
HOTĂRÂREA nr. 12-236/14  
cu privire la examinarea prezentării despre încurajarea 

 procurorului Oleg Gîrbu 
 
24 decembrie 2014 mun. Chişinău 

 
Examinând prezentarea procurorului, şef al Secţiei control al urmăririi penale 

din cadrul Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică a Procuraturii 
Generale Adrian Mircos, cu privire la încurajarea procurorului, şef-adjunct interimar 
al secţiei Oleg Gîrbu, Consiliul Superior al Procurorilor - 

 
C O N S T A T Ă :  

La Consiliul Superior al Procurorilor a parvenit prezentarea domnului Adrian 
Mircos, procuror, şef al Secţiei control al urmăririi penale din cadrul Direcţiei control 
al urmăririi penale şi asistenţă metodică a Procuraturii Generale, cu privire la 
încurajarea procurorului, şef-adjunct interimar al secţiei Oleg Gîrbu. 

Datele invocate în prezentare atestă următoarea stare de fapt: 
Pe parcursul activităţii în Secţia control al urmăririi penale dl Oleg Gîrbu a dat 

dovadă de profesionalism, iniţiativă, operativitate şi responsabilitate. 
In calitate de şef-adjunct interimar al secţiei, procurorul Gîrbu participă activ la 

activitatea de creaţie legislativă, la procesul metodologic şi de sistematizare a 
procedeelor şi tacticilor în activitatea de control al urmăririi penale. 

In scopul creşterii eficienţei activităţii de urmărire penală, a întreprins măsuri 
în vederea organizării analizării activităţii desfăşurate de procurori şi organele de 
urmărire penală în diverse domenii, monitorizării respectării actelor instituţionale prin 
care au fost determinate priorităţile activităţii de urmărire penală. Dl Gîrbu are un 
aport hotărâtor la efectuarea studiilor analitice în domeniul urmăririi penale şi, în 
consecinţă, la îmbunătăţirea activităţii procurorilor. 

In colectiv a manifestat capacităţi de organizare impecabilă a activităţii 
subalternilor, se bucură de stimă şi autoritate. 

În conformitate cu prevederile art.51 alin.(l) lita) din Legea cu privire la 
Procuratură, în vederea conferirii gradelor de clasificare, Procurorul General are 
dreptul să acorde înainte de termen, pentru acţiuni pătrunse de spirit de sacrificiu, 
pentru exercitare exemplară a obligaţiilor de serviciu şi pentru succese remarcabile în 
activitatea de consolidare a legalităţii şi de combatere a criminalităţii, următorul grad 
de clasificare, însă după cel puţin jumătate din termenul aflării în gradul precedent. 
Art.59 din Legea menţionată supra, stipulează că pentru îndeplinirea exemplară a 
obligaţiilor de serviciu, pentru iniţiativă, operativitate şi pentru alte merite relevante în 
serviciu, procurorii pot fi încurajaţi prin ordin al Procurorului General, la propunerea 
Consiliului Superior al Procurorilor. 

Luând în consideraţie exercitarea exemplară a obligaţiilor de serviciu, rezultatele 
activităţii şi aportul personal la consolidarea legalităţii şi combaterea criminalităţii, 
activitatea îndelungată, mai bine de 15 ani, şi ireproşabilă în organele Procuraturii, 



faptul că de la conferirea ultimului grad de clasificare a trecut mai mult de jumătate 
din termenul prevăzut de lege, Consiliul Superior al Procurorilor a decis încurajarea 
procurorului, şef-adjunct interimar al Secţiei control al urmăririi penale din cadrul 
Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică a Procuraturii Generale Oleg 
Gîrbu, prin acordarea înainte de termen a următorului grad de clasificare. 

In baza celor expuse, conform prevederilor art.51 alin.(l) lit.a), 59 alin.(l) lit.d) 
şi alin.(2), art.82 alin.(l) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, 
Consiliul Superior al Procurorilor - 

H O T ĂR Ă ŞT E :  
 

A propune Procurorului General încurajarea procurorului, şef-adjunct interimar 
al Secţiei control al urmăririi penale din cadrul Direcţiei control al urmăririi penale şi 
asistenţă metodică a Procuraturii Generale Oleg Gîrbu, prin acordarea înainte de 
termen a următorului grad de clasificare - consilier juridic de rangul I. 

 
Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor              semnat  Mircea Roşioru 

 



 


