H O T Ă R Â R E A nr. 12-99/14
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar
din 14.02.14 în privinţa procurorului Elena Cazacov
29 mai 2014

mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar
nr.13-8/14 din 04.04.2014 în privinţa procurorului Elena Cazacov, audiind
informaţia domnului Vasile Stoinov, Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
Prin dispoziţia procurorului Victor Ababii, şef al Secţiei securitate internă, la
20.03.2014 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în Secţia
combatere a traficului de fiinţe umane, în legătură cu pierderea legitimaţiei de
serviciu.
Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-8/14 din 04.04.14, procedura
disciplinară a fost încheiată în temeiul art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la
Procuratură, în legătură cu inoportunitatea alicării sancţiunii disciplinare,
limitându-se doar la examinarea în şedinţă a materialelor de procedură.
Hotărârea Colegiului disciplinar nu a fost contestată în conformitate cu
prevederile art.127 din Legea cu privire la Procuratură.
Analizând materialele procedurii disciplinare, consiliul reţine că hotărârea
Colegiului disciplinar este neîntemeiată, contrară actelor normative departamentale
care reglementează procesul de perfectare, eliberare, păstrare a legitimaţiei de
serviciu, Codului de etică al procurorului, iar concluziile expuse în partea
descriptivă - legate de inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare, nu sunt
concludente.
Chestiuni de fapt:
Urmare a controlului de serviciu desfăşurat, s-a constatat că la 31.12.2013
procurorului E.Cazacov, aflându-se la Piaţa Centrală din mun.Chişinău, în scopuri
personale, i-a fost sustras portmoneul în care se conţineau bani, legitimaţia de
serviciu şi alte acte personale. La cererea doamnei Cazacov, IP Centru,
mun.Chişinău la 09.01.14 a înregistrat procesul penal pe faptul sustragerii
bunurilor personale şi a legitimaţiei de serviciu, ulterior fiind pornită şi o urmărire
penală în acest sens.
Din materialele procedurii disciplinare, Consiliul reţine că procurorul Elena
Cazacov a informat conducerea Procuraturii Generale despre pierderea
legitimaţiei de serviciu la 11.03.2014, printr-un raport special.
Potrivit pct.1.2 din Regulamentul cu privire la perfectarea, eliberarea şi
păstrarea legitimaţiilor de serviciu ale procurorilor şi funcţionarilor publici ai
organelor procuraturii, aprobat prin ordinul procurorului General nr.1295-p din
29.11.2012, legitimaţia de serviciu reprezintă un document oficial care adevereşte
statutul juridic, apartenenţa titularului ei la Procuratură şi confirmă împuternicirile
acordate de legislaţie. Totodată, conform pct.3.3 – pct.3.6 din Regulament,
pierderea, sustragerea, deteriorarea (...) constituie încălcări disciplinare grave de
serviciu, iar persoanele culpabile sunt trase la răspundere disciplinară. Persoanele
care au pierdut sau li s-a sustras legitimaţia de serviciu, informează imediat
Procurorul General printr-un raport scris împreună cu confirmarea despre
publicarea în Monitorul Oficial a anunţului privind nevalabilitatea documentului.

Consiliul reţine că, Colegiul disciplinar nemotivat a ajuns la concluzia
precum că nu există legătură cauzală între acţiunile sau inacţiunile procurorului
Elena Cazacov care au avut drept consecinţă pierderea /sustragerea legitimaţiei de
serviciu, reţinând lipsa cauzării unui prejudiciu.
Astfel, Consiliul a constatat că legitimaţia a fost sustrasă în afara exercitării
atribuţiilor de serviciu, din neglijenţa doamnei Cazacov. În această ordine de idei,
procurorul urma să asigure păstrarea legitimaţiei de serviciu şi să întreprindă
măsurile ce se impun întru evitarea pierderii, sustragerii sau deteriorării
documentului, conform pct.2.2 din Regulament.
Încadrarea abaterii şi individualizarea sancţiunii disciplinare:
Consiliul reţine drept corectă încadrarea juridică a abaterii disciplinare
conform art.61 lit.j) din Legea cu privire la Procuratură, raportat la pct.5 lit.e) din
Codul de etică al procurorului.
În scopul promovării unei practici uniforme referitor la soluţionarea
cazurilor din speţă, Consiliul stabileşte că abaterea disciplinară imputată
procurorului Cazacov este evidentă, probată şi urmează să fie aplicată sancţiunea
disciplinară - avertismentul, care este proporţională cu gravitatea abaterii
disciplinare admise.
Chestiuni de procedură:
Acţiunile/inacţiunile procurorului Elena Cazacov, manifestate prin
neasigurarea păstrării legitimaţiei de serviciu şi neîntreprinderea măsurilor ce se
impun întru evitarea pierderii, sustragerii sau deteriorării documentului, inclusiv
informarea tardivă a procurorilor ierarhic superior despre acest fapt, vin în
contradicţie cu pct.5 lit.e) Cod de etică al procurorului, adică nerespectarea actelor
cu caracter normativ adoptate în cadrul Procuraturii (în speţă, procurorul era
obligat să execute prevederile Regulamentului cu privire la perfectarea, eliberarea
păstrarea legitimaţiilor de serviciu a procurorilor şi funcţionarilor publici ai
organelor Procuraturii, aprobat prin ordinul Procurorului General nr. 1295-p din
29.11.2012), ceea ce prin prisma art.61 din Legea cu privire la Procuratură pot fi
încadrate la litera. j) din Lege – nerespectarea Codului de etică al procurorului.
În temeiul celor expuse, Consiliul Superior al Procurorilor, în conformitate
cu prevederile art.61 lit.j), art.62 lit.a), art.82 alin.2 lit.d), art.84 lit.f) din Legea cu
privire la Procuratură, pct.4.4.2 lit.b) din Regulamentul Consiliului Superior al
Procurorilor,H O T Ă R Ă Ş T E:
A invalida hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-8/14 din 04.0.42014 în
privinţa procurorului Elena Cazacov.
A casa din oficiu hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-8/14 din 04.04.2014
în privinţa procurorului Elena Cazacov şi a adopta o nouă hotărâre prin care a o
recunoaşte culpabilă de comiterea abaterii disciplinare conform art.61 lit.j) din
Legea cu privire la Procuratură şi a-i aplica pedeapsa disciplinară – avertismentul,
conform art.62 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură.
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

