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D-nei Tatiana Bivol, Judecător în  

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani 

 

D  E  M  E  R  S 

PRIVIND SOLICITAREA APLICĂRII MĂSURII PREVENTIVE 

SUB FORMĂ DE AREST PREVENTIV ÎN PRIVINŢA INCULPATULUI  

Lupei Adrian 
 

Prezentul demers se transmite către judecătorul din cadrul Judecătoriei Chișinău, 

sediul Buiucani şi se solicită ca, în baza art.176 alin.(l), art.177 alin.(2), art.185 alin.(l), 

art.186, art.308 și art.345 alin.(4) pct.6) din Codul de procedură penală, să fie emisă 
încheierea privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv şi 
eliberarea unui mandat de arest pentru o perioadă de 30 zile, în privinţa inculpatului,-  

 
Lupei Adrian Diomid, născut la 
12.04.1974 în r. Nisporeni, NI 

0991011243742, domiciliat în r. 
Nisporeni s. Grozești, studii medii, 
neangajat, nesupus militar, căsătorit, 
anterior condamnat, cu antecedente 

penale, cetățean al Republicii Moldova. 
 

Fapta incriminată: 
La 19.09.2022, Lupei Adrian a fost pus sub învinuire, fiindu-i încriminată 

săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.325 alin.(1) din Codul penal. 

Circumstanţe de fapt: 
Urmărirea penală în cadru cauzei nr.2022970330, a fost pornită de către organul de 

urmărire penală al Centrului Național Anticorupție la 27.07.2022, în baza semnelor 
constitutive ale componenţei de infracţiune prevăzute de art.325 alin.(1) din Codul 

penal. 

La 22.09.2022, cauza penală de învinuire a lui Lupei Adrian împreună cu 
rechizitoriu au fost expediate instanței de judecată din cadrul Judecătoriei Chișinău, 
Sediul Buiucani pentru examinarea fondului. 

În cadrul procesului penal a fost stabilit faptul că, Lupei Adrian a comis o faptă 
prejudiciabilă prevăzută de legea penală și pasibilă de pedeapsă, în următoarele 
circumstanţe:  

 

Procuratura Republicii Moldova 

Procuratura Anticorupție  
Republica Moldova, Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 198, MD-2004 

tel.: (+373 22) 257-401, fax: (+373 22) 257-361, e-mail: proc-ant@procuratura.md 

mailto:proc-ant@procuratura.md


Lupei Adrian Diomid, având statutul de condamnat în conformitate cu prevederile 
art.65 alin.(3) pct.1) Cod de procedură penală și art.5 al Hotărârii Guvernului nr.583 din 
data de 26.05.2006, cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către 
condamnați, executând pedeapsa definitivă sub formă de închisoare de 17 ani și 6 luni, 
în penitenciar de tip închis, stabilită prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul 
Buiucani din data de 24.04.2019, prin care în baza art.84 alin.(4) Cod penal, au fost 

cumulate parțial pedepsele aplicate numitului sub formă de închisoare pe un termen de 
17 ani, stabilită  prin sentința Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău din data de 
20.06.2011, privind comiterea infracțiunilor prevăzute de art.287 alin.(3) și art.145 
alin.(2) lit. m) Cod penal, sentință menținută prin decizia Colegiului penal al Curții 
Supreme de Justiție din data de 16.06.2015 și de închisoare pe un termen de 2 ani și 8 
luni, stabilită prin sentința Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău din data de 26.03.2014, 

privind comiterea infracțiunii prevăzute de art.314 alin.(1) Cod penal, ispășindu-și 
pedeapsa în Penitenciarul nr.15-Cricova, la data de 11.04.2022, prin intermediul 

avocatului a înaintat către administrația Penitenciarului nr.15-Cricova, cererea nr.G-46 

cu solicitarea examinării candidaturii condamnatului Lupei Adrian Diomid în cadrul 
ședinței comisiei speciale privind aplicarea amnistiei în privința persoanelor 
condamnate (în continuare – comisie specială) a Penitenciarului nr.15-Cricova, în 
vederea aplicării actului de amnistie în conformitate cu prevederile legii nr.243 din data 
de 24.12.2021, privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea 

independenței Republicii Moldova. 
Respectiv, în contextul cererii condamnatului Lupei Adrian Diomid menționate 

supra, în conformitate cu prevederile legii nr.243 din data de 24.12.2021, privind 
amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii 
Moldova, pct.53 al „Regulamentului-cadrul de activitate a comisiilor speciale privind 

aplicarea amnistiei în privința persoanelor condamnate” aprobat prin Ordinul 
Ministrului Justiției nr. 44 din 18.02.2022 și „Metodologia privind evaluarea riscului de 
recidivă”, la data de 28.04.2022 de către ofițerul principal, psiholog al Secției reintegrare 
socială a Penitenciarului nr.15-Cricova, comisar de justiție, Tatiana Grecu, a fost 
întocmit Formularul de evaluare psihosocială a riscurilor și Fișa de evaluare a riscului 
de recidivă a condamnatului Lupei (Nichifor) Adrian Diomid, ultimului fiindu-i stabilit 

nivelul riscului de recidivă ca fiind ridicat, fapt care a fost adus la cunoștința 
condamnatului. 

Prin urmare, condamnatul Lupei Adrian Diomid, cunoscând cu certitudine că, în 
conformitate cu prevederile legii nr.243 din data de 24.12.2021, privind amnistia în 
legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, 
actul de amnistie se aplică condiționat și exclusiv persoanelor condamnate care sunt 

caracterizate pozitiv pe parcursul executării pedepsei și sunt evaluate psihologic ca 
prezentând risc de recidivă mediu sau redus, iar cererea privind aplicarea actului de 
amnistie în privința numitului urmează a fi examinată în cadrul ședinței comisiei 

speciale a Penitenciarului nr.15-Cricova, care v-a avea loc la data de 15.08.2022, unde 

vor fi prezentate și rezultatele evaluării riscurilor de recidivă în privința sa, ultimului 
fiindu-i stabilit de către psihologul Secției reintegrare socială a Penitenciarului nr.15-



Cricova, comisar de justiție, Tatiana Grecu, nivelul riscului de recidivă – ridicat, la data 

de 25 iulie 2022, aproximativ în jurul orei 14:15 min., s-a prezentat în biroul de serviciu 
a psihologului Secției reintegrare socială a Penitenciarului nr.15-Cricova, comisar de 

justiție, Tatiana Grecu, din incinta Penitenciarului nr.15-Cricova, amplasat în or. 
Cricova, str. Luceafărul 9, unde în cadrul discuțiilor cu psihologul Tatiana Grecu, 
condamnatul Lupei Adrian Diomid, a fost informat că, la ședința comisiei speciale a 
Penitenciarului nr.15-Cricova, în privința acestuia v-a fi prezentat Formularul de 

evaluare psihosocială a riscurilor și Fișa de evaluare a riscului de recidivă, cu indicarea 
a aceluiași nivel a riscului de recidivă, ca fiind ridicat. 

În continuare, aproximativ în același timp și aflându-se în același loc, condamnatul 
Lupei Adrian Diomid, conștientizând faptul că, emiterea deciziei de către comisia 
specială privind înaintarea demersului în instanța de judecată în vederea aplicării actului 

de amnistie în privința sa, conform legii nr.243 din data de 24.12.2021, privind amnistia 
în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii 
Moldova, nu v-a fi posibilă, în cazul în care riscul de recidivă stabilit anterior de nivel 

ridicat va fi prezentat în cadrul ședinței comisiei speciale, respectiv cunoscând despre 
caracterul ilegal al acțiunilor sale și urmărind scopul determinării ofițerului principal, 
psiholog al Secției reintegrare socială a Penitenciarului nr.15-Cricova, comisar de 

justiție, Tatiana Grecu, care are calitatea de persoană publică în virtutea prevederilor 
art.123 alin.(2) din Codul penal, de a îndeplini acțiuni în exercitarea funcției și anume, 
de a modifica în Formularul de evaluare psihosocială a riscurilor și Fișa de evaluare a 
riscului de recidivă a condamnatului Lupei (Nichifor) Adrian Diomid, care urmau a fi 
prezentate comisiei speciale a Penitenciarului nr.15-Cricova, nivelul riscului de recidivă 
stabilit anterior, din nivelul riscului de recidivă ,,ridicat” în nivelul riscului de recidivă 
,,mediu”, acționând cu intenție directă, deci dându-şi seama de caracterul prejudiciabil 
al acţiunilor sale, prevăzând urmările lor şi dorind în mod conștient survenirea acestor 

urmări, a promis ofițerului principal, psiholog al Secției reintegrare socială a 
Penitenciarului nr.15-Cricova, comisar de justiție, Tatiana Grecu, bunuri sub formă de 
mijloace bănești ce nu i se cuvin pentru aceasta în sumă de 3 000 (trei mii)  Euro,  care  
potrivit cursului oficial al BNM la data de  25.07.2022,  constituia echivalentul a sumei 

de 58 909,8 lei, promisiunea dată fiind realizată într-un mod perceptibil pentru ultima și 
anume exteriorizată atât prin acțiuni, indicându-i prin gesturi trei degete ale mâinii cât 
și verbal comunicându-i suma de 3 000 (trei mii) Euro, mijloace bănești care urmau a fi 
transmise de către o persoană necunoscută din afara penitenciarului.  

Ulterior, în continuarea acțiunilor sale ilegale, la data de 12.08.2022, în intervalul 
de timp cuprins între orele 11:15 min.,- 13:21 min., aflându-se în biroul de serviciu a 
psihologului Secției reintegrare socială a Penitenciarului nr.15-Cricova, comisar de 

justiție, Tatiana Grecu, din incinta Penitenciarului nr.15-Cricova, amplasat în or. 
Cricova, str. Luceafărul 9, condamnatul Lupei Adrian Diomid, având la bază aceiași 
intenție infracțională unică și acționând cu același scop privind determinarea ofițerului 
principal, psiholog al Secției reintegrare socială a Penitenciarului nr.15-Cricova, 

comisar de justiție, Tatiana Grecu, care are calitatea de persoană publică în virtutea 
prevederilor art.123 alin.(2) din Codul penal, de a îndeplini acțiuni în exercitarea funcției 



și anume, de a modifica în Formularul de evaluare psihosocială a riscurilor și Fișa de 
evaluare a riscului de recidivă a condamnatului Lupei (Nichifor) Adrian Diomid, care 
urmau a fi prezentate comisiei speciale a Penitenciarului nr.15-Cricova, nivelul riscului 

de recidivă stabilit anterior, din nivelul riscului de recidivă ,,ridicat” în nivelul riscului 

de recidivă ,,mediu”, acționând în mod intenționat, a promis în mod repetat ofițerului 
principal, psiholog al Secției reintegrare socială a Penitenciarului nr.15-Cricova, 

comisar de justiție, Tatiana Grecu, bunuri sub formă de mijloace bănești ce nu i se cuvin 

pentru aceasta, inițial în sumă de 3 000 (trei mii) Euro, care potrivit cursului oficial al 
BNM la data de 12.08.2022, constituia echivalentul a sumei de 59 763 lei, iar ulterior în 
vederea menținerii caracterului convingător al acțiunilor sale, în sumă de 5 000 (cinci 
mii) Euro, care potrivit cursului oficial al BNM la data de 12.08.2022, constituia 

echivalentul a sumei de 99 608,5 lei, promisiunea dată fiind realizată într-un mod 

perceptibil pentru persoana publică și anume exteriorizată atât prin acțiuni cât și verbal, 
indicându-i în primul caz prin gesturi trei degete ale mâinii stângi cât și comunicându-i 

verbal unitatea monetară în care urmează a fi transmisă suma de bani promisă și anume 
în valută Euro, iar în al doilea caz gesticulând cu mâina dreaptă și punând palma mâinii 
drepte pe masă a indicat cinci degete, comunicând totodată verbal cifra 5 (cinci). 

În rezultat, promisiunea transmiterii mijloacelor bănești realizată de condamnatul 
Lupei Adrian Diomid, în raport cu persoana publică, psihologul Secției reintegrare 
socială a Penitenciarului nr.15-Cricova, comisar de justiție, Tatiana Grecu, deși a fost 
apreciată de către ultima, în calitate sa de destinatar, ca fiind serioasă și posibilă de 
realizat, a fost respinsă complet de către aceasta. 

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate Lupei Adrian Diomid a săvârșit 
infracţiunea prevăzută de art.325 alin.(1) Cod penal, corupere activă, adică 
promisiunea personal, unei persoane publice de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru 

aceasta, pentru a îndeplini acțiuni în exercitarea funcţiei sale. 
La faza de urmărire penală, în privința inculpatului Lupei Adrian nu au fost 

aplicate careva măsuri procesuale de constrângere, din motiv că ultimul se afla în 
custodia statului în Penitenciarul nr.15 Cricova, unde executa pedeapsa privativă de 
libertate stabilită prin Încheierea judecătoriei Buiucani mun. Chișinău din 24.04.2019, 
în temeiul art.84 alin.(4)  din Codul penal, de 17 ani 6 luni închisoare. Respectiv, la 

acea etapă nu planau careva riscuri asupra bunei desfășurării a procesului, din motiv că 
învinuitul se afla în detenție, nu putea să întreprindă careva acțiuni judicioase în vederea 
afectării mersului normal al examinării cauzei, prezența acestuia în fața organului de 
urmărire penală era asigurată și nu putea să se eschiveze.  

Prin încheierea din 20.12.2022 adoptată de judecătorul din cadrul Judecătoriei 
Soroca, Sediul Central a fost admisă cererea apărătorului Gîlca Ilie în interesele lui 
Lupei Adrian cu privire la aplicarea prevederilor Legii privind amnistia în legătură cu 
aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Astfel, din 

termenul pedepsei cu închisoarea de 17 ani 6 luni care a început a fi calculat a fi executat 
la 11.04.2010, s-a redus cu 1/5 (o cincime), respectiv condamnatul Lupei Adrian 

urmează a fi eliberat. 
Circumstanţe concrete ce stau la baza motivelor de învinuire: 



În privinţa inculpatului Lupei Adrian, există probe ce demonstrează comiterea 
infracţiunii imputate, condiție respectată conform prevederilor art.176 Cod de 
procedură penală. Caracterul verosimil al învinuirii se probează prin procesele verbale 

ale acțiunilor de urmărire penală efectuate și probelor materiale.  

Infracțiunea de comiterea căreia este învinuit Lupei Adrian este calificată conform 
art.16 alin.(4) din Codul Penal, drept una deosebit de gravă, pedeapsa maximă pentru 

care este prevăzută de 6 ani închisoare şi reieșind din condiţiile stipulate de art.176 
alin.(2) din Codul de procedură penală, cade sub incidenţa acelor fapte prejudiciabile 
comise de inculpat, pasibile de aplicarea măsurii preventive sub forma arest preventiv.  

Riscul împiedicării stabilirii adevărului și bunei desfășurări a justiției, riscul 
eschivării de organul de urmărire penală și riscul să comită alte infracțiuni. 

De către procuror este constatată necesitatea arestării preventive a inculpatului 

Lupei Adrian, pe motivul că: 
- există riscul de a împiedica buna desfăşurare a justiției - este de menționat că 

există suspiciunea influențării martorilor oculari, declarațiile cărora pot constitui probe 
pertinente și de acuzare în cauza dată, respectiv, aceste acțiuni ale inculpatului pot 

determina obstacole la stabilirea adevărului întrucât urmărirea penală s-a finisat iar 

judecarea cauzei penale în instanța de judecată nu s-a început și dacă inculpatul se va 

afla în libertate poate să exercite o anumită presiune sau să împiedice stabilirea obiectivă 
a circumstanțelor cauzei. Respectiv, nici o altă măsură prevăzută în art.175 alin.(3) nu 
va atenua riscul, deoarece aceste măsuri nu vor asigura un grad suficient de control 
asupra posibilităților persoanei de a intimida denunțătorul sau martorii oculari, mai mult, 

reieșind din circumstanțele producerii respectivului caz, există riscul ca autorul sesizării 
cât și martorii oculari să dea dovadă de anumită doza de neîncredere în activitatea de 
examinare a acestei infracțiuni. Urmează a fi reținut de către instanță că urmărirea penală 
în prezentul proces s-a finisat iar procesul de examinare a cauzei penale nu s-a început, 
respectiv probele acumulate de organul de urmărire penală până la această etapă, nu au 
fost supuse cercetărilor în condiții de contradictorialitate, inculpatul vina nu a 

recunoscut-o și nu colaborează cu instituțiile statului, în astfel de circumstanțe dacă 
inculpatul s-ar afla în libertate cu ușurință ar putea să exercite anumite influențe 

necorespunzătoare asupra martorilor ce urmează a fi prezentați în fața instanței, pentru 
ai convinge sau constrânge cu amenințarea sau chiar aplicarea violenței să-și schimbe 
declarațiile, acțiune ce ar compromite activitatea reprezentanților care au depus eforturi 
în numele statului întru realizarea scopului procesului penal. 

- există riscul ca inculpatul să se eschiveze de la judecarea cauzei- inculpatul 

Lupei Adrian, sub impactul gravității consecințelor ce pot surveni în rezultatul atrageri 
lui la răspundere penală, poate părăsi teritoriul țării sau să se ascundă în scopul 
eschivării de instanța de judecată și evitării de a se examina în termeni rezonabili 
prezentul proces penal pentru a se afla adevărul despre incidentul produs la 25.07.2022 

în incinta Penitenciarului nr.15 și persoana care se face vinovată de cele întâmplate, cu 

o eventuală atragere a acestuia la răspundere penală. 

- există riscul ca inculpatul să comită alte infracțiuni- analizând personalitatea 

inculpatului Lupei Adrian, precum și valorile sociale la care a atentat în speța care 



formează obiectul examinării prezentului proces cât și faptelor ilicite și periculoase 
comise anterior, prin neaplicarea măsurii preventive ultimul ar putea în continuare să 
se implice în diferite acțiuni ilicite, conflicte și nu este exclus ca și pe viitor să aplice 

repetat violența periculoasă pentru viața persoanelor. 
Potrivit datelor din registrele electronice deținute de Ministerul Afacerilor Interne, 

se constată că anterior inculpatul Lupei Adrian a fost supus răspunderii penale în cauza 
nr.2003037076 în baza art.217 din Codul penal, în cauza nr.2007031264 în baza art.264 

din Codul penal, în cauza nr.2012032479 în baza art.290 din Codul penal precum și în 
baza art.287 alin.(3) și art.145 alin.(2) lit. m) di Codul penal. 

De remarcat că anterior în cadrul cauzei penale nr.2011038037 inculpatul a fost 

supus răspunderii penale și în baza art.314 din Codul penal, adică- pentru determinarea, 

prin constrângere sau prin promisiune, prin oferire sau dare de bunuri, servicii ori de 

alte avantaje patrimoniale sau nepatrimoniale, a martorului sau a părţii vătămate la 
depunerea de declarații mincinoase. 

Este de reținut faptul că deși inculpatul Lupei Adrian, a fost condamnat anterior 

pentru infracțiuni săvârșite la fel cu intenție, nu a făcut concluzia privind faptele 

prejudiciabile pe care le-a săvârșit, respectiv pedepsele care i-au fost aplicate nu și-a 

atins scopul, adică – corectarea lui, dând dovadă de o lipsă de indiferență față de 
pedeapsa aplicată inițial și încălcând în continuare dispozițiile din partea specială a 
Codului penal, a săvârșit o altă infracțiune de care este în prezentul proces penal 

inculpat. 

În circumstanțele descrise se conturează un potențial criminogen destul de ridicat 
în raport cu personalitatea inculpatului Lupei Adrian, de încălcarea a ordinii publice, 
contra justiției, contra vieții și sănătății persoanei etc, ceea ce reprezintă riscuri 
justificate atât de drept cât și de fapt ce planează asupra bunei examinări în continuare 
a prezentului proces penal cât și punerea în pericol a relațiilor sociale ocrotite de legea 
penală în situația în care inculpatul s-ar afla în libertate. 

Totodată, infracţiunea comisă de învinuitul Lupei Adrian este de o rezonanță 
sporită pentru societate şi are un impact psihologic negativ asupra comunității în cazul 
în care inculpatul s-ar afla în libertate, ar genera un șir de reacții negative din partea 
denunțătorului, martorilor, societății şi mass-media, dând loc diferitor interpretări, fapt 
care prejudiciază grav imaginea organelor de drept şi a instanţei de judecată. 

Probele acumulate în cadrul procesului penal, le considerăm obiective şi 
suficiente, ele stabilind legătura cu comportamentul lui Lupei Adrian şi impun 
îngrădirea libertății acestuia prin înlocuirea măsurii preventive neprivative cu arestul 

preventiv. 

Conform probelor acumulate în cadrul urmăririi penale la această etapă, s-a stabilit 

că aplicarea măsurii preventive – arestul preventiv poate doar pozitiv să influențeze 
mersul examinării cauzei penale, cât şi garantarea prezentării acestuia în instanţa de 
judecată. 

În corespundere cu art.5 pct.1 lit. c) CtEDO există probe suficiente de a constata 

că acesta a săvârşit o infracţiune şi există motive temeinice de a crede în aceea că o să 
dispară după săvârşire a acesteia pentru a nu fi atras la răspunderea penală. 



În cauza Natalia Lungu v. Republica Moldova (nr.68490/14) hotărârea din 
18.01.2022, Curtea Europeană a constatat încălcarea art.2 al Convenției sub aspect 

procedural, stabilind totodată că măsurile luate de autorități în raport cu persoana 
învinuită de comiterea infracțiunii la faza examinării procesului, nu a fost suficiente 

pentru a asigura punerea în executare a sentinței de condamnare.  

Suplimentar, în cauza Mamedova c. Rusiei, 7064/05 din 1 iunie 2006, în § 79, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a menționat că „Un alt motiv pentru menținerea 
reclamantei fusese constatarea făcută de instanțele naționale că aceasta ar fi putut 
suprima probele, împiedica justiția și recidiva. Curtea acceptă că la etapele inițiale ale 

anchetei riscul ingerinței în cursul justiției din partea reclamantei ar fi justificat 
menținerea ei în custodie. Oricum, după finisarea colectării probelor, acest motiv 
devenise nerelevant”. 

Fiind analizate minuțios toate circumstanțele cazului investigat, s-a ajuns la 

concluzia  necesității aplicării măsurii preventive, arestul preventiv pe un termen de 30 

zile, procurorul constând insuficiența altor măsuri de constrângere- preventive 

neprivative de liberate, pentru înlăturarea riscurilor prevăzute la art.176 alin.(1) din 

Codul de Procedură Penală. 
Personalitatea inculpatului care rezultă din materialele cauzei penale, gradul de 

prejudiciabilitate al faptei, starea sănătăţii inculpatului, nu are persoane la întreținere, 

condiții prevăzute la art.176 alin.(3) pct.2 Cod de procedură penală, aceste circumstanțe 
au fost verificate și luate în considerație de procuror la înaintarea prezentului demers. 

Consider că necesitatea aplicării față de inculpat a arestului, este justificată pe 
deplin de gradul prejudiciabil al infracţiunii ce i se incriminează și doar în astfel de 
condiții va garanta buna desfășurare în continuare a procesului penal care se află la o 
etapă incipientă, mai mult, nu a fost stabilite careva date care ar face nerațională 
izolarea lui. 

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art.185, 186, 308 și 345 

alin.(4) pct.6) din Codul de Procedură Penală,-  
 

S O L I C I T : 

 

1. Admiterea și examinare prezentului demers. 
2. Aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv pe un termen de 

30 zile, în privinţa inculpatului Lupei Adrian Diomid, născut la 12.04.1984, în r. 
Nisporeni, NI 0991011243747, domiciliat în r. Nisporeni s. Grozești, studii medii, 

neangajat, nesupus militar, căsătorit, anterior condamnat, cu antecedente penale, 

cetățean al Republicii Moldova, învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de 
art.325 alin.(1) din Codul Penal. 

 

 

Procuror delegat în  
Procuratura Anticorupție                        Roman Porubin  
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O R D O N A N Ţ Ă 

privind inițierea procedurii de aplicare a măsurii preventive 

 

mun. Chișinău                                                                                                      

21.12.2022  

 

Procuror delegat în Procuratura Anticorupție, Roman Porubin, examinând 
materialele cauzei penale nr.2022970330,-  

   

C O N S T A T :  

 

Urmărirea penală în cadru cauzei nr.2022970330, a fost pornită de către organul 
de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție la 27.07.2022, în baza semnelor 
constitutive ale componenţei de infracţiune prevăzute de art.325 alin.(1) din Codul 

penal. 

La 22.09.2022 cauza penală de învinuire a lui Lupei Adrian împreună cu 
rechizitoriu au fost expediate instanței de judecată di cadrul Judecătoriei Chișinău, 
Sediul Buiucani pentru examinarea fondului. 

În cadrul procesului penal a fost stabilit faptul că, Lupei Adrian a comis o faptă 
prejudiciabilă prevăzută de legea penală și pasibilă de pedeapsă, în următoarele 
circumstanţe:  

Lupei Adrian Diomid, având statutul de condamnat în conformitate cu prevederile 
art.65 alin.(3) pct.1) Cod de procedură penală și art.5 al Hotărârii Guvernului nr.583 
din data de 26.05.2006, cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către 
condamnați, executând pedeapsa definitivă sub formă de închisoare de 17 ani și 6 luni, 
în penitenciar de tip închis, stabilită prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul 
Buiucani din data de 24.04.2019, prin care în baza art.84 alin.(4) Cod penal, au fost 

cumulate parțial pedepsele aplicate numitului sub formă de închisoare pe un termen de 
17 ani, stabilită  prin sentința Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău din data de 
20.06.2011, privind comiterea infracțiunilor prevăzute de art.287 alin.(3) și art.145 
alin.(2) lit. m) Cod penal, sentință menținută prin decizia Colegiului penal al Curții 
Supreme de Justiție din data de 16.06.2015 și de închisoare pe un termen de 2 ani și 8 
luni, stabilită prin sentința Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău din data de 
26.03.2014, privind comiterea infracțiunii prevăzute de art.314 alin.(1) Cod penal, 
ispășindu-și pedeapsa în Penitenciarul nr.15-Cricova, la data de 11.04.2022, prin 

intermediul avocatului a înaintat către administrația Penitenciarului nr.15-Cricova, 

cererea nr.G-46 cu solicitarea examinării candidaturii condamnatului Lupei Adrian 
Diomid în cadrul ședinței comisiei speciale privind aplicarea amnistiei în privința 
persoanelor condamnate (în continuare – comisie specială) a Penitenciarului nr.15-

Cricova, în vederea aplicării actului de amnistie în conformitate cu prevederile legii 
nr.243 din data de 24.12.2021, privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de 

la proclamarea independenței Republicii Moldova. 



Respectiv, în contextul cererii condamnatului Lupei Adrian Diomid menționate 
supra, în conformitate cu prevederile legii nr.243 din data de 24.12.2021, privind 
amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței 
Republicii Moldova, pct.53 al „Regulamentului-cadrul de activitate a comisiilor 

speciale privind aplicarea amnistiei în privința persoanelor condamnate” aprobat prin 
Ordinul Ministrului Justiției nr. 44 din 18.02.2022 și „Metodologia privind evaluarea 
riscului de recidivă”, la data de 28.04.2022 de către ofițerul principal, psiholog al 
Secției reintegrare socială a Penitenciarului nr.15-Cricova, comisar de justiție, Tatiana 
Grecu, a fost întocmit Formularul de evaluare psihosocială a riscurilor și Fișa de 
evaluare a riscului de recidivă a condamnatului Lupei (Nichifor) Adrian Diomid, 
ultimului fiindu-i stabilit nivelul riscului de recidivă ca fiind ridicat, fapt care a fost 
adus la cunoștința condamnatului. 

Prin urmare, condamnatul Lupei Adrian Diomid, cunoscând cu certitudine că, în 
conformitate cu prevederile legii nr.243 din data de 24.12.2021, privind amnistia în 
legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, 
actul de amnistie se aplică condiționat și exclusiv persoanelor condamnate care sunt 

caracterizate pozitiv pe parcursul executării pedepsei și sunt evaluate psihologic ca 
prezentând risc de recidivă mediu sau redus, iar cererea privind aplicarea actului de 
amnistie în privința numitului urmează a fi examinată în cadrul ședinței comisiei 

speciale a Penitenciarului nr.15-Cricova, care v-a avea loc la data de 15.08.2022, unde 

vor fi prezentate și rezultatele evaluării riscurilor de recidivă în privința sa, ultimului 
fiindu-i stabilit de către psihologul Secției reintegrare socială a Penitenciarului nr.15-

Cricova, comisar de justiție, Tatiana Grecu, nivelul riscului de recidivă – ridicat, la data 

de 25 iulie 2022, aproximativ în jurul orei 14:15 min., s-a prezentat în biroul de serviciu 
a psihologului Secției reintegrare socială a Penitenciarului nr.15-Cricova, comisar de 

justiție, Tatiana Grecu, din incinta Penitenciarului nr.15-Cricova, amplasat în or. 
Cricova, str. Luceafărul 9, unde în cadrul discuțiilor cu psihologul Tatiana Grecu, 
condamnatul Lupei Adrian Diomid, a fost informat că, la ședința comisiei speciale a 
Penitenciarului nr.15-Cricova, în privința acestuia v-a fi prezentat Formularul de 

evaluare psihosocială a riscurilor și Fișa de evaluare a riscului de recidivă, cu indicarea 
a aceluiași nivel a riscului de recidivă, ca fiind ridicat. 

În continuare, aproximativ în același timp și aflându-se în același loc, 
condamnatul Lupei Adrian Diomid, conștientizând faptul că, emiterea deciziei de către 
comisia specială privind înaintarea demersului în instanța de judecată în vederea 
aplicării actului de amnistie în privința sa, conform legii nr.243 din data de 24.12.2021, 
privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței 
Republicii Moldova, nu v-a fi posibilă, în cazul în care riscul de recidivă stabilit 
anterior de nivel ridicat va fi prezentat în cadrul ședinței comisiei speciale, respectiv 
cunoscând despre caracterul ilegal al acțiunilor sale și urmărind scopul determinării 
ofițerului principal, psiholog al Secției reintegrare socială a Penitenciarului nr.15-

Cricova, comisar de justiție, Tatiana Grecu, care are calitatea de persoană publică în 
virtutea prevederilor art.123 alin.(2) din Codul penal, de a îndeplini acțiuni în 
exercitarea funcției și anume, de a modifica în Formularul de evaluare psihosocială a 



riscurilor și Fișa de evaluare a riscului de recidivă a condamnatului Lupei (Nichifor) 
Adrian Diomid, care urmau a fi prezentate comisiei speciale a Penitenciarului nr.15-

Cricova, nivelul riscului de recidivă stabilit anterior, din nivelul riscului de recidivă 
,,ridicat” în nivelul riscului de recidivă ,,mediu”, acționând cu intenție directă, deci 
dându-şi seama de caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, prevăzând urmările lor şi 
dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, a promis ofițerului principal, 

psiholog al Secției reintegrare socială a Penitenciarului nr.15-Cricova, comisar de 

justiție, Tatiana Grecu, bunuri sub formă de mijloace bănești ce nu i se cuvin pentru 
aceasta în sumă de 3 000 (trei mii)  Euro,  care  potrivit cursului oficial al BNM la data 

de  25.07.2022,  constituia echivalentul a sumei de 58 909,8 lei, promisiunea dată fiind 
realizată într-un mod perceptibil pentru ultima și anume exteriorizată atât prin acțiuni, 
indicându-i prin gesturi trei degete ale mâinii cât și verbal comunicându-i suma de 3 

000 (trei mii) Euro, mijloace bănești care urmau a fi transmise de către o persoană 
necunoscută din afara penitenciarului.  

Ulterior, în continuarea acțiunilor sale ilegale, la data de 12.08.2022, în intervalul 
de timp cuprins între orele 11:15 min.,- 13:21 min., aflându-se în biroul de serviciu a 
psihologului Secției reintegrare socială a Penitenciarului nr.15-Cricova, comisar de 

justiție, Tatiana Grecu, din incinta Penitenciarului nr.15-Cricova, amplasat în or. 
Cricova, str. Luceafărul 9, condamnatul Lupei Adrian Diomid, având la bază aceiași 
intenție infracțională unică și acționând cu același scop privind determinarea ofițerului 
principal, psiholog al Secției reintegrare socială a Penitenciarului nr.15-Cricova, 

comisar de justiție, Tatiana Grecu, care are calitatea de persoană publică în virtutea 
prevederilor art.123 alin.(2) din Codul penal, de a îndeplini acțiuni în exercitarea 
funcției și anume, de a modifica în Formularul de evaluare psihosocială a riscurilor și 
Fișa de evaluare a riscului de recidivă a condamnatului Lupei (Nichifor) Adrian 
Diomid, care urmau a fi prezentate comisiei speciale a Penitenciarului nr.15-Cricova, 

nivelul riscului de recidivă stabilit anterior, din nivelul riscului de recidivă ,,ridicat” în 
nivelul riscului de recidivă ,,mediu”, acționând în mod intenționat, a promis în mod 
repetat ofițerului principal, psiholog al Secției reintegrare socială a Penitenciarului 
nr.15-Cricova, comisar de justiție, Tatiana Grecu, bunuri sub formă de mijloace bănești 
ce nu i se cuvin pentru aceasta, inițial în sumă de 3 000 (trei mii) Euro, care potrivit 
cursului oficial al BNM la data de 12.08.2022, constituia echivalentul a sumei de 59 

763 lei, iar ulterior în vederea menținerii caracterului convingător al acțiunilor sale, în 
sumă de 5 000 (cinci mii) Euro, care potrivit cursului oficial al BNM la data de 
12.08.2022, constituia echivalentul a sumei de 99 608,5 lei, promisiunea dată fiind 
realizată într-un mod perceptibil pentru persoana publică și anume exteriorizată atât 
prin acțiuni cât și verbal, indicându-i în primul caz prin gesturi trei degete ale mâinii 
stângi cât și comunicându-i verbal unitatea monetară în care urmează a fi transmisă 
suma de bani promisă și anume în valută Euro, iar în al doilea caz gesticulând cu mâina 

dreaptă și punând palma mâinii drepte pe masă a indicat cinci degete, comunicând 
totodată verbal cifra 5 (cinci). 

În rezultat, promisiunea transmiterii mijloacelor bănești realizată de condamnatul 
Lupei Adrian Diomid, în raport cu persoana publică, psihologul Secției reintegrare 



socială a Penitenciarului nr.15-Cricova, comisar de justiție, Tatiana Grecu, deși a fost 
apreciată de către ultima, în calitate sa de destinatar, ca fiind serioasă și posibilă de 
realizat, a fost respinsă complet de către aceasta. 

Astfel, prin acţiunile sale intenţionate Lupei Adrian Diomid a săvârșit infracţiunea 
prevăzută de art.325 alin.(1) Cod penal, corupere activă, adică promisiunea personal, 
unei persoane publice de bunuri, ce nu i se cuvin, pentru aceasta, pentru a îndeplini 

acțiuni în exercitarea funcţiei sale. 
La 19.09.2022, Lupei Adrian a fost pus sub învinuire, fiindu-i încriminată 

săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.325 alin.(1) din Codul penal. 

În privinţa inculpatului Lupei Adrian, există probe ce demonstrează comiterea 
infracţiunii imputate, condiție respectată conform prevederilor art.176 Cod de 
procedură penală. Caracterul verosimil al învinuirii se probează prin procesele verbale 

ale acțiunilor de urmărire penală efectuate.  
Infracțiunea de comiterea căreia este acuzat Lupei Adrian este calificată conform 

art.16 alin.(4) din Codul Penal, drept una gravă, pedeapsa maximă pentru care este 

prevăzută de 6 ani închisoare şi reieșind din condiţiile stipulate de art.176 alin.(2) din 
Codul de procedură penală, cade sub incidenţa acelor fapte prejudiciabile comise de 
învinuit, pasibile de aplicarea măsurii preventive sub forma arest preventiv.  

În aceste circumstanțe, sunt bănuieli rezonabile că inculpatul ar putea să se 
ascundă de organul de urmărire penală, să exercite presiuni asupra martorilor, să 
împiedice la stabilirea adevărului în procesul penal și să comită alte infracțiuni. 

Aceste riscuri sunt probate prin situația de fapt prin care se atestă că urmărirea 
penală s-a finisat iar procesul de examinare a cauzei în instanța de judecată nu a 
început, iar pe caz nu au fost stabilite toate circumstanțele care au importanță pentru 
justa soluționare a cauzei penale. 

Fiind analizate minuțios toate circumstanțele cazului investigat, s-a ajuns la 

concluzia  necesității aplicării măsurii preventive, arestul preventiv pe un termen de 30 

zile, procurorul constând insuficiența altor măsuri de constrângere- preventive 

neprivative de liberate, pentru înlăturarea riscurilor prevăzute la art.176 alin.(1) Cod 

de Procedură Penală. 
Personalitatea învinuitului care rezultă din materialele cauzei penale, gradul de 

prejudiciabilitate al faptei, starea sănătăţii învinuitului, condiții prevăzute la art.176 
alin.(3) pct.2 din Codul de procedură penală, aceste circumstanțe au fost verificate și 
luate în considerație de procuror la inițierea aplicării măsurii preventive. 

Consider că necesitatea aplicării față de inculpat a arestului, este justificată pe 
deplin de gradul prejudiciabil al infracţiunii ce i se incriminează și doar în astfel de 
condiții va garanta buna desfășurare a procesului penal care se află la o etapă incipientă 

de examinare în instanța de judecată, mai mult, nu a fost stabilite careva date care ar 

face nerațională izolarea lui. 
Cu referire la cele expuse, conducându-mă de prevederile art. art.52, 53, 175 - 

177, 185 – 186 și 255 Codul de procedură penală,-   
 

D I S P U N: 



 

1. Inițierea procedurii de aplicare a măsurii preventive - arestul preventiv, în privinţa 
lui Lupei Adrian Diomid, născut la 12.04.1984, în r. Nisporeni, NI 

0991011243747, domiciliat în r. Nisporeni s. Grozești, studii medii, neangajat, 

nesupus militar, căsătorit, anterior condamnat, cu antecedente penale, cetățean al 
Republicii Moldova. 

2. Înaintarea la Judecătorul din Judecătoria Chișinău, Sediul Buiucani, a unui demers 

privind aplicare măsurii preventive sub formă de arest preventiv, în privinţa 
inculpatului Lupei Adrian, pe un termen de 30 de zile. 

3. Informarea persoanelor interesate despre decizia adoptată.  
 

 

Procuror delegat în  
Procuratura Anticorupție                       /SEMNAT/                       Roman Porubin   

 

 

 

 

 

 
 


