
H O T Ă R Â R E A  nr.12-3d-88/11 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 

                  din 25.03.2011 în privinţa procurorului Lucreția Zaharia 
                        
03 mai  2011                                mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 
25.03.2011 în privinţa procurorului în secția conducere a urmăririi penale în organele centrale 
al MAI și SV, Lucreția Zaharia, audiind informaţia domnului Ig.Serbinov, Consiliul Superior 
al Procurorilor, 

C O N S T A T Ă: 
  La 12.01.2011 Procurorul General a intentat procedura disciplinară în privinţa 

procurorului în secția conducere a urmăririi penale în organele centrale al MAI și SV, 
Lucreția Zaharia, fiindu-i imputată comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) 
din Legea cu privire la Procuratură, adică exercitarea necorespunzătoare a obligațiilor de 
serviciu. 

Controlul a stabilit, că procurorul Lucreţia Zaharia a confirmat pornirea şi în continuare 
a condus urmărirea penală în cauza penală  începută pe faptul eschivării de la achitarea 
plăţilor vamale de către FPC „Exfactor-Grup" SRL. Toate acţiunile de urmărire penală s-au  
efectuat  în perioada 18-20 octombrie 2010, iar la 29.10.2010 a fost întocmită o comisie 
rogatorie adresată autorităţilor competente ale Bulgariei, care însă pînă în momentul 
efectuării controlului de serviciu nu a fost prezentată în Secţia asistenţă juridică internaţională 
şi integrare europeană. 

Deşi în demersurile din 04.11.2010; 03.12.2010 şi 04.01.2011 privind prelungirea 
termenului urmăririi penale printre acţiunile care urmau a fi efectuate era indicată şi 
expedierea în adresa organelor de drept ale Bulgariei a cererii de asistenţă juridică 
internaţională, pînă în prezent aceasta nu a fost realizată. În mod evident, aceste inacţiuni au 
dus la tergiversarea neîntemeiată a urmăririi penale, însă procurorul Lucreţia Zaharia nu a 
intervenit. 

Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 25.03.2011 dna Zaharia a fost recunoscută 
culpabilă de comiterea abaterilor disciplinare imputate, dar din motivul inoportunității aplicării 
sancțiunii disciplinare, colegiul a încheiat procedura disciplinară  și s-a limitat la examinarea 
materialelor în ședință (art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură). 

Hotărârea Colegiului disciplinar evocată,  nu a fost contestată conform art.127 din Legea cu 
privire la Procuratură. 

În contextul expus, Consiliul Superior al Procurorilor consideră, că hotărârea Colegiului 
disciplinar din 25.03.2011 în privința procurorului Lucreția Zaharia este întemeiată și 
urmează să fie validată, iar conform art.84 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 25.03.2011, în privinţa procurorului în secția 
conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI și SV, Lucreția Zaharia - 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                          


