
Consiliul Superior al Procurorilor  

Ordinea de zi - soluționată 

a ședinței Colegiului de disciplină și etică din 23.02.2022  

 

I. Adoptarea și pronunțarea Hotărârilor în urma examinării contestațiilor 

formulate 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). 

Soluția adoptată: 

- Se admite contestația depusă de către Alexei Vizdan, împotriva Deciziei Inspecției 

procurorilor din 13.10.2021. 

 

- contestația cet. Ivan Țîra (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

08.07.2021). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de către Ivan Țîra, împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din 08.07.2021. 

 

- contestația cet. Oxana Furs (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

19.11.2021). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de cet. Oxana Furs, împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din 19.11.2021. 

 

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

10.12.2021). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de cet. Igor Spînu, împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din 10.12.2021. 

 

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

08.12.2021). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de cet. Igor Spînu, împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din 08.12.2021. 

 

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

27.12.2021). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de cet. Igor Spînu, împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din 27.12.2021. 

 

- contestația Avocatului Sergiu Buciuceanu (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 16.12.2021). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de avocatul Sergiu Buciuceanu, împotriva deciziei 

Inspecției procurorilor din 16.12.2021. 
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- contestația Avocatului Sergiu Buciuceanu (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 29.12.2021). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de avocatul Sergiu Buciuceanu, împotriva deciziei 

Inspecției procurorilor din 29.12.2021. 

 

- contestația administratorului Valeriu Buciuceanu în interesele SRL ”Securitate 

FGM” (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 16.12.2021). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de cet. Valeriu Buciuceanu, împotriva deciziei 

Inspecției procurorilor din 16.12.2021. 

 

- contestația cet. Valeriu Cojocaru (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

14.12.2021). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de către Valeriu Cojocaru, împotriva deciziei 

Inspecției procurorilor din 14.12.2021. 

 

- contestația cet. Mihail Dogotar (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

17.12.2021). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de către Mihail Dogotar, împotriva deciziei 

Inspecției procurorilor din 17.12.2021. 

 

- contestația cet. Efimia Sarandi (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

23.12.2021). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de cet. Efimia Sarandi, împotriva deciziei Inspecției 

procurorilor din 23.12.2021. 

 

- contestația cet. Anatolie Manoli (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

29.12.2021). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de cet. Anatolie Manoli, împotriva deciziei 

Inspecției procurorilor din 29.12.2021. 

 

- contestația cet. cet. Constantin Oprea, Nelea Oprea, Victor Oprea, Vasile 

Oprea, Nina Gîndea, Victor Sanduța, Gheorghe Caracuian (decizia de încetare 

a procedurii disciplinare din 16.12.2021). 

Soluția adoptată: 

- Se respinge contestația depusă de cet. cet. Constantin Oprea, Nelea Oprea, Victor 

Oprea, Vasile Oprea, Nina Gîndea, Victor Sanduța, Gheorghe Caracuian, împotriva 

deciziei Inspecției procurorilor din 16.12.2021. 
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II. Examinarea contestațiilor asupra deciziilor Inspecției procurorilor de                                  

încetare a procedurilor disciplinare, după cum urmează: 

 

- contestația avocatului Vasile Foltea în interesele cet. Gheorghe Cavcaliuc 

(decizia de încetare a procedurii disciplinare din 24.11.2021). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 

 

- contestația cet. Valeriu Cojocaru (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

16.12.2021). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 

 

- contestația cet. Dorin Compan (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

02.12.2021). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 

 

- contestația cet. Irina Lefter (Crețu) (decizia de încetare a procedurii disciplinare 

din 16.12.2021). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 

 

- contestația cet. Lilia Zarețcaia (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

04.01.2022). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- contestația Administratorului autorizat, Iurie Ispas (decizia de încetare a 

procedurii disciplinare din 12.01.2022). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 

 

- contestația avocatului Doina Ioana Străisteanu în interesele cet. Constantin 

Manole (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 27.12.2021). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 

 

- contestația cet. Ghenadie Colța (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

04.01.2022). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 

 

- contestația cet. Nicolai Melnic (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

04.01.2022). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 

 

- contestația cet. Stanislav Gonța și cet. Vera Gonța (decizia de încetare a 

procedurii disciplinare din 14.08.2019). 

Soluția adoptată: A remite adresarea cet. cet. Stanislav Gonța și Vera Gonța, spre 

examinare Consiliului Superior al Procurorilor. 

 

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

din 10.01.2022). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 
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- contestația cet. Ștefan Roșca (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

13.01.2022). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 

 

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

din 13.12.2021). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 

 

- contestația procurorului Victor Furtuna (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 17.01.2022). 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- contestația cet. Adrian Cojocaru (decizia de încetare a procedurii disciplinare din 

27.01.2022). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 

 

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

21.01.2022). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 

 

- contestația procurorului Marcel Dimitraș (decizia de încetare a procedurii 

disciplinare din 28.01.2022). 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 

 

 

III. Examinarea procedurilor disciplinare intentate în privința :  

 

- procurorului în Procuratura Anticorupție – Mirandolina Sușițcaia 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- procurorului în Procuratura raionului Călărași – Alexandr Guzic 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 

 

- procurorului, adjunct al Procurorului General (suspendat din funcție) - Ruslan 

Popov 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- ex-procurorului, adjunct al Procurorului General – Iurie Perevoznic 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

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

Oficiului Ciocana (suspendat din funcție) – Igor Popa  

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- procurorului în Procuratura raionului Drochia – Ghenadie Andronache 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 



Consiliul Superior al Procurorilor  

- procurorului adjunct al Procurorului-șef al Procuraturii raionului Nisporeni – 

Andrei Lesnic 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia – Nicolae Tian 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia – Dmitri Ianac 

Soluția adoptată: amânată examinarea 

 

- procurorului în Procuratura UTA Găgăuzia – Liudmila Bratan 

Soluția adoptată: amânată pronunțarea hotărârii pentru data de 25.03.2022 

 

 

 

Președintele  

Colegiului de disciplină și etică                semnat                             Vladislav Guțan 

 

 

 


