H O T Ă R Î R E A nr.12-135/13
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 01.03.2013
în privinţa procurorului Eugen Bordos
25 iunie 2013

mun.Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar
din 01.03.2013 în privinţa lui Eugen Bordos, procuror, şef adjunct al Secţiei
exercitare şi conducere a urmăririi penale în Procuratura mun.Chişinău, şi audiind
informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
În baza dispoziţiei şefului Secţiei securitate internă a Procuraturii Generale a
fost pornită procedura disciplinară în privinţa lui Eugen Bordos, procuror, şef
adjunct al Secţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale în Procuratura
mun.Chişinău, pentru comiterea abaterilor disciplinare care compromit onoarea şi
demnitatea profesiei de procuror.
Drept temei al iniţieri procedurii disciplinare a servit raportul procurorului
mun.Chişinău Ivan Diacov despre acţiunile coruptibile din partea procurorului Eugen
Bordos la examinarea cererii deţinutului Viorel Conica şi încălcarea disciplinei de
muncă, exprimate prin absenţa nemotivată de la serviciu pe data de 13.06.2012.
Potrivit materialelor procedurii disciplinare, la 10.04.2012 procurorului Eugen
Bordos i-a fost dispusă examinarea plîngerii despre maltratarea deţinutului V.Conica
de către colaboratorii penitenciarului nr.13, în ordinea art. 274 CPP.
Cu toate că examinarea materialului se afla la control special în Procuratura
Generală, procurorul E.Bordos nu a luat nici o decizie în termenii prevăzuţi de lege
şi nici n-a întreprins careva acţiuni pentru verificarea obiectivă a tuturor
circumstanţelor maltratării deţinutului V.Conica.
Cu referire la încălcarea disciplinei de muncă, s-a stabilit că la data de
13.06.2012 ora 8:00 procurorul E.Bordos nu s-a prezentat la serviciu, deoarece a
considerat eronat că concediul i-a fost acordat pănă la 13 iunie inclusiv, cu toate că
anterior a luat cunoştinţă de ordinul despre acordarea concediului contra semnătură.
Mai mult ca atît, pe data de 13.06.12 E.Bordos a venit la serviciu la ora 10:20
şi a prezentat un exemplar al ordinului nr. 506-p din 22.05.2012 denaturat, în care
era indicată ultima zi de concediu 13.06.2013.
Suplimentar, procurorul Bordos a prezentat Colegiului disciplinar ordonanţa şi
procesul-verbal de ridicare şi de examinare a copiilor actelor de reţinere şi
sancţionare contravenţională a cet. E.Morozan, ca fiind întocmite la 13.06.2012.
Ulterior E.Bordos a întocmit o declaraţie din numele bănuitului S.Sîrbu, şef
adjunct al SUP a CPS Ciocana, precum că la data de 13.06.12, în intervalul de timp
8:00-09:45, în biroul de serviciu al acestuia, E.Bordos a efectuat acţiunile indicate şi
la 30.08.12, în timpul orelor de serviciu, fără permisiunea conducerii procuraturii
mun.Chişinău, s-a deplasat în CP s.Ciocana, a introdus conţinutul declaraţiei pe
suport electronic în computerul lui S.Sîrbu, influenţându-l să o semneze.
Analizînd în ansamblu materialele acumulate, Colegiul disciplinar a conchis
că prin acţiunile sale procurorul Bordos a admis îndeplinirea necorespunzătoare a

obligaţiilor de serviciu; absenţă nemotivată de la serviciu; încălcarea intenţionată, în
exerciţiul funcţiei a legii, dacă aceasta nu atrage răspundere penală, civilă sau
contravenţională; precum şi încălcarea pct.5 lit.lit. a) şi b) din Codul de etică al
procurorului.
Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 01.03.2013 Eugen Bordos a fost
recunoscut culpabil de comiterea abaterilor disciplinare, prevăzute de art. 61
lit.lit.a),c),d),j) şi h) din Legea cu privire la Procuratură, fiindu-i aplicată pedeapsa
disciplinară – mustrare.
Hotărârea Colegiului disciplinar n-a fost contestată.
În temeiul 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 01.03.2013 în privinţa procurorului Eugen
Bordos, se validează.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Publicarea hotărârii conform art.95 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură
pe pagina Web a Procuraturii.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

