
Colegiul de disciplină și etică al procurorilor 

Consiliul Superior al Procurorilor  
 

 
 

Ordinea de zi 

a şedinţei CDE din 20.09.2019 
 (ora 0900, sediul Consiliul Superior al Procurorilor, mun. Chișinău,  

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,73, etajul II, sala de ședințe). 
 

 

I. Adoptarea și pronunțarea Hotărârii în urma examinării contestației asupra 

deciziei Inspecției procurorilor de încetare a procedurii disciplinare, 

examinată la ședința din 21.06.2019: 

- contestația cet.Victoria Hliustin (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 22.05.2019, emisă de inspectorul – V.Godoroja, în privința procurorului în 

Procuratura raionului Criuleni, Ivan Repeșco); 

Raportor – Pavel Țurcan  

 
II. Examinarea procedurilor disciplinare intentate în privinţa:  

 

- procurorului în Procuratura r-lui Strășeni – Elena Pruneanu 

                                                 Raportor – Pavel Țurcan 

 

- procurorului în Procuratura r-lui Criuleni – Adriana Țîcu 

                                                  Raportor – Pavel Țurcan 

 

- procurorului în Procuratura r-lui Taraclia – Boris Chirnev 

                                                  Raportor – Oleg Televca 

 

-  procurorului în Procuratura r-lui Drochia  – Lilia Bucătaru 

                                        Raportor – Pavel Țurcan  

 

- procurorului în Procuratura r-lui Cahul– Sergiu Mîțăblîndă 

Raportor – Oleg Televca 

 

- procurorului în Procuratura r-lui Cahul – Mihail Cara 

                                                  Raportor – Oleg Televca 

 

- procurorului în Procuratura r-lui Cahul – Inna Vîhodeț            

         Raportor – Oleg Televca 

 

- adjunct-interimar al Procurorului-șef al Procuraturii r-lui Cahul – Adrian 

Tabureanu  

                                                 Raportor – Oleg Televca 
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V. Examinarea contestațiilor asupra deciziilor Inspecției procurorilor de încetare 

a procedurilor disciplinare: 

- contestația cet. Rodion Ceban (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

18.05.2019, emisă de inspectorul – N.Cernous, în privința procurorului în 

Procuratura mun. Chișinău – Pavel Vinițchi); 

Raportor – Pavel Țurcan 

- contestația cet. Igor Fediuș (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

25.06.2019, emisă de inspectorul – M.Căpătici, în privința procurorului-șef al 

Procuraturii r-lui Ungheni– Eduard Florea); 

Raportor – Pavel Țurcan 

- contestația cet. Oleg Jacota (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

17.06.2019, emisă de inspectorul – M.Căpătici, în privința procurorului în 

Procuratura r-lui Hîncești – Alexandru Musteață); 

Raportor – Marcel Cimbir 

- contestația cet. Ana Dubița (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

05.06.2019, emisă de inspectorul – L.Demidov, în privința procurorului-șef al 

Procuraturii r-lui Ialoveni – Vasile Danu și de către procurorii Vasile Plevan și 

Valeriu Cîrlan din aceiași procuratură); 

Raportor – Marcel Cimbir 

- contestația cet. Denis Russu (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

06.06.2019, emisă de inspectorul – N.Cernous, în privința procurorilor în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale   

Constantin Miron, Tudor Bordan și Vitalie Busuioc); 

Raportor – Marcel Cimbir 

- contestația cet. Victoria Boțu (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

24.06.2019, emisă de inspectorul – N.Cernous, în privința a mai mulți procurori 

din cadrul Procuraturii mun.Chișinău); 

Raportor – Marcel Cimbir 

- contestația cet. Marin Tofan (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

17.06.2019, emisă de inspectorul – M.Căpătici, în privința procurorilor în 

Procuratura r-lui Criuleni, Ivan Repeșco și Alexandru Botnaru); 

Raportor – Pavel Țurcan 

- contestația cet. Victor Zelinski (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

25.06.2019, emisă de inspectorul – N.Tricolici, în privința procurorului în 

Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Botanica, Serghei Savca); 

Raportor – Pavel Țurcan 

- contestația cet. Marin Tofan (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

17.07.2019, emisă de inspectorul – V.Godoroja, în privința procurorului în 

Procuratura r-lui Criuleni, Ivan Repeșco); 

Raportor – Pavel Țurcan 
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- contestația cet. Gheorghii Ceban (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 11.07.2019, emisă de inspectorul – N.Tricolici, în privința procurorului în 

Procuratura r-lui Florești, Vasile Revencu); 

Raportor –Marcel Cimbir 

- contestația cet. Nicolae Prisacari (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 30.07.2019, emisă de inspectorul – L.Demidov, în privința procurorului în 

Procuratura r-lui Râșcani, Alexandru Paladi); 

Raportor –Vladislav Guțan 

- contestația cet. Marin Tofan (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

20.08.2019, emisă de inspectorul – L.Demidov, în privința procurorilor în 

Procuratura r-lui Criuleni, Ivan Repeșco și Alexandru Botnaru); 

Raportor – Pavel Țurcan 

- contestația creditorilor ÎM”Dionysos-Mareni” SA (decizia de încetare a 

procedurii disciplinare din 06.08.2019, emisă de inspectorul – M.Căpătici, în 

privința procurorului în Procuratura Anticoruptie, Alexandru Găina); 

Raportor – Pavel Țurcan 

- contestația avocatului Eduard Digore în interesele lui Armando Mesiti 

(decizia de încetare a procedurii disciplinare din 08.08.2019, emisă de 

inspectorul – V.Godoroja, în privința procurorilor din cadrul Procuraturii 

mun.Chișinău, Oficiul Centru, Elena Șuvalova, Roman Eremciuc, Veaceslav 

Potîngă, Grigore Potoran și Rodica Cornîci); 

Raportor – Ștefan Șaptefrați 

- contestația cet. Stanislav Gonțar și Vera Gonțar (decizia de încetare a 

procedurii disciplinare din 14.08.2019, emisă de inspectorul – M.Căpătici, în 

privința procurorului în Procuratura r-lui Hîncești –Veaceslav Sturzu); 

Raportor – Vladislav Guțan 

- contestația cet. Valeriu Pruteanu (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 23.07.2019, emisă de inspectorul – V.Godoraja, în privința procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Râșcani, Ion Bazatin); 

Raportor – Vladislav Guțan 

- contestația cet. Marin Tofan (decizia inspectorului – L.Demidov din 

21.08.2019, în privința procurorului în Procuratura r-lui Criuleni, Alexandru 

Machidon); 

Raportor – Pavel Țurcan 

 

V. Diverse 

 
Preşedintele  

Colegiului de disciplină și etică                semnat                 Nicolae CHITOROAGĂ 


