
Dosar nr. 1-182/2022                                                                                                                                                            
S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

19 august 2022                                                                                                        mun. Străşeni
Judecătoria Străşeni sediul central
Instanţa compusă din:
Preşedinte de şedinţă,
judecătorul                                                          Sergiu Osoainu 
Grefier                                                                 Corina Botnari                                                                                                                                                                                                    
Cu participarea:
Procurorului                                                         Roman Porubin
Avocaților                                                            Carolina-Caleria Pretula, Ion Cernolev,
Avocatul succesoral victimei                               Isae Cireș   
Interpret                                                                Iulia Rusu                                  

        a examinat în ședință de judecată publică, în procedură generală, cauza penală de învinuire a 
lui;-  
                                                                                  Hîrjeu Sergiu, 

născut la ***** ***** domiciliat în r*****, 
sectorul de Vile Valea Fermecată și raionul 
Criuleni, com. *****, domiciliile anterioare 
***** raionul Strășeni și ***** raionul 
*****  studii medii, nesupus militar, 
neangajat, divorțat, patru copii, anterior 
condamnat, 
moldovean, cetățean al Republicii Moldova,- 

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 264 alin. (4) Cod penal,-
          (Cauza penală s-a aflat în procedura judecătorului în perioada 11.04.2022– 19.08.2022)

a  c o n s t a t a t:

Hîrjeu Sergiu, la 07.11.2021, aproximativ la ora 17:10 min, fiind în or. Strășeni, conducea 
vehiculul de marcă Kia, modelul Spor tage, cu numărul de înmatriculare *****, având în calitate 
de pasageri pe Catrinescu ***** Cernei *****, minorii Catrinescu  *****, Cernei David ***** 
și Hîrjeu Mihai *****, se deplasa pe traseul R-1(Chișinău-Ungheni) din direcția or. Chișinău în 
direcția or. Strășeni.

În timpul deplasării pe traseul sus indicat, conducând  mijlocul de transport în stare de  
ebrietate alcoolică cu grad avansat, cu o alcoolemie de 1.88 g/l alcool în sânge, prin ce a ignorat 
prevederile pct. 14 lit.a) din Regulamentul Circulației Rutiere, care indică că ,,conducătorul auto 
îi este interzis să conducă vehiculul în stare de ebrietate”, având viteza de deplasare a  
vehiculului de 120 km/h, peste limita admisă pe acea porțiune a traseului și ajungând la un sector 
de drum aflat în reparație (în regiunea km.21) semnalizat prin indicatorul rutier 1.23,,lucrări pe 
drum ”fără a ține cont de prevederile pct.26 sbct.1 din Regulamentul Circulației Rutiere,  care 
indică că ,,indicatoarele de avertizare atenționează participanții la trafic asupra existenței unui 
pericol de drum, indicîndu-le și natura acestuia. Deplasarea pe acest sector de drum necesită 



luarea măsurilor corespunzătoare situației rutiere”, ignorând cerințele indicatorului rutier 5.56.1 
din același Regulament ,,zonă cu viteză maximă limitată 30 km/h”, nerespectând indicatorul 
rutier de avertizare 1.18.3 din Regulament ,,drum îngustat din partea stângă”, acționând contrar 
cerințelor indicatorului rutier 3.23 ,,depășire interzisă” din Regulamentul Circulației Rutiere care 
prevede că,, depășirea interzisă tuturor vehiculelor”, intenționat nu a preselectat banda  alăturată 
din dreapta destinată sensului de deplasare  respectiv, prin ce a încălcat cerințele  indicatorului 
rutier 4.2.1 din Regulament care indica ,,direcția obligatorie de ocolire a obstacolului de 
dreapta”, nu a manifestat prudență sporită la trafic și nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile 
rutiere, nu a ținut cont de totalitatea factorilor care caracterizează condițiile rutiere, intensitatea și 
nivelul de organizare a traficului rutier, de care trebuie să țină cont fiecare conducător la 
determinarea vitezei, benzii de circulație și modalității de conducere a vehiculai, prin ce a 
încălcat cerințele pct.45 (1) și (2) al Regulamentului Circulației Rutiere, conform căruia 
,,conducătorul trebuie să conducă vehiculul în conformitate cu limita de viteză stabilită, ținând 
permanent seama de urmăritori factori: a) starea psihologică ce influențează atenția și reacția; b) 
dexteritatea în conducere care i-ar permite să prevadă situațiile periculoase; c)starea tehnică a 
vehiculului și particularitățile încărcăturii; d) situația rutieră; iar în cazul în care apar obstacole ce 
pot fi observate de conducător, el trebuie să reducă viteza sau chiar să oprească pentru a nu pune 
în pericol siguranța traficului” și ca  urmare a încălcărilor admise în timpul conducerii pe drum 
public a vehiculului, cu partea din  față a mijlocului său de transport, în viteză a comis 
tamponarea frontală a automobilului de  marcă Opel, modelul Astra cu ***** care în acel 
moment se deplasa regulamentar din sensul opus condus de Marian Tatiana *****, în care se 
aflau pasagerii Marian Vladimir ***** și minorul Marian Alexandru *****, iar urmare a 
impactului automobilelor,  persoanele menționate au fost transportate în stare gravă la instituția 
medicală iar minorul Marian Alexandru a decedat pe loc.

În rezultatul accidentului rutier, pasagerul Marian Alexandru*****, potrivit concluziilor 
fixate în raportul de expertiză medico-legală nr.202131C0114 din 08.11.2021 a primit vătămări 
corporale grave incompatibile cu viața și care au legătură cauzală directă cu decesul, sub formă 
de ,,TACCD, fractura multiplă a oaselor craniene, hemoragie intracerebrale abundente, TVM, 
plagă ruptă a abdomenului cu lezarea intestinului subțire, ruptură de ficat, hemiperitonium”.

În rezultatul accidentului rutier, conducătorului auto Marian Tatiana *****, i-a fost cauzată 
conform concluziilor fixate în raportul de expertiză medico-legală nr.202131D0162 din 
15.12.2021, vătămare corporală gravă, manifestată prin ,,fractura osului femural stâng, TVM cu 
fractura tasată a vertebrelor L1 și fractura mult fragmentată a vertebrelor Th11-Th12, fractura 
coastelor 2-5 pe dreapta”.

În rezultatul accidentului rutier, pasagerului Marian Vladimir *****, i-a fost cauzată 
conform concluziilor fixate în raportul de expertiză medico-legală nr.202131D0163 din 
15.12.2021, vătămare corporală gravă, manifestată prin ,,traumă a abdomenului cu lezarea 
mezoului și intestinului subțire, hemoragie abdominală a cavității abdominale”.

În rezultatul accidentului rutier, pasagerei Cernei Sofia ***** i-a fost cauzată conform 
concluziilor fixate în raportul de expertiză medico-legală nr.202131D0147 din 06.12.2021, 
vătămare corporală gravă, manifestată prin ,,fractura transversală a osului femural stâng, cu 
deplasare”

Acţiunile lui Hîrjeu Sergiu au fost calificate de procuror în temeiul art. 264 alin. (4) din 
Codul penal, adică încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere și de exploatare a 
unităților de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat 



din imprudență vătămări corporale și decesul unei persoane, acțiuni săvârșite în stare de 
ebrietate.

În şedinţa de judecată inculpatul Hîrjeu Sergiu vina în comiterea infracțiunii incriminate nu 
a recunoscut-o și a declarat că, în dimineața zilei de 07.11.2021 a mers în mun. Chișinău unde la 
automobil și-a schimbat cauciucurile de iarnă, după care s-a deplasat la stația peco din Cricova 
pentru a încărca o butelie cu gaz, însă la respectiva stație i sa refuzat, după care s-a deplasat la 
Măgdăcești, unde și-a încărcat butelia. Ulterior s-a deplasat spre casă unde a lăsat butelia și s-a 
deplasat în satul Hîrtopul Mare la serviciul său pentru a lăsa cheile de la club. Întorcându-se spre 
casă a luat-o pe mama sa, fratele său și fiu și au mers la cimitir pentru a face curat. După cimitir 
au trecut prin sat, unde la magazin s-a întâlnit cu un cumătru cu care împreună au servit câte o 
cafea, după care a mers acasă să ducă părinții. A menționat că, nu a coborât din automobil și în 
jurul orelor 16:00 s-a pornit în ***** raionul Strășeni după verișoara sa Sofica, și familia 
acesteia.

 Întorcîndu-se înapoi a pornit direct în direcția raionului ***** și se deplasa pe traseul 
Chișinău-Strășeni, banda a doua din stânga. Înaintea sa se deplasa un automobil de model BMW, 
căruia i-a semnalat de câteva ori pentru a se da la o parte și în continuare mergea doar din urma 
acestui automobil, deoarece nu putea ieși la depășire, deoarece nu avea voie. În timp ce se 
deplasa din urma respectivului automobil, șoferul brusc a efectuat o manevră pe partea dreaptă, 
adică pe prima bandă. A trecut câteva secunde și nici nu a înțeles ce s-a întâmplat și nici nu a 
avut ce face. Personal nici nu a văzut indicatoarele, afară era noapte era ora 17:00.

A menționat că, de la fiul său cunoaște că și-a pierdut cunoștința după impact. În ziua 
accidentului nu a servit nimic, de dimineață s-a aflat la volan. În momentul în care și-a revenit, 
stătea în genunchi în ambulanță unde i se acorda primul ajutor medical.

Până la impact nu vedea nimic, deoarece se deplasa din urma automobilului de model 
BMW, iar după ce BMW și-a schimbat banda de deplasare a observat că acesta frânează și s-a 
deplasat pe prima bandă și în ultima secundă nu a reușit să acționeze, nu a avut timp.

A explicat că, pînă la impact se deplasa pe banda a doua și nu a ieșit la depășire.  Nu își 
aduce aminte cu ce viteză se deplasa. În timpul deplasării spre Strășeni, nu a văzut careva 
indicatoare pe traseu deoarece afară era timp de noapte. Nu a cunoscut că pe drumul respectiv se 
efectua reparație. Consideră că era obligat să păstreze distanța mai mare în cazul în care era 
redusă vizibilitatea. Nu își aduce aminte dacă a redus viteza. Nu poate explica de ce în automobil 
persista miros de alcool dacă nimeni din cei prezenți nu se aflau în stare de ebrietate. 

A declarat că automobilul său a trecut revizia tehnică, însă în ziua incidentului era ceva în 
neregulă cu sistemul de direcție. Îi este cunoscut faptul că în momentul urcării la volan este 
obligat să verifice automobilul. Automobilul mergea bine nu avea probleme.

Ulterior, inculpatul Hîrjeu Sergiu s-a eschivat de la instanţa de judecată, iar prin încheierea 
din 21 iulie 2022, s-a dispus anunțarea în căutare a inculpatului,  fiind pornit dosar de căutare  nr. 
2022330177 din 28.07.2022 (f.d.123 vol.III). Astfel, examinarea cauzei continuând în lipsa 
inculpatul Hîrjeu Sergiu.

Declarațiile succesorului părții vătămată Marian Maria care a declarat că inculpatul Hîrjeu 
Sergiu nu îi este cunoscut, nu are careva relații cu acesta. 

La data de 07.11.2021 în vizită la ea se afla fiul său Marian Vladimir care o ajuta prin 
gospodărie. A doua zi a venit și fiica sa Marian Tatiana împreună cu fiul său Alexandru care 



avea vârsta de 12 ani. În jurul orelor 16:00 fiica sa împreună cu Alexandru și Vladimir au urcat 
în automobil și au pornit din satul Pitușca, raionul Călărași în municipiul Chișinău.

A menționat că, în familie au o înțelegere că în momentul în care vor ajunge acasă să o 
telefoneze. A văzut că peste o oră și jumătate nu este telefonată de către copii și a decis să îi sune 
ea personal, însă telefoanele erau deconectate. Astfel, a decis să-i telefoneze prin intermediul 
skaipului, a conectat calculatorul unde a văzut știrea despre un accident și că la volanul 
automobilului se afla o femeie, iar copilul de doisprezece ani a decedat. Prin intermediul 
prezentei știri și-a dat seama că sunt copii săi. Atunci a telefonat la 112 unde a fost informată că 
Marian Vladimir este internat în spital, iar Tatiana era transportată la spitalul de urgență din 
mun.Chișinău, unde a telefonat însă nimeni nu i-a răspuns.

A explicat că, potrivit noutăților a văzut că sau ciocnit două automobile, în rest nu cunoaște 
nimic. Nu a cunoscut că șoferul care s-a ciocnit în automobilul fiicei sale se afla în stare de 
ebrietate. Ulterior a auzite de la surorile medicale că șoferul automobilului se afla în stare de 
ebrietate și nici nu a venit să-și ceară scuze.

După comiterea accidentului Hîrjeu Sergiu nu a luat legătura cu ei și nici nu și-a cerut scuze, 
la văzut prima dată în ședința de judecată.

Partea vătămată Marian Vladimir a declarat că, inculpatul Hîrjeu Vladimir nu îi este 
cunoscut. La data de 06.11.2021 a mers în satul Pitușca, raionul Călărași la casa părintească unde 
a ajutat-o pe mama sa prin gospodărie. La data de 07.11.2021 a venit sora sa Tatiana la volanul 
automobilului de model Opel Astra împreună cu fiul său Marian Alexandru. În jurul orelor 16:00 
sau pornit toți acasă în mun. Chișinău și sau deplasat pe traseul Ungheni-Chișinău. Tatiana se 
afla la volan iar el se afla pe bancheta din față dreapta, iar Alexandru se afla pe bancheta din 
spate a automobilului. Pe parcursul drumului personal se uita în telefonul mobil la știri. La 
ieșirea din or. Strășeni a ridicat ochii și a văzut un automobil care a ieșit pe contrasens care se 
deplasa dinspre mun. Chișinău spre mun. Strășeni. A văzut un automobil în fața sa care se 
deplasa cu viteză mare, totul sa întâmplat foarte repede. Sa trezit în spital la Strășeni, medicii au 
înțeles că situația este critică și a fost operat. 

A concretizat că, a văzut doar că conducătorul automobilului se deplasa pe banda lor de 
deplasare și nici nu a efectuat nici o manevră pentru a evita tamponarea. Nu poate comunica cum 
era drumul pe partea dreaptă. Nu ține minte cum era drumul, posibil se afla în reparație. Pe 
partea stângă erau automobile care se deplasau din direcția mun. Chișinău. 

A explicat că, mai târziu a cunoscut că a fost tamponat de către un automobil de model Kia 
sport. După comiterea accidentului rutier inculpatul nu a luat nici o legătură cu ei. Automobilul 
în care se aflau se deplasa cu 60 km/h, centura de siguranță era cuplată. Consideră că la volanul 
automobilului care i-a tamponat se afla Hîrjeu Sergiu. Impactul putea fi evitată deoarece potrivit 
materialelor dosarului a observat că sora sa Tatiana avea o viteză mai mică de 50 km/h, și 
turațiile motorului sunt mai puțin de 800 turații, piciorul Tatianei  era pe frână nu pe accelerator. 
Iar la automobilul de model Kia viteza era de 120 km/h, mai mult de 3000 de turații ceea ce  
înseamnă că conducătorul auto se afla cu piciorul pe accelerator, observând obstacolul 
conducătorul auto nu frâna dar accelera. Concluzia sa este că șoferul automobilului Kia se afla în 
stare de ebrietate acută. Solicită să fie încasat prejudiciul moral în sumă de 500 000 lei.

Partea vătămată Marian Tatiana care a declarat că, inculpatul nu îi este cunoscut și nu 
este cu acesta în nici un fel de relație. 



La data de 07.11.2021 în jurul orelor 16:20 sau pornit din satul Pitușca, raionul Călărași spre 
mun. Chișinău. În automobil se afla împreună cu fratele său Vladimir Marian și cu fiul său 
Marian Alexandru care avea vârsta de 12 ani. Personal se afla la volanul automobilului de model 
Opel Astra, cu ***** de culoare roșie și se deplasa pe traseul Chișinău-Ungheni. În automobil se 
afla împreună cu fratele său Marian Vladimir care se afla pe bancheta din față a pasagerului, iar 
fiul său Alexandru pe bancheta din spate. La ieșirea din mun. Strășeni drumul se îngusta, 
indicatorul indica că este necesar să trec pe partea stângă și limita de viteză să o reducă până la 
50 km/h. A menționat că porțiunea respectivă de drum se afla în reparație, erau piloni iar la 
delimitarea drumului era săpat și se afla tehnică de reparație a drumului. Benzile de deplasare 
erau două, câte o bandă pe sens. La un moment dat a văzut cum un automobil se deplasa din 
direcția mun. Chișinău și a ieșit la depășire după îngustarea drumului, în loc să se deplaseze pe 
partea dreaptă acesta se deplasa în fața sa cu viteză și sau tamponat. În momentul în care a 
deschis ochii, în mașină la văzut pe fratele său care se afla alături, personal l-a strigat pe fiul său 
Alex care nu îi răspundea. În momentul în care i-au venit în ajutor, personal i-a cerut să-i scoată 
copilul din automobil.

A explicat că, Alexandru avea cuplată centura de siguranță, iar după ce a fost eliberat a fost 
pus pe iarbă, personal nu se putea mișca, doar capul îl mișca și se uita la fiul său. Din cei prezenți 
i-au comunicat că fiul său Alexandru nu mai respiră. La fața locului au venit pompierii și au 
descarcerat automobilul, ea fiind urcată în ambulanță. În timp ce i se administra medicamentele a 
venit un alt medic și căuta un medicament și a comunicat că: ,,pentru faptul că șoferul se afla în 
stare de ebrietate, a distrus o familie”. După comiterea accidentului la văzut pe șoferul 
automobilului care se afla în stare de ebrietate și striga ”văleu, văleu”. 

A menționat că, personal nu a avut posibilitate de a se eschiva de la tamponare, deoarece pe 
stânga erau mașini iar pe partea dreaptă un șanț. Nu a observat dacă în mașina care i-a tamponat 
dacă mai erau alte persoane. Inculpatul nu a încercat să repare prejudiciul. Personal a încercat să 
micșoreze viteza în momentul în care a văzut că automobilul se deplasează cu viteză în direcția 
sa.

Solicită să fie încasat din contul inculpatului a prejudiciului moral în mărime de 1000 000 
lei, iar referitor la prejudiciul material se va expune ulterior.

Partea vătămată Cernei Sofia care a declarat că, inculpatul Hîrjeu Sergiu este verișorul 
său. La data de 07.11.2021 în jurul orelor 17:00, Hîrjeu Sergiu a venit în ***** raionul Strășeni 
la volanul automobilului de model KIA. Împreună cu concubinul său Catrinescu Nicolae și doi 
copii au urcat în automobilul lui Hîrjeu Sergiu și au pornit la drum. Afară se înnopta, au ieșit la 
traseu și în fața lor au observat brusc o lumină de la o mașină și brusc i-a tamponat. 

A explicat că, înainte de a vedea lumina Sergiu a ieșit o dată la depășire și sa reîncadrat pe 
banda sa de deplasare, după care a intrat pe banda a doua și a avut loc impactul. Hîrjeu Sergiu a 
ieșit a doua oară la depășire după care brusc a apărut în fața sa lumina și sau tamponat.

În automobil se afla Hîrjeu Sergiu la volanul automobilului, fiul lui Hîrjeu Sergiu, Hîrjeu 
Mihai care se afla alături de tatăl său în partea dreaptă și pe bancheta din spate se afla ea 
împreună cu soțul și cei doi copii minori.

În momentul în care Hîrjeu Sergiu a venit la ei pentru ai lua cu automobilul nu a observat să 
fi fost acesta în stare de ebrietate. Să fi cunoscut că Sergiu se află în stare de ebrietate nu urca cu 
acesta în automobil. Nu are careva pretenții față de Hîrjeu Sergiu, l-am iertat. 



A explicat că, nu poate spune exact dacă pe banda pe care se deplasau mai erau careva 
mașini în spate, deoarece se afla cu copilul în brațe, cunoaște că erau mașini dar nu poate spune 
cum se deplasau.

Înainte de a porni la drum Hîrjeu Sergiu a ajutat-o la încărcarea borcanelor în automobil și 
la alte lucruri. Nu este expert ca să comunice cu ce viteză se deplasa Hîrjeu Sergiu, consideră că 
se deplasa normal, nu avea viteză excesivă. Personal nu dispune de permis de conducere și nu 
cunoaște Regulamentul Circulației Rutiere.

Martorul Catrinescu Nicolae a declarat că, Hîrjeu Sergiu este verișorul concubinei sale. 
La data de 07.11.2021 l-a telefonat pe Hîrjeu Sergiu pentru a veni în *****, raionul Strășeni și a-
i duce cu automobilul în satul Leușeni, raionul *****. Sergiu a venit în ***** la volanul 
automobilului de model KIA nr.de înmatriculare nu îl cunoaște, în automobil se afla împreună cu 
fiul său Mihai Hîrjeu care se afla pe bancheta din față a automobilului. Pe bancheta din spate a 
automobilului în partea dreaptă se afla el împreună cu concubina Cernei Sofia și cei doi copii. 
Spre ***** au pornit în jurul orelor 17-18:00, pe traseul Chișinău-Strășeni. Hîrjeu Sergiu în 
timpul deplasării a dorit să iasă la depășire iar în fața acestuia se deplasa un alt automobil astfel, 
Hîrjeu Sergiu a trecut din nou pe banda sa de deplasare, a doua oară a dorit să iasă din nou la 
depășire și în fața sa a apărut un automobil și a avut loc impactul. Nu cunoaște cu ce viteză se 
deplasa Hîrjeu la volanul automobilului. Nu cunoaște unde a servit Hîrjeu Sergiu, mai mult ca 
atât nici nu la cunoscut că acesta se află în stare de ebrietate. Înainte de impact în direcția mun. 
Strășeni alte mașini nu se deplasau. Personal în ziua respectivă nu a servit băuturi alcoolice, toată  
ziua a lucrat la soacra sa. După impact nu și-a pierdut cunoștința, Mihai i-a deschis ușa și a ieșit 
din automobil.

Martorul Cazacu Gheorghe, care a declarat că pe inculpat îl țin minte, careva relații de 
rudenie cu acesta nu are. În luna octombrie a anului 2021 se deplasa pe traseul Chișinău-Ungheni 
la volanul automobilului de model *****, în direcția Ungheni și era în trecere prin Strășeni. 
Drumul se afla în construcție și era format din patru benzi de deplasare, însă în ziua incidentului 
două benzi din partea mun. Chișinău erau închise. Personal se deplasa spre Strășeni, pe partea 
dreaptă, sensul opus era pe partea stângă a aceleiași benzi, erau două benzi în aceeași direcție. 
Transportul care venea dinspre Chișinău mergea pe partea dreaptă pe o singură bandă. Cel care 
venea dinspre Strășeni era pe o singură bandă, banda stângă și era indicator că se permitea pe 
celelalte două benzi să treci. Din sensul său până a ajunge la acea porțiune de drum, erau 
indicatoare limita de viteză 30 km/h și să cedeze trecerea la cel din față.  Nu își aduce aminte 
dacă pe acel segment de drum era permisă depășirea. Din spate a observat că se apropie cu viteză 
un automobil de model Hyundai de culoare gri ori Kia exact nu își amintește, și a încercat să-i 
facă depășire deoarece el se deplasa mai încet, dar din față venea o mașină mai mică de culoare 
roșie Opel Corsa ș i a observat că nu vor reuși să oprească pentru a evita accidentul, personal a 
eliberat banda și s-a dus pe acostament și la un moment dat a stopat.

A concretizat că automobilul de model Kia și mașina de culoare roșie aveau posibilitate să 
evite impactul însă nu au făcut-o. Automobilul de culoare roșie avea posibilitatea să se ferească 
în dreapta, deoarece avea două benzi libere, însă nu a făcut-o, mașina din partea stângă la fel 
avea banda din stânga liberă pe care el a eliberat-o să se ferească ca să evite impactul. Impactul a 
avut loc chiar la geamul automobilului în care se afla. Automobilul suv a încercat să facă 
depășirea și atunci s-a produs impactul. După accident s-a apropiat de automobilul suv, la volan 
se afla inculpatul inconștient cu capul pe volan, a simțit un miros de alcool, dar nu cunoaște de la 



cine ori de la șofer ori de la pasager. A încercat să deschidă portiera, o doamnă din spate l-a 
strigat să i-a copii deoarece din mașină ieșea fum, a luat copilul în brațe, a văzut că este bine și l-
a transmis unui taximetrist care s-a oprit. Alături de șofer era un băiat tânăr de aproximativ 27-30 
ani. A întrebat dacă mai sunt copii și mai au nevoie de ajutor. După care s-a îndreptat spre 
autoturismul de culoare roșie, la ușa șoferului, unde la volan se afla o doamnă în vârstă până la 
40 ani, care era prinsă la picioare, nu o putea scoate din automobil. Doamna a început să strige 
copilul, să acorde ajutor copilului care era pe bancheta din spate. Din mașina respectivă la fel 
ieșea fum, între timp apelase 112  și a mers la bancheta din spate unde se afla un băiat până la 
vârsta de 14-15 ani, care se afla cu centura cuplată și din impact s-a încâlcit în centură, era sub 
scaun, avea o tăietură la burtă, poate a avut o operație. A încercat să-l îndrept pe scaun, i-a scos 
cureaua, de frică ca mașina să nu se aprindă, a scos copilul și la pus jos pe șosea, i-a pus o vestă 
sub cap, i-a verificat pulsul, era slab dar îl avea. După care a mers iarăși la mașină, pe bancheta 
din față mai era un domn până la 50 ani, l-a putut da jos, nu era blocat, l-a întrebat cum se simte, 
i-a spus că îl doare tare în piept. A mers la doamna de la volan, a încercat să o scoată, dumneaei 
menționa de copil, iarăși s-a apropiat de copil care stătea pe șosea, încercând să văd dacă dă un 
semn de viață, dar nu mai dădea nici un semn de viață, dumneaei striga din mașină să facem ceva 
cu copilul ei. La care a întrebat cum îl cheamă ca să-l strige, i-a zis Maxim sau Stas, ceva de 
genul. Între timp a venit ambulanța, descarcerarea. Șoferul a coborât din mașină, se ținea de cap, 
întreba ce s-a întâmplat, nu i-a răspuns nimic venise deja și poliția. Mașina era dotată cu 
registrator din spate și față, momentul s-a fixat a transmis sticul poliției. 

A menționat că este șofer de la 18 ani, inculpatul se deplasa cu viteză excesivă, avea peste 
100 km/h.

A concretizat că pe acel sector de drum personal se deplasa cu 30-40 km/h, iar din spusele 
celorlalți participanți la trafic care au staționat,  au menționat că inculpatul conducea agresiv, 
făcea depășiri periculoase care puteau crea situații de accident. După impact inculpatul era 
liniștit, se ținea de cap, ușor vorbea și stătea în picioare.

A explicat că, pe inculpatul Hîrjeu Sergiu nu l-a văzut cum a coborât din automobil, în 
momentul în care acorda ajutor l-a văzut în preajma lor. Din automobil a simțit miros de alcool 
dar nu cunoaște de la cine exact. 

Martorul Hîrjeu Mihai a declarat că inculpatul Hîrjeu Sergiu este tatăl său, nu dorește să 
facă careva declarații pe marginea cazului dat.

Martorul Bîcov Marina în ședința de judecată a declarat că este angajată a spitalului 
raional Strășeni. La data de 07.11.2021 a efectuat proba de sânge, care posibil a fost solicitată de 
către medicul de gardă a secției de internare. A explicat că, prelevarea sângelui se face în secția 
de internare de către asistenta medicală. Ulterior asistenta medicului narcolog îi aduce proba de 
sânge pentru examinare. A explicat că, examinarea probei de sînge a efectuat-o personal, ea este 
medic de laborator și șef de secție. Proba biologică este transmisă în felul următor, personal scrie 
rezultatul pe o blanchetă specială, introduce datele în jurnal și tot în aceiași zi sau posibil la data 
de 9 noiembrie rezultatul a fost transmis asistentei medicale. Blancheta specială este pentru 
colaboratorii de poliție în ce se indică numele prenumele pacientului. Nu cunoaște dacă paralel 
cu proba sangvină sa luat și urina, posibil s-a luat respectiva analiză în secția de internare. 
Concluzia la rezultatul probei sangvine a fost semnat de medicul narcolog, deoarece doar acesta 
poate da o astfel de concluzie. Concluzia medicului narcolog nu putea fi dată la data de 
07.11.2021 deoarece a făcut analiza pe data de 08.11.2021 iar concluzia medicului narcolog 



urma să fie la data de 08.11.2021 sau 09.11.2021. Pentru a preleva și examina analiza este o 
procedură standart și este indicată metoda, personal se conduce strict de ordinul Ministerului 
Sănătății. Regulamentul nr.206 din 2009 nu îi este cunoscut. La data de 07.11.2021 personal nu a 
activat, deoarece era zi de duminică. Proba sangvină este păstrată în secția de internare în 
frigider, iar la data de 08.11.2021 a venit asistenta medicului narcolog Stratulat Efrosinia și i-a 
transmis proba sangvină care era însoțită de procesul verbal. Nu îi este cunoscut faptul dacă 
inculpatul s-a prezentat benevol la medicul legist. Concluzia medicului narcolog este  indicată 
mai jos de concluzia sa. Nu își aduce aminte forma procesului verbal, posibil era o foaie A4 în 
care era indicat numele, prenumele și nr. probei sangvine unde a și indicat personal rezultatul. 
Procesul verbal  este semnat de către ea personal, și este indicată asistenta medicală care a 
preluat proba de sânge și medicul care a dispus preluarea probei. La moment acest act se află în 
biroul său de serviciu. Nu își aduce aminte cine în seara accidentului era medicul de gardă.

Vina inculpatului Hîrjeu Sergiu în săvârșirea infracțiunii incriminate se dovedeşte şi prin 
documentele, procesele verbale din dosar, care au fost cercetate în şedinţa de judecată, şi anume: 

- prin procesul verbal din 07.11.2021, prin care a fost efectuată cercetarea la fața locului, cu 
schița și tabelul foto anexă, prin care a fost fixată cercetarea  locului unde s-a produs accidentul 
în traficul rutier, și anume, accidentul s-a produs pe traseul R-1, Chișinău-Ungheni, km 21.Prin 
cercetare s-a constatat că partea carosabilă era orizontală, acoperită cu asfalt, suprafața uscată. 
Partea stîngă limitat de săpături, iar partea dreaptă a drumului fiind mărginită cu acostament, cu  
lățimea de 1,4 metru, învelișul căruia era compus din pămînt. Carosabilul cu lățimea de 8.2 m cu 
două sensuri de deplasare cu cîte o bandă pe fiecare sens. Tot prin cercetare a fost fixate 
indicatoarele rutiere prezente pînă la locul accidentului, poziția pe carosabil a vehiculelor, lipsa 
urmelor de frânare, deteriorările caroseriei ș.a.(f.d.9-35 vol.I);

- procesul verbal din 08.11.2021, prin care a fost efectuată cercetarea suplimentară la fața 
locului, cu schița, tabelul foto anexă și înregistrări video stocate pe purtătorul material de 
informație, prin care a fost fixată pe timp de zi cercetarea locului unde s-a produs accidentul în  
traficul rutier, și anume, accidentul s-a produs pe traseul R-1, Chișinău-Ungheni. Prin cercetarea 
s-au pus  în evidență: prezența indicatoarelor rutiere, caracterul carosabil, prezența marcajelor, 
ș.a.(, f.d.36-42 vol. I);

-procesul verbal din 29.11.2021 prin care a fost realizată acțiunea procesuală de ridicare de 
la martorul Cazacu Gheorghe, a unui CD pe care este stocată o înregistrare video fixată la 
07.11.2021, imagini video până la accident, în timpul accidentului și imediat după accident (, 
f.d.95 vol.-I);

-procesul verbal din 04.01.2022 prin care au fost examinate imaginile video, de pe mijlocul 
de stocare a datelor ce conține 1 înregistrare video din data de 07.11.2021, efectuate în timpul 
producerii accidentului rutier, imagini captate de camera de la bordul vehiculului condus de 
Cazacu gheorghe cu o durată de 59 secunde, prin care se constată că, automobilul se deplasează 
pe a doua bandă de circulație a traseului, pe acostament, în partea dreaptă sunt vizibile mai multe 
indicatoare rutiere. Carosabilul are 4 benzi de deplasare câte 2 pe fiecare sens de deplasare, 
ulterior între cele 2 benzi de deplasare se observă un indicator la care conducătorul trece pe 
banda 1 din dreapta. După care carosabilul se îngustează, fiind permisă deplasarea tuturor 
vehiculelor doar pe partea dreaptă a carosabilului, în două sensuri a câte o bandă pe  fiecare. În 
continuare, cum șoferul se deplasa pe banda 1 din dreapta se observă cum un  autoturism care se 
deplasa în aceiași direcție, a ieșit la depășire pe banda alăturată din stânga pe sensul opus și în 



viteză tamponează frontal primul mijloc de transport de culoare roșie din coloana care se deplasa 
din sensul opus, după care automobilul a staționat(f.d.97 vol.I);

- procesul verbal de examinare a obiectelor din 25.02.2022, cu tabelele foto anexe, prin care 
au fost examinate vehiculele de marca Opel, modelul Astra, cu ***** și vehiculul de marcă Kia, 
modelul Sportage cu *****, adică aspectul exterior al acestora, fiind pus în evidență faptele 
depistate, și anume că în partea frontală sunt prezente deteriorări, deteriorat sistemul de 
iluminare, parbrizul din față stricate, ș.a.( f.d.43-44, 48-54,59-63 vol.I);

- procesul verbal din 24.03.2022 prin care au fost ridicate documentele de la managerul de 
proiect al SRL,,Evras Com”, acte cu privire la schema de amplasare a traseului R-1 Chișinău-
Ungheni km 6+446 m până la 24+050 m (f.d.111 vol. I);

-informația de la serviciul de urgență 112, din 07.11.2021 ora 17:21, unde a apelat persoana 
pe nume Gheorghe și a comunicat că la ieșirea din or.Strășeni spre or.Chișinău s-a produs un 
accident rutier cu persoane vătămate(f.d.8, vol.I);

-Cartela transportului a autoturismului de marcă Opel, modelul Astra, cu *****, anul 
fabricării 2009, capacitatea cilindrică 1248 cm3 (f.d.45, vol.I);

-raportul de inspecție tehnică periodică a autoturismului de marcă Opel, modelul Astra, cu 
*****, anul fabricării 2009, capacitatea cilindrică 1248 cm3 (f.d.47 vol.I);

- cartela transportului a autoturismului de marcă Kia, modelul Sportage, cu *****,anul 
fabricării 2007, capacitatea cilindrică 1975 cm3  (f.d.56 vol.I);

- raportul de inspecție tehnică periodică a autoturismului de marcă Kia, modelul Sportage, 
c/î *****, anul fabricării, capacitatea cilindrică 1975 cm3 (f.d.57 vol.I);

-informația cu nr.433 din 25.10.2021, eliberată de Administrația de stat a drumurilor, care 
conține date cu privire la planul de reabilitare a drumului public național R1 Chișinău-Ungheni, 
km 6+446-24+050 (113-125 vol.I);

-schema nr.6 de amplasare a indicatoarelor și circulația dirijată cu indicatoare la lucrări ce se 
desfășoară pe benzi aferente unui sens de circulație(f.d.126 vol.I);

-schema nr.11 de amplasare a indicatoarelor și circulația dirijată cu indicatoare la lucrări ce 
se desfășoară pe benzile aferente unui sens de circulație(f.d.127 vol.I);

-sentința din 30.04.2015 de condamnare a lui Hîrjeu Sergiu în baza art.264/1 alin.(1) cod 
penal(f.d.13-14 vol.II);

- raport de expertiză judiciară medico-legală nr.202131C0114 din 08.11.2021,prin 
concluziile căruia s-a constatat că Marian Alexandru a primit vătămări corporale grave 
incompatibile cu viața și care au legătură cauzală directă cu decesul, sub formă de ,,TACCD, 
fractura multiplă a oaselor craniene, hemoragie intracerebrală abundentă, TVM, plagă ruptă a 
abdomenului cu lezarea intestinului subțire, ruptură de ficat, hemiperitonium” (f.d.132-133 vol. 
I);

-raport de expertiză judiciară medico-legală nr.202131D0162 din 15.12.2021, prin 
concluziile căruia s-a constatat că lui Marian Tatiana i s-a cauzat o vătămare corporală gravă, 
manifestată prin ,,fractura osului femural stâng, TVM cu fractura tasată a vertebrelor L1 și 
fractura mult fragmentată a vertebrelor Th11-12, fractura coastelor 2-5 pe dreapta”( f.d.140 vol.-
I,);

-raportul de expertiză judiciară medico-legală nr.202131D0163 din 15.12.2021, prin 
concluziile căruia s-a constatat că lui Marian Vladimir i s-a cauzat o vătămare corporală gravă,  
manifestată prin,, traumă a abdomenului cu lezarea mezoului și intestinului subțire, hemoragie 
abundentă a cavității abdominale”( f.d.146 vol.I);



-raportul de expertiză judiciară medico-legală nr.202131D0147 din 06.12.2021, prin 
concluziile căruia s-a constatat că lui Cernei Sofia i s-a cauzat o vătămare corporală gravă, 
manifestată prin,, fractura transversală a osului femural stâng, cu deplasare”( f.d.152 vol.I);

- raportul de expertiză judiciară medico-legală nr.202131D0148 din 06.12.2021, prin  
concluziile căruia s-a constatat că lui Hîrjeu Mihail i s-au cauzat vătămări corporale neînsemnate, 
manifestate prin,, concluzia articulației gleznei drepte”( f.d.157 vol.-I);

-raport de expertiză judiciară medico-legală nr.202131D0146 din 06.12.2021, prin  
concluziile căruia s-a constatat că la Cernei David vătămări corporale lipsesc(, f.d.160 vol.I);

-raport de expertiză judiciară medico-legală nr.202131D0144 din 06.12.2021, prin  
concluziile căruia s-a constatat că la Catrinescu Matei vătămări corporale lipsesc(f.d.163 vol.I);

-raportul de expertiză judiciară medico-legală nr.202131D0145 din 06.12.2021, prin 
concluziile căruia s-a constatat că la Catrinescu Nicolai vătămări corporale lipsesc (f.d.166 
vol.I);

-raportul de expertiză judiciară medico-legală nr.202131D0149 din 06.12.2021,, prin 
concluziile căruia s-a constatat că Hîrjeu Sergiu a primit vătămări corporale medii, manifestate 
prin ,,contuzia pulmonară pe dreapta, pneumotorax pe dreapta”. Totodată, conform rezultatului 
analizei de laborator, în sângele lui Hîrjeu Sergiu s-a depistat 1,88 g/l alcool etilic-grad avansat 
de ebrietate (f.d.169, vol.-I);

Astfel, analizând în ședință de judecată probele acumulate, evaluându-le din punct de vedere 
al pertinenței, concludenței şi veridicității lor, iar în ansamblu, din punct de vedere al coroborării 
lor, conform propriilor convingeri, instanţa de judecată consideră dovedită integral vinovăţia 
inculpatului Hîrjeu Sergiu, iar acțiunile lui corect încadrate potrivit art. 264 alin. (4) Cod Penal – 
adică încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere și de exploatare a unităților  de 
transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat din 
imprudență vătămări corporale și decesul unei persoane, acțiuni săvârșite în stare de ebrietate.

Referitor la chestiunea dacă a avut loc fapta imputată inculpatului, instanța de judecată 
ajunge la concluzia că aceasta a avut loc cu certitudine, fiind confirmată de ansamblul probelor 
administrate, și anume de declarațiile tuturor părților vătămate și a martorilor în proces, precum 
și de rapoartele de expertiză efectuate în procesul penal.

Mai mult decît atît, implicarea într-un accident rutier care a provocat decesul unei persoane 
și vătămarea corporală gravă a trei persoane nu este contestată de inculpatul Hîrjeu Sergiu. 

Astfel, faptul că accidentul rutier cu consecințele indicate în cuprinsul hotărârii a avut loc la 
data de 07.11.2021, în jurul orei 17:10, pe traseul R-1 (Chișinău-Ungheni), la km 21, instanța de 
judecată îl consideră dovedit pe deplin.

 Referitor la faptul dacă infracțiunea dată a fost săvârșită de către inculpatul Hîrjeu Sergiu, 
în concluzii instanța de judecată consideră că vina inculpatului a fost demonstrată incontestabil 
în cursul cercetării judecătorești. Potrivit declarațiilor părții vătămate Cernei Sofia și a martorului 
Catrinescu Nicolae reiese cu certitudine că în momentul producerii accidentului rutier la volanul 
automobilului ”Kia” care a tamponat frontal automobilul de model Opel Astra, în care se aflau 
părțile vătămate Marian Tatiana, Marian Vladimir și victima Marian Alexandru, se afla 
inculpatul Hîrjeu Sergiu.

 Făcând o calificare a infracțiunii comise de inculpat în condițiile art. 113 Cod Penal, s-a 
constatat că acțiunile infracționale ale inculpatului întrunesc elementele constitutive ale 
infracțiunii de încălcare a regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor 
de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport în stare de ebrietate 
prevăzute de art. 264 alin. (4) Cod Penal, adică încălcarea regulilor de securitate a circulației 



rutiere și de exploatare a unităților  de transport de către persoana care conduce mijlocul de 
transport, încălcare ce a cauzat din imprudență vătămări corporale și decesul unei persoane, 
acțiuni săvârșite în stare de ebrietate, se pedepsește cu închisoare de la 4 la 8 ani cu anularea 
dreptului de a conduce mijloace de transport.

În urma analizei detaliate a modului în care fapta inculpatului întrunește elementele 
infracțiunii, s-a ajuns la concluzia că latura obiectivă a infracțiunii a fost comisă prin acțiunea de 
încălcare a regulilor de securitate a circulației de către persoana care conduce mijlocul de 
transport în stare de ebrietate, și anume a prevederilor punctului 14 lit.a) din Regulamentul 
Circulației Rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 
13.05.2009 potrivit căruia: ”conducătorului auto îi este interzis să conducă vehiculul în stare de 
ebrietate”, prevederilor pct.26 sbct.1 din RCR care indică că: ,,indicatoarele de avertizare 
atenționează participanții la trafic asupra existenței unui pericol pe drum, indicîndu-le și natura 
acestuia. Deplasarea pe acest sector de drum necesită luarea măsurilor corespunzătoare 
situației rutiere”, ignorând cerințele indicatorului rutier 5.56.1 din același Regulament ,,zonă cu 
viteză maximă limitată 30 km/h” și indicatorul rutier 4.2.1. al Regulamentului care indică 
,,direcția  obligatorie de ocolire a obstacolului pe dreapta” și punctului 45 subpunctul (1) și (2) 
din Regulamentul Circulației Rutiere potrivit căruia: conducătorului auto de a conduce vehiculul 
în conformitate cu limita de viteză stabilită, ținând permanent seama de următorii factori: a) 
starea psihofiziologică ce influențează atenția şi reacția; b) dexteritatea în conducere care i-ar 
permite să prevadă situațiile periculoase; c) starea tehnică a vehiculului şi particularitățile 
încărcăturii; d) situaţia rutieră”; iar în cazul în care apar obstacole ce pot fi observate de 
conducător, el trebuie să reducă viteza sau chiar să oprească pentru a nu pune în pericol 
siguranța traficului". În speță, inculpatul a încălcat prevederile date prin faptul că circula pe 
traseu cu o viteză de deplasare mai mare decît limita de viteză permisă pe sectorul de drum unde 
a avut loc impactul adică cu 120 km/h. 

În concluzie se adeverește acel fapt că Hîrjeu Sergiu fiind la volanul automobilului de 
model Kia cu *****, a depășit limita de viteză stabilită pe traseul dat, fapt care a condiționat 
producerea accidentului rutier cu consecințe fatale. În continuare Hîrjeu Sergiu depășind limita 
de viteză admisibilă care pe porțiunea de drum respectivă era de 30 km/h, la viteza lui de 
deplasare nu a reușit să reducă viteza în măsura cuvenită pentru a evita coliziunea cu automobilul 
de model Opel Astra *****, cauzând în acest fel accidentul rutier. 

În urma coliziunii automobililor a survenit decesul pasagerului Marian Alexandru, și s-au 
cauzat vătămări grave a integrității corporale/sănătății șoferului automobilului de model Opel 
Astra, Marian Tatiana și a pasagerului Marian Vladimir care au suferit vătămări corporale grave 
și a pasagerului automobilului de model Kia,  Cernei Sofia care la fel a suferit vătămări corporale 
grave.

Circumstanțele date fiind confirmate incontestabil prin concluziile rapoartelor de expertiză 
medico – legală.

 Pentru a stabili raportul de cauzalitate dintre acțiunea inculpatului și rezultatul produs, 
conform teoriei imputării obiective a rezultatului, s-a verificat dacă acțiunea a creat un pericol 
relevant din punct de vedere juridic pentru valoarea socială ocrotită, iar apoi s-a constatat dacă 
rezultatul produs este o consecință a stării de pericol creată prin acțiune. Cu referire la primul 
aspect, și anume crearea unui risc nepermis pentru valoarea socială protejată, instanța de judecată 
a ajuns la concluzia că comportamentul inculpatului este unul periculos, care a creat o 
probabilitate ridicată de producere a unei lezări sau puneri în pericol a valorii sociale ocrotite.



Ne cătând la faptul că traficul rutier este o activitate care prin natura sa creează o stare de 
pericol intrinsecă, dar care, în considerarea utilității sociale este autorizată de lege dacă se 
desfășoară cu respectarea dispozițiilor legale, creându-se prin aceasta o ipoteză a riscului permis, 
care nu este sancționat de lege, în speța dată nu este vorba de un risc permis, dat fiind faptul că 
inculpatul Hîrjeu Sergiu a încălcat grav prevederile Regulamentului circulației rutiere prin aceea 
că a condus vehiculul în stare de ebrietate și a circulat pe traseu cu viteză ridicată și fără prudența 
cuvenită în asemenea situații. Cu referire la cel de-al doilea aspect, și anume concretizarea stării 
de pericol în rezultat, instanța de judecată a ajuns la concluzia că rezultatul produs este o 
consecință directă a stării de pericol creată prin acțiunea inculpatului, or, în cazul în care acesta 
se deplasa pe traseu cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului circulației rutiere, 
pericolul accidentului rutier nu apărea.

În conformitate cu alin. (1) art. 134/12 din Codul penal, prin „stare de ebrietate” se înţelege 
starea de dereglare psihofuncţională a organismului survenită în urma consumului de alcool, 
droguri și/sau alte substanțe cu efecte similare.

În acest context, instanța de judecată reține că latura obiectivă a infracţiunii a fost întrunită, 
circumstanțele de fapt fiind demonstrate prin declarațiile martorilor coroborate cu mijloacele de 
probă, inclusiv materiale, care în ansamblu confirmă cu certitudine cele comise de inculpat. 

De asemenea, potrivit declarațiilor părților vătămate Marian Tatiana, Marian Vladimir, 
Cernei Sofia și  Catrinescu Nicolae se confirmă faptul că conducătorul automobilului "Kia" în 
timpul deplasării a ieșit la depășire cu viteză pe contrasens și s-a tamponat cu automobilul de 
model Opel Astra condus de partea vătămată Marian Tatiana, avîndu-i ca pasageri pe Marian 
Vladimir și victima Marian Alexandru, fapt confirmat în ansamblul probelor administrate de 
către instanța de judecată.

La fel, instanța de judecată apreciază ca veridice și concludente declarațiile martorului 
Cazacu Gheorghe, care este martorul ocular la evenimentele derulate de la început pînă la final, 
martor care potrivit stării sale de fapt nu este o persoană interesată în cauză și declarațiile lui 
potrivit plenitudinii lor coroborează cu probatoriul cercetat în instanța de judecată.

În subsidiar, faptul comiterii accidentului rutier se atestă şi din mijlocul material de probă 
exprimat printr-un CD-R cu înregistrări video captate de camera de la bordul vehiculului condus 
de Cazacu Gheorghe cu o durată de 59 secunde, care fiind examinate și sa  constatat că, 
automobilul se deplasează pe a doua bandă de circulație a traseului, pe acostament, în partea 
dreaptă sunt vizibile mai multe indicatoare rutiere. Carosabilul are 4 benzi de deplasare cîte 2 pe 
fiecare sens de deplasare, ulterior între cele 2 benzi de deplasare se observă un indicator la care 
conducătorul trece pe banda 1 din dreapta. După care carosabilul se îngustează, fiind permisă 
deplasarea tuturor vehiculelor doar pe partea dreaptă a carosabilului, în două sensuri a cîte o 
bandă pe fiecare. În continuare șoferul se deplasează pe banda 1 din dreapta se observă cum un 
autoturism care se deplasa în aceiași direcție, a ieșit la depășire pe banda alăturată din stînga pe 
sensul opus și în viteză tamponează frontal primul mijloc de transport de culoare roșie din 
coloana care se deplasa din sensul opus, după care automobilul a staționat.

La fel, instanța mai relevă, că potrivit procesului verbal de cercetare a locului 
accidentului rutier şi a schițelor accidentului, se atestă prezența indicatoarelor rutiere, caracterul 
carosabilului, prezența marcajelor și lipsa urmelor de frânare.

Infracțiunea prevăzută la art. 264 alin. (4) Cod penal este una materială, care se consideră 
consumată din momentul cauzării urmărilor prejudiciabile de către o persoană care a condus în 
stare de ebrietate alcoolică, mijlocul de transport, prin ce se întregeşte latura obiectivă a 
componenței de infracțiune.



Cu referire la latura subiectivă se remarcă că infracțiunea incriminată este una 
intenționată, iar conținutul intenției rezultă din materialitatea faptei (dolus ex re), adică din 
examinarea tuturor semnelor laturii obiective, iar din ansamblul mijloacelor de probă 
administrate şi a circumstanțelor de fapt şi de drept analizate supra, denotă prezenţa unei intenţii 
directe la săvârșirea faptei prejudiciabile şi a imprudenței faţă de urmările cauzate prin acțiunile 
inculpatului Hîrjeu Sergiu.

De asemenea, instanța explică motivul infracțiunii prin superficialitatea manifestată de 
către inculpat în raport cu respectarea regulilor de securitate a circulației rutiere, precum şi a 
prohibiției impuse de a conduce mijlocul de transport în stare de ebrietate. 

Instanța de judecată conchide, că inculpatul își dădea seama de caracterul prejudiciabil al 
acțiunilor sale, când a încălcat prevederilor Regulamentului circulației rutiere, nu a prevăzut 
urmările ei prejudiciabile și nu a dorit în mod conștient survenirea acestora, însă trebuia şi putea 
să le prevadă, în acest fel confirmându-se în ansamblu caracterul intenționat al acțiunilor sale şi 
realizând latura subiectivă cu două forme de vinovăție, în conformitate cu art. 19 din Codul 
penal, având în vedere încălcarea intenționată a prevederilor legii şi manifestarea unei încrederi 
exagerate în abilitățile sale de conducător auto, când chiar şi deplasându-se cu mijlocul de 
transport, era obligat să evite accidentul.

Sub acest aspect, la soluționarea în contextul calificării, a problemei privind posibilitatea 
evitării accidentului, trebuie de reieșit din fiecare caz concret, când a avut loc fapta şi situația 
care a precedat accidentul, ce servesc drept condiţii obiective pentru constatarea dacă autorul 
infracţiunii a descoperit pericolul, a avut posibilitatea să-l descopere sau trebuia să prevadă acest 
pericol, iar pe timp de noapte, trebuie de luat în considerare condițiile de vizibilitate reduse şi 
şoferul să conducă cu o viteză la limita stabilită pentru a reuși să oprească vehiculul, ţinând 
seama de dexteritatea sa în conducere.

Inculpatul Hîrjeu Sergiu a condus mijlocul de transport în stare de ebrietate, fără să ofere 
o explicație plauzibilă în ședința de judecată despre modul în care a comis totuși fapta 
prejudiciabilă şi care au fost acțiunile sale îndreptate spre a evita cauzarea acestor urmări 
prejudiciabile.

În concluzie, atunci când inculpatul a comis infracțiunea cu vinovăție, infracțiunea se 
consideră intenționată, astfel, instanţa constată prezenţa laturii subiective sub formă de intenție.

De asemenea, instanţa atestă, că inculpatul a manifestat imprudență faţă de urmăririle 
infracţiunii comise, care s-au soldat cu decesul victimei Marian Alexandru, fiind relevată 
legătura cauzală dintre faptul decesului ultimul şi acţiunea inculpatului, reieşind din concluziile 
raportului de expertiză judiciară nr. 202131C0114 din 08.11.2021, se atestă că decesul lui 
Marian Alexandru, a survenit în rezultatul primirii vătămărilor corporale grave incompatibile cu 
viața și care au legătură cauzală directă cu decesul, sub formă de ,,TACCD, fractura multiplă a 
oaselor craniene, hemoragie intracerebrală abundentă, TVM, plagă ruptă a abdomenului cu 
lezarea intestinului subțire, ruptură de ficat, hemiperitonium”.

La fel, s-a soldat și cu cauzarea vătămărilor grave a părții vătămate Marian Tatiana care 
potrivit raportului de expertiză judiciară medico-legală nr.202131D0162 din 15.12.2021, i-a fost 
cauzată o vătămare corporală gravă, manifestată prin ,,fractura osului femural stâng, TVM cu 
fractura tasată a vertebrelor L1 și fractura mult fragmentată a vertebrelor Th11-12, fractura 
coastelor 2-5 pe dreapta”.

Cauzarea vătămărilor corporale părții vătămate Marian Vladimir care potrivit  raportul de 
expertiză judiciară medico-legală nr.202131D0163 din 15.12.2021, i-a fost cauzată  o vătămare 



corporală gravă,  manifestată prin,, traumă a abdomenului cu lezarea mezoului și intestinului 
subțire, hemoragie abundentă a cavității abdominale”.

Cauzarea vătămărilor corporale părții vătămate Cernei Sofia  care potrivit  raportul de 
expertiză judiciară medico-legală nr.202131D0147 din 06.12.2021, i-a fost cauzat o vătămare 
corporală gravă, manifestată prin,, fractura transversală a osului femural stâng, cu deplasare”.

Din punct de vedere al calităţii de subiect al infracţiunii, instanţa statuează că acesta este 
reprezentat de persoana fizică responabilă, care la momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta 
de 16 ani şi conduce mijlocul de transport.

Analizând circumstanțele cauzei și persoana inculpatului, instanța nu a identificat careva 
cauze care ar exclude vinovăția acestuia, infracțiunea fiind comisă de o persoană majoră, cu 
responsabilitate deplină, în condiții care exclud invocarea cazului fortuit.

Referitor la alegațiile făcute de avocat în pledorii, instanța de judecată ține să scoată în 
evidență că, potrivit art. 299 al. (1) Cod de Procedură Penal, persoanele indicate la art. 298 alin. 
(1) pot depune plîngere împotriva acţiunilor, inacţiunilor şi actelor efectuate sau dispuse de 
procurorul care conduce urmărirea penală sau exercită nemijlocit urmărirea penală ori împotriva 
acţiunilor, inacţiunilor şi actelor care au fost efectuate sau dispuse în baza dispoziţiilor date de 
procurorul respectiv.

Conform art. 313 al. (1) Cod de Procedură Penal Plîngerile împotriva acţiunilor şi actelor 
ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitate specială de 
investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instrucţie de către bănuit, învinuit, apărător, partea 
vătămată, de alţi participanţi la proces sau de către alte persoane drepturile şi interesele legitime 
ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu 
rezultatul examinării plîngerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plîngerea sa de la 
procuror în termenul prevăzut de lege.

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din C.P.P., organul de urmărire penală are obligaţia de a 
lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, 
a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atît circumstanţele care dovedesc vinovăţia bănuitului, 
învinuitului, inculpatului, cît şi cele care îl dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele care îi 
atenuează sau agravează răspunderea.

Potrivit art. 251 Cod de procedură penală, 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.

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.

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.

Alin. (4) al normei indicate 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.

Instanța de judecată, reține, că actele procesuale întocmite de către ofițerii de urmărire 
penală, cît și de către procuror, a căror nulitate și excludere se solicită de către avocat, nu se 



referă 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, prin 
urmare aceste cerințe urmau a fi înaintate pînă la finisarea urmăririi penale și expedierea cauzei  
în instanța de judecată.

În privința răspunderii penale a inculpatului, instanța nu a identificat careva cauze prevăzute 
de art. 53 Cod Penal, care ar justifica liberarea de răspundere penală a acestuia.

Referitor la persoana inculpatului Hîrjeu Sergiu, potrivit materialelor din dosar, instanța 
reține că, la locul de trai se caracterizată pozitiv, la evidenţă la medicul psihiatru şi narcolog nu 
se află, anterior judecat de către judecătoria  Strășeni în baza art.264/1 alin.(4) Cod penal.

Instanța de judecată nu a identificat careva circumstanțe atenuante indicate la art. 76 din 
Codul Penal.

Circumstanțe ce agravează răspunderea penală a inculpatului Hîrjeu Sergiu prevăzute de art. 
77 Cod penal, instanța de judecată a stabilit provocarea prin infracțiune a unor urmări grave, 
săvârșirea infracțiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru o infracțiune 
similară și săvârșirea infracțiunii prin mijloace care prezintă un pericol social sporit.

Astfel, având în vedere circumstanţele cauzei expuse mai sus, conducându-se de principiile 
generale de aplicare a pedepsei consfinţite în prevederile art. 61 alin. (2) Cod penal conform 
cărora „pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea și resocializarea 
condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaţilor, 
cât şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să 
înjosească demnitatea persoanei condamnate”, cât şi de Regula nr. 6 din Recomandarea Nr. R 
(92) 16 a Comitetului de Miniştri către statele membre referitoare la regulile europene asupra 
sancţiunilor aplicate în comunitate (adoptată de Comitetul de Miniştri în 19 octombrie 1992, cu 
ocazia celei de a 482-a reuniune a Delegaţiilor de Miniştri) potrivit căreia „Natura şi durata 
sancţiunilor şi măsurilor aplicate în comunitate trebuie de asemenea să fie proporţională cu 
gravitatea infracţiunii pentru care un delincvent a fost condamnat sau o persoană este inculpat, 
decât să se ţină seama de situaţia personală”.

Sancţiunea art. 264 alin. (4) Cod penal, stabilește pedeapsă cu închisoare de la 4 la 8 ani cu 
anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Instanța reține că limitele termenelor de pedeapsă, prevăzute în partea specială, sunt 
determinate de calificarea juridică a faptei și reflectă gravitatea infracțiunii săvârșite. Gravitatea 
acesteia constă în modul și mijloacele de săvârșire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în 
care fapta a fost comisă, de urmările produse sau care s-ar fi putut produce.

Cuantumul pedepsei, în afară de gravitatea infracțiunii săvârșite, se stabilește având în 
vedere persoana celui vinovat, care include date privind gradul de dezvoltare psihică, situația 
materială, familială sau socială, prezența sau lipsa antecedentelor penale, comportamentul 
inculpatului până sau după săvârșirea infracțiunii, deci este vorba de personalitatea infractorului.

Pedeapsa și modalitatea de executare a acesteia trebuie individualizate în așa fel încât 
inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii penale și evitarea în viitor a săvârșirii 
unor fapte similare.

Mai mult decât atât, pedeapsa se consideră echitabilă când aceasta impune inculpatului 
lipsuri și restricții ale drepturilor lui proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este 
suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor statului și întregii 
societăți perturbate prin infracțiune.



Analizând materiale cauzei penale, circumstanţele cauzei, instanța constată că în privinţa 
acestuia este oportun de aplicat o pedeapsă sub formă de închisoare și cu anularea dreptului de a 
conduce mijloace de transport.

Acțiunea civilă:

Pe parcursul cercetării judecătorești partea vătămată Mariana Tatiana prin intermediul 
avocatului său a depus acțiunea civilă, solicitând încasarea de la inculpatul Hîrjeu Sergiu  a 
despăgubirii pentru prejudiciul moral cauzat în mărime de 1 000 000 (un milion) lei și încasarea 
în mod solidar de la Hîrjeu Sergiu și S.A. ,,General Asigurări” în beneficiul lui Mariana Tatiana 
a sumei de 5 500 (cinci mii cinci sute),00 EURO, în vederea compensării prejudiciului material 
suportat prin distrugerea mijlocului de transport în accident.

La fel, și partea vătămată Marian Vladimir și succesorul părții vătămate Marian Maria, au 
depus acțiune civilă către inculpat privind recuperarea prejudiciului moral  în mărime a cîte de 
500 000 lei.

În ședința de judecată părțile vătămate Marian Tatiana, Marian Vladimir și succesorul 
victimei Marian Maria au susținut cererile depuse.

Inculpatul Hîrjeu Sergiu, cît și apărătorul acestuia, în ședința de judecată nu au recunoscut 
acțiunea civilă înaintată de părțile vătămate și succesorul victimei.

Studiind materialele dosarului, audiind opinia părților referitor la acțiunea civilă înaintată 
instanța reține următoarele:

 Potrivit art. 225 alin. (1) Cod de procedură penală, judecarea acțiunii civile în procesul 
penal, indiferent de valoarea acțiunii, se efectuează de către instanţa de competenţa căreia este 
cauza penală.

Art. 219 alin.(1) Cod de procedură penală,   acțiunea civilă în procesul penal se intentează 
prin depunerea unei cereri, adresate procurorului sau instanței de judecată, de către persoanele 
fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii materiale sau morale nemijlocit prin fapta 
(acţiunea sau inacțiunea) interzisă de legea penală sau în legătură cu săvârșirea acesteia.

Potrivit prevederilor art. 220 alin. (2) şi (3) Cod de procedură penală, normele procedurii 
civile şi normele procesului de mediere a litigiilor civile se aplică dacă ele nu contravin 
principiilor procesului penal şi dacă normele procesului penal nu prevăd asemenea reglementări. 
Hotărârea privind acțiunea civilă se adoptă în conformitate cu normele dreptului civil şi ale altor 
domenii de drept. 

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (1), (2)  Cod Civil persoana lezată într-un drept al ei poate 
cere repararea integrală a prejudiciului cauzat astfel. Se consideră prejudiciu cheltuielile pe care 
persoana lezată într-un drept al ei le-a suportat sau urmează să le suporte la restabilirea dreptului 
încălcat, pierderea sau deteriorarea bunurilor sale (prejudiciu efectiv), precum şi beneficiul 
neobţinut prin încălcarea dreptului (venitul ratat).

Conform art. 1998 alin. (1) Cod Civil, cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu 
vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege, şi 
prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune.    

Art. 2013  alin. (1),  (2) Cod Civil, prevede că persoanele a căror activitate este legată de un 
izvor de pericol sporit pentru lumea înconjurătoare (exploatarea vehiculelor, a instalaţiilor, 
mecanismelor, folosirea energiei electrice, a substanţelor explozibile, efectuarea lucrărilor de 
construcţii etc.) au obligaţia să repare prejudiciul cauzat de izvorul de pericol sporit dacă nu 
demonstrează că prejudiciul se datorează unui eveniment prevăzut la art.2012 (cu excepţia 



cazurilor în care prejudiciul a survenit ca urmare a exploatării navelor aeriene) sau din intenţia 
persoanei vătămate. Obligaţia de reparare a prejudiciului revine persoanei care posedă izvorul de 
pericol sporit în baza dreptului de proprietate ori în alt temei legal sau persoanei care şi-a asumat 
paza izvorului de pericol sporit.

Art. 387 alin.(3) Cod de procedură penală, prevede că în cazuri excepţionale când, pentru a 
stabili exact suma despăgubirilor cuvenite părţii civile, ar trebui amânată judecarea cauzei, 
instanţa poate să admită, în principiu, acţiunea civilă, urmând ca asupra cuantumului 
despăgubirilor cuvenite să hotărască instanţa civilă.

Dat fiind faptul că potrivit prevederilor art. 118 alin. (1) Cod de procedură civilă, fiecare 
parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi 
obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel, partea vătămată Marian Tatiana a solicitat încasarea 
prejudiciului material în mărime de 5 500 euro, pentru distrugerea mijlocului de transport de 
model „Opel Astra”, Prețul automobilului pînă a fi distrus constituia 5500 euro, ceea ce se 
confirmă prin prețil de piață, dar în susținerea celor declarate partea vătămată Marian Tatiana s-a 
limitat doar la prezentarea unei copii a extrasului de pe site-ul de specialitate www.999.md. 
Astfel, aceasta nu a prezentat careva rapoarte de expertiză sau de constatate  a companiei de 
asigurări sau a  unui birou independent de evaluarea a prejudiciului cauzat, care ar atesta faptul 
că autovehiculului de model "Opel Astra" cu *****, este distrus și nu poate fi restaurat și care 
este prejudiciul cauzat prin distrugerea respectivă.  

Totodată, tinând cont de faptul că  automobilului  de marcă Kia, modelul Sportage, cu 
*****, este asigurat de răspundere auto internă la Compania de asigurare  ”S.A. ,,General 
Asigurări” și partea vătămată mariana Tatiana nu a prezentat probele care atestă cuantumul 
cheltuielilor suportate în calitate de prejudiciu material, instanţa conchide că există o situație 
excepțională și acțiunea civilă de către reprezentantul părții vătămate marian Tatiana, avocatul 
Isae Cireș privind încasarea prejudiciului material urmează să fie admisă în principiu, urmând ca 
asupra cuantumului despăgubirilor să se pronunțe instanţa în ordinea procedurii civile.

Totodată, solicită partea vătămată Marian Tatiana încasarea din contul inculpatul Hîrjeu 
Sergiu suma de 1 000 000 (un milion) lei, ceea ce constituie mărimea prejudiciului moral evaluat 
în bani, pentru suferinţele psihice şi fizice suportate în legătură cu acțiunile culpabile ale 
inculpatului.

La fel, succesorului victimei Marian Maria și partea vătămată Mariana Vladimir au solicita  
încasarea prejudiciului moral în mările a câte 500 000 (cinci sute mii),00 lei, care urmează a fi 
încasată de la inculpat.

Conform art. 219 alin (4) Cod de Procedură Penală, la evaluarea cuantumului 
despăgubirilor materiale ale prejudiciului moral, instanţa de judecată ia în considerare suferinţele 
fizice ale victimei, prejudiciul agrement sau estetic, pierderea speranţei în viaţă, pierderea 
încrederii în fidelitatea conjugală, pierderea onoarei prin defăimare, suferinţele psihice provocate 
de decesul rudelor apropiate etc.

Conform art. 2037 alin. (1) Cod Civil, mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral se 
determină de către instanţa de judecată în funcţie de caracterul şi gravitatea suferinţelor psihice 
sau fizice cauzate persoanei vătămate, de gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului şi de 
măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei vătămate.

Astfel, instanța de judecată, la determinarea mărimii compensaţiei pentru prejudiciul moral, 
trebuie neapărat să ia în consideraţie atât aprecierea subiectivă privind gravitatea cauzării 

http://www.999.md/


suferinţelor psihice sau fizice părţii vătămate, cât şi datele obiective care certifică acest fapt, 
îndeosebi: 

     - importanţa vitală a drepturilor personale nepatrimoniale şi a bunurilor (viaţa, sănătatea, 
libertatea, inviolabilitatea locuinţei, secretul personal şi familial, onoarea, demnitatea şi reputaţia 
profesională etc.); 

    - nivelul (gradul) suportării de către persoana vătămată a suferinţelor psihice sau fizice 
(lipsirea de libertate, pricinuirea vătămării corporale, decesul persoanelor apropiate (rudelor), 
pierderea sau limitarea capacităţii de muncă etc.); 

   - felul vinovăţiei (intenţia, imprudenţa) persoanei care a cauzat prejudiciul, în cazul în 
care pentru repararea prejudiciului moral este necesară prezenţa ei.          

         Instanţa, la determinarea mărimii prejudiciului moral în echivalent bănesc, este în 
drept să ia în consideraţie şi alte circumstanţe probatoare prin actele pricinii, în particular, 
situaţia familială şi materială a persoanei care poartă răspundere pentru cauzarea prejudiciului 
moral părţii vătămate.

La aprecierea prejudiciului moral cauzat succesorului părții vătămate Marian Maria, 
părților vătămate Marian Tatiana și Marian Vladimir, instanța menționează că unul din criteriile 
orientative generale de apreciere a prejudiciului moral este criteriul echității, care exprimă că 
indemnizația trebuie să prezinte o justă și integrală despăgubire. Cuantumul despăgubirilor 
trebuie stabilit astfel încât acesta să aibă efect compensatoriu și nu trebuie să constituie nici sume 
excesive pentru autorul daunelor și nici venituri nejustificate pentru victimele daunelor.

Raportând circumstanțele de fapt reținute la prevederile legislației, instanța conchide că 
pretențiile succesorului părții vătămate Marian Maria și a părților vătămate Marian Tatiana și 
Marian Vladimir privind încasarea prejudiciului moral sunt întemeiate. 

Ținând cont de caracterul şi gravitatea suferințelor fizice și psihice suportate de către 
Marian Maria, Marian Tatiana și Marian Vladimir, de gradul de vinovăție al inculpatului Hîrjeu 
Sergiu în urma acțiunilor care au fost suportate de către părțile vătămate și succesorul părții 
vătămate, instanța de judecată va determina mărimea compensației pentru prejudiciul moral 
cauzat succesorului părții vătămate Marian Maria în mărime de 500 000 (cinci sute mii) lei,  
părții vătămate Marian Tatiana în mărime de 1 000 000  (un milion) lei și părții vătămate Marian 
Vladimir în mărime de 500 000 (cinci sute mii) lei. 

În conformitate cu prevederile art.385 alin.(1) pct.14 Cod procedură penală, la adoptarea 
sentinței, instanța de judecată soluționează chestiuni privind cine şi în ce proporție trebuie obligat 
să plătească cheltuielile judiciare.

Cu referire la solicitarea acuzatorului de stat, privind încasarea din contul inculpatului a 
cheltuielilor judiciare în mărime de 5728 (cinci mii șapte sute douăzeci și opt),00 lei, instanța de 
judecată consideră că această cerință urmează a fi admisă, din următoarele considerente.

Conform prevederilor articolului 385 alin. (1), pct. 14) Cod de procedură penală, la 
adoptarea sentinţei, instanţa de judecată soluţionează cine și în ce proporție trebuie obligat să 
plătească cheltuielile judiciare

Potrivit articolului 227 alin. (1) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare sânt 
cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal, iar 
potrivit alin. (2), pct. 5) al aceluiași articol, cheltuielile judiciare cuprind sumele cheltuite în 
legătură cu efectuarea acţiunilor procesuale în cauza penală.

În conformitate cu art. 229 alin. (1) – (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare 
sunt suportate de condamnat sau sunt trecute în contul statului, instanța de judecată poate obliga 
condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepţia sumelor plătite interpreţilor, 



traducătorilor, precum şi apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă 
asistenţă juridică garantată de stat, atunci când aceasta o cer interesele justiţiei şi condamnatul nu 
dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată şi de 
condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum şi de 
persoana în privinţa căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeiuri de nereabilitare. Instanţa 
poate elibera de plata cheltuielilor judiciare, total sau parțial, condamnatul sau persoana care 
trebuie să suporte cheltuielile judiciare în caz de insolvabilitate a acestora sau dacă plata 
cheltuielilor judiciare poate influența substanțial asupra situației materiale a persoanelor care se 
află la întreținerea lor.

 Efectuarea cheltuielilor judiciare într-o cauză penală este provocată de săvârșirea unei 
infracțiuni, care impune desfășurarea urmăririi şi a judecării cauzei pentru aplicarea legii penale 
celui ce a comis-o, ca urmare, cheltuielile judiciare sunt imputabile inculpatului condamnat 
pentru săvârșirea infracțiunii, temeiul juridic fiind vinovăția sa infracțională, deoarece fără 
săvârșirea infracțiunii astfel de cheltuieli nu s-ar fi efectuat.

Analizând materialele cauzei, se constată că plata cheltuielilor de judecată în mărime de 
5728 (cinci mii șapte sute douăzeci și opt),00 lei, reprezintă cheltuielile de judecată suportate de 
către stat legate de efectuarea raportul  de expertiză judiciară medico-legală nr.202131C0114 din 
08.11.2021, raportului de expertiză judiciară medico-legală nr.202131D0162 din 15.12.2021,  
raportului de expertiză judiciară medico-legală nr.202131D0163 din 15.12.2021, raportului de 
expertiză judiciară medico-legală nr.202131D0147 din 06.12.2021, raportului de expertiză 
judiciară medico-legală nr.202131D0148 din 06.12.2021, raportului de expertiză judiciară 
medico-legală nr.202131D0146 din 06.12.2021, raportului de expertiză judiciară medico-legală 
nr.202131D0144 din 06.12.2021, raportului de expertiză judiciară medico-legală 
nr.202131D0145 din 06.12.2021, raportului de expertiză judiciară medico-legală 
nr.202131D0149 din 06.12.2021.

Astfel, instanța conchide că cheltuielile judiciare în mărime de 5728 (cinci mii șapte sute 
douăzeci și opt),00 lei, pentru efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală dată urmează a fi 
recuperate integral din contul inculpatului Hîrjeu Sergiu în contul statului.

Potrivit art. 397 alin. (3) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinţei, instanţa de 
judecată trebuie să hotărască şi chestiunea cu privire la corpurile delicte.

Prin ordonanța organului de urmărire penală din 08.11.2021 (f.d.55 vol.I) a fost recunoscut 
drept corp delict: un automobil de model "Opel Astra" cu *****, anul fabricării 2009 și 
autoturismului de marcă Kia, modelul Sportage, cu *****, anul fabricării 2007, urmează a fi 
restituite proprietarilor, după intrarea sentinței în vigoare.

Suport optic de tip DVD-R, pe care este stocat un fișier cu înregistrare Video efectuată la 
07.11.2021, a se păstra în continuare la materialele cauzei penale.

Potrivit art. 395 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală „în dispozitivul sentinţei de 
condamnare trebuie să fie arătate dispoziţia privitoare la măsura preventivă ce se va aplica 
inculpatului până când sentinţa va deveni definitivă”.

Instanța de judecată consideră că, în vederea bunei desfăşurări a justiţiei, în scopul 
asigurării executării pedepsei cu închisoarea de către Hîrjeu Sergiu Valeriu se va dispune 
continuarea măsurilor de căutare a acestuia și se va menține în privința lui  Hîrjeu Sergiu Valeriu 
măsura preventivă – arestul preventiv dispusă prin încheierea Judecătoriei Strășeni (sediul 
central) din 21 iulie 2022, până la intrarea sentinţei în vigoare. 

Conform art. 384 -385, 389, 392-395 din C.P.P., instanța de judecată,-
 



C O N D A M N Ă:
 
Se recunoaște vinovat Hîrjeu Sergiu Valeriu în săvârșirea infracțiunii prevăzute de 

art.264 alin.(4) din Codul penal, și în baza acestei Legi, i se stabilește, o pedeapsă sub formă de 
închisoare pe un termen de 8 (opt) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip deschis, cu 
anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Termenul executării pedepsei penale în privinţa lui Hîrjeu Sergiu Valeriu de calculat din 
data reținirii condamnatului.

 În acest termen de inclus durata reținerii și arestării lui din 22.11.2021 - 24.11.2021 și 
arest la domiciliu 10.12.2021 pînă la 21.07.2022 inclusiv.

În scopul asigurării executării pedepsei cu închisoarea de către Hîrjeu Sergiu Valeriu se 
dispune continuarea măsurilor de căutare a acestuia și se menține în privința lui Hîrjeu Sergiu 
Valeriu măsura preventivă – arestul preventiv dispusă prin Încheierea Judecătoriei Strășeni 
(sediul central) din 21 iulie 2022.

Acţiunea civilă înaintată de Marian Tatiana privind încasarea prejudiciului material de la 
Hîrjeu Sergiu urmează să fie admisă în principiu, urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor 
materiale, să se pronunțe instanţa de drept comun.

Acţiunea civilă înaintată de reprezentantul părții vătămate avocatul Isae Cireș, în interesele 
lui  Marian Tatiana, privind încasarea prejudiciului moral se admite integral, și se încasează din 
contul lui Hîrjeu Sergiu în beneficiul lui Marian Tatiana suma de 1 000 000 (unu milioane),00 
lei, cu titlu de prejudiciu moral.

Acţiunea civilă înaintată de reprezentantul părții vătămate avocatul Isae Cireș, în interesele 
lui  Marian Vladimir, privind încasarea prejudiciului moral se admite integral, și se încasează din 
contul lui Hîrjeu Sergiu în beneficiul lui Marian Vladimir suma de 500 000 (cinci sute mii),00 
lei, cu titlu de prejudiciu moral.

Acţiunea civilă înaintată de reprezentantul succesorului părții vătămate avocatul Isae Cireș, 
în interesele lui  Marian Maria, privind încasarea prejudiciului moral se admite integral, și se 
încasează din contul lui Hîrjeu Sergiu în beneficiul lui Marian Maria suma de 500 000 (cinci sute 
mii),00 lei, cu titlu de prejudiciu moral.

În rest, cerințele înaintate de reprezentantul părților vătămate și a succesorului părții 
vătămate Isae Cireș, se resping ca fiind neîntemeiate.

Se încasează de la Hîrjeu Sergiu în beneficiul statului suma de 5728 (cinci mii șapte sute 
douăzeci și opt),00 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Corpurile delicte: un automobil de model "Opel Astra" cu *****, anul fabricării 2009 și 
autoturismului de marcă Kia, modelul Sportage, cu *****, anul fabricării 2007, de restituit 
proprietarilor, după intrarea sentinței în vigoare.

Suport optic de tip DVD-R, pe care este stocat un fișier cu înregistrare cideo efectuată la 
07.11.2021, a se păstra în continuare la materialele cauzei penale.

Se informează Direcția documentare conducători auto din Departamentul înmatriculare a 
mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto din cadrul Agenției Servicii Publice, 
despre anularea dreptului lui Hîrjeu Sergiu, de a conduce mijloace de transport.

Sentința cu drept  apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare, 
prin intermediul Judecătoriei Străşeni. 

Preşedintele şedinţei,                                                                       Sergiu Osoianu 
               judecătorul                                                                                          



 


