
H O T Ă R Â R E  nr. 2-3d-138/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar

din 29 aprilie 2010 în privinţa procurorului în
procuratura sect.Ciocana mun.Chişinău, Evghenii Tifoi

11 mai  2010                                                                                         mun. Chişinău

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din
29.04.2010 în privinţa procurorului în procuratura sect.Ciocana mun.Chişinău,
Evghenii Tifoi, audiind informaţia domnului Nicolae Geru, Consiliul Superior al
Procurorilor, -

C O N S T A T Ă:
  La 15.03.2010 a fost intentată procedura disciplinară în privinţa procurorului în

procuratura sect.Ciocana mun.Chişinău, Evghenii Tifoi, 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.

  Temei pentru iniţierea controlului a servit petiţia cet.Ion Breazu, adresată
Consiliului Superior al Procurorilor, privind acţiunile procurorului în procuratura
sect.Ciocana mun.Chişinău, E.Tifoi.

Potrivit materialelor procedurii disciplinare, la 25.08.2008 a fost pornită
urmărirea penală în privinţa cet.A.Secară conform indicilor infracţiunii prevăzute la
art.195 alin.(2) Cod penal. Conducerea urmării penale a fost dispusă procurorului în
procuratura sect.Ciocana mun.Chişinău, Evghenii Tifoi. Acesta, fără a asigura
efectuarea tuturor acţiunilor necesare pentru a stabili circumstanţele cazului, a dispus
încetarea urmăririi penale, pe motiv că fapta nu întruneşte elementele infracţiunii.
Potrivit  încheierii Judecătoriei Ciocana din 14.01.2009, ordonanţa de încetarea a
urmăririi penale a fost anulată, iar urmărirea penală reluată.

Colegiul disciplinar a conchis că, verificarea insuficientă şi soluţionarea cu
întârziere a materialelor şi circumstanţelor cauzei, emiterea repetată a ordonanţei de
încetare a urmăririi penale fără suport legal, confirmă atitudinea formală a
procurorului E.Tifoi faţă de obligaţiile de serviciu.

 La 29.04.2010 Colegiul disciplinar l-a recunoscut culpabil pe procurorul
Evghenii Tifoi în comiterea abaterii disciplinare prevăzute la art.61 lit.a) din Legea cu
privire la Procuratură, cu aplicarea pedepsei disciplinare – „avertismentul”.

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 în
privinţa procurorului Evghenii Tifoi 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 29 aprilie 2010 în privinţa procurorului în
procuratura sect.Cioccana mun.Chişinău, Evghenii Tifoi, se validează.

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

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor          Iurie Garaba


