
H O T Ă R Î R E A  nr.12-3d-110/11   
cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 
în privinţa procurorului  în procuratura Anticorupţie, Ruslan Botnaru 

 
17.05.2011                                                                                                      mun.Chişinău 
 

Examinând contestaţia împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 
în privinţa procurorului în procuratura Anticorupţie, Ruslan Botnaru şi, audiind 
informaţia dlui Nicolae Geru, Consiliul Superior al Procurorilor, 

 
C O N S T A T Ă: 

 
  Secţia securitate internă a intentat procedură disciplinară în privinţa procurorului 

în procuratura Anticorupţie, Ruslan Botnaru, pentru îndeplinirea necorespunzătoare a 
obligaţiilor de serviciu. Temei pentru intentarea procedurii disciplinare a servit 
încheierea  asupra  controlului efectuat în procuratura Anticorupţie, privind organizarea 
şi gestionarea de către procurori a activităţii de conducere a urmăririi penale în perioada 
anilor 2009-2010. 

  Controlul de serviciu a demonstrat multiple neajunsuri în activitatea procurorilor 
B.Poiată şi M.Tumuruc,  care au cauzat denaturarea datelor statistice şi lipsa evidenţei 
permanente a dosarelor penale, aflate în conducerea procurorilor subalterni, şi a 
hotărârilor adoptate.    

  Încălcările admise au dus la eliminarea posibilităţii de verificare ulterioară de 
către conducătorii-şefi a legalităţii hotărârilor emise. Lipsa controlului din partea 
conducătorilor-şefi asupra activităţii procurorilor subalterni a generat tergiversarea 
urmăririi penale şi  adoptarea unor hotărâri ilegale în mai multe cauze penale. 

Astfel, s-a constatat că procurorul în procuratura Anticorupţie, R.Botnaru, a 
semnat pe parcursul anilor 2009-2010 20 de fişe statistice de forma 1.1. şi 2.1. cu 
indicele 02 (expedierea în judecată), deşi hotărârile pe aceste cauze au fost cu totul 
altele. Pe 6 cauze penale au fost luate hotărâri ilegale despre încetarea şi suspendarea 
urmăririi penale, iar pe celelalte cauze urmărirea penală era tergiversată. 

Procurorul R.Botnaru a manifestat iresponsabilitate şi în cadrul examinării petiţiei 
cet. V.Iorgov, depusă în Procuratura Anticorupţie la 06.01.2011. Contrar prevederilor 
Legii cu privire la petiţionare, R.Botnaru a examinat superficial petiţia şi, fără a face 
referinţă la toate problemele abordate, i-a dat petiţionarului răspuns neclar şi 
neargumentat, ce a generat adresarea repetată a acestuia la Procuratura Anticorupţie şi la 
Procuratura Generală. 

Mai mult ca atît, R.Botnaru a manifestat nesinceritate, prezentînd mai multe 
hotărâri, adoptate pe cauze  penale, în realitate aceste hotărâri nefiind luate la evidenţă 
statistică.   

  Materialele privind rezultatele controlului şi încheierea secţiei securitate internă 
au fost remise Colegiului disciplinar, pentru a decide.  

  Prin hotărârea din 15.04.2011 Colegiul disciplinar  i-a aplicat procurorului în 
procuratura Anticorupţie, Ruslan Botnaru, sancţiunea disciplinară – retrogradare în grad 
de clasificare, în temeiul art. 61 lit.a) şi b) din Legea cu privire la Procuratură. 

La 29.04.2011 procurorul Ruslan Botnaru a contestat hotărârea Colegiului 
disciplinar din 15.04.2011, conform art.127 din Legea cu privire la procuratură, 
solicitând casarea acesteia, cu aplicarea unei sancţiuni mai blânde. 

În şedinţa Consiliului Superior al Procurorilor din 17.05.2011  Ruslan Botnaru  a 



susţinut contestaţia depusă, motivând că hotărârea Colegiului disciplinar este prea aspră. 
D-lui a menţionat că recunoaşte greşelile imputate, a făcut concluziile de rigoare şi a 
lichidat în termeni restrânşi  încălcările admise. 
  Studiind actele conţinute în procedura disciplinară, contestaţia depusă, precum şi 
explicaţiile procurorului R.Botnaru, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că  
contestaţia urmează să fie admisă parţial, doar în partea ce ţine de sancţiunea 
disciplinară aplicată, exceptând solicitarea de casare a hotărârii menţionate. 

   În temeiul celor expuse, în baza art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit. f) din Legea cu 
privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   
  Contestaţia împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 15.04.2011 în privinţa 
procurorului în procuratura Anticorupţie, Ruslan Botnaru - se admite parţial. 
  Hotărârea contestată  se modifică, cu aplicarea în privinţa procurorului Ruslan 
Botnari a sancţiunii disciplinare – avertisment. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
           Prezenta hotărâre se remite  dlui  Ruslan Botnaru pentru informare. 
 
   
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                  Iurie Garaba 
 
 
 


