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Î N C H E I E R E

 

23 iulie 2018                                                                                   municipiul Chișinău

 

Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana)

în componenţă:

președintele ședinței, judecătorul de instrucție Viorica Ursu

grefierul Iana Munteanu

cu participarea:

procurorului Anastasia Juravliova

petiționarilor Vera Caraman și Dumitru Ghimp

avocatului Corneliu Vlad

persoanelor interesate Angela Zaporojan și Vasile Braghiș

examinând în ședință de judecată publică plângerea petiționarilor Vera Caraman, Natalia
Șendrea și Dumitru Ghimp în ordinea art. 313 Cod de procedură penală,

 

c o n s t a t ă

 

La 08 iunie 2018 petiționrii Vera Caraman, Natalia Șendrea și Dumitru Ghimp au
depus plângere în ordinea art. 313 Cod de procedură penală cu privire la anularea
ordonanței procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Ciocana, Anastasia
Juravliova din 20 noiembrie 2017 prin care s-a dispus refuzul în pornirea urmăririi penale pe
motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii și ordonanței procurorului ierarhic
superior Ruslan Popov din 07 mai 2018.

În motivele plângerii au indicat, că la 19 aprilie 2018 un grup de consilieri din cadrul
Consiliului Coloniţa au depus în adresa a Procuraturii municipiului Chişinău o plângerea în
ordinea art. 2991 Cod de procedură penală prin care şi-au exprimat dezacordul cu ordonanţa
procurorului în Procuratura municipiului Chişinău, oficiul Ciocana, Anastasia Juravliova de
refuz în începerea urmăririi penale din 20 noiembrie 2018 emisă în cadrul procesului penal
nr. 685 din 20 noiembrie 2017.

Prin ordonanţa procurorului în Procuratura municipiului Chişinău, oficiul Ciocana,
Anastasia Juravliova din 20 noiembrie 2017 s-a dispus refuzul în începerea urmăririi penale,
pe motiv că fapta nu întruneşte elementele infracţiunii. La data de 07 mai 2018 procurorul
ierarhic superior Ruslan Popov a emis ordonanţa prin care a respins plângerea consilierilor
din cadrul Consiliului Coloniţa ca fiind neîntemeiată.



În  motivarea  refuzului  procurorul  a  invocat  că  verificând  legalitatea  deciziei
contestate în raport cu plângerea înaintată şi a probelor administrate în cadrul examinării
procesului penal dat conchide, că contestaţia depusă nu este întemeiată şi urmează a fi
respinsă. Studiul procesului penal a demonstrat, că verificarea alegaţiilor petiţionarului s-a
efectuat plenar şi  obiectiv,  nefiind admise careva încălcări  procesuale la administrarea
probelor,  iar  la  adoptarea  soluţiei  procurorul  a  dat  o  apreciere  juridică  corectă
circumstanţelor cazului  şi,  pe cale de consecinţă,  nu sunt temeiuri  pentru intervenirea
procurorului ierarhic superior.

Consideră, că ordonanţa este ilegală, deoarece la emiterea acesteia a fost studiată
superficial prescripţia fără a duce cont de înscrisurile probante şi conţinutul prescripţiei,
care indică clar,  că A. Zaporojan, primarul satului Coloniţa şi  Braghiş Vasile,  inginerul
funciar  al  Primăriei  satului  Coloniţa  au  prejudiciat  bugetul  primăriei  cu  aproximativ
5000000 lei. Toate probele sunt descrise cu lux de amănunte în prescripţia din 20 aprilie
2017 cu privire la rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la Primăria satului
Coloniţa, municipiul Chişinău.

Procurorul A. Juravliova şi procurorul ierarhic superior care a examinat cazul nu s-au
expus nici măcar superficial la toate componentele infracţionale din cadrul prescripţiei, mai
mult decât atât nu a argumentat sub nici o formă cum de a fost posibil ca juristul Braghiş
Vasile, angajat al primăriei să presteze servicii prin conflict de interese de circa 500000 lei,
prestând servicii prin achiziţii publice fără concurs şi totalmente netransparent.

Indică, că Primarul satului Coloniţa, A. Zaporojan în tandem cu inginerul funciar
Braghiş Vasile au înstrăinat şi deposedat satul Coloniţa cu 39 de loturi suprafaţa totală care
constituie 2,4689 ha, prin licitaţii trucate la preţ mai mic ca cel de piaţă cu circa 2677000
lei.

Totodată, informază, că A. Zaporojan a tăinuit de consilieri această prescripţie, nu a
reparat prejudiciul material stipulat în prescripţie, iar în perioada noiembrie 2017 – aprilie
2018 a tăinuit ordonanţa de încetare a acestui dosar, consilierii au aflat despre încetarea
cauzei penale din conferinţa de presă, iar procurorul pe caz Juravliova nu i-a informat
despre rezultat necătând la faptul că au depus cerere prin care au solicitat informarea
despre rezultatul examinării plângerii lor.

Cer petiționarii Vera Caraman, Natalia Șendrea și Dumitru Ghimp anularea
ordonanţei procurorului în Procuratura municipiului Chişinău, oficiul Ciocana Anastasia
Juravliova din 20 noiembrie 2017 prin care s-a dispus refuzul în începerea urmăririi penale,
pe motiv că fapta nu întruneşte elementele infracţiunii; anularea ordonanţei procurorului
ierarhic superior Ruslan Popov din 07 mai 2018 prin care s-a dispus respingerea plângerii
consilierilor din cadru Consiliului local Coloniţa ca neîntemeiată; dispunerea reluării
urmăririi penale cu atragerea la răspundere penală a Primarului A. Zaporojan şi a lui
Braghiş Vasile prin prisma legislaţiei penale şi anume depăşirea atribuţiilor de serviciu,
abuz în serviciu şi irosirea patrimoniului public.

În ședința de judecată petiționarii Vera Caraman și Dumitru Ghimp au susținut plângerea
depusă și au solicitat admiterea în sensul formulat.

Avocatul  Corneliu  Vlad,  în  interesele  petiționarilor  a  pledat  pentru  admiterea  plângerii
depuse în sensul formulat.

Procurorul  în  Procuratura  municipiului  Chişinău,  oficiul  Ciocana,  Anastasia  Juravliova  a
solicitat respingerea plângerii depuse ca neîntemeiată, cu menținerea ordonanțelor contestate pe
care le consideră ca fiind legale și întemeiate.

Persoanele interesate Angela Zaporojan și Vasile Braghiș au solicitat respingerea plângerii
depuse ca neîntemeiată, cu menținerea ordonanțelor contestate pe care le consideră ca fiind legale
și întemeiate.

Audiind părțile, examinând actele procesului penal nr. 685 din 03 aprilie 2017
instanţa de judecată consideră că plângerea necesită a fi admisă parțial, din următoarele
motive.



Conform art. 20 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, orice persoană are dreptul la
satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează
drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime, iar potrivit art. 23 Cod de procedură penală, legea
procesual  penală  asigură  drepturile  victimei  în  urma  infracţiunilor  şi  victima  unei  fapte  care
constituie componenţă de infracţiune este în drept să ceară în condiţiile Cod de procedură penală
pornirea unei cauze penale şi să-i fie reparate prejudiciile morale, fizice şi materiale. 

În conformitate cu art. 19 alin. (3) Cod de procedură penală, organul de urmărire penală are
obligaţia de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă
şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atât circumstanţele care dovedesc vinovăţia
bănuitului, învinuitului, inculpatului, cât şi cele care îl dezvinovăţesc, precum şi circumstanţele care
îi atenuează sau agravează răspunderea.

În  conformitate  cu  art.  274  alin.  (6)  Cod  de  procedură  penală,  ordonanţa  de  refuz  în
începerea urmăririi penale poate fi atacată prin plângere, în instanţa de judecată în condiţiile art.
313 Cod procedură penală.

În conformitate cu art. 313 alin. (1) Cod de procedură penală, plângerile împotriva acţiunilor
şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitate specială
de investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instrucţie de către bănuit, învinuit, apărător, partea
vătămată, de alţi participanţi la proces sau de către alte persoane drepturile şi interesele legitime
ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu
rezultatul examinării plângerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la
procuror în termenul prevăzut de lege.

În conformitate cu art. 313 alin. (2) pct. 1) lit. c) Cod de procedură penală, persoanele
indicate în alin. (1) sunt în drept de a ataca judecătorului de instrucţie refuzul organului de urmărire
penală de a începe urmărirea penală.

Astfel, normele procesuale stabilesc posibilitatea persoanelor ale căror drepturi şi interese
legitime au fost lezate de organul de urmărire penală de a depune judecătorului  de instrucţie
plângere împotriva acţiunilor şi a actelor ilegale ale acestui organ. Prin urmare, nu orice acţiune a
organului de urmărire penală poate fi contestată judecătorului de instrucţie, ci doar acea care a
afectat un drept legal reglementat de legea materială sau procesuală, adică drepturi şi libertăţi
constituţionale  ale  persoanei.  Obiectul  controlului  efectuat  de  judecătorul  de  instrucţie  este
stabilirea dacă au fost sau nu încălcate drepturile legale ale persoanelor implicate în faza urmăririi
penale a procesului penal. 

Instanţa de judecată reţine, că în speţa dată se impune obligaţia pozitivă a statului de
a efectua o investigaţie oficială, multilaterală, ceea ce înseamnă că organul de urmărire
penală trebuia să depună eforturi serioase pentru a afla ce s-a întâmplat şi nu trebuie să se
bazeze pe concluzii pripite sau nefondate pentru a se refuza începerea oricăror investigaţii,
pentru a-şi baza deciziile pe presupuneri şi ipoteze preconcepute, fiind de obligaţia anchetei
să procedeze la un examen atent al tuturor capetelor de cerere formulate de petiționară.

Din materialul de refuz nu rezultă, că s-a efectuat o cercetare multilaterală şi
obiectivă, care să răspundă la toate întrebările formulate şi depuse de petiţionară.

Instanța de judecată constată, că la data de 25 august 2017 procurorul în
Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Ciocana, Anastasia Juravliova a emis ordonanța
prin care a respins propunerea ofițerului de urmărire penală Sergiu Stângaci înaintat în
cadrul procesului penal nr. 685 din 03 aprilie 2017 înregistrat în R-1 al IP Ciocana al DP
municipiul Chișinău pe faptul admiterii de către factorii de decizie a Primăriei comunei
Colonița a unor încălcări la gestionarea patrimoniului public și finanțelor publice, deoarece
nu sunt circumstanțe care împiedică urmărirea penală. Actele acumulate au fost restituite
organului de urmărire penală pentru completarea procesului penal.

La data de 28 august 2017 procurorul, adjunct al Procuraturii municipiului Chişinău,
şef al oficiului Ciocana, Ruslan Popov a dat ofițerului de urmărire penală Sergiu Stângaci
Indicații privind efectuarea acțiunilor suplimentare în cadrul procesului penal nr. 685 din
03 aprilie 2017 în baza art. 531 și art. 254 Cod de procedură penală.

Ofițerul de urmărire penală Sergiu Stângaci nu a executat integral indicațiile
procurorului Ruslan Popov și la 20 septembrie 2017 a înaintat raportul cu propunerea de a



nu porni urmărirea penală pa faptul dat, deoarece fapta nu întrunește elementele
infracțiunii și clasarea procesului penal nr. 685.

Procurorul în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Ciocana, Anastasia Juravliova,
în baza raportului ofițerului de urmărire penală Sergiu Stângaci din 20 septembrie 2017,
prin ordonanţa din 20 noiembrie 2017 a dispus refuzul în începerea urmării penale pe faptul
acțiunilor pretinse a fi ilegale comise de persoanele publice din cadrul Primăriei s. Colonița
din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii, cu clasarea procesului penal nr.
685 din 03 aprilie 2017.

Prin ordonanţa procurorului adjunct al Procuraturii municipiului Chişinău, şef al
oficiului Ciocana, Ruslan Popov din 07 mai 2018 a fost respinsă ca neîntemeiată plângerea
depusă în ordinea controlului ierarhic superior.

Din motive, că organul de urmărire penală nu a executat pe deplin indicațiile procurorului  
Ruslan Popov, instanța constată, că ordonanța de refuz în începerea urmării penale și clasarea
procesului penal nr. 685 din 03 aprilie 2017 este una pripită și neîntemeiată și încalcă dreptul
petiționarilor la un proces echitabil.

Astfel, instanţa de judecată conchide, că procurorii au examinat superficial cazul şi au emis
ordonanţe nemotivate, care au afectat drepturile şi interesele legitime ale petiționarilor şi a afectat
aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei, din care considerente admite plângerea depusă, cu
anularea ordonanţelor contestate, cu obligarea procurorilor să înlăture încălcările prin care sunt
lezate drepturile constituţionale, dreptul la un proces echitabil ale petiționarilor.

Totodată, instanța de judecată consideră ca fiind neîntemeiat capătul de plângere formulat,
prin care se solicită  dispunerea reluării  urmăririi  penale  cu atragerea la  răspundere penală a
Primarului A. Zaporojan şi a lui Braghiş Vasile prin prisma legislaţiei penale şi anume depăşirea
atribuţiilor de serviciu, abuz în serviciu şi irosirea patrimoniului public, or, legislația procesuală în
sfera controlului judecătoresc nu atribuie judecătorului de instrucție împuterniciri de a da indicații
organului de urmărire penală referitor la soluția care urmează să fie adoptată în procesul penal, din
care motive respinge acest capăt de plângere ca fiind neîntemeiat.

În conformitate cu art. art. 41, 313, 342  Cod procedură penală, instanţa de judecată

 

d i s p u n e

 

Se admite parțial plângerea petiționarilor Vera Caraman, Natalia Șendrea și Dumitru Ghimp
în ordinea art. 313 Cod de procedură penală.

Se anulează ordonanța procurorului în Procuratura municipiului Chişinău, oficiul Ciocana,
Anastasia Juravliova din 20 noiembrie 2017 de refuz în pornirea urmăririi  penale şi  ordonanța
procurorului ierarhic superior Ruslan Popov din 07 mai 2018, cu obligarea procurorilor să lichideze
încălcările depistate.

Se  respinge  ca  neîntemeiat  capătul  de  plângere  prin  care  se  cere  dispunerea  reluării
urmăririi penale cu atragerea la răspundere penală a Primarului A. Zaporojan şi a lui Braghiş Vasile
prin prisma legislaţiei penale şi anume depăşirea atribuţiilor de serviciu, abuz în serviciu şi irosirea
patrimoniului public.

Încheierea este cu drept de recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile, prin
intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana).

 

Preşedintele şedinţei,



judecătorul de instrucţie                                                                Viorica Ursu


