HOTĂRÂREA nr.12-70/16
cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de
procuror al raionului Căuşeni
18 martie 2016

mun.Chişinău

Examinând rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de
procuror al raionului Căuşeni, audiind informaţia domnului Mircea Roşioru,
Consiliul Superior al Procurorilor, C O N S T A T Ă:
Prin hotărârea nr.12-255/15 din 12.11.2015 Consiliul Superior al Procurorilor
a anunţat concurs pentru promovarea în funcţia de procuror al raionului Căuşeni.
Pentru participare la concurs, în condiţiile art.36 alin.(3) din Legea cu privire
la Procuratură, s-au înscris dl Ion Oboroceanu, procurorul - interimar al raionului
Căuşeni; dl Octavian Lazarev, procuror în Secţia control al urmăririi penale din
cadrul Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică a Procuraturii
Generale şi dl Petru Tofan, procurorul raionului Ştefan Vodă.
În conformitate cu hotărârea Colegiului de calificare nr.827 din 12.01.2016,
validată de Consiliul Superior al Procurorilor la 22.01.2016, candidaţii Ion
Oboroceanu şi Octavian Lazarev au promovat examenul probelor de concurs cu
media generală -7,5. Concurentul Petru Tofan a susţinut examenul probelor de
concurs în cadrul unui alt concurs pentru procurorii conducători, acumulînd media 8,60 (hotărîrea Colegiului de calificare nr.702 din 08.05.2015, validată la
17.06.2015)
În conformitate cu pct.361 din Regulamentul privind modul de promovare în
serviciu al procurorilor, nota obţinută de candidat este valabilă 3 ani. Candidatul
poate participa la alte concursuri anunţate în baza cererii suplimentare la care poate
anexa documente relevante noi pentru anexare la dosarul iniţial.
În rezultatul controlului efectuat în temeiul art.8 din Legea cu privire la
verificarea titularilor şi candidaţilor la funcţii publice, Consiliul a constatat că nu au
fost stabilite date cu privire la nerespectarea legislaţiei sau factori de risc în
activitatea procurorilor Ion Oboroceanu, Octavian Lazarev şi Petru Tofan.
Potrivit art.91 alin.(3) din Legea cu privire la Procuratură şi pct.4.1 din
Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, hotărârile se adoptă cu votul
majorităţii membrilor consiliului (7 voturi).
Analizând dosarele candidaţilor la funcţia vacantă solicitată, viziunile acestora
asupra dezvoltării strategice a procuraturii r-lui Căuşeni, avizele consultative ale
organului de verificare, inclusiv cele eliberate de către Secția securitate internă, în
rezultatul deliberării, nici unul dintre concurenţi nu a acumulat numărul de voturi
necesar pentru a fi desemnat câştigător al concursului.
În conformitate cu prevederile pct.36 din Regulamentului privind promovarea
în serviciu a procurorilor: „ Dacă la concurs au participat mai mult de doi candidaţi
şi nici unul dintre ei nu a acumulat numărul necesar de voturi, se va organiza al
doilea tur al votării. La al doilea tur vor participa doi candidaţi care au acumulat cele
mai multe voturi în primul tur. Va fi considerat selectat candidatul care a acumulat
votul majorităţii membrilor (şapte voturi)”.
Și în rezultatul organizării turului doi al votării, un candidat care ar fi
acumulat numărul de voturi necesar pentru a fi desemnat câştigător al concursului nu
a fost identificat.

Conform art.82 alin.(2) lit.e), art.84 lit.(f) din Legea cu privire la Procuratură,
art.36, 361 din Regulamentul privind promovarea în serviciu a procurorilor,
Consiliul Superior al Procurorilor, –
H O T Ă R Ă Ş T E:
A lua act de avizul consultativ al organului de verificare, eliberat în privinţa
candidaţilor Ion Oboroceanu, Octavian Lazarev şi Petru Tofan şi a-i considera
compatibili cu exercitarea funcţiei de procuror conducător.
A considera nule rezultatele concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de
procuror al raionului Căuşeni, deoarece nici unul dintre candidaţi nu a întrunit
numărul de voturi necesar conform art.91 alin.(3) din Legea cu privire la
Procuratură.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Mircea Roşioru

