
Colegiul de disciplină și etică al procurorilor 

Consiliul Superior al Procurorilor  
 

 

Ordinea de zi 

a şedinţei CDE din 24.01.2020 

 (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 Hotărârilor privind cauzele disciplinare 

examinate la ședința din 20.12.2019 în privința:  

 

- procurorului în Procuratura r-lui Căușeni – Aurel Postica (2 proceduri) 

                                                  Raportor – Victor Comerzan 

 

- procurorului în Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud  – Lilian Lungu 

                                      Raportor – Oleg Televca 

 

- procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Râșcani  – Roman Recean 

                                      Raportor – Victor Comerzan  

 

- procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Botanica – Serghei Savca 

                                      Raportor – Ștefan Șaptefraț 

 

- procurorului în Procuratura r-lui Căușeni – Sergiu Nimirschi 

                                                  Raportor – Vladislav Guțan 

 

- procurorului în Procuratura r-lui Leova – Valentina Grigoraș 

                                                  Raportor –  Marcel Cimbir 

 

- procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Botanica – Vitalie Galeru 

(2 proceduri) 

                                                  Raportor – Vladislav Guțan 

 

- procurorului în Procuratura r-lui Cahul – Andrei Iepure 

                                                  Raportor – Ștefan Șaptefraț 

 

II. Adoptarea și pronunțarea Hotărârilor în urma examinării contestațiilor 

asupra deciziilor Inspecției procurorilor de încetare a procedurilor 

disciplinare, examinate la ședința din 20.12.2019: 

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

13.09.2019, emisă de inspectorul – M.Căpătici în privința procurorului în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, 

Dumitru Ștefîrța); 

Raportor – Ștefan Șaptefraț 
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- contestația cet.Alexandr Bedros (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 26.09.2019, emisă de inspectorul – M.Căpătici în privința procurorului în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, 

Dumitru Ștefîrța); 

Raportor – Ștefan Șaptefraț 

- contestația cet.Grigore Gurău (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

23.09.2019 emisă de inspectorul – M.Căpătici, în privința procurorului în 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, 

Dumitru Ștefîrța); 

Raportor – Ștefan Șaptefraț 

- contestația cet. Grigore Sandu (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

26.09.2019 emisă de inspectorul – V.Godoroja, în privința procurorului în 

Procuratura raionului Soroca, Nadejda Drumea); 

Raportor – Vladislav Guțan 

- contestația avocatului Cristin Chiriac în interesele lui Vasile Popescu și Ion 

Grosu (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 21.08.2019, emisă de 

inspectorul – M.Căpătici, în privința procurorului în Procuratura pentru 

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Sergiu Petrușca); 

Raportor – Marcel Cimbir 

- contestația cet. Petru Popov, administratorul ”Smart-Team” SRL (decizia de 

încetare a procedurii disciplinare din 31.07.2019, emisă de inspectorul – 

L.Demidov, în privința procurorului în Procuratura Anticorupție, Cristina 

Gladcov); 

Raportor – Marcel Cimbir 

- contestația ÎM CIA ”Transelit” SA (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 18.10.2019, emisă de inspectorul – M.Căpătici, în privința 

procurorului în Procuratura raionului Cimișlia, Alexandru Borodin); 

Raportor – Vladislav Guțan 

- contestația cet.Ion Gherman și Ala Gherman (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 16.10.2019, emisă de inspectorul – N.Cernous cu privire la 

faptele ce pot constitui abateri disciplinare comise de către mai mulți procurori 

din cadrul Procuraturii mun.Chișinău, Oficiul Buiucani); 

Raportor – Oleg Televca 

- contestația cet.Vladimir Samosvat (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 12.08.2019, emisă de inspectorul – L.Demidov, în privința procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Râșcani, Anna Pascari-Pîrău); 

Raportor – Victor Comerzan 
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- contestația cet.Marin Tofan (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

25.11.2019, emisă de inspectorul – L.Demidov, în privința procurorului în 

Procuratura raionului Criuleni, Ivan Repeșco); 

Raportor – Ștefan Șaptefraț 

- contestația cet.Nicolaev Roman (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 27.09.2019, emisă de inspectorul – N.Cernous în privința procurorului-șef al 

Procuraturii r-lui Ialoveni – Valeriu Chitoraga și procurorul în Procuraturii r-lui 

Ialoveni – Valeriu Cîrlan); 

Raportor – Ștefan Șaptefraț 

 
III. Examinarea procedurilor disciplinare intentate în privinţa:  

 

- procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale – Sergiu Roșu 

                                                  Raportor – Oleg Televca 

 

- procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale – Valeriu Sîrbu 

                                      Raportor – Victor Comerzan 

 

- procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale – Vitalie Roșior 

                                      Raportor – Victor Comerzan 

 

- procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale – Dumitru Raileanu  (2 proceduri) 

                                      Raportor – Oleg Televca 

 

- procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale – Roman Rusu 

                                      Raportor – Pavel Țurcan 

 

- procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și 

Cauze Speciale – Vasile Golban 

                                                  Raportor – Ștefan Șaptefraț 

 

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Dumitru Cernitu 

                                      Raportor – Vladislav Guțan 

 

- procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Principal  – Nicu Șendrea 

 (2 proceduri) 

                                      Raportor – Pavel Țurcan 

 

- procurorului în Procuratura r-lui Rezina  – Ghenadie Zgardan 

                                      Raportor – Marcel Cimbir 



Colegiul de disciplină și etică al procurorilor 

Consiliul Superior al Procurorilor  
 

 

- procurorului în Procuratura r-lui Orhei  – Alexandru Morgun 

                                      Raportor – Ștefan Șaptefraț 

 

 

IV. Examinarea contestațiilor asupra deciziilor Inspecției procurorilor de    

încetare a procedurilor disciplinare: 

- contestația procurorului – șef al Direcției urmăririi penale și criminalistică a 

Procuraturii Generale, Mircos Adrian (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 04.10.2019 emisă de inspectorul – N.Cernous în privința 

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

Victor Plugaru); 

Raportor – Pavel Țurcan  

- contestația procurorului – șef al Direcției urmăririi penale și criminalistică a 

Procuraturii Generale, Mircos Adrian (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 23.12.2019 emisă de inspectorul – L.Demidov în privința 

procurorului, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Rezina, 

Anatolie Maliuta); 

Raportor – Pavel Țurcan  

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

din 08.08.2019, emisă de inspectorul – L.Demidov, în privința procurorului-șef 

interimar al Procuraturii raionului Cahul, Lilian Lungu); 

Raportor – Ștefan Șaptefraț 

- contestația cet.Evghenii Condrea (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 19.07.2019, emisă de inspectorul – V.Godoroja, în privința procurorului în 

Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud, Radu Palencu); 

Raportor – Ștefan Șaptefraț 

- contestația cet. Iulian Cașu (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

16.12.2019, emisă de inspectorul – M.Căpătici, în privința procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Buiucani, Gheorghii Varvarici); 

Raportor – Vladislav Guțan 

- contestația cet. Aliona Dragomir (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 24.12.2019, emisă de inspectorul – N.Cernous, în privința procurorului în 

Procuratura Anticorupție, Nadejda Busuioc); 

Raportor – Vladislav Guțan 

- contestația cet. Veaceslav Platon (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 17.12.2019, emisă de inspectorul – N.Cernous, în privința procurorilor din 

cadrul Procuraturii Anticorupție, Andriana Bețișor și Andrei Baeșu); 

Raportor – Oleg Televca 
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- contestația cet.Viorica Ungureanu (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 16.12.2019, emisă de inspectorul – N.Cernous, în privința procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Botanica, Vitalie Galeru); 

Raportor –  Vladislav Guțan 

- contestația cet.Viorica Ungureanu (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 16.12.2019, emisă de inspectorul – N.Cernous, în privința procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Botanica, Alla Capcelea); 

Raportor – Vladislav Guțan 

- contestația cet.Daniel Bulgaru (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

27.12.2019, emisă de inspectorul – N.Tricolici, în privința procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Rîșcani, Lidia Gololobov); 

Raportor – Victor Comerzan 

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

23.12.2019, emisă de inspectorul – N.Tricolici, în privința adjunctului interimar 

al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Oficiul Sud, Lilian Rudei și 

procurorului în aceiași Procuratură, Radu Palencu); 

Raportor – Marcel Cimbir 

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

02.01.2020, emisă de inspectorul – M.Căpătici, în privința procurorului în Secția 

controlului activității speciale de investigații și asigurarea regimului secret a 

Procuraturii Generale, Alexandru Lozan.); 

Raportor – Marcel Cimbir 

- contestația cet.Marin Tofan (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

26.12.2019, emisă de inspectorul – L.Demidov, în privința procurorului în 

Procuratura raionului Criuleni, Ivan Repeșco); 

Raportor – Ștefan Șaptefraț 

- contestația cet.Oleg Gornea (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

10.12.2019, emisă de inspectorul – M.Căpătici, în privința procurorului în 

Procuratura raionului Drochia, Oleg Rusu); 

Raportor – Ștefan Șaptefraț 

 

 

V. Diverse 

 

 
Preşedintele  

Colegiului de disciplină și etică                semnat                              Vladislav Guțan 

 


