H O T Ă R Â R E A nr. 12-201/14
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar
nr.13-36/14 12.09.2014 în privinţa procurorului
Ion Oboroceanu
6 noiembrie 2014

mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar
nr.13-36/14 din 12.09.2014 în privinţa procurorului raionului Căuşeni Ion
Oboroceanu şi audiind informaţia domnului Ruslan Popov, Consiliul Superior al
Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
La 30.07.2014, prin dispoziţia şefului Secţiei securitate internă Victor Ababii,
în temeiul art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, a fost intentată
procedura disciplinară în privinţa procurorului raionului Căuşeni Ion Oboroceanu,
pentru comiterea abaterii disciplinare prevăzută de art.61 din Legea cu privire la
Procuratură.
Prin hotîrârea nr.13-36/14 din 12.09.2014, Colegiul disciplinar a conchis că
procurorul Ion Oboroceanu şi-a depăşit atribuţiile de serviciu, pronunţându-se
public, în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune „Publika”, cu privire la o
cauză penală ce nu se afla în procedura sa, ci în gestiunea procuraturii raionului
Orhei.
Procurorul Ion Oboroceanu, care nu avea în gestiune cauza penală, nefiind
familiarizat cu materialele procesului penal, a făcut declaraţii denigratoare la adresa
procurorului care a emis ordonanţa de clasare a cauzei penale şi a expertului
psiholog, care a întocmit concluziile în dosar.
Concomitent, despre declaraţiile făcute prin intermediul mijloacelor massmedia dl.Ion Oboroceanu nu a informat Serviciul de presă al Procuraturii Generale,
în conformitate cu pct.3.3 din Instrucţiunea cu privire la modul de difuzare prin
intermediul mijloacelor de informare în masă a informaţiei publice despre
activitatea organelor Procuraturii, aprobată prin ordinul Procurorului General
nr.256-5 din 05.11.2004.
Colegiul disciplinar a conchis că prin acţiunile sale procurorul Ion
Oboroceanu a încălcat prevederile art.54 alin.(2) lit.b), d) şi e) din Legea cu privire
la Procuratură şi art.5 lit.d) şi e) din Codul de etică al procurorului, însă, pornind de
la circumstanţele concrete ale cazului, a considerat necesar a încheia procedura
disciplinară pe motivul inoportunităţii aplicării sancţiunii disciplinare, limitându-se
la examinarea în şedinţă a materialelor de procedură.
Hotărârea Colegiului disciplinar n-a fost contestată conform art.127 alin.(1)
din Legea cu privire la Procuratură.
În temeiul art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit.f) din Legea cu privire la
Procuratură, pct.4.4.2 lit.a) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor,
Consiliul Superior al Procurorilor -

H O T Ă R Ă Ş T E:
Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-36/14 din 12.09.14 în privinţa
procurorului raionului Căuşeni Ion Oboroceanu - se validează.
Hotărârea cu drept de atac conform art.127 alin.(2) din Legea cu privire la
Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea Roşioru

