
Nr. Categoria de infracţiuni

cu aplicarea 

confiscării 

speciale

fără aplicarea 

confiscării 

speciale

1 Alte infracţiuni 7208 20 7188

2

B.8.12 Articolul 217[3]. Circulaţia ilegală 

a materialelor şi utilajelor destinate 

producerii sau prelucrării drogurilor, 

etnobotanicelor sau analogilor acestora 

(Complexitatea = 7)

14 0 14

3
B.15.2 Articolul 325. Coruperea activă 

(Complexitatea = 8)
64 4 60

4
B.6.1 Articolul 186. Furtul (Complexitatea 

= 5)
1022 5 1017

5
B.6.6 Articolul 191. Delapidarea averii 

străine (Complexitatea = 7)
47 4 43

6
B.15.1 Articolul 324.  Corupere pasivă 

(Complexitatea = 8)
24 1 23

7
B.6.3 Articolul 188. Tîlharia 

(Complexitatea = 7)
76 1 75

8
B.6.2 Articolul 187. Jaful (Complexitatea 

= 6)
255 0 255

9
B.15.3 Articolul 326. Traficul de influență 

(Complexitatea = 8)
68 11 57

10

B.8.11 Articolul 217[2]. Circulaţia ilegală 

a precursorilor în scopul producerii sau 

prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau 

analogilor acestora (Complexitatea = 7)

31 0 31

11

B.8.10 Articolul 217[1]. Circulaţia ilegală 

a drogurilor, etnobotanicelor sau 

analogilor acestora în scop de înstrăinare 

(Complexitatea = 7)

190 6 184

12
B.6.8 Articolul 192[1]. Răpirea mijlocului 

de transport (Complexitatea = 5)
107 0 107

13
B.10.34 Articolul 248. Contrabanda 

(Complexitatea = 8)
42 6 36

14
B.6.5 Articolul 190. Escrocheria 

(Complexitatea = 7)
233 1 232

15
B.10.14 Articolul 243. Spălarea banilor 

(Complexitatea = 7)
2 0 2

16
B.6.4 Articolul 189. Șantajul 

(Complexitatea = 8)
18 1 17

9401 60 9341

Se aplică măsura de siguranță sub formă de confiscare specială față de mijloacele bănești, 5 bancnote cu nominalul de 200 lei, cu seriile 

021493, 751701, 315089 , 437267, 158187, ridicate în rezultatul cercetării la fața locului din 19.02.2019.

TOTAL

Mijloace bănești;Se confiscă din contul lui Lipin Alexei în beneficiul statului suma de 332 997,01 (trei sute treizeci și două mii nouă sute 

nouăzeci și șapte) lei 01 bani;telefonul mobil de model „LG G6 Plus” cu nr. IMEI 1 - 359653080204517, nr. IMEI 2 -359653080204525, 

ridicat la data de 31 ianuarie 2020 în cadrul efectuării acțiunii de urmărire penală, percheziția corporală asupra lui Cozlov Roman Alexandr, 

care a fost sigilat în plic de hârtie de culoare bej căruia i-a fost atribuit numărul 2, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 10 

aprilie 2020 și transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicate a IP Rîșcani, Chișinău;Mijloacele financiare, care au fost 

transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat: o bancnotă cu nominalul de 500 euro numărul de serie nr. 22050386652, bancnotă cu 

nominalul de 50 euro cu seria si numărul X 95055896909, bancnotă cu nominalul de 50 euro cu seria si numărul S76872267925, bancnotă cu 

nominalul de 50 euro cu seria si numărul S 76022408968, și mijloace financiare ridicate în cadrul percheziției corporale asupra lui Cozlov 

Veaceslav Victor: Bancnotă cu nominalul 100 lei cu seria;bani în sumă de 2600 lei;30(treizeci) Dolari SUA

30 (treizeci) Euro

mărfuri introduse pe teritoriul R. Moldova, aduse prin contrabandă;mărfuri introduse pe teritoriul R. Moldova prin contrabandă;mărfuri 

introduse prin contrabandă;marfuri introduse pe teritoriul R. Moldova prin contrabandă;contravaloarea pachetelor de ţigări trecute prin 

contrabandă in suma de 505 198,40 lei;contravaloarea pachetelor de ţigări trecute prin contrabandă a sumei de 1161033,2 lei

Telefonul  mobil de model „Iphone 5”, cu displey stricat, de culoare aurie și albă, cu imei 352047065026457, împachetat într-un plic din hîrtie 

de culoare alb, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru pachete Direcția Generală Teritorială „Nord” a CNA”, semnat de Murzac Andrei și restul 

participanților – se confiscă cu trecerea forțată și gratuită în folosul statului, după intrarea sentinței în vigoare.

Corpul delict – Telefonul mobil de model „Nokia Lumia 520”, de culoare neagră, cu imei 357287055

confiscare 650 lei

Telefon mobil Samsung

contravaloarea bunurilor obținute în urma comiterii infracțiunii - suma de 900 euro, echivalent a 18 196,83 lei.;1400 EURO, convertiţi în MDL 

la ziua comiterii infracţiunii;Se dispune confiscarea, de la inculpatul Ciutilev Iurie în contul statului, contravaloarea (echivalentul) a sumelor de 

500 (cinci sute) dolari SUA, ceia ce constituie 8 715 (opt mii şapte sute cincisprezece) lei şi 750 (şaptesute cincizecieuro, ceia ce constituie 15 

562,5 (cincispreze mii cinci sute şaizeci şi doi) lei şi 50 bani, bani rezultaţi din infracţiune.;2000 euro;suma baneasca 500 euro;1500 euro;700 

de Euro;51565 (cinci zeci și unu mii cinci sute șase zeci și cinci) lei 84 bani.;bani în mărime de 2000 euro;Se dispune confiscarea specială din 

contul inculpatului Moraru Roman Ghenadie, născut la 11 septembrie 1994, IDNP 2010042010864, în contul statului a contravalorii sumei de 

1 000 (una mie) euro, conform cursului oficial de schimb al BNM la data săvârșirii infracţiunii (14 mai 2020).;bani în mărime de 350 euro

motocicleta de marca „ZS” model 150J”;- денежные средства в размере 613 леев, находящиеся в пакете № 2 и серебряная цепочка, 

находящаяся в пакете № 3, находящиеся при материалах уголовного дела подлежат специальной конфискации в доход государства в 

соответствии со ст. 106 УК РМ.;În conformitate cu art. 106 Cod penal, se confiscă de la Caraion Vladimir Emilian în beneficiul statului 

contravaloarea sumei de 43 250 (patruzeci și trei mii două sute cincizeci) lei RM, la data executării sentinței, ca bunuri rezultate din 

infracțiune.;permisul de conducere al inculpatului;Laptop;automobilul marca ,,VAZ-2105”, cu număr de înmatriculare GE AC 294, depozitat în 

curtea interioară a IP Vulcănești, localizat în or. Vulcănești, str. Lenin 102 .;automobil;Corpurile delicte: arma de vânătoare de marca „Super 

Vurucu”, un pistol de marca „Colorado” cu nr. 76-13003, un pistol de marca „Smith – Wesson” cu nr. 3898.wspl, 9 tuburi de cartuș calibrul 12 

și un tub de cartuș calibru 28 SPL, care se păstrează la depozitul specializat al IGP al MAI, trec în contul statului ca urmare a confiscării 

speciale, cu transmiterea lor, în ordinea stabilită Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea și retribuirea armelor.;- bloc de sistem de culoare 

neagră fără inscripţii ”Western Digytal” nr. WCAV9D454537;

-  cameră Web de model „Logitech”;

- ruter „TP-LINK de model TL-WR nr.lOC73612275;

- modem „Android PC”;

- bloc de sistem „SEAGATE BARRAMDA” nr.9VMXHQX2;

o bancnota cu nominalul de 200 lei cu seria si numărul G-0074 și o bancnota cu nominalul de 200 lei cu seria si numărul G-0008, recunoscute 

în calitate de corp delict prin Ordonanţa din 28.01.2020;O bancnota cu nominalul de 200 de lei cu seria G. 0062, numărul 795971, anul 

fabricării 2015;mijloace bănești și anume: o bancnotă cu nominalul de 200 MDL, seria G0047 și o bancnotă cu nominalul de 100 MDL, seria 

F0104, care au fost recunoscut ca corp delict  și se află în camera de păstrare a corpurilor delicte a Procuraturii Anticorupție.;mijloacele bănești 

în sumă de 2880,00 /două mii opt sute optzeci  lei 00 bani/ lei și anume: 14 bancnote cu nominalul de 200 lei fiecare după cum urmează: seria 

G.0110 număr 809091;- seria G.0037 număr 529489;- seria G.0136 număr 113385;- seria G.0081 număr 756447;- seria G.0152 număr 

199682;- seria G.0115 număr 106142;- seria G.0165 număr 161936;- seria G.0137 număr 356659;- seria G.0068 număr 468987;- seria 

G.0068 număr 589327;- seria G.0073 număr 343075;- seria G.0062 număr 581464;- seria G.0

un telefon mobil „Nokia E 65” IMEI 35696101 cod. 0545446 ce nu funcționează, telefon mobil LG fără baterie IMEI 359164034336634, 

telefon mobil simplu de model „Nokia 2600” culoare sură IMEI 35667500.3292280, telefon mobil de model ,,Nokia seria 108” culoare neagră 

IMEI 357140069281734, telefon mobil de model SAMSUNG cu nr. de IMEI 1359254073478489 şi nr. de IMEI 2: 359255073478486 în care 

se află introdusă cartela SIM cu nr. de serie 89373020220004557901;un telefon mobil „Nokia E 65” IMEI 35696101 cod. 0545446 ce nu 

funcționează, telefon mobil LG fără baterie IMEI 359164034336634, telefon mobil simplu de model „Nokia 2600” culoare sură IMEI 

35667500.3292280, telefon mobil de model ,,Nokia seria 108” culoare neagră IMEI 357140069281734, telefon mobil de model SAMSUNG 

cu nr. de IMEI 1359254073478489 şi nr. de IMEI 2: 359255073478486 în care se află introdusă cartela SIM cu nr. de serie 

89373020220004557901;бензопила;telefon mobil de model Sony Xperia Z3;automobil

- Automobil model Opel Zafira

- 6 recipeinte metalice;Corpurile delicte – suma de bani 16 243 lei, după cum urmează 81 (optzeci și unu) bancnote cu nominalul de 200 (două 

sute) lei fiecare cu următoarele serii și numere: 341159 G.0084; 421202 G.0071; 789529 G.0003; 558450 G.0031; 298803 G.0073; 794966 

G.0019; 106692 G.0020; 466157 G.0003; 377415 G.0046; 764450 G.0023; 147339 G.0103; 339957 G.0032; 474053 G.0021; 245278 

G.0082; 270154 G.0101; 705740 G.0025; 458264 G.0020; 815280 G.0048; 501389 G.0030; 612770 G.0020; 458344 G.0041; 234956 

G.0060; 551;automobil, 22 recipiente din plastic;- automobil

- 22 recipiente din plastic

Raport statistic
privind aplicarea de către instanţele judecătoreşti  a confiscării speciale (art.106 CP)

Instanţa de judecată: Toate

Indicele: Toate

Sediu: Toate

Judecător:  Toate

Perioada de raportare:  01.01.2020  - 31.12.2020

inclusiv
Valoarea bunurilor confiscate

Condamnaţi
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