
HOTĂRÂREA nr. 12-208/13 
cu privire la  nota informativă a procurorului Corneliu Bratunov 

 
08 octombrie  2013                                                                               mun. Chişinău 
 

Examinând nota informativă a procurorului Corneliu Bratunov cu privire la 
pornirea urmăririi penale în temeiul art.3521 Cod penal pe faptul declaraţiei 
necorespunzătoare a datelor despre venituri şi proprietăţi făcute de procurorul 
Ruslan Popov, audiind informaţia domnului Iurie Garaba, Consiliul Superior al 
Procurorilor - 

C O N S T A T Ă: 
 

La 07.10.13 procurorul Corneliu Bratunov, şef al secţiei exercitare a 
urmăririi penale pe cauze excepţionale a informat Consiliul Superior al 
Procurorilor despre faptul că la 04 octombrie 2013 a fost pornită cauza penală 
conform art.3521 Cod penal, pe faptul declarării necorespunzătoare a datelor despre 
venituri şi proprietăţi înscrise în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate a 
procurorului Ruslan Popov, depusă la Comisia Naţională de Integritate conform 
procedurii stabilite prin Legea nr.1264 din 19.07.2002. 

Temei pentru iniţierea urmăririi penale au servit materialele parvenite de la 
CNI, privind rezultatele controlului efectuat conform competenţei. 

Potrivit notei informative, procurorul Ruslan Popov, contrar prevederilor 
art.4 din Legea nr.1264 din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi 
al proprietăţii persoanelor cu funcţie de demnitate publică, judecătorilor şi 
procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere, nu a 
înscris în declaraţia cu privire la venituri şi proprietăţi, depusă pe data de 
25.03.2013 la CNI, toate bunurile mobile şi imobile avute în proprietate. 

Examinând circumstanţele cazului, analizând informaţia prezentată, consiliul 
reţine următoarele. 

  Potrivit art.4 şi art.5 din Legea nr.1264 din 19.07.2002 subiecţii declarării 
veniturilor şi proprietăţii sunt obligaţi să îşi declare veniturile şi proprietatea 
deţinute la data depunerii declaraţiei. Art.4 din Legea nr.199 din 16.07.2010 
stabileşte că exercitarea funcţiei de demnitate publică se bazează pe o serie de 
principii printre care şi principiul legalităţii, transparenţei şi exemplului personal, 
responsabilităţii şi al loialităţii. Respectiv, orice persoană care deţine funcţia de 
procuror este obligată şă-şi desfăşoare activitatea publică şi privată cu respectarea 
principiilor enunţate. 

 Totodată, conform art.23 din Legea nr.199 din 16.07.2010 încălcările comise 
în exerciţiul mandatului demnitarului atrag diverse forme de răspundere, inclusiv 
răspunderea penală. În conformitate cu art.14 alin.(3) al Legii nr.1264 din 
19.07.2002 – indicarea intenţionată în declaraţie a datelor inexacte sau incomplete 
constituie infracţiune şi se pedepseşte conform art.3521  Cod penal. 

 Conform art.54 lit.c) din Legea cu privire la Procuratură,  procurorul este 
obligat să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate. 

 Ţinând cont de cele expuse, precum şi de faptul că, procurorul Ruslan 
Popov este conducătorul Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică 
din cadrul Procuraturii Generale, iar în exercitarea atribuţiilor funcţionale are 



competenţe nu numai de control, dar şi de a interveni în cadrul urmăririi penale în 
calitate de organ ierarhic superior, consiliul constată că în situaţia creată poate fi 
afectată nu numai imaginea procurorului R.Popov, ci şi a Procuraturii în general, 
prejudicind astfel autoritatea instituţiei. 

Potrivit lit.a) alin.(1) art.65 din Legea cu privire la Procuratură,  procurorul 
poate fi suspendat din funcţie prin ordinul  Procurorului General, la propunerea 
Consiliului Superior al Procurorilor, dacă în privinţa lui se porneşte urmărire 
penală, până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza respectivă. 

În contextul celor expuse, conform prevederilor lit.a) alin.(1) art.65, lit.c) 
alin.(1) art.82 şi lit.f) art.84 din Legea cu privire la Procuratură,   

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
A lua act de nota informativă a procurorului Corneliu Bratunov. 
A propune Procurorului General suspendarea din funcţie a procurorului 

Ruslan Popov, şef al Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică până 
la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza penală respectivă. 

Hotărârea se remite procurorului Ruslan  Popov pentru informare. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la 
Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                Iurie Garaba 

 
 


