
 

Consiliul Superior al Procurorilor  
 

 

Ordinea de zi 

a şedinţei Colegiului de disciplină și etică  

din 11.12.2020  
 (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 Hotărârii privind cauza disciplinară examinată 

la ședința din 14.11.2020 în privința:  

 

- procurorului în Procuratura raionului Ștefan Vodă – Serghei Trofimov 

                                      Raportor – Victor Comerzan 

 

II. Adoptarea și pronunțarea Hotărârilor în urma examinării contestațiilor 

asupra deciziilor Inspecției procurorilor de încetare a procedurilor 

disciplinare, examinate la ședința din 14.11.2020: 

 

- contestația cet.Oxana Țurcanu (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

15.07.2020, emisă de inspectorul – V.Godoroja, în privința procurorului pentru 

misiuni speciale a Procuraturii Generale, Andrei Pascari); 

                                           Raportor- Victor Comerzan 

 

- contestația cet.Pavel Grosu (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

21.08.2020, emisă de inspectorul – L.Demidov, în privința procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, Mihail Cebotari); 

                                             Raportor- Pavel Țurcan 

 

- contestația cet.Agrepina Ganea (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 16.06.2020, emisă de inspectorul – V.Godoroja, în privința procurorului-șef 

al Procuraturii raionului Soroca, Serghei Cebotari, adjunctului procurorului-șef 

al Procuraturii raionului Soroca, Alexandr Galben și procurorului în aceiași 

procuratură Liviu Draguțan); 

 Raportor- Victor Comerzan 

 

- contestația avocatului Iuri Sorochin în interesele cet.Marin Tofan (decizia de 

încetare a procedurii disciplinare din 29.09.2020, emisă de inspectorul – 

V.Godoroja, în privința procurorului în Procuratura Anticorupție, Ala Căuș); 

                                             Raportor- Victor Comerzan 

 

- contestația cet.Gheorghe Botnaru (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 29.09.2020, emisă de inspectorul – V.Godoroja, în privința procurorului în 

Procuratura raionului Rezina, Ion Sandu); 

                                             Raportor- Victor Comerzan 

 

- contestația cet.Emil Bâtcă (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

07.10.2020, emisă de inspectorul – L.Demidov, în privința procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, Serghei Savca); 

                                             Raportor- Victor Comerzan 
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- contestația avocatului Oleg Cojocari în interesele cet.Roman Bandas (decizia 

de încetare a procedurii disciplinare din 08.10.2020, emisă de inspectorul – 

N.Cernous, în privința procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Viorel 

Postovanu); 

 Raportor- Marcel Cimbir 

 

III. Examinarea contestațiilor asupra deciziilor Inspecției procurorilor de    

încetare a procedurilor disciplinare: 
 

- contestația cet.Eduard Arseni (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

22.10.2020, emisă de inspectorul – N.Cernous, în privința procurorului în 

Procuratura raionului Cahul, Dumitru Barbuța); 

                                           Raportor- Oleg Televca 

 
- contestația cet.Alexandru Cepoi (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 23.10.2020, emisă de inspectorul – V.Godoroja, în privința procurorului-șef 

al Procuraturii mun.Bălți, Ion Covalciuc și procurorului în Procuratura 

mun.Bălți, Grigore Bînzari); 

                                             Raportor- Marcel Cimbir 

 

- contestația cet.Ion Ceapă (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

29.10.2020, emisă de inspectorul – V.Godoroja, în privința procurorului în 

Procuratura mun.Bender, Aliona Prohorenco); 

 Raportor- Vladislav Guțan 

 

- contestația cet.Andrei Sibov (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

03.11.2020, emisă de inspectorul – N.Cernous, în privința procurorului în 

Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga, Ianac Dmitrii); 

                                             Raportor- Vladslav Guțan 

 

- contestația cet.Ecaterina Andronachi (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 28.10.2020, emisă de inspectorul – N.Cernous, în privința 

procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Radu Talpă); 

                                             Raportor- Vladislav Guțan  

 

- contestația cet.Andrei Dunas (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

28.10.2020, emisă de inspectorul – N.Cernous, în privința a mai mulți procurori 

din cadrul Procuraturii Anticorupție); 

                                             Raportor- Victor Comerzan 

 

- contestația cet.Boris Turețchi (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

17.11.2020, emisă de inspectorul – V.Godoroja, în privința procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, Pavel Vinițchi); 

                                             Raportor- Marcel Cimbir 
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- contestația cet.Maria Olar (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

05.11.2020, emisă de inspectorul – N.Cernous, în privința procurorului, adjunct 

al procurorului-șef al Procuraturii mun.Chișinău, șef al Oficiului Ciocana, Igor 

Popa); 

 Raportor- Pavel Țurcan 

 

- contestația cet.Angela Cirun (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

17.11.2020, emisă de inspectorul – N.Tricolici, în privința procurorului în 

Procuratura, raionului Sângerei, Alexandru Godorog); 

                                             Raportor- Victor Comerzan 

 

- contestația avocatului Nicolai Malanciuc în interesele cet.Radu Ciobanu 

(decizia de încetare a procedurii disciplinare din 13.11.2020, emisă de 

inspectorul – V.Godoroja, în privința procurorului în Procuratura raionului 

Sângerei, Marian Ramașcan); 

                                             Raportor- Oleg Televca 

 

- contestația cet.Olga Bersan (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

13.11.2020, emisă de inspectorul – V.Godoroja, în privința procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, Ala Capcelea); 

                                             Raportor- Oleg Televca 

 

IV. Examinarea procedurilor disciplinare intentate în privinţa:  

 

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Octavian Iachimovschi     

                                        Raportor – Pavel Țurcan 

                                             

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Nadejda Busuioc 

                                    Raportor – Oleg Televca 

 

- ex-procurorului în Procuratura Anticorupție  – Dorin Compan  

                                         Raportor – Marcel Cimbir  

 

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Vladislav Bobrov 

                                              Raportor – Marcel Cimbir 

 

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Sergiu Moraru 

                                              Raportor – Oleg Televca 

 

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Mihail Ivanov 

                                              Raportor – Marcel Cimbir 

 

- ex-procurorului în Procuratura Anticorupție– Roman Statnîi 

                                          Raportor – Marcel Cimbir 

 

- procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție– Viorel Morari 

                                     Raportor – Pavel Țurcan 
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- procurorului, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție – Eduard 

Varzari 

                                     Raportor – Pavel Țurcan 

 

- procurorului în Procuratura raionului Strășeni – Eduard Camerzan 

                                      Raportor – Marcel Cimbir 

 

- procurorului, adjunct al procurorului – șef al Procuraturii pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale– Oleg Baciu 

                                      Raportor – Vladislav Guțan 

 

- procurorului în Procuratura mun.Chișinău – Liliana Bugăescu 

                                      Raportor – Pavel Țurcan 

 

 

V. Diverse 

 

În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de 

stat a sănătăţii publice şi Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naţionale 

extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgenţă în sănătate 

publică, participanții la ședință trebuie să poarte echipament special de protecție 

(măști sanitare și mănuși). 

 

 
Preşedintele  

Colegiului de disciplină și etică                semnat                              Vladislav Guțan 

 


