
 
H O T Ă R Î R E A  nr.12-59/12   

cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din  16.12.2011 
în privinţa procurorului  Lilia Calugher 

6 martie 2012                                       mun.Chişinău 
                                                                                               

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 16.12.2011 
în privinţa procurorului în procuratura r-lui Teleneşti Lilia Calugher şi audiind informaţia dlui 
Mihail Chirilă, Consiliul Superior al Procurorilor   

 
C O N S T A T Ă:  

 
La 17.10.2011, prin dispoziţia procurorului-şef al secţiei securitate internă, Victor Ababii, a 

fost pornită procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura r-lui Teleneşti, Lilia 
Calugher, în baza art.61 lit.a) şi lit.j) din Legea cu privire la Procuratură, pentru îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, precum şi încălcarea normelor Codului de etică al 
procurorului. 

Drept temei pentru iniţierea controlului de serviciu a servit denunţul cet.V.Bolocan, precum 
că procurorul L.Calugher, contra sumei de 7000 de euro, l-a eliberat de sub arest şi a încetat 
urmărirea penală  în privinţa cet.V.Cebotari, care la 24.08.2011 a violat o copilă de 12 ani. 

În cadrul controlului s-a stabilit că la 26.08.20011 procurorul L.Calugher l-a pus  pe 
V.Cebotari sub învinuire, încriminându-i săvârşirea infracţiunii prevăzute de  art. 171 alin. (3) lit.b) 
Cod penal şi a înaintat în instanţa de judecată demers privind aplicarea  faţă de Cebotari a măsurii 
preventive - arestul. 

Preluând exercitarea urmăririi penale, procurorul Calugher a emis la 23.09.2011 ordonanţă 
de punere a lui Cebotari sub învinuire şi în aceeaşi zi a emis ordonanţă de încetare a urmăririi 
penale în  privinţa lui Cebotari, din motivul împăcării părţilor, cu încetarea de drept a măsurilor 
preventive.  

Decizia de încetare a urmăririi penale a fost bazată doar pe declaraţiile făcute de către partea 
vătămată şi reprezentantul acesteia, audierea suplimentară fiind efectuată la insistenţa 
reprezentantului părţii vătămate.  Procurorul L.Calugher n-a dat apreciere critică acestor declaraţii, 
nu a stabilit cauza schimbării declaraţiilor, pentru a decide, după caz, înlocuirea reprezentantului 
părţii vătămate, care acţionează contrar intereselor acesteia. De asemenea, procurorul Calugher  nu 
a dispus efectuarea expertizei psihiatro—psihologică a minorei, pentru a constata dacă partea 
vătămată nu suferă de maladii psihice. 

Colegiul disciplinar  a ajuns la concluzia că prin neexecutarea urmăririi penale complet, 
obiectiv şi sub toate aspectele în vederea constatării tuturor circumstanţelor cazului, procurorul în 
procuratura  r-lui  Teleneşti  Lilia  Calugher  a  comis  abateri  disciplinare  prevăzute  de  art.61  alin.(1)  
lit.a) şi lit.j) ale Legii cu privire la Procuratură şi i-a aplicat sancţiunea disciplinară - mustrarea 
aspră.    

Hotărârea Colegiului disciplinar din  16.12.2011 în privinţa procurorului L.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, Consiliul 
Superior al Procurorilor   

H O T Ă R Ă Ş T E:   
 

  Hotărârea Colegiului disciplinar din 16.12.2011 în privinţa procurorului în procuratura r-lui 
Teleneşti, Lilia Calugher - se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

Publicarea hotărârii conform art.95 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură pe pagina 
Web a Procuraturii. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                    Iurie Garaba 


