
H O T Ă R Â R E A  nr. 2-3d-490/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar

             din 10 decembrie 2010 în privinţa procurorului Marian Tomic

23 decembrie  2010                                                                                          mun. Chişinău

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din
10.12.2010 în privinţa procurorului în procuratura sect.Rîșcani mun.Chișinău, Marian
Tomic, audiind informaţia domnului Mihail Vinogradov, Consiliul Superior al
Procurorilor,

C O N S T A T Ă:
  La 23.08.2010 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa  procurorului în

procuratura sect.Rîșcani mun.Chișinău, Marian Tomic fiindu-i imputată comiterea abaterii
disciplinare prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, adică
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, care s-a manifestat prin
următoarele.

 La 09.06.2010 la procuratura sect.Rîșcani mun.Chișinău a fost înregistrarată petiția
cet.V. Garaba în care se evocă construirea ilicită a unei benzinării de către SRL  ”Metalix-
Plus”. Examinarea plîngerii a fost dispusă procurorului în procuratura sect.Rîșcani
mun.Chișinău, Marian Tomic. La 18.06.2010 procurorul Tomic a informat petiționarul
precum că, urmare a controlului efectuat a fost pornită o cauză penală în temeiul art.329
alin.(2) lit.b) Cod penal și înaintate 2 recursuri  împotriva a două decizii ale Consiliului
comunal Stăuceni ce vizau înstrăinarea unui teren. Controlul efectuat de secția securitate
internă a stabilit că, urmărirea penală evocată nu a fost pornită. După intervenirea
Procuraturii Generale la 25.08.2010, secția investigații financiar-economice a pornit
urmărirea penală conform art.328 alin.(3) lit.d) Cod penal.

 Examinînd materialele procedurii disciplinare, colegiul a ajus la concluzia că
aplicarea sancțiunii disciplinare în privința procurorului în procuratura sect.Rîșcani
mun.Chișinău, Marian Tomic este inoportună, limitîndu-se doar la examinarea
materialelor în ședință.

 Conform hotărârii din 10.12.2010 procedura disciplinară a fost încheiată conform
art.125 alin.(2) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură.

 Hotărârea Colegiului disciplinar din 10.12.2010,  adoptată în privința procurorului
Tomic nu a fost contestată conform art.127 din Legea cu privire la Procuratură.

Consiliul Superior al Procurorilor consideră că aceasta este întemeiată și urmează să
fie validată, iar conform art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit.f) din Legea cu privire la
Procuratură,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Hotărârea Colegiului disciplinar din 10.12.2010 adoptată în privinţa procurorului în

procuratura  sect.Rîșcani mun.Chișinău, Marian Tomic - se validează.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Publicarea hotărîrii conform art.95 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură pe

pagina Web a Procuraturii.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor                                      Iurie Garaba


