
H O T Ă R Â R E  nr. 2-3d-100/10
cu privire la exercitarea atribuţiilor de şef-interimar al  secţiei

exercitare a urmăririi penale pe cazuri excepţionale
de către procurorul Corneliu Bratunov

30 martie  2010                                                                                     mun. Chişinău

       Examinând propunerea Procurorului General, privind dispunerea exercitării
atribuţiilor de şef-interimar al secţiei exercitare a urmăririi penale pe cazuri
excepţionale de către procurorul Corneliu Bratunov, şef-adjunct al secţiei
menţionate, Consiliul Superior al Procurorilor -

C O N S T A T Ă:

Procurorul General Valeriu Zubco s-a adresat cu demersul, privind
dispunerea exercitării atribuţiilor de şef-interimar al secţiei exercitare a urmăririi
penale pe cauze excepţionale de către procurorul Corneliu Bratunov, şef-adjunct al
aceleaşi secţii, în legătură cu faptul că funcţia de procuror şef a subdiviziunii
menţionate a devenit vacantă.

La 29.03.2010, procurorul Igor Popa, şef al secţiei exercitare a urmăririi
penale pe cauze excepţionale a depus cerere de eliberare din funcţia de procuror
şef, cu menţinerea sa în funcţia de procuror în secţia exercitare a urmăririi penale
pe cauze excepţionale. Cererea dlui Igor Popa a fost acceptată de către Consiliul
Superior al Procurorilor.

Din aceste considerente, se propune dispunerea exercitării atribuţiilor de
procuror, şef al secţiei exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale de către
Corneliu Bratunov, şef-adjunct al secţiei invocate, până la suplinirea funcţiei
vacante.

Dl Corneliu Bratunov şi-a exprimat acordul cu privire la exercitarea funcţiei
de şef-interimar al secţiei exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale.

Conform art.93 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură, selectarea
candidaţilor pentru funcţia de procurori şefi se face pe bază de concurs.

Ţinând cont de faptul că, organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei
vacante se va face după optimizarea structurii Procuraturii Generale, Consiliul
Superior al Procurorilor consideră că demersul Procurorului General cu privire la
dispunerea interimatului funcţiei de procuror, şef al secţiei exercitare a urmăririi
penale pe cauze excepţionale de către Corneliu Bratunov, urmează a fi admis şi,
conform prevederilor art.82 alin.(1) lit.c), art.84 lit.f), art.95 din Legea cu privire la
Procuratură,  -

H O T Ă R Ă Ş T E:
A propune Procurorului General să dispună exercitarea atribuţiilor de şef-

interimar al secţiei exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale, de către
procurorul Corneliu Bratunov, şef-adjunct al aceleiaşi subdiviziuni, până la
suplinirea funcţiei vacante.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor          Iurie Garaba


