
 

Consiliul Superior al Procurorilor  
 

Ordinea de zi - suplimentară 

a şedinţei Colegiului de disciplină și etică  

din 18.06.2021  

 (ora 0800, sediul Consiliul Superior al Procurorilor, mun. Chișinău,  

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

 

I. Adoptarea și pronunțarea Hotărârilor privind cauzele disciplinare 

examinate la ședința din 15.06.2021, în privința: 

 

- procurorului în Procuratura raionului Călărași –  Eugeniu Șlicari 

Raportor – Alexandru Lozan 

 

- ex-procurorului în Procuratura mun.Chișinău, –  Veaceslav Cernalev 

Raportor – Victor Comerzan 

 

II. Adoptarea și pronunțarea Hotărârilor în urma examinării contestațiilor 

formulate asupra deciziilor Inspecției procurorilor de încetare a 

procedurilor disciplinare, examinate la ședința din 15.06.2021, după cum 

urmează: 

 

- contestația avocatului Artur Airapetean în interesele cet.Natalia Politov-

Cangaș (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 05.05.2021, în privința 

procurorului Elena Ceruța). 

                                  Raportor- Marcel Cimbir 

 

- contestația cet.Ion Gherman, cet.Ala Gherman și cet.Pavel  Gherman (decizia 

de încetare a procedurii disciplinare din 27.04.2021, în privința procurorului în 

Procuratura municipiului Chișinău, Igor Buliga). 

                                            Raportor - Oleg Televca 

 

- contestația cet.Luca Crîșmari (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

26.04.2021, în privința procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, Elena 

Panfil). 

                                            Raportor – Elena Cazacov 

 

- contestația cet.Iurii Medvețchi (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

17.05.2021, în privința procurorilor în Procuratura raionului Rîșcani, Paladi 

Alexandru și Donos Livia). 

                                            Raportor – Alexandru Lozan 

 

- contestația cet.Lidia Lungu (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

20.05.2021, în privința procurorului în Procuratura raionului Strășeni, Cotun 

Alexandra). 

                                            Raportor – Elena Cazacov 

 

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

18.05.2021, în privința procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Nicolai Pîrău). 

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

încetare a procedurilor disciplinare, după cum urmează: 

 

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

17.05.2021, în privința procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Orhei, 

Serghei Bodorin, Victoria Burlacu, Svetlana Dodon, Alexandru Morgun și Lilian 

Corpaci). 

                                            Raportor – Victor Comerzan 

 

VI.      Examinarea procedurilor disciplinare intentate în privința :  

                                       

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Mihail Ivanov 

                                              Raportor – Marcel Cimbir 

 

- procurorului în Procuratura raionului Ialoveni – Vasile Danu 

                                              Raportor – Alexandru Lozan 

 

 

V.    Diverse 

 

Ținând cont de deciziile organelor de resort emise în contextul eforturilor de prevenire 

a răspândirii infecției COVID-19, participanții la ședință trebuie să dispună de kitul 

personal de protecție (măști sanitare și mănuși). 

 
Preşedintele  

Colegiului de disciplină și etică                semnat                              Vladislav Guțan 
 


