
 
H O T Ă R Â R E A  nr.12-99/13   

cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 11.01.2013 
în privinţa procurorului  r-lui Telenești, Vasile Stavilă 

16 aprilie 2013                                                 mun.Chişinău 
                                                                                               

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
11.01.2013 în privinţa procurorului r-lui Teleneşti, Vasile Stavilă şi audiind informaţia dlui 
Mihail Vinogradov, Consiliul Superior al Procurorilor -   

 
C O N S T A T Ă:  

 
Prin dispoziția șefului secţiei control al urmăririi penale din cadrul Direcţiei control 

al urmăririi penale şi asistenţă metodică a Procuraturii Generale a fost intentată  procedura 
disciplinară în privinţa procurorului r-lui Teleneşti Vasile Stăvilă, pentru îndeplinirea 
necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, manifestate prin încălcarea prevederilor 
Instrucţiunii privind rolul şi atribuţiile procurorilor teritoriali şi specializaţi în conducerea şi 
exercitarea urmăririi penale, aprobată prin ordinul Procurorului General nr. 91/15 din 
31.03.20105, potrivit căreia procurorul conducător este responsabil de organizarea şi 
gestionarea eficientă a activităţii  de conducere şi exercitare a urmăririi penale de către 
procurorii subalterni. 

Colegiul disciplinar a constatat că procurorul în procuratura r-lui Telenești, Lilia 
Calugher a admis mai multe abateri de la Codul de procedură penală la instrumentarea unei 
cauze penale, iar procurorul teritorial, Vasile Stavilă  nu a reacționat în modul stabilit de 
art.54 din Legea cu privire la Procuratură, a ignorat instrucțiunile privind rolul și atribuțiile 
procurorilor teritoriali și specializați în conducerea și exercitarea urmăririi penale, 
exprimîndu-și acordul cu privire la reluarea unei urmăririi penale, efectuată nemijlocit de 
procurorul din subordine Lilia Calugher, cu abateri la norma procesual penală. 

Colegiul disciplinar a constatat că hotărârile adoptate în cauza penală instrumentată 
de către procurorul Lilia Calugher și confirmate de procurorul ierarhic superior, Vasile 
Stavilă nu sunt bazate pe realizarea unei cercetări complete, multilaterale şi administrării 
unor probe suficiente cu privire la circumstanţele cazului, neexistînd în fapt motivele care 
au determinat luarea acestor măsuri. Soluțiile procurorului Calugher au fost afectate de mai 
multe vicii fundamentale, din care cauză, întru respectarea unui echilibru just între 
interesele victimei şi necesitatea de a asigura eficienţa sistemului de justiţie, au fost anulate. 

În baza materialelor procedurii disciplinare, Colegiul disciplinar a  conchis că prin  
acţiunile sale procurorul   r-lui Teleneşti,  Vasile Stavilă a încălcat cerinţele art.54, art.61 
lit.a) și lit.j) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată sancțiunea disciplinară – 
avertismentul. 

  Hotărârea Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa procurorului Lilia 
Calugher  n-a fost contestată conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură. 
  În temeiul art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură,   
  

H O T Ă R Ă Ş T E:   
 

  Hotărârea Colegiului disciplinar din 11.01.2013 în privinţa procurorului r-lui 
Telenești Vasile Stavilă,  se validează. 
          Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                           Iurie Garaba 


