
H O T Ă R Â R E A  nr.12-161/16   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-12/16  

din 01.04.2016 în privinţa procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş 
 

9 iunie 2016                                                                              mun.Chişinău                                                                                                     
 

Examinînd chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-
12/16 din 01.04.2016 în privinţa procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş şi audiind informaţia 
domnului Ruslan Popov, Consiliul Superior al Procurorilor – 

 

C O N S T A T Ă: 
 

  La 04.03.2016 a fost iniţiată procedura disciplinară în privinţa procurorilor în 
procuratura sect.Centru mun.Chişinău, Alla Cazacu şi Ala Căuş, conform art.61 din Legea cu 
privire la Procuratură, pentru încălcările admise la conducerea urmăririi penale în cauza 
nr.2013012334.  

In rezultatul verificării prealabile a temeiurilor de tragere la răspundere disciplinară a 
procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş, prin încheierea privind rezultatele controlului de 
serviciu din 15.03.2016, Secţia securitate internă a propus aplicarea pedepsei disciplinare – 
avertismentul, conform art.62 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură.   
 Conform hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-12/16 din 01.04.2016, procedura 
disciplinară iniţiată în privinţa procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş a fost încheiată conform 
art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură, în legătură cu inoportunitatea 
aplicării sancţiunii disciplinare.  

În cadrul şedinţei Consiliului, dl Ruslan Popov, raportorul pe caz, a propus modificarea 
hotărîrii Colegiului disciplinar şi aplicarea în privinţa procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş a 
sancţiunii disciplinare - avertismentul. 

Audiind argumentele raportorului, examinând materialele procedurii disciplinare, 
precum şi hotărârea Colegiului disciplinar, Consiliul reţine că propunerea este întemeiată, din 
următoarele considerente: 

Chestiuni de fapt: 
S-a constatat că urmărirea penală în cauza menţionată a fost pornită la 05.12.2013, de 

către procurorul A.Cazacu (căreia i-a fost dispusă conducerea urmăririi penale) în baza 
art.361 alin.(2) lit.b) CP, în temeiul bănuielii rezonabile că persoane necunoscute au 
confecţionat, deţinut şi folosit titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu 
numărul cadastral 0131200024, eliberat pe numele L.T.. 

De la momentul pornirii urmăririi penale şi pînă la 14.07.2014, timp de 8 luni, în 
cauza penală nu a fost efectuată nici o acţiune de urmărire penală. În această perioadă 
procurorul A.Cazacu, prin ordonanţe cu text identic celui din demersurile ofiţerului de 
urmărire penală, a prelungit termenul urmăririi penale, invocînd unul şi acelaşi motiv, că 
termenul efectuării urmăririi penale expiră, iar pentru adoptarea hotărîrii este necesară 
efectuarea acţiunilor de urmărire penală întru stabilirea tuturor circumstanţelor şi este nevoie 
de timp suplimentar. 

La 27.02.2015, procurorul, adjunct al procurorului sect.Centru Oleg Afanasii, a 
transmis prin ordonanţă cauza pentru conducerea urmăririi penale procurorului Ala Căuş,  în 
legătură cu aflarea procurorului A.Cazacu în concediul anual. 

Timp de o lună pe caz nu a fost efectuată nici o acţiune de urmărire penală şi, ca 
urmare, prin ordonanţa procurorului, adjunct al procurorului sect.Centru I.Dulgheru din 



27.03.2015, s-a dispus efectuarea urmăriii penale de către un grup de urmărire penală, dna 
A.Căuş fiind numită conducător al  grupului. 

Dar şi după aceasta investigarea cazului nu s-a activizat. De la 27.03.2015, data 
formării grupului, şi pînă la 12.02.2016, data prezentării cauzei penale în Secţia conducere a 
urmăririi penale, timp de 11 luni, pe caz nu s-a efectuat practic nici o acţiune de urmărire 
penală. 

În aceată perioadă, procurorul A.Căuş, prin ordonanţe cu text identic celui din 
ordonanţele procurorului A.Cazacu, a prelungit formal de mai multe ori termenul urmăririi 
penale. 

În cadrul controlului de serviciu procurorii au motivat tergiversarea urmăririi penale 
prin schimbarea ofiţerului de urmărire penală, neprezentarea persoanelor pentru audieri,  
neexecutarea de către instituţiile statului a demersurilor organului de urmărire penală, etc. 

Colegiul  disciplinar a ajuns la concluzia că procurorii sus-menţionaţi au îndeplinit 
necorespunzător obligaţiunile de serviciu, prin ce au admis încălcarea prevederilor art.20 
alin.(4) Cod de procedură penală, ceea ce conform art.61 lit.a) din Legea cu privire la 
Procuratură constituie abatere disciplinară. 

Cu toate acestea, Colegiul a considerat prea aspră sancţionarea disciplinară a 
procurorilor Alla Cauzacu şi Ala Căuş şi a dispus ca procedura în cauză să fie încetată în 
temeiul art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură, în legătură cu 
inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare.   

Analizând în ansamblu materialele procedurii disciplinare, argumentele invocate în 
raport cu situaţia de fapt reţinută, Consiliul apreciază că se impune aplicarea sancţiunii 
disciplinare în privinţa procurorilor Alla Cazacu şi Ala Căuş, dat fiind că încălcările imputate 
au fost probate şi recunoscute de către acestea, în special în partea ce ţine de lăsarea în 
nelucrare a cauzei penale o perioadă îndelungată, astfel că soluţia Colegiului disciplinar 
(inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare) nu poate fi considerată echitabilă, ci mai 
degrabă una încurajatoare, fiind disproporţională în raport cu  abaterile disciplinare comise. 

Mai mult, în cadrul luării deciziei consiliul a ţinut cont, inclusiv, de cazierul disciplinar 
al procurorilor. Astfel, s-a constatat că în privinţa procurorului Alla Cazacu, pentru 
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu  au fost intentate două proceduri 
disciplinare, dar prin hotărîrile din 06.05.2010 şi 29.07.2011 Colegiul disciplinar le-a încetat,  
din motivul expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară şi al inoportunităţii 
aplicării sancţiunii disciplinare.  
  Din aceste considerente și în conformitate cu prevederile art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit. 
f) din Legea cu privire la Procuratură, pct.4.5.3 lit.b) din Regulamentul Consiliului Superior 
al Procurorilor - 

H O T Ă R Ă Ş T E:   
 

 Se modifică hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-12/16 din 01.04.2016 în privinţa 
procurorilor în procuratura sect.Centru, mun.Chişinău Alla Cazacu şi Ala Căuş şi li se aplică 
sancţiunea disciplinară - avertismentul. 
 Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în instanţa de 
contencios administrativ în modul stabilit de lege.  
  Prezenta hotărâre se remite persoanelor interesate pentru informare. 
  
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                Mircea Roşioru 


