
HOTĂRÂREA nr.12-86/13 
cu privire la  examinarea notei informative a Procurorului General interimar despre 
refuzul emiterii ordinului privind eliberarea din funcție în temeiul art.66 alin.(1) lit.b) 

din Legea cu privire la Procuratură, a procurorului Octavian Jalbă 
 

16 aprilie  2013                                                         mun. Chişinău 
 
          Examinând nota informativă a Procurorului General interimar cu privire la refuzul 
emiterii ordinului despre eliberarea din funcție conform art.66 alin.(1) lit.b) din Legea cu 
privire la Procuratură a procurorului Octavian Jalbă, audiind informaţia dlui Igor Serbinov, 
Consiliul Superior al Procurorilor - 

C O N S T A T Ă: 
 

Conform  hotărârii consiliului nr.12-55/13 din 26.02.13 s-a admis cererea 
procurorului în procuratura r-lui Rîșcani, Octavian Jalbă, cu privire la eliberarea din funcție 
din proprie inițiativă. Hotărârea consiliului a fost transmisă Procurorului General interimar  
pentru a emite ordin în acest sens. 
 Potrivit scrisorii Procurorului General interimar nr. 33-d/p/13-95 din 26.03.13 
propunerea consiliului a fost respinsă. În motivarea deciziei sale dl Andrei Pântea a 
informat consiliul că  prin sentința Judecătoriei Drochia din 25.03.2013, dl Octavian Jalbă 
a fost recunoscut culpabil în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.327 alin.(2) lit.b) Cod 
penal și condamnat la 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de 
probă de un an și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții în organele de drept pe un 
termen de 3 ani.    
  Studiind circumstanțele cazului, analizînd temeiul respingerii propunerii consiliului 
cu privire la eliberarea din funcție din proprie inițiativă a procurorului Octavian Jalbă, 
conform  art.82 alin.(1) lit.c), art. 84 lit. f) din Legea cu privire la Procuratură,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
A lua act de informația Procurorului General interimar cu privire la motivele 

refuzului eliberării din funcție din proprie inițiativă a procurorului Octavian Jalbă. 
A anula hotărârea consiliului nr. 12-55/13 din 26.02.13 cu privire la admiterea 

cererii dlui Octavian Jalbă despre eliberarea din funcție conform art.66 alin.(1) lit.b) din 
Legea cu privire la Procuratură și a respinge cererea solicitantului ca neîntemeiată. 

A transmite hotărârea în cauză Procurorului General interimar, pentru soluționare 
conform art.66 alin.(2) din Legea cu privire la Procuratură.   

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor                Iurie Garaba 
 


