H O T Ă R Â R E nr. 2-3d-71/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar
din 19 februarie 2010 în privinţa procurorului
r-lui Orhei Valeriu Smochină
16 martie 2010

mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar
din 19.02.2010 în privinţa procurorului r-lui Orhei Valeriu Smochină, audiind
informaţia domnului Valeriu Zubco, Consiliul Superior al Procurorilor, C O N S T A T Ă:
În adresa Procuraturii Generale a parvenit plângerea cet.T.Mihailova, în care
se invocă comportamentul nedemn al procurorului r-lui Orhei, Valeriu Smochină.
Circumstanţele invocate în petiţie au fost verificate de secţia securitate internă.
În rezultatul controlului de serviciu s-a stabilit că, procurorul Valeriu
Smochină împreună cu familia a locuit cu chirie în casa particulară de str.Negruzzi
23 din or.Orhei, ce aparţine cu drept de proprietate petiţionarei. Ulterior, între părţi
a apărut un conflict, cet.T.Mihailova a invocat că familia procurorului Smochină ia cauzat un prejudiciu material, deoarece nu a avut grijă de bunurile care au fost
transmise în folosinţă chiriaşilor, ele fiind deteriorate.
Analizând materialele procedurii disciplinare intentate în privinţa
procurorului Valeriu Smochină, Colegiul disciplinar a ajuns la concluzia că, prin
acţiunile sale, procurorul r-lui Orhei a admis unele încălcări ale convieţuirii
sociale, reflectându-se în prevederile pct.6 literele a), b), g) şi k) din Codul de etică
a procurorului. Acesta nu s-a conformat regulilor de conduită unanim recunoscute.
Cu toate acestea, colegiul a decis încetarea procedurii în legătură cu
inoportunitatea aplicării sancţiunii disciplinare conform art.125 alin.(1) lit.b),
alin.(2) lit.b), lit.c) din Legea cu privire la Procuratură.
Studiind actele conţinute în procedura disciplinară, examinând argumentele de
fapt şi de drept invocate de Colegiul disciplinar la adoptarea hotărârii menţionate,
Consiliul Superior al Procurorilor consideră că hotărârea Colegiului disciplinar
privind încetarea procedurii disciplinare în privinţa procurorului Valeriu Smochină
este neîntemeiată, motiv din care urmează să fie modificată.
Conform art.61 lit.j) din Legea cu privire la Procuratură, încălcarea normelor
din Codul de etică al procurorului constituie abatere disciplinară. Totodată conform
punctului 5 literele e) şi f) din Codul de etică al procurorului, procurorul trebuie să
fie politicos în relaţiile cu cetăţenii şi colegii pentru a nu jigni onoarea şi
demnitatea lor, să evite conflictele care pot apărea în colectivele de muncă sau în
relaţiile cu cetăţenii, reprezentanţii autorităţilor publice locale centrale şi ai altor
organe şi să manifeste respect.
Abaterea disciplinară comisă de procurorul Valeriu Smochină este evidentă.
Mai mult, prin comportamentul său a creat în societate o percepţie negativă asupra
imaginii organelor Procuraturii, iar limitarea Colegiului disciplinar doar la
examinarea în şedinţă a materialelor de procedură este nejustificată şi nu

corespunde în deplină măsură principiului proporţionalităţii între gravitatea abateri
disciplinar şi pedeapsa aplicată.
Astfel, hotărârea din 19.02.2010 urmează să fie casată, cu adoptarea unei noi
hotărâri în privinţa procurorului Valeriu Smochină privind aplicarea unei sancţiuni
mai aspre prevăzute la art.62 din Legea cu privire la Procuratură.
În temeiul celor expuse, Consiliul Superior al Procurorilor, în conformitate cu
prevederile art.61 lit.j), art.62 lit.b), art.82 alin.2 lit.d), art.84 lit.f) şi art.95 din
Legea cu privire la Procuratură,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Procurorul r-lui Orhei Valeriu Smochină se consideră culpabil în comiterea
abaterii disciplinare prevăzute la art.61 lit.j) din Legea cu privire la Procuratură şi i
se aplică sancţiunea disciplinară prevăzută de art.62 lit.b) - „mustrarea”.
Copia hotărârii se remite procurorului Valeriu Smochină pentru informare.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la
Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

