
H O T Ă R Â R E A nr.12-209/13 
cu privire la admiterea cererilor de participare  la concurs 

 pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al procuraturii Anticorupţie   
 

08 octombrie  2013                                     mun.Chişinău 
                                                                                                      

Examinând chestiunea cu privire la admiterea cererilor de participare la concurs 
pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al procuraturii Anticorupţie, audiind 
informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor -   

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin hotărârea nr.12-205/13 din 22.08.2013 Consiliul Superior al Procurorilor a  

anunţat concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de procuror al procuraturii 
Anticorupţie. 

Pe parcurs, la concurs s-au înscris procurorii Ruslan Popov, Eduard Harunjen, 
Valeriu Bodean şi Nicolae Chitoroagă. 

La 03.10.13 candidatul Nicolae Chitoroagă a depus cerere, solicitând retragerea 
din concurs. 

Candidaţii şi-au susţinut cererile de participare la concurs, informând consiliul că 
au fost verificaţi în temeiul Legii nr.271 din 18.12.2008 cu privire la verificarea 
titularilor şi candidaţilor la funcţiile publice. 

Analizând dosarele concurenţilor, consiliul reţine că procurorul Ruslan Popov a 
fost suspendat din funcţie conform art.65 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la 
Procuratură, la demersul organului de urmărire penală în legătură cu pornirea cauzei 
penale 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. 

În contextul expus, conform art.82 alin.(1) lit.e), art.84 lit.f)  din Legea cu privire 
la Procuratură,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

A admite cererile concurenţilor Eduard Harunjen şi Valeriu Bodean privind 
participarea la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante solicitate.  

A respinge cererea candidatului Ruslan Popov cu privire la participarea la 
concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de procuror al procuraturii Anticorupţie, pe 
motiv că este suspendat din funcţie. 

A remite Colegiului de calificare materialele în privinţa concurenților Eduard 
Harunjen şi Valeriu Bodean   pentru organizarea evaluării.  

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                                                                    Iurie Garaba 
 



 


