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Completul de admisibilitate nr.2 al Colegiului disciplinar de pe linga Consiliul Superior al 
Magistraturii in componentd: 

Presedinte 	- Elena Covalenco 
Membrii 	- Victor Boico 

Olesea Plotnic 
examinind contestatia declarata de catre cet.Fooa Anatolie impotriva deciziei Inspectiei 

judiciare din 14 mai 2015 in privinta judecatorului Judecatoriei Causeni, Tonov Irina 

CONSTATA: 

La 30 aprilie 2015, Foc.,a. Anatolie s-a adresat la Consiliul Superior al 
Magistraturii en o sesizare, in care a invocat ca, la data de 21 martie 2012, in adresa 
Procurorului General a expediat plingerea pe marginea actiunilor ilegale ale 
procurorilor Procuraturii Causeni, care a fost remiss spre examinare Judecatoriei 
Caueni, fiind inregistrata cu nr.543 la 04 aprilie 2012 si transmisa spre examinare 
judecatorului Tonov Irina, care nu a examinat-o in termenul prevazut de lege, prin 
ce a incalcat norma imperative - art.313 alin.(4) Cod de procedura penala, solicitind 
atragerea judecatorului la raspunderea disciplinara. 

Prin decizia Inspectiei judiciare din 14 mai 2015, a fost respinsa, ca neintemeiata, 
sesizarea eettocsa Anatolie. 

Pentru a adopta decizia data Inspectia judiciare a retinut ca, in urma studierii 
cireumstantelor expuse in sesizare s-a constatat ca, in procedura judecatorului Judecatoriei 
Causeni, Tonov Irina s-a aflat spre examinare cauza penala privind invinuirea lui Focsa 
Anatolie in comiterea infractiunii prevazute de art.310 Cod penal. °data cu examinarea 
cauzei penale in fond, in cadrul cercetarii judecatoresti, dar nu in baza art.313 Cod de 
procedura penala, deoarece judecatorul Tonov Irina nu este ,judecator de instructie, a fost 
solutionata si plingerea clepusa de catre Focsa Anatolie la actiunile procurorului Procuraturii 

Prin sentinta Judecatoriei Causeni din 10 februarie 2010, Focsa Anatolie a fost 
recunoscut vinovat de savirsirea infractiunii prevazute de art.310 alin.(I) Cod penal, iar in 
legatura cu expirarea termenului prescriptiei de tragere la raspundere penala nu i-a fost 
aplicata pedeapsa, procesul penal fiind incetat. Prin decizia Curtii de Apel Chi§inau din 03 
februarie 2015, a fost mentinuta sentinta Judecatoriei Causeni. 

Totodata, Inspectia judiciara a constatat ea, in primul rind, de la data 
presupuselor incalcari invocate de autorul sesizarii au trecut circa 3 ani, iar in al 
doilea rind, in sesizare nu se face referinta la careva abatere disciplinard prevalzutd 
de art.4 din Legea nr.178 din 25.07.2014 cu privire la raspunderea disciplinara a 
j u dee atori lo r. 

ier 



Reiesind din circumstantele expuse, Inspectia judiciary a conchis ca cerintele 
petitionarului privind tragerea la raspundere disciplinara a judecatorului Tonov Irina, sint 
lipsite de temei legal. 

impotriva deciziei din 14 mai 2015, a declarat contestatie Foga Anatolie care, 
invocind argumentele expuse in sesizare, considera. ca. Inspectia judiciara neintemeiat a 
respins sesizarea depusA la actiunile judecatorului Tonov Irina, solicitind anularea deciziei si 
tragerea la raspundere disciplinara a judecatorului vizat pentru incalcarea prevederilor legii. 

Analizind temeiurile invocate in contestatie si studiind materialele administrate, nota 
informativa a judecatorului, precum si decizia Inspectiei judiciare, Completul de 
admisibilitate conchide ca contestatia declaratd de Focsa Anatolie urmeaza a fi respinsa din 
urmatoare le cons iderente. 

Conform art.20 alin.(2) din Legea nr.178 din 25.07.2014 cu privire la raspunderea 
disciplinara a judecatorilor, se considers vadit neinterneiata sesizarea in care sint invocate 
fapte care nu fac referinta la abaterile prevazute de art.4, Garcia i-a expirat termenul de 
prescriptie prevazut la art.5 sau care este declarath repetat, fard a aduce not probe. 

In conformitate cu prevederile art.22 alin.(2) din Legea sus indicatA, in cazul in care 
din continutul sesizarii se constata circumstante prevazute la art.20 alin.(2), inspectorul-
judecAtor, in termen de 10 zile din data cind i-a fost repartizata., printr-o decizie motivate, 
respinge sesizarea ca hind vadit neintemeiata. 

Dupd cum rezulta din continutul sesizarii si contestatiei depuse de cet.Focsa Anatolie, 
acesta isi exprima dezacordul cu actiunile judecatorului Judecatoriei Causeni, Tonov Irina, 
care, in vitiunea lui, nu a examinat plingerea sa depusa in ordinea prevazuta de art.313 Cod 
de procedurd penala, impotriva ordonantei de pornire a urmaririi penale in privinta sa emisa 
de organul de urmarire penala la 11 ianuarie 2011. 

Completul de admisibilitate atesta ca, judecatorul poate fi tras la raspundere 
disciplinara doar in cazul in care, in urma veriticarii argumentelor sesizarii, Inspectia 
judiciara a constatat existenta unor temeiuri rezonabile privind comiterea unei abateri 
disciplinare de cane judecator. 

Referitor la cazul dat, Completul de admisibilitate constata ca, Inspectia judiciary a 
acordat o apreciere juste circumstantelor cauzei, astfel in actiunile judecatorului Tonov Irina, 
nu au Lost stabilite careva temeiuri rezonabile, care ar demonstra faptul comiterii de cane 
aceasta a unor abateri disciplinare, pasibile de angajare a rdspunderii conform Legii cu privire 
la raspunderea disciplinara a judecatorilor. Or, potrivit legii, judecatorul poate ti atras la 
raspundere doar in cazurile stabilite exhaustiv in art.4 din Legea mentionata, Fara a fi admisa 
o interpretare generals a temeiurilor de atragere la raspundere disciplinard a judecatorului. 

Referitor la argumentele petitionarului, precum ca judecatorul Tonov Irina a incalcat 
prevederile legislatiei in vigoare, Completul de admisibilitate mentioneaza ca, judecatorul a 
actionat in conformitate cu prevederile art.297 Cod de procedura penala, care stipuleaza ca, 
toate cererile, plingerile si demersurile inaintate dupe trimiterea cauzei in judecata se 
solutioneaza de catre instanta care ,judecd cauza. 

Din materialele cauzei rezulta ca, cauza penald in privinta lui Focsa Anatolie in baza 
art.310 Cod penal a parvenit in Judecatoria Causeni si primita in procedura de catre 
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judecatorul Tonov Irina la 20 ianuarie 2012. La materialele cauzei a fost anexata plingerea 

inaintatd de Focsa Anatolie impotriva ordonantei procurorului Causeni din 16 noiembrie 

2011, parvenitd in ordinea art.313 Cod de procedure penala, la 13 decembrie 2012 care, prin 

incheierea judecatorului de instructie Coval Dorin din 05 februarie 2013, a fost remise pentru 

solutionare judecatorului Tonov Irina, care examina cauza penala in privinta lui Focsa 

Anatolie. Totodatd, din materialele prezentate rezulta ca, plingerea in cauza a fost solutionata 

de catre judecatorul Tonov Irina odata cu examinarea cauzei penale in fond, find adoptata 

sentinta la 10 februarie 2014. 

Astfel, reiesind din circumstantele stabilite, Completul de admisibilitate nu constata 
careva temeiuri de a considera admisibila contestatia deelarata de Focsa Anatolie impotriva 

deciziei Inspectiei judiciare din 14 mai 2015. 

Prin urmare, retinind cele mentionate si avind in vedere faptul ea, la examinarea 

sesizarii petitionarului, Inspectia judiciara a dat o apreciere juste circumstantelor cauzei, iar 

faptele invocate nu pot constitui temei pentru raspunderea disciplinary a judecatorului, 

Completul de admisibilitate conchide de a respinge contestatia depusa de Focsa Anatolie 

impotriva deciziei Inspectiei judiciare din 14 mai 2015 referitor la actiunile judecatorului 

Tonov Irina. 

Reiesind din cele expuse si conform art.18, 27-28 din Legea nr.178 din 25.07.2014 cu 

privire la raspunderea disciplinara a judecatorilor, Completul de admisibilitate 

HOTARASTE: 

Se respinge contestatia depusa de Focsa Anatolie impotriva deciziei Inspectiei 

judiciare din 14 mai 2015 de respingere a sesizarii acestuia din 30 aprilie 2015, privind 

tragerea la raspundere disciplinara a judecatorului Judecatoriei Causeni, Tonov Irina. 

Hotarirea nu se supune nici unei cai de atac. 
Hotarirea se expediaza partilor si se publica pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Presedinte 

Meinbrii 
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