
    H O T Ă R Â R E A  nr. 2-3d-155/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar

        din 19.02. 2010 în privinţa procurorului Marian Ramașcan

25 mai  2010                                                                                         mun. Chişinău

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar
din 19.02.2010 în privinţa procurorului în procuratura r-lui Rîșcani, audiind
informaţia domnului Mihail Vinogradov, Consiliul Superior al Procurorilor, -

          C O N S T A T Ă:
  La 27.11.2009 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului

în procuratura r-lui Rîșcani, Marian Ramașcan, fiindu-i imputată comiterea abaterii
disciplinare prevăzute de art.61 lit.j) din Legea cu privire la Procuratură, adică
încălcarea normelor din Codul de etică al procurorului.

Controlul efectuat de secţia securitate internă a stabilit că, procurorul
Ramașcan  a demonstart un comportament nedemn în afara executării atribuțiilor de
serviciu, prin ce a încălcat pct.6 literele a), b), e), g) din Codul de etică al
procurorulu. Potrivit actului normativ invocat, procurorul în afara orelor de serviciu
trebuie să dispună de un comportament ireproşabil care ar păstra şi ar consolida
încrederea populaţiei în imparţialitatea şi prestigiul activităţii autorităţilor publice;
să se comporte în familie şi în societate adecvat regulilor unanim recunoscute de
convieţuire, pentru a se bucura de stimă şi respect şi pentru a nu defăima titlul de
procuror.

 Prin hotărârea din 19 februarie 2010, Colegiul disciplinar l-a recunoscut
culpabil pe procurorul Ramașcan de comiterea abaterilor disciplinare prevăzute la
art.61 lit.aj) din Legea cu privire la Procuratură, aplicând în privinţa acestuia pedeapsa
disciplinară  - „retrogradarea în gradul de clasificare”.

La 17 mai 2010 procurorul M.Ramașcan a contestat Hotărârea Colegiului
disciplinar  adoptată în privința sa la 19.02.2010. Ulterior, în ședința consiliului
din 25.05.2010, a înaintat o cerere privind retragerea contestației.

Studiind actele conţinute în procedura disciplinară, explicațiile procurorului
tras la răspundere disciplinară, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că
hotărârea Colegiului disciplinar adoptată în privinţa procurorului Marian
Ramașcan este întemeiată şi urmează să fie validată.

În temeiul celor expuse, Consiliul Superior al Procurorilor, în conformitate
cu prevederile 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:

Hotărârea Colegiului disciplinar din 19 februarie 2010 în privinţa
procurorului în procuratura r-lui Rîșcani Marian Ramașcan, se validează.

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la
Procuratură.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor                  Iurie Garaba


