
HOTĂRÂREA nr.12- 232/13 
cu privire la cererea de încetare a detaşării şi eliberarea din funcţie din proprie 

 iniţiativă a procurorului Vladimir Holban 
 

08.10.2013                                                                                                 mun. Chişinău 
 

Examinând cererea procurorului Vladimir Holban cu privire la încetarea 
detaşării şi eliberarea din funcţie, audiind informaţia domnului Iurie Garaba, Consiliul 
Superior al Procurorilor -   

 
C O N S T A T Ă: 

 
La 07.10.2013 dl  Vladimir Holban, procuror pentru misiuni speciale, detaşat în 

cadrul Institutului Naţional al Justiţiei,  a depus cerere privind încetarea detaşării şi 
eliberarea din funcţie din proprie iniţiativă în baza art.66 alin.(1) lit.b) din Legea cu 
privire la Procuratură, de la 25 octombrie 2013. 

Dl Vladimir Holban nu s-a prezentat la şedinţa consiliului, dar a solicitat 
examinarea cererii depuse în absenţa sa. 

Consiliul constată că prin ordinul Procurorului General nr. 25-p din 19.01.2011 
dl Vladimir Holban, procuror pentru misiuni speciale, a fost detaşat la Institutul 
Naţional al Justiţiei, iar prin ordinul Procurorului General nr. 683-p din 27.06.2012  
perioada de detaşare  în cadrul INJ a fost prelungită până la 28.12.2013. 

Potrivit art.64 alin (7) din Legea cu privire la Procuratură, deciziile privind 
transferarea, delegarea şi detaşarea procurorului se iau de către Procurorul General, 
motiv pentru care consiliul  poate să se expună doar în partea ce ţine de eliberarea din 
funcţie a dlui Holban. 

Deoarece eliberarea din funcţie s-a solicitat din proprie iniţiativă, Consiliul 
Superior al Procurorilor consideră că cererea procurorului Vladimir Holban poate fi 
examinată în absența acestuia şi, conform prevederilor art.66 alin.(1) lit.b), art.82 
alin.(1) lit.c) şi art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură,  

 
      H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
A lua act de cererea procurorului Vladimir Holban. 
A propune Procurorului General eliberarea dlui Vladimir Holban din funcţia de 

procuror pentru misiuni speciale, în legătură cu depunerea cererii din proprie 
iniţiativă. 
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului                    
Superior al Procurorilor                                    Iurie Garaba 

  
 


