HOTĂRÎREA nr. 12-161/12
cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Valentina Ciobanu, în legătură cu
acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului

12 iunie 2012

mun. Chişinău

Examinând raportul procurorului în procuratura sect. Botanica mun. Chişinău,
Valentina Ciobanu, privind suspendarea din funcţie în legătură cu acordarea concediului în
temeiul art.124 Codul muncii şi audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al
Procurorilor
C O N S T A T Ă:
La data de 12.06.2012 dna Valentina Ciobanu, procuror în procuratura sect. Botanica
mun. Chişinău, a depus raport prin care solicită acordarea concediului parţial plătit pentru
îngrijirea copilului, născut la 21.02.2012, până la împlinirea vârstei de 3 ani, începînd cu
17.04.2012.
Conform alin.(1) art.124 din Codul muncii, femeilor angajate li se acordă concediu
parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, în baza unei cereri scrise, cu
menţinerea locului de muncă (a funcţiei). Potrivit art.65 alin.(1) lit.d) din Legea cu privire la
Procuratură, procurorul poate fi suspendat din funcţie dacă i se acordă concediu pentru
îngrijirea copilului până la vârsta de 6 ani.
Ţinînd cont de faptul că, cererea cu privire la acordarea concediului pentru îngrijirea
copilului a fost înregistrată la consiliu la 12.06.12, peste 2 luni din data încheierii
concediului de maternitate, iar procurorul Ciobanu nu a motivat omiterea termenului pentru
solicitarea concediului social începînd cu 17.04.2012, aceasta poate fi admisă doar cu data
înregistrării.
Neprezentarea dnei Ciobanu la serviciu după încheierea concediului de maternitate
denotă îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor funcţionale din partea persoanelor
responsabile, care urmau să raporteze cazul conducerii Procuraturii Generale. Din aceste
considerente, se propune transmiterea materialelor secţiei securitate internă, pentru verificare
în prealabil a circumstanţelor conform art.120 din Legea cu privire la Procuratură.
Potrivit art.65 alin.(1) lit.d), art.82 alin.(1) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu privire la
Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor
H O T Ă R Ă Ş T E:
A propune Procurorului General suspendarea din funcţie a dnei Valentina Ciobanu,
procuror în procuratura sect. Botanica mun. Chişinău, de la 12.06.12, în legătură cu
acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, până la împlinirea vârstei de 3 ani.
A remite prezenta hotărâre Secţiei securitate internă, pentru a verifica dacă există
temei de iniţiere a procedurii disciplinare.
A anunţa procurorul sect. Botanica mun.Chişinău despre hotărârea adoptată.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

