
 

Consiliul Superior al Procurorilor  
 

 

Ordinea de zi 

a şedinţei CDE din 17.07.2020  

 (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 22.06.2020 în privința:  

 

- procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Centru – Iana Daranuța 

                                              Raportor – Vladislav Guțan 

 

II. Adoptarea și pronunțarea Hotărârilor în urma examinării contestațiilor 

asupra deciziilor Inspecției procurorilor de încetare a procedurilor 

disciplinare, examinate la ședința din 10.07.2020: 

 

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

22.06.2020, emisă de inspectorul – V.Godoroja, în privința procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Centru, Roman Tocan); 

                                                    Raportor- Vladislav Guțan 

 

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

28.02.2020, emisă de inspectorul – V.Godoroja, în privința procurorului în 

Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Principal, Mihail Cebotari); 

Raportor- Pavel Țurcan 

 

- contestația cet.Ceban Gheorghii (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 05.06.2020, emisă de inspectorul – M.Căpătici, în privința procurorului în 

Procuratura raionului Florești, Vasile Revencu); 

                                                    Raportor- Vladislav Guțan 

- contestația procurorului-șef al Secției combaterea traficului de ființe umane 

din cadrul DUPC, Sergiu Russu (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

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

interimar al procurorului-șef PCCOCS, Oficiul Sud, Taras Patraman și 

procurorului în Procuratura raionului Ștefan Vodă, delegat în PCCOCS, Nicolae 

Tian); 

                                                       Raportor- Vladislav Guțan 

 

III. Examinarea procedurilor disciplinare intentate în privinţa:  

 

- ex- procurorului în Procuratura Anticorupție  – Dorin Compan  

                                           Raportor – Marcel Cimbir  

 

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Mihail Ivanov 

                                              Raportor – Marcel Cimbir 
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- procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Botanica - Aurelia Guțu 

                                           Raportor – Vladislav Guțan 

 

 

IV. 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 

 


