
Consiliul Superior al Procurorilor  

Ordinea de zi 

a ședinței Colegiului de disciplină și etică  

din 25.03.2022  
 (ora 0830, 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 23.02.2022, în privința: 

 

- procurorului în Procuratura raionului Călărași – Alexandr Guzic 

Raportor – Marcel Cimbir 

 

- procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia – Liudmila Bratan 

Raportor – Elena Cazacov 

 

II.Adoptarea și pronunțarea Hotărârilor în urma examinării contestațiilor formulate 

asupra deciziilor Inspecției procurorilor de încetare a procedurilor disciplinare, 

după cum urmează: 

 

- contestația avocatului Vasile Foltea în interesele cet. Gheorghe Cavcaliuc (decizia 

de încetare a procedurii disciplinare din 24.11.2021). 

Raportor - Vladislav Guțan 

 

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

16.12.2021). 

Raportor - Vladislav Guțan 

 

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

02.12.2021). 

Raportor - Vladislav Guțan 

 

- contestația cet. Irina Lefter (Crețu) (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

16.12.2021). 

Raportor - Marcel Cimbir 

 

- contestația Administratorului autorizat, Iurie Ispas (decizia de încetare a 

procedurii disciplinare din 12.01.2022). 

Raportor – Marcel Cimbir 

 

- contestația avocatului Doina Ioana Străisteanu în interesele cet. Constantin 

Manole (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 27.12.2021). 

Raportor - Elena Cazacov 

 

- contestația cet. Ghenadie Colța (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

04.01.2022). 

Raportor - Alexandru Lozan 

 



Consiliul Superior al Procurorilor  

- contestația cet. Nicolai Melnic (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

04.01.2022). 

Raportor - Alexandru Lozan 

 

- contestația cet. Nadejda Murzakoi (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

10.01.2022). 

Raportor - Pavel Țurcan 

 

- contestația cet. Ștefan Roșca (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

13.01.2022). 

Raportor - Victor Comerzan 

 

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

13.12.2021). 

Raportor – Oleg Televca 

 

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

27.01.2022). 

Raportor - Victor Comerzan 

 

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

21.01.2022). 

Raportor - Victor Comerzan 

 

- contestația procurorului Marcel Dimitraș (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 28.01.2022). 

Raportor - Marcel Cimbir 

 

III. Examinarea contestațiilor asupra deciziilor Inspecției procurorilor de                                  

încetare a procedurilor disciplinare, după cum urmează: 

 

- contestația cet. Lilia Zarețcaia (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

04.01.2022). 

Raportor - Alexandru Lozan 

 

- contestația procurorului Victor Furtuna (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 17.01.2022). 

Raportor – Vladislav Guțan 

 

- contestația cet. Feodora Gojan (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

26.01.2022). 

Raportor - Victor Comerzan 

 

- contestația cet. Feodora Gojan (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

15.02.2022). 

Raportor - Victor Comerzan 
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- contestația cet. Oliga Dumanscaia (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

09.12.2021). 

Raportor – Alexandru Lozan 

 

- contestația cet. Oliga Dumanscaia (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

22.12.2021). 

Raportor – Alexandru Lozan 

 

- contestația cet. Oliga Dumanscaia (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

22.12.2021). 

Raportor - Alexandru Lozan 

 

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

30.01.2022). 

Raportor - Alexandru Lozan 

 

- contestația cet. Leonard Fusu (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

26.01.2022). 

Raportor - Oleg Televca 

 

- contestația Avocatului Valeriu Dumitriu în interesele cet. Tudor Donici (decizia 

de încetare a procedurii disciplinare din 03.02.2022). 

Raportor - Marcel Cimbir 

 

- contestația cet. cet. Iulian Dumitrescu, Tudor Chirița, Angela Chirița, Ion 

Chirița și Dragoș Chirița (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

15.02.2022). 

Raportor - Victor Comerzan 

 

- contestația Avocatului Roman Doroftei în interesele GȚ ,,Popescu Tatiana” 

(decizia de încetare a procedurii disciplinare din 11.02.2022). 

Raportor - Marcel Cimbir 

 

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

16.02.2022). 

Raportor - Alexandru Lozan 

 

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

09.02.2022). 

Raportor – Elena Cazacov 

 

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

04.02.2022). 

Raportor – Pavel Țurcan 

 

- contestația Avocatului Marin Afanas în interesele cet. Andrei Antonov (decizia 

de încetare a procedurii disciplinare din 21.02.2022). 

Raportor - Alexandru Lozan 
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- contestația cet. Andrian Railean (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

14.02.2022). 

Raportor - Victor Comerzan 

 

- contestația cet. Anatolii Stenga (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

16.02.2022). 

Raportor – Victor Comerzan 

 

- contestația cet. Valentina Cozima (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

18.02.2022). 

 

Raportor – Alexandru Lozan 

- contestația cet. Piotr Mocan (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

25.02.2022). 

Raportor -  Vladislav Guțan 

 

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

18.02.2022). 

Raportor - Vladislav Guțan 

 

IV. Examinarea procedurilor disciplinare intentate în privința :  

 

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Mirandolina Sușițcaia 

Raportor – Oleg Televca 

 

- procurorului, adjunct al Procurorului General (suspendat din funcție) – Ruslan 

Popov 

Raportor – Pavel Țurcan 

 

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

Raportor – Pavel Țurcan 

 

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

Oficiului Ciocana (suspendat din funcție) – Igor Popa  

Raportor – Oleg Televca 

 

- procurorului în Procuratura raionului Drochia (suspendat din funcție) – Ghenadie 

Andronache 

Raportor – Vladislav Guțan 

 

- procurorului adjunct al Procurorului-șef al Procuraturii raionului Nisporeni – Andrei 

Lesnic 

Raportor – Vladislav Guțan 

 

- procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia – Nicolae Tian 

Raportor – Vladislav Guțan 
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- procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia – Dmitri Ianac 

Raportor – Elena Cazacov 

 

- procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale – Ion Brînza 

Raportor – Oleg Televca 

 

- procurorului în Procuratura mun. Chișinău - Alexandru Arcer 

Raportor – Oleg Televca 

 

- procurorului în Procuratura mun. Chișinău - Andrei Dulgheru 

Raportor – Oleg Televca 

 

- ex-procurorului în Procuratura mun. Chișinău - Nicu Șendrea 

Raportor – Oleg Televca 

 

- procurorului în Procuratura raionului Căușeni - Ghenadie Moruz 

Raportor – Marcel Cimbir 

 

- procurorului în Procuratura mun. Bălți - Veaceslav Vacari 

Raportor – Elena Cazacov 

 

- procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale – Roman Rusu 

Raportor – Vladislav Guțan 

 

- procurorului în Secția unificare practici în domeniul urmării penale din cadrul 

Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale - Vladislav Căruceru 

Raportor – Pavel Țurcan 

 

 

Președintele  

Colegiului de disciplină și etică                semnat                             Vladislav Guțan 

 

 

 

 
Notă: 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). 

 


