capăt de acuzare.
       Din contra, au fost stabilite alte împrejurări, în care s-a produs împuşcătura, 
care a fost fatală si în urma căreia a survenit moartea lui Botnari Simion *****, 



care rezultat a unei neglijenţe admise de către inculpatul Tataru Vitalie la faţa 
locului în timp ce deţinea arma de foc asupra sa.
      Consideră, că acuzarea neîntemeiat şi ilegal, în lipsa cărorva probe, a încadrat 
acţiunile lui Tataru Vitalie în baza lit.a) alin.(2) art.145 Cod penal, iar instanţa de 
fond ilegal l-a recunoscut pe acesta vinovat de comiterea infracţiunii mentionate si 
condamnat.
       Reieşind din probele administrate în instanţa de judecată, în situaţia ce a avut 
loc, Tataru Vitalie nu a acţionat intenţionat, nu a urmărit scopul lipsirii de viaţă a 
unei persoane, nu a prevăzut survenirea cărorva consecinţe nefaste, deşi în virtutea 
deţinerii unei arme de foc, urma să prevadă survenirea unor astfel de consecinţe.
       În fapt, în baza probelor menţionate mai sus, constată, că Botnari Simon ***** 
a fost lipsit de viaţă prin imprudenţă, ca rezultat a împuşcăturii produse din arma 
de foc deţinută de către Tataru Vitalie, faptă care urmează a fi corect încadrată în 
conformitate cu prevederile alin.(1) art.149 Cod penal.
       Totodată, sentinţa a fost contestată cu apel suplimentar la data de 06.07.2021 
de către avocatul Anatolie Ceachir în interesele inculpatului Tataru Vitalie, care 
solicită admiterea apelului, casarea încheierii protocolare a instanţei de fond 
privind respingerea cererii părţii apărării privind audierea martorilor, casarea 
încheierii protocolare a instanţei de fond privind respingerea cererii părţii apărării 
de numire a expertizei judiciare balistice şi traseologice și casarea integrală a 
sentinţei Judecătoriei Bălţi (sediul Central) din 23 decembrie 2020, cu pronunţarea 
unei noi hotărîri potrivit modului stabilit pentru prima instanţă, prin care inculpatul 
Tataru Vitalie să fie achitat pe faptul acuzării de comiterea infracţiunii prevăzute 
de art.145 alin.(2) lit.a) Cod penal, din motivul că acţiunile acestuia nu conţin 
elementele infracţiunii ce i se incriminează, cu recalificarea acţiunilor lui în baza 
alin.(1) art.149 Cod penal.
       În apel avocatul a indicat, că cu sentința nu este de  acord, motivînd 
ilegalitatea ei prin încălcarea dreptului la un proces echitabil, dreptul la apărare, 
încălcările de procedură penală și că instanța de judecată este părtinitoare,  
deoarece a încălcat obiectivitatea, egalitatea părților, nu a înlăturat contradicțiile și 
dubiile esențiale și a respins probele apărării.
       Menționează faptul, că inculpatului Tataru Vitalie acuzarea adusă nu-i este 
clară din punct de vedere factologic, cît și din punct de vedere procesual-penal,  nu 
a fost și nu este de acord, pledînd nevinovat, a făcut declaraţii în instanţa de 
judecată şi a explicat împrejurările celor întîmplate, nu a urmărit careva scopuri, 
dar s-a primit involuntar.
       Apărarea consideră, că este un dosar clasic, supravegheat la comandă, 
îndreptat la apărarea exclusivă a intereselor succesorului părții  vătămate.



       Astfel indică, că instanța de judecată a preluat textul acuzării, fără a se expune 
asupra neclarităților circumstanțelor actului de acuzare cu circumstanțele de fapt 
ale cauzei.
       Deci, devierea constă în faptul, că scopul indicat în actul de acuzare este 
precum, că inculpatul avea scopul de a lipsi de viață pe o persoană concretă din sat 
și în acest scop a luat arma de foc cu el.
       Însă, apărarea indică, că inculpatul Tataru Vitalie a luat arma dimineață la 
serviciu, despre conflictul nepotului său a aflat de la sora sa **********, nu 
cunoștea persoanele implicate în conflict și la sosirea la locul faptei inculpatul nu a 
identificat careva persoane concrete.
       La fel apărarea indică, că inculpatul aflîndu-se la locul conflictului și văzînd că 
în direcția sa și a familiei se îndreptau persoanele agresive, camuflate în haine de 
sărbătoare și evident în stare de ebrietate, a hotărît să se apere cu balonul 
lacrimogen dar nu la găsit și în loc a folosit arma, împușcînd în sus, iar a doua 
împușcătură a fost involuntară, o persoană necunoscută a tras de mîna cu pistolul și 
s-a primit împușcătura.
       Astfel, apărarea atrage atenția instanței de apel, că la urmărirea penală şi în 
instanţa de judecată, apar o mulţime de contradicţii care nu au fost înlăturate, care 
se combat între ele, iar instanţa de judecată fără o analiză obiectivă, multelaterală, 
prin coroborare şi pertinenţă, a plasat unele alegaţii neveridice și abstracte, fără a 
ţine cont care din aceste declaraţii sunt de la martori oculari, care sunt de la 
martorii care ulterior au auzit despre cele întîmplate.
       Totodată, apărarea prin analiza probatoriului cercetat de instanță a conchis, că 
lipsesc semnele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.145 alin.(2) lit.a) Cod 
penal, deoarece nu este intenția premeditată a inculpatului, el nu cunoștea 
persoanele, identitatea și rolul lor în conflictul dat.
       La fel apărarea indică, că împuşcătura fatală a fost involuntară, accidentală din 
neglijenţă, acest fapt se confirmă şi prin rezultatele expertizei judiciare nr.34/12/2-
R-70 din 11.02.2020.
       Constată, că dacă inculpatul avea intenţia de a trage în persoana dată, apoi 
poziţia sa față de victimă era alta și unghiul tragerii la fel. Totodată, localizarea 
proiectilului în corpul victimei confirmă, că glontele (proectilul) s-a mişcat de jos 
în sus, fapt ce confirmă că mîina în momentul tragerii nu era fixată pentru a ţinti, 
dar era în mişcare.
       Aceasta confirmă poziţia inculpatului despre lipsa intenţiei de a trage în 
persoane, dar ca rezultat al unui incident, involuntar.
       Apărarea declară, că și acțiunile post tragerii a inculpatului ce ţine de 
acordarea ajutorului victimei prin oprirea de sînge, chemarea salvării de urgenţă, 
starea sa de şoc, denotă că inculpatul nu a prevăzut aceste consecinţe, nu le-a dorit, 
nu le-a expus unui exerciţiu psihologic cum să procedeze.



       Menționează, că aceste abateri, contradicţii apărute, lipsa unei anchete 
obiective, se manifestă şi prin faptul, că învinuitului Tataru Vitalie la solicitările 
apărării la etapa urmăririi penale i s-a refuzat de a face declaraţii pe motiv, că 
urmărirea penală nu are nevoie de ele, că poziţia lor este prestabilită, termenul 
expiră și nu este posibilitate de a verifica versiunea expusă de către învinuit, iar el 
v-a avea posibilitatea deja în instanţă să-si expună poziţia sa de apărare.
       Astfel, organul de urmărire penală, contrar prevederilor Codului de procedură 
penală nu a asigurat expunerea poziţiei învinuitului şi nu a fost audiat, prin ce i s-a 
încălcat dreptul la apărare prevăzut de art.6 CEDO.
       Apărarea atrage atenția, că o încălcare gravă sa produs în prezenta cauză şi la 
faptul dispunerii expertizei judiciare (balistice),  fără a prezenta şi declaraţiile 
scrise sau prezența învinuitului Tataru Vitalie, în vederea stabilirii tuturor 
circumstanţelor importante în mod obiectiv.
       Declară, că eroarea dată a fost mentinută și fortificată chiar și de instanta de 
fond cînd a respins de mai multe ori cererile părţii apărării privind dispunerea unei 
expertize în comisie, unei expertize repetate, fiind adresate întrebări suplimentare, 
audierea expertului în judecată pentru explicarea şi înlăturarea neclarităţilor care 
reiese din raportul de expertiză şi declaraţiile inculpatului.
       Apărarea atestă lipsa audierii altor specialişti din domeniu, pe motiv că 
instanta se limita la termenul general de 12 luni (care expira la data de 16.01.2021) 
a arestului preventiv, fiind răstrînsă în termen, iar dispunerea unei expertize 
necesită un termen rezonabil. Instanţă de judecastă,  cu grave încălcări a normelor 
procesuale şi a jurisprudenţei CtEDO, a respins toate cererile părţii apărării.
       Totodată, apărarea confirmă că instanța  de judecată a încălcat grav prevederile 
ce ţin de art.342 alin.(2) Cod de procedură penală, fapt ce contestă  prezenţa 
sentinţă şi încheierile de respingerea a cererilor apărării, de recuzare, conform 
prevederilor art.342, 400 alin.(2) Cod de procedură penală.
       Aici, apărarea, reiterează art.7 alin.(1), art.17 alin.(2), art.93 alin.(1), art.94 
alin.(1), (2) Cod de procedură penală, care indică inadmisibilitatea probelor care 
urmează a fi excluse din dosar, deci care nu  pot fi puse la baza sentinţei sau a altor 
hotărîri judecătoreşti.
       Deci, apărarea a consatat indubitabil, că instanța nu a întreprins măsuri 
pozitive ce ţine de înlăturarea divergenţilor esenţiale între declaraţiile martorilor 
acuzării şi declaraţiile martorilor apărării, au fost 2 sau 3 împușcături, iluminarea 
locului faptei, prezența conflictului între *****I. și unele persoane.
       Mai mult ca atît, faptul că inculpatul nu avea intenția directă o confirmă și  
prezența soției inculpatului, *****, care putea fi implicată ca și coparticipant, fapt 
care se exclude din start și nu este probat prin careva probe.
       Totodată, avocatul este de părerea, că instanța de fond în mod eronat şi abuziv 
a negat practica judiciară naţională, atît şi prevederile doctrinei penale care reiese 



din literatura de specialitate şi recomandările CSJ în Hotărîrile sale, egală cu 
comiterea unei erori grave de drept de către instanţa de judecată, și anume, în 
vederea aplicării răspunderii în baza at.145 alin(2) lit.a) Cod penal, unde era 
necesară îndeplinirea cumulativă a tuturor condițiilor.
       Apărarea a declarat, că instanța de judecată de la bun început s-a manifestat în 
defavoarea inculpatului, fapt care se confirmă prin respingerea cererilor şi 
demersurilor părţii apărării, însoţită de ignorarea totală a drepturilor procesuale ale 
inculpatului, ignorarea vădită şi premeditată a drepturilor ei la un proces echitabil, 
garantate de art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale.
       În cazul dat, instanţa de judecată a încălcat drepturile inculpatului, deoarece şi-
a depăşit competenţa acordată prin lege, a manifestat lipsă de imparţialitate, ilegal 
a favorizat partea acuzării, încălcînd prin acest fel de procedură caracterul adversar 
al procesului penal, precum şi principiul egalităţii armelor, încălcînd în acelaşi 
timp şi prevederile art.7 alin.(l), art.8 alin.(l), art.17 alin.(3), art.19 alin. (1), art.24, 
art.25 alin.(3), art.26 alin.(3) din Cod de procedură penală.
       De asemenea, indică că instanța de fond n-a respectat instrucţiunile Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie, care decurg din Hotărîrea nr.5 din 19.06.2006 ’’Privind 
sentinţa judecătorească”, or, în cazul dat procurorul nu a dovedit vinovăţia 
inculpatului într-aşa mod, care i-ar permite instanţei să concluzioneze, ca vinovăţia 
a fost ”confirmată incontestabil”.
       Referitor la acțiunea civilă, apărarea menționează, că inculpatul Tatatru Vitalie 
a recunoscut în partea prejudiciului material, iar prejudiciul moral nu-l recunoaște, 
pe motiv că nu este probat.
       La fel, apărarea nu este de acord cu încasarea cheltuielilor de judecată în 
cuantum de 15 014 lei, invocînd art.227 alin.(3), art.229 alin.(3) Cod de procedură 
penală.
       În final, apărarea ținînd cont de prevederile legale menţinate şi de faptul, că 
instanţa de fond n-a înlăturat contradicţiile esenţiale dintre probele administrate, 
contestă declaraţiile potrivit prevederilor art.414 alin.(3), art.415 alin.(21) Cod de 
procedură penală, şi anume: declaraţiile martorilor acuzării, cum ar fi *****, şi alţi 
martori ai acuzării, la fel lipsa audierii specialistului (expert al expertizei balistice) 
și refuzul efectuării unei expertize repetate.
       Cele invocate impune incontestabil, ca instanţa de apel în vederea respectării 
dreptului la un proces contradictoriu, accesul la piesele cauzei, dreptul la apărare 
prin prisma art.6 CEDO, de a admite cererea părţii apărări privind: audierea 
repetată (sau suplimentară) a martorului *****, ***** *****, *****, *****, 
*****, *****, ***** (care nu a fost audiat), *****, ***** şi *****, audierea 
expertului care a efectuat expertiza nr.34/12/2-R-70 din 11.02.2020 şi nr.32/12/2-
R-62 din 29.01.2020 şi din 23.01.2020 (vol.l f.d.188, 193), dispunerea expertizei 



judiciare balistice şi traseologice (sau complexe) către CNEJ pe lîngă Ministerul 
Justiţiei.
       Procedura legală de citare a părţilor procesului penal în şedinţa instanţei de 
apel a fost respectată.
       Reprezentantul, succesorul părții vătămate  Galina Botnari și avocatul Ion 
Cerga  au susținut apelul  său conform motivelor invocate. Cît ține de apelurile 
avocaților inculpatului, au solicitat să fie respinse ca nefondate.
       Inculpatul Tataru Vitalie  și avocații Igor Dorfman și Anatolie Ceachir în 
instanța de apel au solicitat admiterea apelurilor lor conform motivelor invocate. 
Cît ține de apelul avocatului reprezentantului, succesorului  părții vătămate, au 
solicitat să fie respins ca nefondat.
       Procurorul Liliana Pasat  în instanța de apel a solicitat menținerea sentinței 
și respingerea apelurilor avocaților inculpatului ca nefondate și peste termen.
       Verificînd legalitatea verdictului contestat şi temeinicia cerinţelor formulate 
de apelanţi în raport cu materialele cauzei penale, ascultînd pledoariile 
participanţilor procesului penal, Colegiul penal ajunge la următoarea concluzie :
       Conform art.415 alin.(1) pct.1) lit.a), pct.3) Cod de procedură penală, (1) 
Instanţa de apel, judecînd cauza în ordine de apel, adoptă una din următoarele 
decizii: 1) respinge apelul, menţinînd hotărîrea atacată, dacă: a) apelul a fost 
depus peste termen, cu excepţia cazurilor prevăzute în art.402; 3) admite apelul, 
casează sentinţa primei instanţe şi dispune rejudecarea de către instanţa a cărei 
hotărîre a fost anulată. Rejudecarea de către instanţa a cărei hotărîre a fost 
anulată se dispune numai atunci cînd nu a fost citat inculpatul, nu i s-a asigurat 
dreptul la interpret, nu a fost asistat de un avocat sau au fost încălcate prevederile 
art.33–35.
       Potrivit prevederilor art.414 alin.(1) Cod de procedură penală, instanţa de 
apel, judecînd apelul, verifică legalitatea şi temeinicia hotărîrii atacate în baza 
probelor examinate de prima instanţă, conform materialelor din cauza penală, şi 
în baza oricăror probe noi prezentate instanţei de apel. 
       Apelul avocatului Anatolie Ceachir  în interesele inculpatului  Tataru 
Vitalie a fost depus  peste termen.
       Colegiul penal reține, că conform art.402 Cod de procedură penală,  (1) 
Termenul de apel este de 15 zile de la data pronunţării sentinţei integrale, dacă 
legea nu dispune altfel. (3) În cazurile prevăzute în art.401 alin.(1) pct.5) şi 6), 
calea de atac poate fi exercitată de îndată după pronunţarea încheierii, prin care 
instanţa a dispus asupra cheltuielilor judiciare sau a luat o altă măsură, dar nu 
mai tîrziu de 15 zile de la pronunţarea sentinţei prin care s-a soluţionat cauza. 
Judecarea apelului se face numai după soluţionarea cauzei în fond, în afară de 
cazul cînd procesul a fost suspendat. (4) Dacă procurorul care a participat la 
judecarea cauzei sau partea vătămată a declarat în termen apel în defavoarea 



inculpatului, procurorul participant în instanţa de apel, în termen de 15 zile de la 
data primirii de către parte a copiei apelului declarat, poate declara apel 
suplimentar, în care poate invoca motive adăugătoare de apel. (5) Dacă 
inculpatul declară apel în termen şi îşi înlocuieşte apărătorul, noul apărător, în 
termen de 15 zile de la data primirii de către parte a copiei apelului declarat, 
poate declara apel suplimentar pentru inculpat, în care poate invoca motive 
adăugătoare de apel. (6) În cazul declarării apelurilor suplimentare în condiţiile 
alin.(4) şi (5), copiile de pe apelurile suplimentare se înmînează părţilor şi se 
acordă timp necesar pentru pregătirea către judecarea apelurilor., art.403 Cod de 
procedură penală, (1) Apelul declarat după expirarea termenului prevăzut de lege 
este considerat ca fiind făcut în termen dacă instanţa de apel constată că 
întîrzierea a fost determinată de motive întemeiate, iar apelul a fost declarat în cel 
mult 15 zile de la începerea executării pedepsei sau încasării despăgubirilor 
materiale. (2) Pînă la soluţionarea repunerii în termen, instanţa de apel poate 
suspenda executarea hotărîrii. și art.404 Cod de procedură penală, (1) 
Participantul la proces care a lipsit atît la judecarea, cît şi la pronunţarea 
sentinţei şi nu a fost informat despre adoptarea sentinţei poate declara apel şi 
peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării pedepsei 
sau încasării despăgubirilor materiale. (2) Apelul declarat peste termen nu 
suspendă executarea sentinţei. (3) Instanţa de apel poate suspenda executarea 
sentinţei atacate.
       Termenul de apel este un termen procesual legal, durata lui fiind stabilită prin 
lege. El este absolut şi are caracter imperativ, adică depăşirea lui atrage decăderea 
din dreptul de a exercita calea de atac, iar dacă totuşi apelul a fost declarat după 
expirarea termenului, el urmează a fi respins ca fiind declarat peste termen, cu 
excepţia cînd întîrzierea a fost determinată de motive întemeiate. 
       Din materialele cauzei penale rezultă, că la  05.06.2021 avocatul Anatolie 
Ceachir a încheiat contract de asistență juridică pentru apărarea intereselor 
inculpatului Tataru Vitalie, prezentînd mandatul  seria MA nr.1608032 din 
05.06.2021 în ședința de judecată din 08.06.2021, cînd a făcut cunoștință cu 
sentința și apelurile înaintate.
       În ședința de judecată din 06.07.2021, avocatul Anatolie Ceachir a prezentat 
un apel suplimentar în interesele inculpatului Tataru Vitalie.
       Astfel, avocatul Anatolie Ceachir a înaintat apel  cu depășirea termenului 
stabilit de lege de 15 zile și n-a susținut întîrzierea cu careva motive întemeiate, de 
aceia apelul lui urmează a fi respins în baza art.415 alin.(1) lit.a) Cod de procedură 
penală, pe motiv că a fost depus peste termen.
       Apelurile avocatului Ion Cerga în interesele reprezentantului, succesorului 
părții vătămate  Galina Botnari, avocatului Aliona Rusnac în interesele 
inculpatului  Tataru Vitalie și avocatului Igor Dorfman în interesele 



inculpatului  Tataru Vitalie au fost declarate în termen și urmează a fi admise, 
inclusiv din alte motive decît cele declarate, în temeiul art.415 alin.(1) pct.3 Cod 
de procedură penală, cu casarea sentinţei şi dispunerea rejudecării de către prima 
instanță în alt complet de judecată.
       Colegiul penal, în urma lecturării materialelor cauzei penale a ajuns la 
concluzia, că în speța dată completul de judecată a instanței de fond care a 
examinat cauza penală în privința lui Tataru Vitalie, învinuit pe arrt.145 alin.(2) 
lit.a) Cod penal, n-a fost constituit potrivit regiulilor stabilite, pronunțîndu-se 
astfel o sentință cu încălcări foarte grave ale procedurii procesual penale, care 
indică la desființarea ei și dispunerea rejudecăriicauzei penale în aceiași 
instanță de judecată, în alt complet de judecată.
       Așa dar, sau admis un șir de  încălcări procesual-penale foarte grave în 
partea ce ține de modalitatea de constituire a completului de judecată pentru 
examinarea în fond a cauzei penale, urmate de examinarea probelor și aprecierea 
lor, adoptarea și pronunțarea sentinței, care au fost ridicate de avocatul Aliona 
Rusnac în apelul scris, susținute de avocatul Igor Dorfman, avocatul Anatolie 
Ceachir și inculpatul Tataru Vitalie și  care nu pot fi corectate de către instanța 
de apel.
       Cu privire la aceste încălcări foarte grave de procedură, procurorul Liliana 
Pasat, reprezentantul, succesorul părții vătămate Galina Botnari și avocatul 
acesteia Ion Cerga  sau pronunțat împotrivă, considerînd că completul de judecată 
a fost constituit corect.
       Exigențele art.6 § 1 la CEDO, prevăd dreptul la un proces echitabil, orice 
persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un 
termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, 
instituită de lege, care va hotărî asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în 
materie penală îndreptate împotriva sa.
       Potrivit art.20 din Constituția R.Molova,  (1) Orice persoană are dreptul la 
satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva 
actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. (2) Nici o 
lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.
       Conform art.115 din Constituția R.Molova,  (1) Justiţia se înfăptuieşte prin 
Curtea Supremă de Justiţie, prin curţile de apel şi prin judecătorii. (2) Pentru 
anumite categorii de cauze pot funcţiona, potrivit legii, judecătorii specializate. 
(3) Înfiinţarea de instanţe extraordinare este interzisă. (4) Organizarea 
instanţelor judecătoreşti, competenţa acestora şi procedura de judecată sînt 
stabilite prin lege organică.
       Colegiul penal reține următoarele norme ale Codului de procedură penală 
relevante speței date :
       Art.2 alin.(1) Cod de procedură penală: (1) Procesul penal se 



reglementează de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, de tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de prezentul cod.
       Art.7 alin.(1) Cod de procedură penală : (1) Procesul penal se desfăşoară în 
strictă conformitate cu principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului 
internaţional, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu 
prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale prezentului cod.

Art.19 alin.(1) Cod de procedură penală : (1) Orice persoană are dreptul la 
examinarea şi soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în termen rezonabil, de 
către o instanţă independentă, imparţială, legal constituită, care va acţiona în 
conformitate cu prezentul cod.

Art.25 Cod de procedură penală : (1) Justiţia în cauzele penale se 
înfăptuieşte în numele legii numai de către instanţele judecătoreşti. Constituirea de 
instanţe nelegitime este interzisă. (2) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de 
săvîrşirea unei infracţiuni, precum şi supus unei pedepse penale, decît în baza 
hotărîrii definitive a instanţei de judecată, adoptată în condiţiile prezentului cod. 
(3) Competenţa instanţei de judecată şi limitele jurisdicţiei ei, modul de 
desfăşurare a procesului penal nu pot fi schimbate în mod arbitrar pentru 
anumite categorii de cauze sau persoane, precum şi pentru o anumită situaţie 
sau pentru o anumită perioadă de timp. (4) Nimeni nu poate fi lipsit de dreptul 
de a-i fi judecată cauza de acea instanţă şi de acel judecător în competenţa 
cărora ea este dată prin lege. (5) Sentinţele şi alte hotărîri judecătoreşti în cauza 
penală pot fi verificate numai de către instanţele judecătoreşti respective în 
condiţiile prezentului cod. (6) Sentinţele şi alte hotărîri judecătoreşti ale 
instanţelor nelegitime nu au putere juridică şi nu pot fi executate.

În baza art.344 Cod de procedură penală, (1) Cauza penală parvenită în 
instanţă se repartizează, în termen de o zi, judecătorului sau, după caz, 
completului de judecată în mod aleatoriu, prin intermediul programului 
informaţional automatizat de gestionare a dosarelor. (2) Extrasul din programul 
informaţional automatizat sau încheierea preşedintelui instanţei de judecată cu 
privire la repartizarea aleatorie a cauzei se anexează la dosar.
       Conform art.30 Cod  de procedură penală, (1) Judecarea cauzelor penale 
se înfăptuieşte de către instanţă în complet format din 3 judecători sau de către 
un singur judecător. (2) În toate instanţele de judecată de gradul întîi, cauzele 
penale se judecă de un singur judecător, cu excepţia cazurilor prevăzute în 
prezentul articol. (3) Cauzele penale asupra infracţiunilor excepţional de grave, 
pentru săvîrşirea cărora legea prevede pedeapsă cu detenţiune pe viaţă, se 
judecă în primă instanţă, la decizia motivată a preşedintelui instanţei 
judecătoreşti, în complet format din 3 judecători. (4) Cauzele penale deosebit de 
complicate, precum şi cele care prezintă o mare importanţă socială pot fi 
examinate, la decizia motivată a preşedintelui instanţei judecătoreşti, în complet 



format din 3 judecători. (5) Apelurile şi recursurile împotriva hotărîrilor 
judecătoreşti în cauzele penale pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul, 
precum şi împotriva hotărîrilor instanţelor de apel pentru a decide 
admisibilitatea, se judecă de către instanţele respective în complet format din 3 
judecători. (6) Colegiul lărgit al Curţii Supreme de Justiţie judecă recursurile 
împotriva sentinţei Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie, împotriva 
hotărîrilor instanţei de apel şi recursurile în anulare în complet format din 5 
judecători. (7) Recursul în anulare se judecă de către Colegiul penal al Curţii 
Supreme de Justiţie în componenţă de cel puţin 2/3 din numărul total al 
judecătorilor din cadrul colegiului. (8) Recursul în interesul legii se judecă de 
către Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă de cel puţin 2/3 
din numărul total al judecătorilor din cadrul colegiului.
        Potrivit art.31 Cod  de procedură penală, (1) Completul de judecată 
format în condiţiile art.30 trebuie să rămînă acelaşi în tot cursul judecării 
cauzei, cu excepţia prevăzută în alin.(3). Dacă aceasta nu este posibil, completul 
poate fi schimbat pînă la începerea cercetării judecătoreşti. (2) După începerea 
cercetării judecătoreşti, orice schimbare intervenită în completul de judecată 
impune reluarea de la început a cercetării judecătoreşti. (3) În cazul în care 
cauza se judecă în fond de un complet format din 3 judecători şi unul din 
aceştia nu poate participa în continuare la judecarea cauzei din motiv de boală 
îndelungată, deces sau din motivul eliberării din funcţie în condiţiile legii, acest 
judecător este înlocuit de un alt judecător şi cauza se judecă în continuare. 
Judecătorului care intervine în proces i se oferă timp pentru a lua cunoştinţă de 
materialele cauzei, inclusiv de cele cercetate în instanţă, şi pentru a se pregăti 
pentru participarea de mai departe în proces, însă înlocuirea judecătorului în 
condiţiile prezentului alineat nu necesită reluarea judecării cauzei de la început. 
Judecătorul este în drept să solicite repetarea unor acţiuni procesuale deja 
efectuate în şedinţă în lipsa lui dacă are de concretizat chestiuni suplimentare. 
(4) Împuternicirile judecătorilor transferaţi, degrevaţi, detaşaţi, suspendaţi sau 
eliberaţi din funcţie în timpul judecării cauzelor penale aflate în fază de terminare 
se menţin, conform hotărîrii Consiliului Superior al Magistraturii, pînă la 
încheierea judecării cauzei respective.
       Art.33 Cod de procedură penală: (1) Judecătorii care sînt soţi sau rude 
între ei nu pot face parte din acelaşi complet de judecată. (2) Judecătorul nu 
poate participa la judecarea cauzei şi urmează a fi recuzat: 1) dacă el personal, 
soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor, fraţii sau surorile şi copiii acestora, 
afinii şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude, precum şi 
alte rude ale lui, sînt direct sau indirect interesate în proces; 2) dacă el este parte 
vătămată sau reprezentant al ei, parte civilă, parte civilmente responsabilă, soţ 
sau rudă cu vreuna din aceste persoane ori cu reprezentantul lor, soţ sau rudă cu 



învinuitul, inculpatul în proces ori cu apărătorul acestuia; 3) dacă a participat în 
acest proces în calitate de martor, expert, specialist, interpret, traducător, grefier, 
persoană care a efectuat urmărirea penală, procuror, judecător de instrucţie, 
apărător, reprezentant legal al învinuitului, inculpatului, reprezentant al părţii 
vătămate, părţii civile sau părţii civilmente responsabile; 4) dacă a efectuat o 
cercetare sau un control administrativ al circumstanţelor cauzei sau a participat 
la adoptarea unei hotărîri referitoare la această cauză în orice organ obştesc sau 
de stat; 5) dacă el a luat în această cauză hotărîri anterioare judecăţii în care şi-a 
expus opinia asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei inculpatului; 6) dacă există alte 
circumstanţe care pun la îndoială rezonabilă imparţialitatea judecătorului. (3) 
Judecătorul nu poate participa la o nouă judecare a cauzei atît în primă instanţă, 
cit şi pe cale ordinară sau extraordinară de atac şi urmează a fi recuzat şi în cazul 
în care a mai participat în calitate de judecător la examinarea aceleiaşi cauze în 
primă instanţă, pe cale ordinară sau extraordinară de atac, precum şi în cazul 
participării ca judecător de instrucţie. Această prevedere nu se extinde asupra 
membrilor Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie, precum şi asupra 
judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie la rejudecarea cauzelor în baza hotărîrii 
Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie. (4) Dispoziţiile privind cazurile de 
incompatibilitate prevăzute la alin.(2) pct.5) şi la alin.(3) nu se aplică 
judecătorului de instrucţie şi judecătorului instanţei de recurs care judecă 
recursul împotriva hotărîrii privind măsura preventivă.
       Art.34 Cod de procedură penală : (1) În cazul în care există circumstanţe 
prevăzute la art.33, judecătorul este obligat să facă declaraţie de abţinere de la 
judecarea cauzei. (2) Pentru aceleaşi motive, judecătorul poate fi recuzat şi de 
către părţile în proces. Recuzarea trebuie să fie motivată şi poate fi propusă, de 
regulă, înainte de începerea cercetării judecătoreşti. Cererea de recuzare poate fi 
făcută mai tîrziu numai în cazurile dacă cel care face propunerea de recuzare a 
aflat motivul recuzării abia după începerea cercetării judecătoreşti. (3) Recuzarea 
anticipată a judecătorilor care încă nu participă la judecarea cauzei date, precum 
şi a judecătorului sau completului de judecată care soluţionează cererea de 
recuzare, nu se admite, însă argumentele cererii de recuzare pot fi invocate în 
apel sau, după caz, în recurs împotriva hotărîrii în fond. (4) În cazul în care 
cererea de recuzare se înaintează în mod repetat cu rea-credinţă şi în mod abuziv, 
cu scopul de a tergiversa procesul, de a deruta judecata sau din alte intenţii 
răuvoitoare, instanţa care soluţionează cauza poate aplica faţă de persoana 
vinovată o amendă judiciară în condiţiile prezentului cod.
       Art.35 Cod de procedură penală : (1) Recuzarea sau abţinerea 
judecătorului se soluţionează de un alt judecător sau, după caz, de un alt complet 
de judecată. La soluţionarea recuzării sau abţinerii judecătorilor dintr-un complet 
format din 3 sau 5 judecători, judecătorii nerecuzaţi din acest complet pot fi 



incluşi în noul complet de judecată. (2) Examinarea cererii de recuzare sau a 
declaraţiei de abţinere se face în aceeaşi zi, ascultînd părţile şi persoana a cărei 
recuzare se cere. În cazul în care nu se poate forma un nou complet de judecată în 
aceeaşi instanţă, recuzarea se soluţionează, în cel mult 10 zile de la primirea 
dosarului, de instanţa ierarhic superioară, care, dacă admite recuzarea sau 
abţinerea, desemnează pentru judecarea cauzei o instanţă egală în grad cu 
instanţa în care s-a produs recuzarea. (3) Încheierea instanţei de judecată asupra 
recuzării nu este susceptibilă de a fi atacată.
       Art.251 Cod de procedură penală prevede, că (1) Încălcarea prevederilor 
legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage nulitatea actului 
procedural numai în cazul în care s-a comis o încălcare a normelor procesuale 
penale ce nu poate fi înlăturată decît prin anularea acelui act. (2) Încălcarea 
prevederilor legale referitoare la competenţa după materie sau după calitatea 
persoanei, la sesizarea instanţei, la compunerea acesteia şi la publicitatea 
şedinţei de judecată, la participarea părţilor în cazurile obligatorii, la prezenţa 
interpretului, traducătorului, dacă sînt obligatorii potrivit legii, atrage nulitatea 
actului procedural. (3) Nulitatea prevăzută în alin.(2) nu se înlătură în nici un 
mod, poate fi invocată în orice etapă a procesului de către părţi, şi se ia în 
considerare de instanţă, inclusiv din oficiu, dacă anularea actului procedural este 
necesară pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei. (4) Încălcarea 
oricărei alte prevederi legale decît cele prevăzute în alin.(2) atrage nulitatea 
actului dacă a fost invocată în cursul efectuării acţiunii – cînd partea este 
prezentă, sau la terminarea urmăririi penale – cînd partea ia cunoştinţă de 
materialele dosarului, sau în instanţa de judecată – cînd partea a fost absentă la 
efectuarea acţiunii procesuale, precum şi în cazul în care proba este prezentată 
nemijlocit în instanţă.
       Instanțele de judecată trebuie să repartizeze aleatoriu spre examinare  
procesele penale în scopul de a asigura o administrare corespunzătoare a justiției.
       Există un șir de factori, pe care autoritățile trebuie să le i-a în considerație 
atunci cînd repartizează dosarul penal, cum ar fi calificarea judecătorilor, 
conflictele de interese, accesibilitatea la locul audierii de către părți etc..
       Astfel, instanța de judecată trebuie să fie independentă, imparțială și 
constituită legal, compatibilă cu art.6 CEDO și a normelor naționale.
       Repartizarea cauzelor penale în mod aleatoriu este o normă de organizare 
judiciară cu rang de principiu, consfinţită în art.6 alin.(1) din Legea privind 
organizarea judecătorească nr.514-XIII din 06.07.1995, şi anume, activitatea de 
judecare a cauzelor se desfăşoară cu respectarea principiului distribuirii aleatorii a 
dosarelor prin intermediul programului electronic de gestionare a dosarelor. În 
cazul în care judecătorul căruia i-a fost repartizată cauza este în imposibilitate de a 
continua judecarea acesteia, persoana responsabilă, în temeiul unei încheieri 



motivate a preşedintelui instanţei judecătoreşti, prin intermediul programului 
electronic de gestionare a dosarelor, asigură redistribuirea aleatorie a dosarului 
altui judecător. Fişa cu datele privind distribuirea aleatorie a dosarelor se anexează 
în mod obligatoriu la fiecare dosar. 
       Principiul repartizării aleatorii a dosarelor derivă şi corespunde cerinţelor 
impuse de art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care consacră şi 
garantează dreptul la un proces echitabil – „orice persoană are dreptul la 
judecarea în mod echitabil, (...) de către o instanţă independentă şi imparţială, 
instituită de lege...” 
       La rîndul său, noţiunea „instanţă instituită de lege” presupune inclusiv, 
asigurarea garanţiilor privind organizarea şi compunerea instanţei, precum şi 
legislaţia care reglementează formarea şi competenţa organelor judiciare, şi 
dispoziţiile de drept naţional ale căror nerespectare ar putea conduce la constatarea 
participării contrare regulilor a unui membru al completului de judecată la 
soluţionarea unei cauze. 
       Elocvent este şi acel fapt, că accesul la justiţie în materia penală citit în lumina 
art.6 §1 al Convenţiei europene prezintă aspecte particulare în comparaţie cu 
materia civilă, astfel actul internaţional garantează nu atît dreptul persoanei de a 
avea efectiv acces la un tribunal, cît dreptul individului de a compărea spre 
judecare în faţa unui magistrat investit în baza legii orice acuzaţie de săvîrșire a 
unei fapte condamnabile penal înaintată împotriva sa.
       Din esența normelor  procesual penale indicate mai sus rezultă, că completul 
de judecată format în baza art.30, art.31 Cod de procedură penală rămîne acelaşi în 
tot cursul judecării cauzei, cu execepțiile prevăzute de lege.  
       Schimbarea membrilor completului de judecată poate fi impusă  de diferite 
situații temeinice, cum ar fi : boala îndelungată, deces, eliberarea din fucnție, 
abținere, recuzare, detașare, transferare, promovare, suspendare din funcție, 
incompatibilități etc..
       Prin urmare, o schimbare  a componenței completului de judecată după 
începerea cercetării judecătorești și examinarea probelor, ar trebui să conducă în 
mod normal la rejudecarea cauzei, cu desfășurarea procesului penal  de la început.
       O schimbare în componența completului de judecată a președintelui ședinței, 
judecătorului raportor sau judecătorului membru nu permit procurorului, 
apărătorilor, inculpatului, reprezentantului legali și celorlalte părți ale procesului 
penal să conchidă că acești judecători vor participa și la pronunțarea hotărîrii 
judecătorești.
       Astfel, formarea completului de judecată  conform regulilor stabilite este 
una din garanțiile unui proces eschitabil.
       Din lecturarea materialelor cauzei penale, Colegiul penal a stabilit următoarea 
situație :



       Potrivit scrisorii nr.01-02/20-2481 din 25.03.2020 și înregistrării la 
Judecătoria Bălți nr.8195 din 26.03.2020 ora 11.28 (f.d.147 Vol.II), dosarul penal 
de învinuire a lui Tataru Vitalie în comiterea infracțiunii prevăzute de art.145 
alin.(2) lit.a) Cod penal a parvenit la Judecătoria Bălți la 26.03.2020 ora 11.28, 
unde a fost repartizat pentru examinare în fond.
       Conform fișei de repartizare a dosarului (Vol.II f.d.146), dosarul Tataru 
Vitalie art.145 Cod penal la 26.03.2020 ora 13:52 a fost repartizat  în mod automat 
aleatoriu judecătorului Mihail Cojocaru.   
       Judecătorul M.Cojocaru la 27.03.2020 a înaintat cerere de abținere de la 
judecarea cauzei penale, motivînd că soția lui Cojocaru Mariana este consultantul 
procurorului Natalia Bordei, care a instrumentat cazul și participă în calitate de 
acuzator de stat, care a fost respinsă prin încheierea din 31.03.2020 a Judecătoriei 
Bălți sediul Central (Vol.II f.d.152-160).
       Prin încheierea din 06.04.2020 a vicepreședintelui Judecătoriei Bălți Valeriu 
Pădurari (Vol.II f.d.161), a fost format completul de judecată din trei judecători: 
Judecătorul Mihail Cojocaru – raportor și președinte de ședință, Judecătorul 
Svetlana Bubuioc și Judecătorul Ghenadie Eremciuc pentru examinarea în fond a 
cauzei penale.
       Judecătorul Gh.Eremciuc la 06.04.2020 a înaintat cerere de abținere de la 
judecarea cauzei penale, motivînd că se află în relații de rudenie cu părțile 
dosarului penal, care a fost admisă prin încheierea din 06.04.2020 a Judecătoriei 
Bălți sediul Central (Vol.II f.d.162-170).
      Prin încheierea din 06.04.2020 a vicepreședintelui Judecătoriei Bălți Valeriu 
Pădurari (Vol.II f.d.171), a fost format completul de judecată din trei judecători: 
Judecătorul Andrei Guțu – președinte de ședință, Judecătorul Mihail Cojocaru – 
raportor  și Judecătorul Svetlana Bubuioc pentru examinarea în fond a cauzei 
penale de învinuire a lui Tataru Vitalie pe art.145 alin.(2) lit.a) Cod penal.
       Potrivit fișei de repartizare a dosarului (Vol.IV f.d.110, f.d.187), dosarul 
Tataru Vitalie art.145 Cod penal la 06.04.2020 ora 09:00, ora 09:00 și ora 16.08 a 
fost repartizat  completului de judecători: Judecătorul Mihail Cojocaru – 
președinte de ședință, Judecătorul Andrei Guțu  și Judecătorul Svetlana Bubuioc.   
       Prin încheierea din 06.04.2020, completul de judecători A.Guțu, (președinte) 
M.Cojocaru (raportor) și S.Bubuioc au primit cauza penală în procedură și au fixat 
ședința preliminară pentru data de 07.04.2020 ora 10.00, dispunînd citarea 
participanților procesului penal (f.d.172 Vol.II).
       La data de 07.04.2020 f.d.13-14 Vol.III completul de judecători A.Guțu, 
(președinte) M.Cojocaru (raportor) și S.Bubuioc au petrecut ședința 
preliminară și s-a anunțat începerea cercetării judecătorești, fiind desfășurate  
mai multe ședințe de judecată (11.05.2020 f.d.30-31 Vol.III, 20.05.2020 f.d.107 
Vol.II, 27.05.2020 f.d.115 Vol.III, 03.06.2020 f.d.131 Vol.III, 09.06.2020 



f.d.136 Vol.III, 29.06.2020 f.d.169 Vol.III, 09.07.2020 f.d.198 Vol.III, 
23.07.2020 f.d.248 Vol.III) și audiați succesorul părții vătămate Botnari 
Galina (11.05.2020), martorii ***** (27.05.2020), ***** (09.06.2020), ***** 
(09.06.2020), ***** (29.06.2020), ***** (29.06.2020), martorii minori ***** 
(09.07.2020), ***** (09.07.2020), ***** (23.07.2020), **********(23.07.2020) 
și au prelungit măsura preventivă de arest preventiv în privința inculpatului 
V.Tataru.
       Prin  încheierea din 29.07.2020 a vicepreședintelui Judecătoriei Bălți Valeriu 
Pădurari (Vol.III f.d.240), a fost format completul de judecată din trei judecători: 
Judecătorul Andrei Guțu – președinte de ședință, Judecătorul Vitalie Moroșanu – 
raportor  și Judecătorul Eduard Balan pentru examinarea demersului privind 
prelungirea măsurii preventive de arest preventiv a procurorului Natalia Bordei 
înaintat  față de inculpatul Tataru Vitalie, care au examinat demersul și au 
pronunțat încheierea din 31.07.2020. Motivul: judecătorii S.Bubuioc și 
M.Cojocaru sau aflat în concediu anual de odihnă.
       Prin  încheierea din 08.09.2020 a președintelui Judecătoriei Bălți Dumitru 
Gherasim (Vol.IV f.d.63), a fost format completul de judecată din trei judecători: 
Judecătorul Mihail Cojocaru – președinte de ședință, raportor, Judecătorul Vitalie 
Moroșanu și Judecătorul Svetlana Ghercavii pentru examinarea demersului privind 
prelungirea măsurii preventive de arest preventiv a procurorului Natalia Bordei 
înaintat  față de inculpatul Tataru Vitalie, care au examinat demersul și au 
pronunțat încheierea din 08.09.2020. Motivul: judecătorii S.Bubuioc și A.Guțu sau 
aflat în concediu anual de odihnă.
       Prin  încheierea din 29.09.2020 a vicepreședintelui Judecătoriei Bălți Valeriu 
Pădurari (Vol.IV f.d.96), a fost format completul de judecată din trei judecători: 
Judecătorul Mihail Cojocaru – președinte de ședință, raportor, Judecătorul Vitalie 
Moroșanu  și Judecătorul Svetlana Bubuioc pentru examinarea demersului privind 
prelungirea măsurii preventive de arest preventiv a procurorului Natalia Bordei 
înaintat  față de inculpatul Tataru Vitalie. Motivul: judecătorul A.Guțu sa aflat în 
concediu anual de odihnă.
       Prin  încheierea din 07.10.2020 a vicepreședintelui Judecătoriei Bălți Valeriu 
Pădurari (Vol.IV f.d.100), a fost format completul de judecată din trei judecători: 
Judecătorul Mihail Cojocaru – președinte de ședință, raportor, Judecătorul Vitalie 
Moroșanu  și Judecătorul Eduard Balan pentru examinarea demersului privind 
prelungirea măsurii preventive de arest preventiv a procurorului Natalia Bordei 
înaintat  față de inculpatul Tataru Vitalie, care au examinat demersul și au 
pronunțat încheierea din 07.10.2020. Motivul: judecătorii S.Bubuioc și A.Guțu sau 
aflat în concediu anual de odihnă.
       Prin  încheierea din 05.11.2020 a președintelui Judecătoriei Bălți Dumitru 
Gherasim (Vol.IV f.d.145), a fost format completul de judecată din trei judecători: 



Judecătorul Mihail Cojocaru – președinte de ședință, raportor, Judecătorul Marcel 
Popescu și Judecătorul Svetlana Bubuioc pentru examinarea demersului privind 
prelungirea măsurii preventive de arest preventiv a procurorului Natalia Bordei 
înaintat  față de inculpatul Tataru Vitalie, care au examinat demersul și au 
pronunțat încheierea din 05.11.2020. Motivul: judecătorul A.Guțu sa aflat în 
concediu medical.
      Prin  încheierea din 09.11.2020 a vicepreședintelui Judecătoriei Bălți Valeriu 
Pădurari (Vol.IV f.d.161-162), a fost format completul de judecată din trei 
judecători: Judecătorul Mihail Cojocaru – președinte de ședință, raportor, 
Judecătorul Vitalie Moroșanu și Judecătorul Svetlana Bubuioc pentru 
examinarea în fond a cauzei penale de învinuire a lui Tataru Vitalie pe 
art.145 alin.(2) lit.a) Cod penal. Motivul: judecătorul A.Guțu sa aflat în concediu 
medical.
       În acest complet de judecată : Judecătorul Mihail Cojocaru – președinte 
de ședință, raportor, Judecătorul Vitalie Moroșanu și Judecătorul Svetlana 
Bubuioc, instanța de fond a continuat cercetarea judecătorească și în ședința 
de judecată din  10.11.2020 a audiat martorul minor *****, martorii 
**********, *****, *****, a  cercetat documentele, procesele-verbale ale 
acțiunilor procesuale și a dispus prin încheiere la 10.11.2020 etaparea 
inculpatului Tataru Vitalie din Penitenciarul nr.11 Bălți la Judecătoria Bălți 
(Vol.IV f.d.164-173, 189). 
       În ședința de judecată din 23.11.2020, potrivit procesului-verbal al ședinței 
de judecată, a fost audiat inculpatul Tataru Vitalie (Vol.IV f.d.195-202).
       Nu este clar care complet de judecată a petrecut ședința, așa cum procesul-
verbal al ședinței de judecată din 23.11.2020 este semnat de 3 judecători (A.Guțu, 
V.Moroșanu și S.Bubuioc), dar declarațiile inculpatului Tataru Vitalie sunt 
semnate de 4 judecători (A.Guțu, V.Moroșanu, M.Cojocaru și S.Bubuioc) f.d.195, 
f.d.196-202 Vol.IV.
       În ședința de judecată din 26.11.2020, potrivit procesului-verbal al ședinței 
de judecată, completul de judecători Andrei Guțu, Vitalie Moroșanu, M.Cojocaru, 
Svetlana Bubuioc au audiat martorul minor **********, martorul **********. 
Procesul-verbal al ședinței de judecată din 26.11.2020  și declarațiile acestora au 
fost semnate de 4 judecători (A.Guțu, V.Moroșanu, M.Cojocaru și S.Bubuioc) 
Vol.IV f.d.208-216.
       În asemenea circumstanțe, nu este clar care complet de judecată a cercetat 
probele în ședința de judecată din 23.11.2020 și 26.11.2020.
       În ședința de judecată din 02.12.2020, potrivit procesului-verbal al ședinței 
de judecată, completul de judecători Andrei Guțu, Mihail Cojocaru și Svetlana 
Bubuioc au audiat martorul **********(Vol.V f.d.1-6).
       În ședința de judecată din 07.12.2020, potrivit procesului-verbal al ședinței 



de judecată, completul de judecători Andrei Guțu, Mihail Cojocaru și Svetlana 
Bubuioc au audiat martorul *****, au  prelungit termenul de arest al inculpatului 
și au examinat demersuri (Vol.V f.d.23-33).
       În ședința de judecată din 16.12.2020, potrivit procesului-verbal al ședinței 
de judecată, completul de judecători Andrei Guțu, Mihail Cojocaru și Svetlana 
Bubuioc au audiat martorul ***** au examinat cererea de numire a expertizei, 
care au respins-o și au acordat termen părților pentru pregătirea de dezbaterile 
judiciare (Vol.V f.d.53-59, 73).
       Pe data de 16.12.2020, avocatul  Rusnac Aliona în interesele inculpatului 
Tataru Vitalie a înaintat cerere de recuzare a completului de judecată, care a fost 
respinsă prin încheierea din 16.12.2020.
       În ședința de judecată din 23.12.2020, potrivit procesului-verbal al ședinței 
de judecată, completul de judecători Andrei Guțu, Mihail Cojocaru și Svetlana 
Bubuioc,  au anunțat dezbaterile judiciare, fiind ascultați procurorul, succesorul 
părții vătămate, avocații, replicile, ultimul cuvînt și pronunțată sentința f.d.76-156 
Vol.V.
       Din lecturarea materialelor cauze penale, Colegiul  penal reține faptul, că 
completul de judecători care au examinat cauza penală de învinuire a lui 
Tataru Vitalie în comiterea infracțiunii prevăzute de art.145 alin.(2) lit.a) 
Cod penal a fost schimbat de foarte multe ori. 
       Practic, toți trei judecători care inițial au fost împuterniciți legal să 
examineze cauza penală în fond, inclusiv după începerea cercetării 
judecătorești, au fost  periodic înlocuiți și n-au participat la toate ședințele de 
judecată de cercetare a probelor. 
       Astfel, judecătorii care în final au emis și pronunțat sentința (A.Guțu, 
M.Cojocaru și S.Bubuioc), n-au participat la examinarea probelor în ședința de 
judecată, dar a făcut analiza lor în  actul judecătoresc respectiv. 
       Acești judecători au făcut constatări, aprecieri și interpretări, fără a examina 
pe viu probele procesului penal în cadrul ședinței de judecată.
       Se atestă, că atît președintele completului de judecători A.Guțu, cît și 
judecătorul raportor M.Cojocaru n-au participat la ședințe de judecată ce au 
importanță pentru justa soluționare a cauzei penale, unde s-a început cercetarea 
judecătorească și sau examinat  pe viu probele.
       Din actele dosarului nu este clar cine a fost desemnat președinte al 
completului, M.Cojocaru sau A.Guțu, deoarece fișele de repartizare și încheierile  
administrației judecătoriei Bălți indică date diferite.
       Colegiul penal constată, că judecătorul Andrei Guțu n-a participat în 
ședința de judecată din 10.11.2020, cînd au fost audiați martorul minor *****, 
martorii **********, *****, *****, cercetate documentele și procesele-verbale 
ale acțiunilor procesuale și  dispusă prin încheiere la 10.11.2020 etaparea 



inculpatului Tataru Vitalie din Penitenciarul nr.11 Bălți la Judecătoria Bălți 
Vol.IV f.d.164-173.
       Colegiul penal constată, că potrivit procesului-verbal al ședinței de judecată, 
judecătorul Mihail Cojocaru n-a participat în ședința de judecată din 
23.11.2020, cînd a fost audiat inculpatul Tataru Vitalie.
        În ședința de judecată din 23.11.2020,  cînd au fost audiați martorul minor 
********** și martorul **********Vol.IV f.d.195-202, f.d.208-216,  nu este 
clar, a participat sau nu M.Cojocaru din cauza prezenței a patru semnături pe 
procesul-verbal al ședinței și pe declarații.
       Totodată, nu este clar de ce judecătorii care n-au participat  la audierea 
persoanelor (martori, martori minori, inculpat), au semnat declarațiile lor și 
procesele-verbale ale ședinței de judecată.
       Schimbările în completul de judecată împuternicit să examineze cauza penală 
în fond, care au fost operate pe parcursul judecării cauzei penale după începerea 
cercetării judecătorești, nu corespund motivelor și exigențelor art.30, art.31, 
art.33-art.35 Cod de procedură penală, or, A.Guțu s-a aflat în concediu medical, 
iar A.Guțu, M.Cojocaru și S.Bubuioc sau aflat în concediu de odihnă, care nu cad 
în excepțiile normelor vizate.
       Mai mult ca atît, nu toate schimbările în completul de judecată au fost 
întroduse în PIGD, fapt ce indică lipsa la dosarul penal a fișelor respective de 
repartizare.
       Odată ce completul de judecată a început cercetarea judecătorească  și a 
trecut la examinarea probelor, acesta urma să rămînă același pînă la 
pronunțarea sentinței, cu excepția cînd a fost modificat pentru  examinarea 
demersurilor procurorului de prelungire a arestării preventive, care s-a impus în 
legătură cu necesitatea examinării neîntîrziate a acestora.
       Așa cum completul  de judecată care a judecat cauza penală în fond n-a 
fost format în temeiul legii procesual-penale, respectiv și activitatea lui nu 
capătă un aspect legal  în partea ce ține de cercetarea, aprecierea probelor și 
soluția adoptată.
       Colegiul penal ține să menționeze faptul, că în instanța de fond nici procurorul 
participant în calitate de acuzator de stat Natalia Bordei, nici succesorul părții 
vătămate Galina Botnari, nici avocatul ei Ion Cerga, nici inculpatul Vitalie Tataru, 
nici avocații acestuia Aliona Rusnac și Igor Dorfman n-au înaintat cereri de 
recuzare pe motivul formării completului de judecată contrar regulilor stabilite.
       Cererea de recuzare a avocatului A.Rusnac a fost înaintată pe alte temeiuri 
decît cele de încălcare art.33-art.35 Cod de procedură penală.
       Și nici judecătorii care au fost antrenați în examinarea în fond a cauzei penale,  
cu cercetarea probelor, n-au identificat asemenea temei de incompatibilite și n-au 
înaintat declarații de abținere de la judecarea cauzei penale.



       Mai mult, procurorul participant în instanța de apel Liliana Pasat, de rînd cu 
succesorul părții vătămate  Galina Botnari și avocatului acesteia Ion Cerga, deși 
este evident  că formarea completului de judecată este contrară art.30, art.31, 
art.33-35 Cod de procedură penală și art.6 CEDO, n-au susținut acest argument, 
considerînd că completul a fost format potrivit normelor legale. 
       Argumentele lor în susținerea acestei poziții sunt absolut nefondate, or, justiția 
urmează a fi efectuată de un complet de judecată legal constituit.
       Absolut toate cauzele penale, indiferent de învinuirile aduse inculpatului 
potrivit legii penale și procesual-penale, consecințele cauzate prin infracțiune, 
rezonanța  în societate a acestora etc., urmează a fi examinate de un complet de 
judecată format conform legii.
       Formarea completului de judecată contrar regulilor stabilite influențează 
la modalitatea legală de examinare  în fond a cauzei penale, la legalitatea 
probelor și la soluția adoptată de instanța de fond, fiind o eroare foarte gravă 
și o încălcare  a principiilor de bază a unui proces echitabil.
       În ordinea de idei expuse mai sus, Colegiul penal  reține faptul, că cauza 
penală de învinuire a lui Tataru Vitalie în comiterea infracțiunii prevăzute de 
art.145 alin.(2) lit.a) Cod penal a fost examinată de un complet de judecată, care n-
a fost format în condițiile legii procesual penale, fiind încălcate prevederile art.30, 
art.31, art.33-35 Cod de procedură penală și art.6 CEDO – dreptul la un proces 
echitabil de o instanță independentă, imparțială, legal constituită, fapt ce determină 
casarea sentinței și dispunerea rejudecării prezentei cauze penale de către aceiaşi 
instanţă de judecată, în alt complet de judecată.
       Acest temei de apel indicat de apărare este incident în cazul cînd se confirmă 
încălcarea de către instanţa de fond a regulilor privind compunerea instanţei de 
judecată, avîndu-se în vedere atît aspectul constitutiv, cît şi cel funcţional al 
noţiunii de compunere. Compunerea instanţei fiind o consecinţă esenţială a 
judecăţii, iar neregularitatea ei conduce la casarea sentinței și dispunerea 
rejudecării prezentei cauze penale de către aceiaşi instanţă de judecată, în alt 
complet de judecată.
       Astfel, apelurile avocatului Ion Cerga în interesele reprezentantului, 
succesorului părții vătămate  Galina Botnari, avocatului Aliona Rusnac în 
interesele inculpatului  Tataru Vitalie și avocatului Igor Dorfman în interesele 
inculpatului  Tataru Vitalie urmează a fi admise, inclusiv din alte motive decît cele 
prevăzute de lege,  cu casarea sentinței și dispunerea rejudecării  prezentei cauze 
penale de către aceiaşi instanţă de judecată, în alt complet de judecată.
       Cît privesc celelalte argumente ale apelurilor avocaților, Colegiul penal nu le 
va analiza și nu se va expune asupra lor, deoarece a constatat și analizat temeiul de 
casare a sentinței cu referire la formarea completului de judecată contrar regulilor 
stabilite la  art.33-35 Cod de procedură penală.



       Cu referință la măsura preventivă, Colegiul penal stabilește următoarea 
situație:
       Prin procesul-verbal de reținere din 14.01.2020 este stabilit, că inculpatul 
Tataru Vitalie a fost reținut de facto la 13.01.2020 orele 23:50.
       Prin încheierea judecătoriei Bălți sediul Central din 16.01.2020, față de 
Tataru Vitalie a fost aplicată măsura preventivă – arestarea preventivă pe  un 
termen de 30 zile, termen care a fost prelungit pînă la 07.01.2021 orele 23:50.
       Sentința pe caz a fost adoptată și pronunțată la 23.12.2020.
       Pentru examinarea demersurilor procurorului privind prelungirea măsurii 
preventive de arest preventiv în privința lui V.Tataru, completul de judecători a 
fost modificat prin încheierile din  29.07.20, 08.09.20, 29.09.20, 07.10.20 și 
05.11.20.
       Demersurile procurorului privind prelungirea măsurii de arest preventiv în 
privința lui Tataru Vitalie nu sufereau amînare și  urmau a fi examinate în termeni 
legali extrem de restrînși.
       De aceia, Colegiul penal, ținînd cont de prevederile Constituției, Codului de 
procedură penală, CEDO, jurisprudența CtEDO și circumstanțele individuale ale 
cauzei penale, în speța dată nu vede o problemă de drept procesual-penal în 
modificarea completului de judecată strict pentru ședințele de judecată de 
examinare a demersurilor procurorului privind prelungirea măsurii de arest 
preventiv în privința lui Tataru Vitalie, deoarece asemenea demersuri  țineau 
doar de măsura preventivă, dar nu de examinarea în fond a cauzei penale cu 
cercetarea probelor și urmau a fi examinate fără întîrziere. 
       Mai mult,  situația de modificare a completului  de judecată a fost generată de 
concediul medical al judecătorului A.Guțu și anual de odihnă al judecătorilor 
A.Guțu, S.Bubuioc și M.Cojocaru, care  a creat un blocaj juridic și fără 
modificarea completului de judecată nu era posibil soluționată chestiunii privind 
măsura preventivă.
       Prelungirea măsurii preventive  era cerută și de interesul  suprem al justiției, 
în scopul asigurării unui proces penal echitabil cu toate garanțiile lui pentru toate 
părțile antrenate în procesul de judecată.
       Conform art.25  alin.(4) din Constituția R.Moldova, (4) Arestarea se face 
în temeiul unui mandat, emis de judecător, pentru o durată de cel mult 30 de zile. 
Asupra legalităţii mandatului se poate depune recurs, în condiţiile legii, în 
instanţa judecătorească ierarhic superioară. Termenul arestării poate fi prelungit 
numai de către judecător sau de către instanţa judecătorească, în condiţiile legii, 
cel mult pînă la 12 luni. 
       Potrivit art.186 alin.(3)-(7) Cod de procedură penală,  (3) Arestul se 
dispune pentru un termen de cel mult 30 de zile. (4) Termenul arestului poate fi 
prelungit doar atunci cînd alte măsuri preventive neprivative de libertate nu sînt 



suficiente pentru a înlătura riscurile care justifică aplicarea arestului preventiv şi 
şi-au păstrat actualitatea condiţiile şi criteriile stipulate la art.175, 176 şi 185. (5) 
Fiecare perioadă cu care se prelungeşte arestul preventiv se stabileşte cu 
respectarea condiţiilor prevăzute la alin.(2), dar nu poate depăşi termenul de 30 
de zile. (6) În privinţa aceleiaşi fapte şi aceleiaşi persoane, arestul poate fi 
aplicat, pentru ambele faze ale procesului penal, pe un termen de cel mult 12 luni 
cumulativ, pînă la pronunţarea sentinţei de către instanţa de fond. În termenul de 
ţinere a învinuitului, inculpatului în stare de arest se include timpul în care 
persoana: 1) a fost reţinută şi arestată preventiv; 2) a fost sub arest la domiciliu; 
3) s-a aflat într-o instituţie medicală, la decizia judecătorului de instrucţie sau a 
instanţei, pentru expertiză judiciară în condiţii de staţionar, precum şi la 
tratament, în urma aplicării în privinţa ei a măsurilor de constrîngere cu caracter 
medical. (7) În perioada de examinare a cauzei transmise la rejudecare în primă 
instanţă, arestul poate fi dispus pînă la emiterea unei noi sentinţe, ţinînd cont de 
durata de ţinere în stare de arest a inculpatului pînă la pronunţarea sentinţei de 
către instanţa de fond şi de termenul total stabilit la alin.(6). 
       Articolul 25 alin.(4) din Constituție prevede în termini clari că detenția este 
posibilă numai în baza unui mandat pe o durată pînă la 30 zile. Orice interpretare 
în sensul că ar fi permisă instituirea în legislația națională a unor termene mai mari 
pentru mandatul de arest ar fi contrară Legii Supreme. În condițiile alin.(4) al 
articolului 25 din Constituție, termenul de 12 luni, combinate cu alte garanții 
procesuale, reprezintă o garanție împotriva unor îngrădiri abuzive ale libertății 
individuale. Pînă la pronunțarea sentinței de condamnare, lipsirea de libertate a 
unei persoane se întemeiază doar pe o ”bănuială rezonabilă” că persoana este 
vinovată. De aceia Constituția a stabilit o perioadă concretă pentru arestarea 
preventivă, după expirarea căreia persoana nu mai poate fi deținută în continuare.
       În sensul art.25 alin.(4) din Constituție, arestul preventive poate fi aplicat 
pentru o perioadă totală de cel mult 12 luni, care include atît etapa urmăririi 
penale, cît și cea judiciară, pînă la emiterea încheierii judecătorești prin care 
persoana este eliberată din arest sau momentul pronunțării sentinței de către 
instanța de fond.
       Prevederile art.186 Cod penal au fost aplicabile pentru Tataru Vitalie la faza 
de urmărire penală și judecare a cauzei penale numai pînă la pronunțarea sentinței, 
fiind în corespundere cu art.5 paragraf 1 lit.c) CEDO.
       Deja după condamnarea prin sentință, Tataru Vitalie s-a aflat în situația 
prevăzută la art.5 paragraf 1 lit.a) CEDO, care autorizează privarea de libertate a 
persoanelor în baza condamnării, chiar și  nedefinitive.
       Actele judecătorești de prelungire a termenului de ținere în stare de arest 
preventiv a inculpatului Tataru Vitalie pînă la pronunțarea sentinței din 23.12.2020 
în raport cu normele menționate mai sus indică,  că  a rămas un termen de arest 



preventiv prelungit de 15 zile (23.12.2020-07.01.2021 ora 23:50), care urmează a 
fi menținut, valorificat în noul termen de la 06 iulie 2021 pînă la 21 iulie 2021 
orele 23:50. Termenul dat  se încadrează în cele 12 luni, în care poate fi ținut un 
inculpat  în stare de arest preventive pînă la pronunțarea sentinței.
       Cît ține de  zilele rămase  de la 07.01.2021 ora 23:50 (data pînă la care a fost 
prelungit arestul preventiv la judecarea cauzei în fond) pînă la 13.01.2021 ora 
23:50 (data expirării termenului de 12 luni), rămîn la discreția procurorului și 
inatanței de fond care va rejudeca cauza penală.
       Conducîndu-se de art.415 alin.(1) pct.1) lit.a), pct.3) şi 417-418  Cod de 
procedură penală, Colegiul penal,- 

D E C I D E :

       Apelul avocatului Anatolie Ceachir  în interesele inculpatului  Tataru 
Vitalie, declarat împotriva sentinţei Judecătoriei Bălți sediul Central  din 
23.12.2020, în cauza penală în privința lui Tataru Vitalie *****, se respinge ca 
depus peste termen.
       Apelurile avocatului Ion Cerga în interesele reprezentantului, succesorului 
părții vătămate  Galina Botnari, avocatului Aliona Rusnac în interesele 
inculpatului  Tataru Vitalie și avocatului Igor Dorfman în interesele 
inculpatului  Tataru Vitalie,  declarate împotriva sentinţei Judecătoriei Bălți 
sediul Central  din 23.12.2020, în cauza penală în privința lui Tataru Vitalie 
*****, se admit, inclusiv din alte motive decît cele declarate.
       Se casează integral sentinţa Judecătoriei Bălți sediul Central  din 23.12.2020 
în cauza penală a lui Tataru Vitalie *****, învinuit în baza art.145 alin.(2) lit.a) 
Cod penal şi se dispune rejudecarea prezentei cauze penale de către aceiaşi instanţă 
de judecată, în alt complet de judecată.                                                                               
       Se menține față  de inculpatul Tataru Vitalie ***** măsura preventivă – 
arestarea preventivă  pe un termen de 15 zile, termen care urmează a fi calculat de 
la 06 iulie 2021 pînă la 21 iulie 2021 orele 23:50.
       Decizia  nu este susceptibilă de a fi supusă căilor de atac.
       Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării. 
       Adoptată şi pronunţată public la data de  06 iulie 2021.

Preşedintele de şedinţă, judecătorul:                                  Gheorghe Scutelnic

Judecătorii:                                                                               Oleg Moraru   
 
                                                                                                 Viorel Pușcaș                    




