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HOTĂRÂREA nr. 1-38/2021 

cu privire la examinarea contestației împotriva hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică nr. 3-48/20 din 23.12.2020, adoptată în privința 

procurorului Vladislav Bobrov 

 

01 aprilie 2021                                               municipiul Chișinău 

 

Examinând contestația procurorului în Procuratura Anticorupție, Vladislav Bobrov, 

împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr. 3-48/20 din 23.12.2020, audiind 

informația prezentată de către domnul Constantin Șușu, Consiliul Superior al 

Procurorilor –  

C O N S T A T Ă: 

 

Urmare a controlului efectuat în temeiul Dispoziției Procurorului General nr.75/33 

din 09.12.2019 „Cu privire la controlul activității Procuraturii Anticorupție”, domnul 

Adrian Mircos, procurorul-șef al Direcției urmărire penală și criminalistică a 

Procuraturii Generale, a depus la Consiliul Superior al Procurorilor sesizarea privind 

faptele procurorului Vladislav Bobrov, care pot constitui abateri disciplinare.  

Din verificările efectuate pe marginea sesizării, Inspecția procurorilor a reținut că 

procurorul în Procuratura Anticorupție Vladislav Bobrov, în cadrul cauzei penale 

nr.xxxxxxxx, a acţionat prin îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu şi 

cu admiterea încălcărilor grave de lege, a admis imixtiune neargumentată în libertăţile 

fundamentale ale cetățenilor, ceea ce reprezintă o încălcare a principiilor legalităţii, 

respectării drepturilor şi libertăţilor omului, a secretului corespondenţei, precum şi a 

inviolabilităţii vieţii private, consfințite la art. 7, 10, 14 şi 15 din Codul de procedură 

penală.   

Inspecția procurorilor a conchis că există temei de tragere la răspundere 

disciplinară a procurorului Vladislav Bobrov, deoarece acțiunile acestuia întrunesc 

elementele abaterilor disciplinare prevăzute de art.38 lit. a) și e) din Legea nr.3/2016 cu 

privire la Procuratură și prin decizia din 25.02.2020 a transmis materialele cauzei 

disciplinare Colegiului de disciplină şi etică, pentru examinare potrivit procedurii.   

Prin hotărârea nr.3-48/20 din 23.12.2020 Colegiul de disciplină și etică a constatat 

comiterea de către procurorul Vladislav Bobrov a abaterilor disciplinare prevăzute de 

art.38 lit. a) și e) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură - îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu și încălcarea gravă a legii și i-a aplicat 

sancțiunea disciplinară - mustrare. 

Potrivit hotărârii Colegiului de disciplină și etică, abaterile constau în nerespectarea 

de către procurorul Vladislav Bobrov a obligațiilor stabilite în art.6 alin.(3) lit. lit. a), b), 

c) și d) din Legea nr.3/2016 și a regulilor de conduită profesională prescrise în pct. pct. 

6.1.1, 6.1.4 și 6.2.1. din Codul de etică al procurorilor, aprobat prin Hotărârea Adunării 

Generale a Procurorilor nr.4 din 27.05.2016.  

Concomitent, instanța de disciplină a detaliat că procurorul Vladislav Bobrov a 

încălcat normele de procedură penală expuse în art. 20 alin.(1) și (4), art. 52, art. 1321,  
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art. 1325 alin. (7), art. 259, art. 281 alin. (2) și art. 290 alin. (1) din Codul de procedură 

penală. Abaterea s-a exprimat în admiterea tergiversării urmăririi penale în cauza penală 

nr.xxxxxxxx, violarea dreptului la viața privată și a secretului corespondenței anumitor 

persoane, prin dispunerea nejustificată în privința acestora a măsurilor speciale de 

investigații, nerespectarea prescripțiilor legale la întocmirea ordonanței de punere sub 

învinuire, formularea unor acuzații neclare și cu un conținut general, precum și 

neglijarea termenului de 15 zile pentru examinarea propunerii organului de urmărire 

penală de terminare a urmăririi penale într-o cauză penală concretă.  

Procurorul în Procuratura Anticorupție, Vladislav Bobrov a contestat hotărârea 

Colegiului de disciplină și etică nr. 3-48/20 din 23.12.2020 în termen, solicitând 

admiterea contestației, casarea hotărârii de sancționare, cu pronunțarea unei noi hotărâri 

privind încetarea procedurii disciplinare din motiv că nu a fost comisă o abatere 

disciplinară.  

La etapa discutării unor chestiuni prealabile examinării contestației, Vladislav 

Bobrov a înaintat cereri cu privire la recuzarea Procurorului General și a preşedintelui 

Uniunii Avocaţilor, pe motivul existenței unor circumstanțe, care, la părerea sa, 

excludeau participarea lor de la examinarea subiectului. După examinare, cererile de 

recuzare a membrilor de drept indicați mai sus au fost respinse.  

În ședința Consiliului Superior al Procurorilor, procurorul Vladislav Bobrov a 

solicitat admiterea contestației, astfel cum a fost formulată, detaliind considerentele de 

drept și de fapt, expuse în scris în contestație, inclusiv a formulat cererea de administrare 

a unui înscris, solicitând atașarea acestuia în copie la cauza disciplinară.    

În opinia procurorului, autorul sesizării, procurorul-șef al Direcției urmărire penală 

și criminalistică a Procuraturii Generale Adrian Mircos, potrivit art. 43 alin. (1) din 

Legea cu privire la Procuratură, nu este subiect cu drept de sesizare cu privire la fapta ce 

poate constitui abatere disciplinară.   

Un alt aspect, contestat de procurorul vizat de procedura disciplinară, este că, la 

momentul examinării cauzei, mandatul membrilor Colegiul de disciplină și etică era 

expirat de drept. Având în vedere că rezultatele alegerilor membrilor procurori în cadrul 

Colegiilor au fost validate prin Hotărârea nr. 6 a Adunării Generale din 27.05.2016, 

respectiv, termenul de 4 ani, indicat în Legea 3/2016 și Regulamentul privind 

organizarea şi activitatea Colegiului de disciplină şi etică, a expirat la 27.05.2020. 

De asemenea, procurorul invocă faptul că, după încetarea mandatului unor membri 

ai colegiului în legătură cu eliberarea din funcția de procuror, nu au fost suplinite 

posturile vacante de către membrii supleanți, pentru a se asigura ca Colegiul să activeze 

în componența a 7 membri. Astfel, începând cu 25.03.2020 până la 23.12.2020 

(perioadă în care a fost examinată cauza disciplinară în privința sa), Colegiul de 

disciplină şi etică nu a întreprins careva acţiuni în vederea continuării exercitării 

mandatului de către membrii supleanţi Lozan Alexandru şi Cazacov Elena.   

Procurorul Vladislav Bobrov consideră că hotărârea de sancționare disciplinară nu 

este motivată, nu au fost analizate argumentele expuse în referința sa, prin ce se 

demonstrează netemeinicia acestei hotărâri.  
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În același context, procurorul a menționat că acuzația disciplinară nu-i este clară, 

conține formulări generale, instanța de disciplină nu a concretizat ce norme s-au încălcat, 

care obligații de serviciu au fost îndeplinite necorespunzător și prin ce se exprimă 

consecințele faptei sale.  

Un ultim aspect invocat de către contestatar este inechitatea procedurilor în 

privința sa sub aspectul aplicării diferitor sancțiuni procurorilor pentru aceleaşi 

încălcări sau încălcări similare (a se vedea hotărârea xxxxxxxx din xx.xx.xxxx  în 

privința procurorului xxxxxxxx).   

În concluzie, procurorul Vladislav Bobrov consideră sesizarea procurorului-șef al 

Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, Adrian Mircos,  

„tendenţioasă şi întocmită la comandă, şi din motivul că respectiva cauză penală a fost 

solicitată după terminarea controlului la Procuratura Anticorupţie”.  

….  

Referitor la contestația procurorului, autorul sesizării, dl Adrian Mircos, a punctat 

aspectele importante ce țin de modul defectuos cum a acționat Vladislav Bobrov când a 

dispus și a efectuat măsurile speciale de investigație, formularea în privința persoanelor 

a unor acuzații neclare și cu un conținut general, nerespectarea normelor procedurale 

referitoare la soluționarea cu celeritate a cauzei penale, prin ce a admis ingerințe grave 

în drepturile persoanelor vizate în procedurile penale.  

La fel, s-a menționat că dispunerea măsurilor speciale de investigații nu au la bază 

suspiciuni sau probe care ar fi condus rezonabil la concluzia că persoanele vizate 

contribuie, în orice mod, la comiterea infracțiunii, iar după emiterea ordonanței de 

clasare a procesului penal, a fost ignorat total dreptul persoanelor de a fi informați 

despre efectuarea în privința lor a măsurilor speciale de investigații. Ordonanțele de 

punere sub învinuire nu corespund după formă și conținut cu prescripțiile legale în 

materie, lipsesc probe suficiente pentru punerea sub acuzație a persoanelor.   

Argumentele procurorului Vladislav Bobrov despre caracterul legal şi temeinic al 

măsurilor speciale de investigație sunt total neîntemeiate, chiar și din perspectiva 

existenței mandatelor judecătorești de control judiciar. 

Autorul sesizării a mai notat că alegațiile procurorului despre caracterul selectiv al 

cauzelor verificate sunt lipsite de orice probatoriu. În cadrul controlului dispus la 

Procuratura Anticorupție au fost solicitate de la Centrul Național Anticorupție toate 

cauzele penale, în care procurorii din cadrul acelei procuraturi specializate au adoptat în 

2018 soluții de netrimitere în judecată și, ulterior, dosarele au fost repartizate pentru 

verificare tuturor membrilor grupului de control. 

În final, autorul sesizării a cerut să fie respinsă contestația, ca nefondată, cu 

menținerea hotărârii de sancționare disciplinară. 

Reprezentantul Inspecției procurorilor, Vasile Godoroja, a solicitat respingerea 

contestației procurorului Vladislav Bobrov, cu menținerea hotărârii Colegiului de 

disciplină și etică. Inspectorul a precizat că, în rezultatul verificării sesizării, au fost 

constatate încălcări grave ale normelor de procedură penală din partea procurorului. 
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Analizând hotărârea contestată și materialele procedurii disciplinare prin prisma 

criticilor formulate de către procuror, ținând cont de pozițiile reprezentantului Inspecției 

procurorilor și a autorului sesizării, precum și de prevederile legale incidente, Consiliul 

Superior al Procurorilor a constatat că soluția dispusă de Colegiul de disciplină și etică 

urmează a fi menținută, cu respingerea contestației, ca fiind neîntemeiată. 

Din analiza materialului probator administrat în cauza disciplinară se constată că 

instanța de disciplină în mod corect a reținut circumstanțele de fapt. 

În speță, prin actele de urmărire penală din cauza nr.xxxxxxxx, anexate în copii la 

sesizarea despre abaterea disciplinară se constată chestiunile de fapt, așa cum au fost 

reținute de către Colegiul de disciplină și etică. Probele cu înscrisuri din dosar 

demonstrează că faptele imputate procurorului s-au produs, că ele au fost comise de 

către Vladislav Bobrov și împrejurările în care au fost săvârșite. 

Cu referire la chestiunile de drept: dacă fapta întrunește elementele abaterii 

disciplinare; dacă abaterea a fost corect calificată; dacă pedeapsa a fost individualizată şi 

aplicată just; dacă normele de drept au fost corect aplicate, Consiliul Superior al 

Procurorilor subliniază că hotărârea de sancționare conține analiza tuturor acestor 

aspecte. 

Concluzia Colegiului despre prezența abaterii disciplinare în acțiunile/inacțiunile 

procurorului Vladislav Bobrov nu este criticabilă, instanța de disciplină a dedus în mod 

corect, din aprecierea tuturor probelor administrate, indicii săvârșirii concursului ideal 

de abateri disciplinare.  

Cu just temei, Colegiul de disciplină și etică a calificat faptele procurorului în 

Procuratura Anticorupție Vladislav Bobrov ca abateri disciplinare prevăzute de art. 38 

lit. a) și e) din Legea nr.3/2016 ”îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de 

serviciu” și ”încălcarea gravă a legii”, deoarece există o neconcordanță între 

dispozițiile legale aplicabile în materie și în măsurile dispuse în acea cauză de procuror. 

Și încălcarea gravă a legii constituie, de fapt, o neglijare a normelor legale în procesul de 

contribuire la înfăptuirea justiției, doar este aplicabilă pentru nerespectarea normelor 

legale imperative, fiind o încălcare evidentă și conștientă a legii. Or, potrivit practicii 

Consiliului în domeniul disciplinar, dispunerea nejustificată a măsurilor speciale de 

investigații, care au avut ca consecințe restricții sau constrângeri asupra drepturilor 

persoanelor, formularea unor acuzații neclare și cu un conținut general constituie 

încălcări grave.   

De către procuror se susţine în mod nefondat că nu sunt întrunite elementele 

constitutive ale abaterilor disciplinare menţionate, argumente care nu pot fi acceptate, 

deoarece este stabilită în mod corect prezența laturii obiective, probele dovedesc clar 

existența faptei, a conduitei imputabile procurorului, precum și a vinovăției și a 

urmărilor prejudiciabile.   

Potrivit dispoziţiilor din art.6 alin.(3) lit.lit. a), b) c) și d) din Legea nr.3/2016 

procurorul este obligat: 

a) să-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu în conformitate cu Constituţia, 

legislaţia Republicii Moldova şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova 

este parte; 

lex:LPLP19940729CONST
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b) să respecte prevederile actelor cu caracter normativ adoptate în cadrul 

Procuraturii; 

c) să asigure respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului în 

exercitarea atribuţiilor sale;  

d) să respecte regulile deontologice ale procurorilor şi să se abţină de la fapte care 

ar discredita imaginea Procuraturii sau ar afecta prestigiul profesiei de procuror. 

Aceste dispoziţii se completează cu cele ale art. 3 din Legea cu privire la 

Procuratură, care stabilesc că procurorul este obligat, prin întreaga sa activitate, să 

asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, egalitatea lor în 

faţa legii, să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu pentru toţi participanţii la 

procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul de etică al 

procurorilor şi să participe la formarea profesională continuă. 

În acest context, se impun a fi reţinute și dispoziţiile pct. 6.1.1, 6.1.4 și 6.2.1. din 

Codul de etică al procurorilor, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor 

nr. 4 din 27.05.2016, care prescriu procurorului obligația de a asigura supremaţia legii, 

de a respecta drepturile şi libertăţile omului. 

Consiliul Superior al Procurorilor subliniază că, în speță, nu i se reproşează 

procurorului Vladislav Bobrov soluțiile dispuse cu referire la caz, modul cum a 

interpretat normele de drept incidente, dar încălcarea evidentă a normelor de procedură 

expuse în art.20 alin.(1) și (4), art.52, art.1321, art.1325 alin. (7), art.259, art.281 alin.(2) 

și art.290 alin.(1) din Codul de procedură penală.  

Procurorului i s-a imputat admiterea tergiversării urmăririi penale în cauza penală 

nr.xxxxxxxx, violarea dreptului la viața privată și a secretului corespondenței 

persoanelor vizate de procedura penală, prin dispunerea nejustificat a măsurilor speciale 

de investigații, neinformarea persoanelor vizate de acele proceduri despre ingerința în 

drepturile lor, nerespectarea prescripțiilor legale la întocmirea ordonanței de punere sub 

învinuire, formularea unor acuzații neclare și cu un conținut general, precum și 

încălcarea termenului de 15 zile pentru examinarea propunerii organului de urmărire 

penală de terminare a urmăririi penale. 

Aceste norme nu comportă interpretări diferite cu privire responsabilitatea 

procurorului pentru respectarea principiului legalității desfășurării întregului proces 

penal, asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului și 

respectarea termenului rezonabil al urmăririi penale, or, modul cum a actionat 

procurorul este în vădită contradicție cu normele legale în materie. 

Este necesar a sublinia că concluzia instanţei disciplinare în privinţa existenţei 

laturii subiective, nu este criticabilă, deoarece Colegiul a dedus în mod corect, din 

interpretarea probelor administrate, existenţa intenţiei indirecte, întrucât atitudinea 

intelectivă a lui Vladislav Bobrov a fost aceea de a fi prevăzut şi acceptat rezultatele 

faptelor sale. 

În analiza făcută cu referire la urmările prejudiciabile ale acțiunilor comise de 

procurorul Vladislav Bobrov, Colegiul de disciplină și etică a reținut că au fost lezate 

drepturile unui cerc de persoane, prin utilizarea unor tehnici speciale care au restrâns 

dreptul la viața privată, precum și nu a fost respectată prezumția de nevinovăție a celor 
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vizați în investigații, fapte care, în consecință, au afectat actul de justiţie şi imaginea 

Procuraturii. 

Articolul 6 § 1 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale garantează că orice persoană învinuită de săvârșirea unei 

infracțiuni are dreptul să obțină, într-un termen rezonabil, o decizie definitivă cu privire 

la temeinicia și legalitatea acuzației ce i se aduce. Înalta Curte a subliniat, de principiu, 

că scopul acestui text al Convenției este ca persoanele aflate în această situație ”să nu 

rămână multă vreme, nejustificat, sub o asemenea acuzație” (Cauza Eckle 

c.Germaniei). 

Potrivit art.8 din Convenție, orice persoană are dreptul la respectarea vieții private 

și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale, iar amestecul unei autorități 

publice poate fi admis doar în măsura în care este prevăzut de lege și constituie o măsură 

necesară într-o societate democratică.  

Statutul profesional al procurorului, implică respectarea obligaţiei de a asigura 

persoanei dreptul la un proces echitabil, la viața privată, la secretul corespondenței,  de 

a menţine intact prestigiul profesiei, imaginea instituției, toate acestea fiind îndatoriri 

profesionale. 

Consiliul Superior al Procurorilor este în deplin acord cu instanța de disciplină că 

consecinţa imediată şi directă a conduitei procurorului Vladislav Bobrov constă în 

deteriorarea încrederii şi a respectului faţă de funcţia de procuror, cu consecinţa afectării 

imaginii şi prestigiului instituției, ca sistem şi serviciu public. 

Aprecierile personale ale procurorului Vladislav Bobrov, cu privire la lipsa 

urmărilor prejudiciabile ale conduitei sale, sunt în contradicţie cu opiniile exprimate de 

către  participanţii la cauza disciplinară, reflectate în cuprinsul sesizării și decizia 

Inspecţiei procurorilor. 

În contestația sa procurorul a invocat o serie de critici referitoare la depunerea 

sesizării de către persoană neîmputernicită, nedesemnarea supleanților în componența 

colegiului, după încetarea calității de membri a unor procurori și expirarea de drept a 

mandatelor membrilor aleși ai Colegiului de disciplină și etică. 

Consiliul Superior al Procurorilor consideră raționamentele procurorului Vladislav 

Bobrov neîntemeiate.  

Potrivit Regulamentului privind conținutul și procedura de depunere a sesizării cu 

privire la abaterea disciplinară comisă de procuror, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr. 12-240/16 din 29.09.2016, pct. 2.1 lit. f) și Regulamentul 

Procuraturii aprobat Ordinul Procurorului General nr. 24/28 din 24 septembrie 2016 

(Monitorul Oficial nr. 369-378/1798 din 28.10.2016) cap. V, sec. 3, alin. (2) lit. l), 

procurorii-șefi sunt subiecți cu drept de sesizare cu privire la fapta ce poate constitui 

abatere disciplinară. 

Cu referire la criticile expuse prin prisma ipotezei despre expirarea de drept a 

mandatelor membrilor aleși ai Colegiului de disciplină și etică, Consiliul ține să  

menționeze că, potrivit art.83 alin.(6) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, 

membrii colegiului sunt aleși pe o perioadă de 4 ani.  



7 

 

Prin Legea nr. 145 din 16.07.2020 au fost introduse modificări în Legea nr. 3/2016, 

fiind completat art. 83 alin. (6) cu prevederea „membrii aleși își exercită mandatul până 

la alegerea noilor membri.” 

Membrii Colegiului de disciplină și etică au fost aleși prin Hotărârea Adunării 

Generale a Procurorilor nr. 6 din 27.05.2016, iar activitatea colegiului urma a fi 

desfășurată sub imperiul Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, intrată în vigoare la 

data de 1 august 2016 (art. 98 alin. (1)). 

Totodată, dispozițiile pct. 88 din Regulamentul Adunării Generale, adoptat prin 

Hotărârea Adunării Generale nr. 3 din 27.05.2016, stabilesc că „Mandatele membrilor 

procurori ai Colegiilor, aleși în cadrul Adunării Generale din 27.05.2016, încep la data 

de 1 august 2016.” 

Prevedere similară se regăsește în pct.13.3 din Regulamentul Consiliului Superior 

al Procurorilor, adoptat prin Hotărârea nr. 12-225/16 din 14.09.2016 „Mandatul 

membrilor procurori ai Colegiilor, aleși în cadrul Adunării Generale din 27 mai 2016, 

începe la data de 1 august 2016.” 

Astfel, din conținutul acestor prevederi rezultă că mandatul colegiilor din 

subordinea Consiliului urma să expire la data de 01.08.2020. 

Prin modificările introduse prin Legea nr. 145/2020, în vigoare din 24.07.2020, în 

interiorul termenului de până la 01.08.2020, dată până când mandatele colegiilor activau 

de drept, mandatele membrilor colegiilor s-au extins. 

În același sens, Consiliul Superior al Procurorilor a adoptat Hotărârea nr. 1-67/2020 

din 24.07.2020 cu privire la extinderea prin efectul legii a duratei mandatului membrilor 

colegiilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor.  

Subsidiar, Consiliul reține că, nedesemnarea supleanților în componența colegiului, 

după ce a încetat calitatea unor membri aleși din rândul procurorilor nu a afectat nici 

într-un mod dreptul procurorului la un proces echitabil. Potrivit art. 84 alin. (4) din 

Legea nr.3/2016, ședința colegiului este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 5 

membri ai colegiului. Din conținutul hotărârii Colegiului de disciplină şi etică          

nr. 3-63/20 din 14.11.2020 este constatat că procedura în privința lui Vladislav Bobrov 

s-a examinat în componența a 5 membri. 

În concluzie, autorul contestației, Vladislav Bobrov, interpretează eronat și 

subiectiv normele din Legea cu privire la Procuratură. 

Examinând afirmația procurorului despre practici neunitare ale instanței de 

disciplină la examinarea cauzelor disciplinare, Consiliul Superior al Procurorilor nu a 

identificat elemente de similitudine între cauza disciplinară în privința sa și cea în 

privința lui xxxxxxxx (Hotărârea CDE nr.xxxxxxxx din xx.xx.xxxx).  

Consiliul constată că la individualizarea sancțiunii au fost respectate pe deplin 

criteriile legale, ce trebuie avute în vedere la faza adoptării soluției. Sancțiunea 

disciplinară aplicată lui Vladislav Bobrov corect a fost individualizată, Colegiul a ținut 

cont de împrejurările cazului, gradul vinovăției și urmările produse, fapte care justifică, 

în mod obiectiv şi direct sancțiunea aplicată procurorului.  

 Având în vedere că motivele din contestația procurorului Vladislav Bobrov sunt 

nefondate, în temeiul art. 37, art. 70 alin. (1) lit. f), art. 77, art. 86 alin. (3) lit. a) din 
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Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, pct. 9.11 lit. a) din Regulamentul Consiliului 

Superior al Procurorilor, pct. 81 lit. a) din Regulamentul privind organizarea şi 

activitatea Colegiului de disciplină şi etică, Consiliul Superior al Procurorilor  - 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 1. A respinge contestația domnului Vladislav Bobrov, procuror în Procuratura 

Anticorupție, împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr. 3-48/20 din 

23.12.2020, adoptată în privinţa sa. 

 2. A menține Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr. 3-48/20 din 

23.12.2020, de aplicare în privința procurorului în Procuratura Anticorupție, Vladislav 

Bobrov a sancțiunii disciplinare – mustrare. 

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al 

Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri. 

   4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea de 

Apel Chișinău, în temeiul art.191 din Codul administrativ, în termen de 30 de zile de la 

comunicarea sau notificarea acesteia. 

 

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

№ Prenume și Nume Semnătura 

1.  Alexandr STOIANOGLO semnat 

2.  Fadei NAGACEVSCHI absent 

3.  Emanoil PLOȘNIȚA semnat 

4.  Victor CÎLCIC semnat 

5.  Adrian BORDIANU semnat 

6.  Inga FURTUNĂ semnat 

7.  Andrei ROȘCA semnat 

8.  Constantin ȘUȘU semnat 

9.  Lilia MĂRGINEANU semnat 

10.  Ion GUCEAC absent 

11.  Dumitru PULBERE semnat 

12.  Lilia POTÎNG semnat 

 

Președinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                semnat             Angela MOTUZOC 


