
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-96/13 
cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar  
din 11.01.2013 în privinţa procurorului Elena Zghibarță 
                       

16 aprilie 2013                             mun. Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar 
din 11.01.13 în privinţa procurorului  în procuratura  sect.Ciocana mun.Chişinău, 
Elena Zghibarță, audiind informaţia domnului Mihail Chirilă, Consiliul Superior al 
Procurorilor -  

C O N S T A T Ă: 
 

Prin dispoziţia procurorului-şef al secţiei securitate internă a Procuraturii 
Generale, a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura 
sect.Ciocana mun.Chișinău, Elena Zghibarță  pentru îndeplinirea necorespunzătoare a 
atribuţiilor de serviciu. Temei pentru inițierea procedurii disciplinare a servit petiţia cet. 
Angela Obrinteţchi privind acţiunile pretins ilegale ale  factorilor de decizie ai 
S.A.”Tutun –CTC” şi ale executorului judecătoresc Oleg Ungureanu. 

Colegiul disciplinar examinînd circumstanțele cazului a hotărât încheierea 
procedurii disciplinare din lipsa oportunității aplicării sancțiunii disciplinare în privința 
procurorului E.Zghibarță,  limitîndu-se doar la examinarea în ședință a materialelor de 
procedură. 

La 05.04.13 hotărârea Colegiului disciplinar evocată a fost contestată de către 
inițiatorul procedurii disciplinare. 

Colegiul a constatat că petiția a fost dispusă spre examinare procurorului 
A.Juravliova, care, ignorînd indicaţiile procurorului ierarhic superior, a tergiversat 
examinarea  petiţiei  şi, fără a efectua careva acţiuni de control, a întocmit raport de 
prelungire a  termenului de examinare, fapt despre care petiţionarul n-a fost 
informat. Ulterior, la expirarea celui de-al doilea termen, fără a efectua careva 
acţiuni de control, A.Juravliova a  înaintat  procurorului sect.Ciocana raport prin 
care a invocat volumul mare de lucru şi  a solicitat  readresarea petiţiei cet. 
A.Obrinteţchi altui procuror. Respectiv, aceasta a fost transmisă pentru examinare 
procurorului E.Zghibarţă fiindu-i stabilit un termen restrâns de examinare. 

Din materialele cazului rezultă că petiționara A.Obrintețchi, pe parcursul 
ultimilor 3 ani, se află în litigiu civil în instanța judecătorească. Mai mult, răspunsul 
oferit petiționarei, urmare a controlului efectuat, nu a fost contestat conform 
procedurii în instanța judecătorească, deși i-au fost explicate dreptul și termenele de 
adresare în judecată. 

Ulterior, circumstanțele cazului au fost verificate în temeiul art.274 Cod de 
procedură penală, iar în baza ordonanței procurorului Zghibarță s-a refuzat în 
pornirea urmăririi penale. Ordonanța de neîncepere a urmăririi penale este legală și 
întemeiată, nefiind contestată de persoanele interesate. 

Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 11.01.2013, procurorul Anastasia 
Juravliova a fost recunoscută culpabilă de comiterea abaterilor disciplinare, prevăzute 
de art.61 lit.a) şi j) din Legea cu privire la Procuratură şi art.5 lit.a) din Codul de etică 
al procurorului, fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară – avertismentul, iar în privința 



procurorului E.Zghibarță a fost încheiată procedura disciplinară din motivul 
inoportunității aplicării răspunderii disciplinare.  

Studiind materialele acumulate și hotărârea colegiului adoptată în privința 
procurorului E.Zghibarță, consiliul reține că în partea descriptivă a hotărârii colegiul 
evocă lipsa temeiului de tragere la răspundere disciplinară conform art.125 alin.(2) lit 
a) din Legea cu privire la Procuratură, iar în partea rezolutivă face trimiterea la 
dispoziția art.125 alin.(2) lit.c), încheiid procedura disciplinară din motivul 
inoportunității aplicării sancțiunii disciplinare, limitîndu-se doar la examinarea în 
ședință a materialelor cazului, fapt sesizat de inițiatorul procedurii disciplinare. Alte 
argumente în susținerea poziției sale nu au fost prezentate. 

   În temeiul  art.82 alin.(2) lit.c), art.84 lit. f), art.125 alin.(2) lit.a) din Legea cu 
privire la Procuratură, pct.4.5.3 lit.c) din Regulamentul Consiliului Sueprior al 
Procurorilor- 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

         A admite parțial  contestaţia declarată împotriva hotărârii Colegiului disciplinar 
din 11.01.2013 în privința procurorului în procuratura sect.Ciocana mun.Chișinău, 
Elena Zghibarță. 
        A modifica hotărârea contestată prin încheierea procedurii disciplinare din lipsa 
temeiului de tragere la răspundere disciplinară. 
        Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
   
   
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                    Iurie Garaba 
 
 
 


