
Consiliul Superior al Procurorilor  

Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Colegiului de disciplină și etică din 22.07.2022  

 

I.Adoptarea și pronunțarea Hotărârilor privind cauzele disciplinare examinate la 

ședința din 03.06.2022, în privința: 

 

- procurorului în Procuratura mun. Chișinău – Denis Cebotari  

Soluția adoptată: 

- A aplica în privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, Denis Cebotari, 

sancțiunea disciplinară - avertisment. 

 

- procurorului-șef al Procuraturii raionului Cahul – Vitali Cebotari 

Soluția adoptată: 

- A aplica procurorului-șef al Procuraturii r-lui Cahul, Vitali Cebotari, sancțiunea 

disciplinară - avertisment. 

 

II.Adoptarea și pronunțarea Hotărârilor în urma examinării contestațiilor formulate 

asupra deciziilor Inspecției procurorilor de încetare a procedurilor disciplinare, după 

cum urmează: 

 

- contestația procurorului Mirandolina Sușițcaia (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 04.04.2022). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de către procurorul Mirandolina Sușițcaia, împotriva 

deciziei Inspecției procurorilor din 04.04.2022.  

 

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

27.04.2022). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de către cet. Alexandru Filip, împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din 27.04.2022.  

 

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

13.04.2022). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de către cet. Piotr Mocan, împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din 13.04.2022.  

 

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

14.04.2022).  

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de cet. Nadejda Murzakoi, împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din 14.04.2022.  

 

- contestația Adjunctului Procurorului General interimar, Marcel Dimitraș (decizia de 

încetare a procedurii disciplinare din 28.04.2022).  

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația Adjunctului Procurorului General interimar, Marcel Dimitraș, 

împotriva deciziei Inspecției procurorilor din 28.04.2022.  
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- contestația Adjunctului Procurorului General interimar, Marcel Dimitraș (decizia de 

încetare a procedurii disciplinare din 16.05.2022).  

Soluția adoptată: 

- Se admite contestația Adjunctului Procurorului General interimar, Marcel Dimitraș, 

împotriva deciziei Inspecției procurorilor din 16.05.2022, cu remiterea procedurii 

disciplinare Inspecției procurorilor pentru efectuarea investigațiilor suplimentare. 

 

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

03.05.2022).  

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de cet. Alexei Vizdan, împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din 03.05.2022.  

 

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

06.05.2022).  

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de cet. Victor Tatarciuc, împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din 06.05.2022.  

 

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

13.05.2022).  

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de cet. Victor Tatarciuc, împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din 13.05.2022.  

 

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

încetare a procedurii disciplinare din 28.04.2022).  

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de cet. Gheorghe Cavcaliuc, reprezentat de avocatul Vasile 

Foltea împotriva deciziei Inspecției procurorilor din 28.04.2022. 

 

- contestația cet. Leonid Buruian (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

27.04.2022). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de cet. Leonid Buruian, împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din 27.04.2022.  

 

- contestația procurorului Dorin Compan (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 11.05.2022).  

Soluția adoptată: 

- Se admite contestația depusa de către Dorin Compan, împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din 11.05.2022, cu remiterea procedurii disciplinare Inspecției procurorilor 

pentru efectuarea investigațiilor suplimentare. 
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III.Examinarea contestațiilor asupra deciziilor Inspecției procurorilor de                                  

încetare a procedurilor disciplinare, după cum urmează: 

 

- contestația cet. cet. Ion Brînza, Lidia Prisac, Maria Onila, Victor Cojocaru, Viorica 

Suruceanu și Ruslan Cemîrtan (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

13.05.2022).  

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

- contestația cet. Valentin Gorincioi (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

21.04.2022).  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- contestația cet. Valentin Gorincioi (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

31.05.2022).  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- contestația cet. Irina Lazur (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 14.03.2022).  

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

- contestația cet. Igor Cupeț (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 25.05.2022).  

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

- contestația avocatului Vasile Pruteanu în interesele cet. Grigore Hanganu (decizia de 

încetare a procedurii disciplinare din 26.05.2022).  

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

- contestația cet. Anatoli Dudnic (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

23.05.2022).  

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

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

11.04.2022).  

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

- contestația cet. Ruslan Ghenciu (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

25.05.2022).  

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

- contestația cet. Directorului SC ”ITNS.NET” SRL, Sergiu Ianciuc (decizia de încetare 

a procedurii disciplinare din 18.05.2022).  

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

- contestația avocatului Angela Balan în interesele cet. Alexandru Cernăuțanu și cet. 

Daniela Cernăuțanu (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 31.05.2022).  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- contestațiile cet. Andrei Supciuc și avocatului Iulian Pascari (decizia de încetare a 

procedurii disciplinare din 10.06.2022).  

Soluția adoptată: amânată examinarea 
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- contestația avocatului Aliona Dragomir în interesele cet. Veaceslav Ișcenco și cet. 

Svetlana Ișcenco (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 24.06.2022).  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- contestația cet. Filip Paraschiv (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

07.06.2022).  

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

- contestația avocatului Cristina Sultan în interesele cet. Eugeniu Cuzmin (decizia de 

încetare a procedurii disciplinare din 16.06.2022).  

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

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

27.06.2022).  

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

- contestația cet. cet. Svetlana Binzari, Ion Raileanu și Ludmila Cusciac (decizia de 

încetare a procedurii disciplinare din 17.06.2022).  

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

- contestația cet. Viorel Morari (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

29.06.2022).  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- contestația administratorilor ÎCS OCN ”Total Leasing & Finance” SA, Ghenadie 

Lavric și Nelea Ivasiuc (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 05.07.2022).  

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

IV.Examinarea procedurilor disciplinare intentate în privința :  

 

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Mirandolina Sușițcaia 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- ex-procurorului, adjunct al Procurorului General – Ruslan Popov 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

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

Ciocana – Igor Popa  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- procurorului în Procuratura Generală - Vladislav Căruceru 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- procurorului în Procuratura mun. Chișinău (suspendat din funcție) – Iulia Popov 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale – Roman Rusu 

Soluția adoptată: amânată examinarea 
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- procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale (suspendat din funcție) – Dumitru Raileanu  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 

Speciale – Alexandru Zgureanu 

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

- procurorului-șef al Procuraturii raionului Hâncești (suspendat din funcție) – Maxim 

Gropa  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni – Sergiu Mititelu 

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

- ex-procurorului în Procuratura mun. Bălți – Mihai Galben 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia – Nicolae Tian 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia – Alexandr Turceac 

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

- procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia – Anatoli Stefoglo 

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

- procurorului în Procuratura raionului Taraclia – Boris Chirnev 

Soluția adoptată: pronunțarea hotărârii la data de 09.09.2022 

 

 

Președintele  

Colegiului de disciplină și etică                semnat                             Vladislav Guțan 


