
 

Consiliul Superior al Procurorilor  
 

Ordinea de zi 

a şedinţei Colegiului de disciplină și etică  

din 22.01.2021  

 (ora 0800, sediul Consiliul Superior al Procurorilor, mun. Chișinău,  

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,73, etajul II, sala de ședințe). 

 

I       Examinarea contestațiilor asupra deciziilor Inspecției procurorilor de  încetare 

a procedurilor disciplinare: 

 
- contestația cet.Ludmila Istrati (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

19.11.2020, în privința procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Lidia Crăciun); 
 Raportor- Victor Comerzan 

- contestația cet.Nicolae Cazacu (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

25.11.2020, în privința procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Iulia Ghimp și 

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

șef adjunct al Oficiului Ciocana, Evghenii Jovmir); 

                                                       Raportor- Oleg Televca 

 

- contestația cet.Valentina și cet.Serghei Bodiu (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 24.11.2020, în privința procurorului-șef al Procuraturii raionului 

Șoldănești, Ion Popa și procurorului, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii 

raionului Șoldănești, Ruslan Știrbu); 

                                             Raportor- Vladislav Guțan 

 

- contestația cet.Emil Bâtcă (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

30.11.2020, în privința procurorilor din cadrul Procuraturii mun.Chișinău, 

Octavian Lazarev, Lidia Crăciun și Angela Pleșca); 

                                             Raportor- Victor Comerzan 

 

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

16.12.2020, în privința procurorului în Procuratura mun.Chișinău, Ruslan 

Zamfirov); 

                                             Raportor- Oleg Televca 

 

- contestația avocatul Arcadii Crainic în interesele cet.Nicolae Lepădatu 

(decizia de încetare a procedurii disciplinare din 18.12.2020, în privința 

procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Hîncești, Gheorghe Borș și 

Ghenadie Beregoi); 

                                             Raportor- Vladislav Guțan 

 

- contestația avocatului Larisa David (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 14.12.2020, în privința procurorului în Procuratura raionului Cahul, Viorica 

Marga); 

                                             Raportor- Victor Comerzan 

 



 

Consiliul Superior al Procurorilor  
 

- contestația avocatului Natalia Ctitor în interesele Consiliului sătesc Buțeni și 

Primăriei Buțeni (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 28.12.2020, în 

privința procurorului în Procuratura raionului Hîncești, Veaceslav Sturzu); 

                                             Raportor- Victor Comerzan 

 

- contestația cet.Dumitru Samoilă (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

10.12.2020, în privința procurorilor în Procuratura raionului Hîncești, Oxana 

Ungureanu și Mihaela Butnariuc); 

                                             Raportor- Vladislav Guțan 

 

II      Examinarea procedurilor disciplinare intentate în privinţa:  

 

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Octavian Iachimovschi     

                                        Raportor – Pavel Țurcan 

                                             

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Nadejda Busuioc 

                                    Raportor – Oleg Televca 

 

- ex- procurorului în Procuratura Anticorupție  – Dorin Compan  

                                         Raportor – Marcel Cimbir  

 

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Mihail Ivanov 

                                              Raportor – Marcel Cimbir 

 

- ex- procurorului în Procuratura Anticorupție– Roman Statnîi 

                                          Raportor – Marcel Cimbir 

 

- procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție– Viorel Morari 

                                     Raportor – Pavel Țurcan 

 

- procurorului adjunct al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție – Eduard 

Varzari 

                                     Raportor – Pavel Țurcan 

 

- procurorului în Procuratura mun.Chișinău – Liliana Bugăescu 

      

                                 Raportor – Pavel Țurcan 

I. 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 
 


