
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-200/14 
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-41/14 

          din 12.09.14  în privinţa procurorului Corneliu Popescu 
                        
6 noiembrie  2014                                  mun. Chişinău 
 

 Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar 
nr.13-41/14 din 12.09.14 în privinţa procurorului în Secţia exercitare a urmăririi 
penale în cauze de criminalitate organizată şi excepţionale din cadrul Direcţiei 
exercitare şi conducere a urmăririi penale a Procuraturii Generale Corneliu Popescu, 
audiind informaţia domnului Ghenadie Fortuna, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă: 

 
La 11.08.2014, conform art.118 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, 

prin dispoziţia şefului Secţiei securitate internă Victor Ababii, a fost intentată 
procedura disciplinară în privinţa procurorului în Secţia exercitare a urmăririi 
penale în cauze de criminalitate organizată şi excepţionale din cadrul Direcţiei 
exercitare şi conducere a urmăririi penale a Procuraturii Generale Corneliu Popescu, 
pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, încălcarea normelor 
din Codul de etică al procurorului, abateri disciplinare prevăzute la art.61 lit.a) şi j) 
din Legea cu privire la Procuratură. 

Conform hotărârii Colegiului disciplinar nr.13-41/14 din 12.09.2014, 
procurorul C.Popescu a fost recunoscut culpabil de comiterea abaterilor disciplinare 
imputate şi sancţionat disciplinar cu avertisment, în conformitate cu art.62 lit.a) din 
Legea cu privire la Procuratură pentru faptul că, având acces la bazele de date ale 
instituţiilor publice, din interese personale, prin acţiuni abuzive şi exercitarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, a încălcat modul de accesare şi 
utilizare a informaţiei cu caracter personal, ce îl viza pe cet.VB, pe care a transmis-
o unei terţe persoane, care a dezvăluit-o într-un proces aflat pe rol în instanţa de 
judecată. 

 Prin accesarea şi utilizarea neautorizată a informaţiei cu caracter personal, 
procurorul C.Popescu a încălcat pct.pct.3.1.1.; 3.1.2; 3.1.6.; 3.2.2; 3.2.10 din 
Regulamentul privind modul de utilizare şi accesul la bazele de date ale instituţiilor 
publice, aprobat prin ordinul Procurorului General nr.10 din 02.02.2011. 

Hotărârea Colegiului disciplinar n-a fost contestată conform art.127 alin.(1) 
din Legea cu privire la Procuratură. 

Ţinând cont de materialele procedurii disciplinare şi hotărârea Colegiului 
disciplinar, Consiliul reţine că abaterile disciplinare imputate procurorului 
C.Popescu se încadrează la art.61 lit.a) şi j) din Legea cu privire la Procuratură, 
adică îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, cât şi încălcarea 
normelor din Codul de etică al procurorului.  

Sancţiunea disciplinară aplicată este echitabilă şi corespunde gravităţii 
abaterilor admise. 

În temeiul art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit.f) din Legea cu privire la 



Procuratură, pct.4.4.2 lit.a) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 
Consiliul Superior al Procurorilor  - 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

   
  Hotărârea Colegiului disciplinar nr.13-41/14 din 12.09.14 în privinţa 
procurorului Corneliu Popescu -  se validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.127 alin.(2) din Legea cu privire la 
Procuratură. 
 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor   /semnat/                       Mircea Roşioru 
 
 


