
H O T Ă R Î R E A  nr.12-3d-221/11   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 29 iulie 2011 

în privinţa procurorului  Alla Cazacu 
 

20.09.2011                                                                                                 mun.Chişinău 
 

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
din 29.07.2011 în privinţa procurorului în procuratura sect.Centru mun.Chişinău, 
Alla Cazacu şi, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al 
Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă: 

  
La 01.06.2011 a fost pornită procedura disciplinară în privinţa procurorului în 

procuratura sect.Centru mun.Chişinău, Alla Cazacu pentru comiterea abaterii 
disciplinare, în următoarele circumstanţe. 

La 21.05.2011 procurorul Alla Cazacu a depistat că în timpul călătoriei în 
transportul public i-a fost sustras portmoneul şi legitimaţia de serviciu. 

Astfel, Alla Cazacu prin acţiunile sale a încălcat Regulamentul cu privire la 
ordinea de perfectare, eliberare şi păstrare a legitimaţiilor de serviciu, aprobat prin 
ordinul Procurorului General nr. 752-p din 27.11.03, cerinţele art. 54 lit. a), art. 61 lit. 
j) din Legea cu privire la Procuratură, pct.5 lit. s) din Codul de etică al procurorului. 

Colegiul disciplinar prin hotărârea sa din 29.07.2011 a încheiat procedura 
disciplinară pe motivul inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare, limitîndu-se 
doar la examinarea în şedinţă a materialelor de procedură, conform art.125 alin.(2) 
lit.c) din Legea cu privire la Procuratură. 

Hotărârea Colegiului disciplinar nu a fost contestată în conformitate cu 
prevederile art.127 din Legea cu privire la Procuratură. 

În astfel de circumstanţe, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că 
aceasta urmează a fi validată.  

În temeiul celor expuse, Consiliul Superior al Procurorilor, în conformitate cu 
prevederile art.82 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 29 iulie 2011 în privinţa procurorului Alla 

Cazacu, se validează. 
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului                    
Superior al Procurorilor                            Iurie Garaba                                                
 
 


