H O T Ă R Î R E A nr.12-93/12
cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din
02.03.2012 în privinţa procurorului Ruslan Caşu
24 aprilie 2012

mun. Chişinău

Examinând contestaţia împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din
02.03.2012 în privinţa procurorului Ruslan Caşu şi audiind informaţia dlui Mihail
Chirilă, Consiliul Superior al Procurorilor
C O N S T A T Ă:
La 08.08.2011 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului
în procuratura de nivelul Curţii de Apel Chişinău, Ruslan Caşu pentru încălcarea
normelor Codului de etică al procurorului.
Verificând prealabil temeiul tragerii la răspundere disciplinară, secţia securitate
internă a constatat că pe data de 28.07.2011, la ora 03:00 procurorul Ruslan Caşu,
aflându-se în concediu de odihnă, a intrat în barul „ LGL Karaoke" situat în mun.
Chişinău, str. M. Sadoveanu, 24 şi în urma unor dispute cu alţi vizitatori ai localului, a
iniţiat un conflict, urmat de solicitarea ajutorului din partea poliţiei.
Potrivit hotărârii din 02.03.2012 Colegiul disciplinar a decis încheierea
procedurii din motivul inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare, limitânduse doar la examinarea în şedinţă a materialelor de procedură. În argumentarea
hotărârii s-a evocat faptul că circumstanţele cazului au fost examinate în ordinea
art.274 Cod de procedură penală, iar la 25.08.2011 a fost emisă ordonanţa de
neîncepere a urmăririi penale din lipsa în acţiunile lui Ruslan Caşu a elementelor
infracţiunii (huliganism).
Pe data de 12.04.12 procurorul, şef al secţiei securitate internă, V.Ababii, a
contestat hotărârea Colegiului disciplinar în privinţa procurorului Ruslan Caşu, ca
fiind ilegală, solicitând aplicarea unei pedepse disciplinare acestuia.
Potrivit argumentelor expuse în contestaţie, hotărârea emisă de Colegiul
disciplinar este absolut neargumentată, nu conţine analiza probelor în baza cărora sa ajuns la concluzia inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare. Mai mult, ea
contravine materialelor stabilite atît în cadrul controlului de serviciu cît şi în şedinţa
colegiului. Cu toate că în partea descriptivă a hotărârii colegiului se remarcă lipsa
încălcărilor sau abaterilor disciplinare imputate procurorului Caşu, procedura
disciplinară este încheiată din motivul inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare.
Astfel în cadrul controlului de serviciu R. Caşu personal a explicat că 1-a scos
forţat din bar pe unul din clienţii de la masa vecină şi că s-au lovit reciproc, la
sosirea echipajului de poliţie i-a înjurat cu cuvinte necenzurate şi a aruncat în ei cu
gentuţa, deoarece ultimii îl filmau fără voia sa. A dat la o persoană necunoscută
numărul de telefon al Procurorului General şi 1-a rugat să-i telefoneze dacă nu va fi
reţinut. Comportamentul neadecvat al procurorului Caşu a fost confirmat şi prin

declaraţiile cet. Starîş Veaceslav, colaboratorii de poliţie Ciuntu. O, Bunduchi. V,
Rotaru I.
Audiind explicaţiile procurorului Caşu, studiind materialele
procedurii
disciplinare şi argumentele invocate în contestaţie, Consiliul Superior al Procurorilor
consideră contestaţia întemeiată şi urmează să fie admisă.
Consiliul reţine că la 25.08.2011 a fost emisă ordonanţa de neîncepere a
urmăririi penale din lipsa în acţiunile procurorului Caşu a elementelor infracţiunii, dar
acesta poate fi tras la răspundere disciplinară pentru încălcarea principiilor şi eticii de
procuror, a restricţiilor şi exigenţelor speciale faţă de procuror. Potrivit punctelor 5 –
8 din Codul de etică al procurorului, acesta, atît în exerciţiul funcţiei, cît şi în afara
exercitării atribuţiilor de serviciu „se va comporta în familie şi în societate adecvat
normelor de convieţuire unanim recunoscute; se va comporta într-un mod în care să
promoveze şi să menţină încrederea publicului în profesia de procuror”.
În temeiul celor expuse, în baza art.61 lit.j), art.62 lit.b), art.82 alin.(2) lit. c),
art.84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură, pct. 4.5 lit.b) din Regulamentul
Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor
H O T Ă R Ă Ş T E:
Contestaţia declarată împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 02.03.2012
în privinţa procurorului Ruslan Caşu se admite.
A modifica hotărârea contestată prin a-l recunoaşte pe procurorul Ruslan Caşu
culpabil de comiterea abaterilor disciplinare prevăzute de art.61 lit.j) din Legea cu
privire la Procuratură şi a-i aplica sancţiunea disciplinară conform art.62 lit.b) din
Legea menţionată – mustrarea.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Prezenta hotărâre se remite Ruslan Caşu pentru informare.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

