
H O T Ă R Î R E A  nr.12-137/13   
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 01.03.2013 

în privinţa procurorului  Vladislav Bobrov 
 

25 iunie 2013                                                                  mun.Chişinău 
                                                                                               

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar din 01.03.2013 
în privinţa procurorului Vladislav Bobrov şi audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul 
Superior al Procurorilor -   

C O N S T A T Ă: 
  
Procedura disciplinară în privinţa procurorului Secţiei conducere a urmăririi penale în 

organele centrale ale MAI şi SV a Procuraturii Generale, Vladislav Bobrov,  a fost iniţiată la 
21.01.2013 prin dispoziţia procurorului, şef al secţiei securitate internă, Victor Ababii.   

Potrivit materialelor procedurii disciplinare, procurorul Vladislav Bobrov, manifestînd   
atitudine iresponsabilă faţă de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, a admis tergiversarea 
neîntemeiată a urmăririi penale în cauza penală pornită pe faptul atacului săvîrşit la data de 
05.06.2009 asupra cet. A.Condratenco de către Serghei Cernev, preşedintele raionului Vulcăneşti, 
cu aplicarea armei de foc. 

Astfel, s-a constatat că urmărirea penală a fost tergiversată timp îndelungat, deşi caracterul 
faptelor prejudiciabile nu prezintă complexitate. De la data de 10.05.2010 procurorul V.Bobrov nu 
a iniţiat acţiuni de urmărire penală şi nu a adoptat vreo hotărâre, termenul urmării penale fiind 
prelungit formal pănă în momentul controlului. 

Colegiul consideră că tergiversarea urmăririi penale este rezultat al poziţiei pasive a 
procurorului Bobrov, manifestată prin neefectuarea  acţiunilor de urmărire penală mai mult de 2,5 
ani, care nu a asigurat efectuarea unor investigaţii operative şi eficiente, şi consecinţa  ignorării 
prevederilor art. 19 alin (3) din Codul de procedură penală privind obligaţia  procurorului de a lua 
toate măsurile  prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă a 
circumstanţelor cauzei. 

Analizînd în ansamblu materialele acumulate, Colegiul disciplinar a conchis că  prin 
acţiunile sale procurorul Vladislav Bobrov a încălcat prevederile art.54 din  Legea cu privire la 
Procuratură, art.19,20, 52, Cod de procedură penală şi pct.5 lit.lit. a) şi e) din Codul de etică al 
procurorului.   

Potrivit hotărârii Colegiului disciplinar din 01.03.2013  procurorul Vladislav Bobrov a fost 
recunoscut culpabil de comiterea abaterilor disciplinare, prevăzute de art.61 lit.a) din Legea cu 
privire la Procuratură, fiindu-i aplicată pedeapsa disciplinară – avertismentul. 

Hotărârea Colegiului disciplinar menţionată n-a fost contestată conform art.127 din Legea 
cu privire la Procuratură. 
  În temeiul art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură, – 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   
  Hotărârea Colegiului disciplinar din 01.03.2013 în privinţa procurorului Secţiei conducere a 
urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV a Procuraturii Generale, Vladislav Bobrov,  se 
validează. 
  Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 

Publicarea hotărârii conform art.95 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură pe pagina 
Web a Procuraturii. 

 
 
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                                                              Iurie Garaba 
 


