
Consiliul Superior al Procurorilor  

Ordinea de zi 

a ședinței Colegiului de disciplină și etică  

din 22.12.2021  
 (ora 0900, 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 10.12.2021, în privința: 

 

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

Raportor – Pavel Țurcan 

 

- ex-procurorului în Procuratura Anticorupție – Roman Statnîi; 

Raportor – Marcel Cimbir 

 

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Mihail Ivanov; 

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. 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 

 

- 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 
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- 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 

 

III. Examinarea contestațiilor asupra deciziilor Inspecției procurorilor de                                  

încetare a procedurilor disciplinare, după cum urmează: 

 

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

din 13.10.2021, în privința procurorului, adjunct al procurorului șef al 

Procuraturii mun. Chișinău, Igor Popa și a procurorului în Procuratura mun. 

Chișinău, Lilian Cociu). 

Raportor- Pavel Țurcan 

 

- contestația avocatului Vasile Foltea în interesele cet. Gheorgeh Cavcaliuc 

(decizia de încetare a procedurii disciplinare din 24.11.2021, în privința 

procurorului în Procuratura raionului Sîngerei, Ludmila Zaharia). 

Raportor- Vladislav Guțan 

 

- contestația administratorului Cristina Prisăcaru în interesele SRL 

”Cetigan” (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 26.10.2021, în 

privința procurorilor în Procuratura mun. Chișinău: Aurel Burlacu și 

Gheorghe Bivol). 

Raportor- Alexandru Lozan 

 

- contestația administratorului Cristina Prisăcaru în interesele SRL 

”Cetigan” (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 25.11.2021). 

Raportor- Alexandru Lozan 

 

- contestația cet. Larisa Bulgac (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 16.11.2021, în privința procurorului șef al Procuraturii raionului Florești, 

Valentin Baidaus și a procurorului în Procuratura raionului Florești, Mihail 

Dadu). 

Raportor- Marcel Cimbir 

 

- contestația cet. Vasile Racoviță (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 09.11.2021, în privința procurorului în Procuratura Anticorupție, oficiul 

Sud, Anatolie Ciuleacu). 

Raportor- Marcel Cimbir 

 

 



Consiliul Superior al Procurorilor  

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

17.11.2021, în privința procurorului șef al Procuraturii raionului Criuleni, 

Petru Tofan și procurorilor în Procuratura raionului Criuleni: Ruslan Cazacu 

și Andrei Foiu.). 

Raportor- Vladislav Guțan 

 

IV. Examinarea procedurilor disciplinare intentate în privința :  

 

- Adjunctului Procurorului General (suspendat de drept din funcție) – Ruslan 

Popov; 

Raportor – Pavel Țurcan 

 

- procurorului în Procuratura Anticorupție –Mirandolina Sușițcaia; 

Raportor – Oleg Televca 
 

 

 

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). 

 


