
 

Consiliul Superior al Procurorilor  

Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Colegiului de disciplină și etică  

din 25.01.2022 ora 0830 

 

I. Adoptarea și pronunțarea Hotărârilor în urma examinării contestațiilor 

formulate asupra deciziilor Inspecției procurorilor de încetare a procedurilor 

disciplinare, după cum urmează: 

 

- contestația administratorului Cristina Prisăcaru în interesele SRL ”Cetigan” 

(decizia de încetare a procedurii disciplinare din 26.10.2021, în privința procurorilor în 

Procuratura mun. Chișinău, Aurel Burlacu și Gheorghe Bivol). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de avocatului Mihail Durnescu, în interesul 

”CETIGAN” SRL, împotriva deciziei Inspecției procurorilor din 26.10.2021, adoptată 

în urma examinării sesizării, cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare, 

presupus a fi comise de către procurorii în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul 

Principal, Gheorghe Bivol și Aurel Burlacu. 

 

- contestația administratorului Cristina Prisăcaru în interesele SRL ”Cetigan” 

(decizia de încetare a procedurii disciplinare din 25.11.2021). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusa de avocatului Mihail Durnescu, în interesul 

”CETIGAN” SRL, împotriva deciziei Inspecției procurorilor din 25.11.2021. 

 

- contestația cet. Larisa Bulgac (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

16.11.2021, în privința procurorului-șef al Procuraturii raionului Florești, Valentin 

Baidaus și a procurorului în Procuratura raionului Florești, Mihail Dadu). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de către cet. Bulgac Larisa împotriva deciziei 

Inspecției procurorilor din 16.11.2021, adoptată în urma examinării sesizării cu 

privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de procurorii, Mihail 

Dadu și Valentin Baidaus. 

 

- contestația cet. Vasile Racoviță (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

09.11.2021, în privința procurorului în Procuratura Anticorupție, Anatolie Ciuleacu). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de către cet. Vasile Racoviță împotriva deciziei 

Inspecției procurorilor din 09.11.2021, adoptată în urma examinării sesizării cu 

privire la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de procurorul Anatolie 

Ciuleacu. 

 

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

17.11.2021, în privința procurorului-șef al Procuraturii raionului Criuleni, Petru Tofan 

și procurorilor în Procuratura raionului Criuleni, Ruslan Cazacu și Andrei Foiu). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de către Victor Duca, împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din 17.11.2021, adoptată în urma examinării sesizării depuse de către 
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Victor Duca, privitor la faptele care pot constitui abateri disciplinare comise de către 

procurorii în Procuratura raionului Criuleni, Ruslan Cazacu, Andrei Foiu, Petru 

Tofan. 

 

II. Examinarea contestațiilor asupra deciziilor Inspecției procurorilor de                                  

încetare a procedurilor disciplinare, după cum urmează: 

 

- contestația cet. Alexei Vizdan (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

13.10.2021). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 23.02.2022 

 

- contestația avocatului Vasile Foltea în interesele cet. Gheorghe Cavcaliuc 

(decizia de încetare a procedurii disciplinare din 24.11.2021, în privința 

procurorului în Procuratura raionului Sîngerei, Ludmila Zaharia). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- contestația cet. Ivan Țîra (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

08.07.2021, în privința procurorului în Procuratura raionului Hîncești, Ovidiu 

Scutelnic). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 23.02.2022 

 

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

19.11.2021, în privința procurorului-șef al Procuraturii raionului Cahul, Vitalie 

Cebotari și procurorului în Procuratura raionului Cahul, Mihail Cara). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 23.02.2022 

 

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

10.12.2021, în privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, Gheorghe 

Bivol). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 23.02.2022 

 

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

08.12.2021, în privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, Evghenia 

Luca). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 23.02.2022 

 

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

27.12.2021, în privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, Evghenia 

Luca). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 23.02.2022 

 

- contestația Avocatului Sergiu Buciuceanu (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 16.12.2021, în privința procurorului-șef al Procuraturii raionului 

Ungheni, Dumitru Triboi). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 23.02.2022 
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- contestația Avocatului Sergiu Buciuceanu (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 29.12.2021, în privința procurorului în Procuratura raionului 

Călărași, Ion Carp). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 23.02.2022 

 

- contestația administratorului Buciuceanu Valeriu în interesele SRL 

”Securitate FGM” (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

16.12.2021, în privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, Ivan 

Burlacu). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 23.02.2022 

 

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

din 14.12.2021, în privința procurorului în Procuratura pentru Combaterea 

Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Dumitru Raileanu). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 23.02.2022 

 

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

din 16.12.2021, în privința procurorului delegat în Procuratura Anticorupție, 

Armen Oganesean). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- contestația cet. Mihail Dogotar (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

17.12.2021, în privința procurorului în Procuratura raionului Glodeni, Valerian 

Junghină). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 23.02.2022 

 

- contestația cet. Dorin Compan (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

02.12.2021). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- contestația cet. Efimia Sarandi (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

23.12.2021, în privința procurorului-șef al Procuraturii raionului Cimișlia, 

Ruslan Caraivan și a procurorilor în Procuratura raionului Cimișlia, Marcel 

Bojinov, Iurie Oborocean și Valerian Botezatu). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 23.02.2022 

 

- contestația cet. Anatolie Manoli (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 29.12.2021, în privința procurorului în Procuratura raionului Fălești, Leonid 

Țărnă). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 23.02.2022 

 

- contestația cet. cet. Oprea Constantin, Oprea Nelea, Oprea Victor, Oprea 

Vasile, Gîndea Nina, Sanduța Victor, Caracuian Gheorghe (decizia de 

încetare a procedurii disciplinare din 16.12.2021, în privința procurorului-șef al 

Procuraturii raionului Ialoveni, Vladislav Cojocaru și procurorului în 

Procuratura raionului Ialoveni, Alexandru Păun). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 23.02.2022 
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III. Examinarea procedurilor disciplinare intentate în privința :  

 

- procurorului în Procuratura Anticorupție –Mirandolina Sușițcaia 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- procurorului în Procuratura raionului Călărași – Alexandr Guzic 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- Adjunctului Procurorului General (suspendat din funcție) – Ruslan Popov 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- Ex-procurorului, adjunct al Procurorului General – Iurie Perevoznic 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- procurorului adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun. Chișinău, șef al 

Oficiului Ciocana (suspendat din funcție) – Igor Popa  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

IV. Diverse :  

 

      - Raportul anual de activitate a Colegiului de disciplină şi etică 

Soluția adoptată: S-a aprobat raportul anual de activitate a Colegiului de 

disciplină şi etică 

 

 

Președintele  

Colegiului de disciplină și etică                semnat                             Vladislav Guțan 

 

 

 

 


