
Consiliul Superior al Procurorilor  

Ordinea de zi 

a ședinței Colegiului de disciplină și etică  

din 10.12.2021  
 (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 Hotărârii privind cauza disciplinară 

examinată la ședința din 26.11.2021, în privința: 

 

- ex-procurorului în Procuratura Anticorupție – Dorin Compan; 

Raportor – Marcel Cimbir 

 

II. Adoptarea și pronunțarea Hotărârilor în urma examinării contestațiilor 

formulate asupra deciziilor Inspecției procurorilor de încetare a 

procedurilor disciplinare, după cum urmează: 

 

- contestația cet. Ilia Scripcenco (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 19.08.2021, în privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, Sergiu 

Harea). 

Raportor- Elena Cazacov 

 

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

24.08.2021, în privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, Gheorghe 

Bivol). 

Raportor- Elena Cazacov 

 

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

din 06.09.2021, în privința procurorului, adjunct interimar al procurorului-șef 

al Procuraturii mun. Chișinău, Veaceslav Toderiță). 

Raportor- Elena Cazacov 

 

- contestația avocatului Roman Doroftei în interesele cet. Ion Postolachi 

(decizia de încetare a procedurii disciplinare din 26.08.2021, în privința 

adjunctului interimar al procurorului-șef al Procuraturii raionului Căușeni, 

Alexandru Sorocean și a procurorului în Procuratura raionului Căușeni, Aurel 

Postica). 

Raportor- Elena Cazacov 

 

- contestația avocatului Oleg Cojocari în interesele cet. Oleg Matcaș (decizia 

de încetare a procedurii disciplinare din 30.07.2021, în privința procurorului-

șef al Procuraturii raionului Cahul, Vitali Cebotari și a procurorilor în 

Procuratura raionului Cahul: Victor Todos și Dumitru Boghean). 

Raportor- Elena Cazacov 

 

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

disciplinare din 20.09.2021). 

Raportor- Pavel Țurcan 
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- contestația cet. Nadejda Murzakoi (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 21.09.2021). 

Raportor- Pavel Țurcan 

 

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

din 28.06.2021, în privința procurorului-șef al Procuraturii raionului 

Dubăsari, Nicolae Geru și a procurorului, adjunct al procurorului-șef al 

Procuraturii raionului Dubăsari, Viorel Beiu). 

Raportor- Vladislav Guțan 

 

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

29.09.2021, în privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, Adrian 

Scutaru și a procurorului în Procuratura raionului Hâncești, Grigore Clevadî). 

Raportor- Victor Comerzan 

 

- contestația cet. Stanislav Ciobanu (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 19.10.2021, în privința procurorului în Procuratura mun. 

Chișinău, Natalia Ababii). 

Raportor- Oleg Televca 

 

- contestația cet. Nina Buga (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

19.10.2021, în privința procurorilor în Procuratura mun. Chișinău: Roman 

Tocan, Roman Eremciuc, Irina Tataru, Dumitru Plamadeala și Veaceslav 

Toderița). 

Raportor- Victor Comerzan 

 

- contestația cet. Dorian Chiroșca (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 25.10.2021, în privința procurorului în Procuratura mun. Bălți, Grigore 

Bînzari). 

Raportor- Alexandru Lozan 

 

- contestația cet. Stanislav Bîzgan (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 26.10.2021, în privința procurorului în Procuratura raionului Anenii Noi, 

Natalia Livadaru). 

Raportor- Victor Comerzan 

 

III. Examinarea contestațiilor asupra deciziilor Inspecției procurorilor de                                  

încetare a procedurilor disciplinare, după cum urmează: 

 

- contestația cet. Vitalie Cornovanu (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 21.10.2021, în privința procurorului în Procuratura mun. 

Bălți, Vasile Buzu). 

Raportor- Oleg Televca 

 

- contestația cet. Dorian Chiroșca (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 08.11.2021, în privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, Ion 

Bazatin). 

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

11.11.2021, în privința procurorului în Procuratura de circumscripție 

Chișinău, Cătălin Scutelnic). 

Raportor- Victor Comerzan 

 

- contestația cet. Margareta Gavrilov (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 17.11.2021, în privința procurorului în Procuratura mun. 

Chișinău, Ecaterina Burlacu). 

Raportor- Elena Cazacov 

 

- contestația cet. Aurelia Obrijanu și cet. Cristian Obrijanu (decizia de 

încetare a procedurii disciplinare din 10.11.2021, în privința procurorului în 

Procuratura raionului Drochia, Ghenadie Andronachi). 

Raportor- Oleg Televca 

 

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

12.11.2021, în privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, Zinaida 

Ivanov). 

Raportor- Alexandru Lozan 

 

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

10.06.2021, în privința procurorului în Procuratura mun. Chișinău, Evghenia 

Luca). 

Raportor- Alexandru Lozan 

 

IV. Examinarea procedurilor disciplinare intentate în privința :  

                                       

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Mihail Ivanov; 

Raportor – Marcel Cimbir 

 

- ex-procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție – Viorel Morari; 

Raportor – Pavel Țurcan 

 

- ex-procurorului în Procuratura Anticorupție – Roman Statnîi; 

Raportor – Marcel Cimbir 

 

 

 

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). 

 


