HOTĂRÂREA nr. 12-129/13
cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Adriana Popescu
25 iunie 2013

mun. Chişinău

Examinând demersul procurorului Serviciului Nord al procuraturii Anticorupţie, Ion
Pripa, cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului în procuratura r-lui Floreşti, Adriana
Popescu, audiind informaţia domnului Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
La 13.06.2013 a fost înregistrat demersul procurorului Serviciului Nord al procuraturii
Anticorupţie, Ion Pripa, care, având în procedură urmărirea penală pornită în temeiul lit. c)
alin. (2) art. 324 Cod penal pe faptul estorcării banilor de către procurorul în procuratura
raionului Floreşti, Adriana Popescu, de la ceţ. Veronica Rusnac, pentru neînceperea în privinţa
acesteia a urmăririi penale, solicită suspendarea provizorie din funcţie a procurorului Adriana
Popescu conform lit.c) alin.(1) art.65 din Legea cu privire la Procuratură, până la rămânerea
definitivă a hotărârii în cauza penală menţionată.
Astfel, în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că Adriana Popescu, activând în funcţia de
procuror în procuratura raionului Floreşti, folosind intenţionat situaţia de serviciu, a comis
coruperea pasivă în următoarele circumstanţe:
Începînd cu data de 27 mai 2013 procurorul Adriana Popescu, pe parcursul mai multor
discuţii cu cet. Veronica Rusnac privind prezentarea de către ultima a unui mandat ca avocat
stagiar în cadrul examinării unui caz de furt, pretins a fi săvîrşit de către soţul ei Vitalie Rusnac,
sub pretextul că nu va începe urmărirea penală în privinţa ei şi nu va sesiza Uniunea Avocaţilor
din Republica Moldova privind prezentarea acestui mandat de către un avocat stagiar care nu
avea drept de participare în procese penale, prin estorcare a pretins de la cet. Rusnac bani în sumă
de 8000 de lei BNM, pe care i-a primit personal la 31.05.2013, aproximativ la ora 09:00 în biroul
său de serviciu nr.5 din cadrul procuraturii r-lui Floreşti, fiind reţinută în flagrant.
La 31 mai 2013 procurorul Adriana Popescu a fost pusă sub învinuire pentru
comiterea infracţiunii prevăzute de art. 324 alin. (2) lit. c) Cod penal.
Analizând argumentele expuse în demers, luînd în consideraţie faptul că dna Popescu
exercită funcţia de procuror în procuratura raionului Floreşti, are posibilitatea reală, folosind
atribuţiile sale de serviciu, de a întreprinde acţiuni negative asupra desfăşurării procesului
penal, aceasta urmează să fie suspendată din funcţie.
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 propune Procurorului General suspendarea din funcţie a procurorului în procuratura
r-lui Floreşti, Adriana Popescu, până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza penală
respectivă.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

