HOTĂRÂREA nr.12-216/14
cu privire la cererea de eliberare din funcţie
a procurorului Igor Ermurachi
20 noiembrie 2014

mun. Chişinău

Examinând cererea procurorului Igor Ermurachi cu privire la eliberarea din
funcţie şi audiind informaţia domnului Ruslan Popov, Consiliul Superior al
Procurorilor C O N S T A T Ă:
La 18.11.2014 domnul Igor Ermurachi, procuror în procuratura raionului
Căuşeni, a depus cerere privind eliberarea din funcţie de la 01.12.2014, în temeiul
art.66 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Procuratură şi art.85 alin.(1) din Codul
muncii, din proprie dorinţă. Totodată, a solicitat şi achitarea indemnizaţiei unice în
conformitate cu art.72 al.(3) din Legea cu privire la Procuratură.
Prin cererea suplimentară din 19.11.2014, procurorul Igor Ermurachi a solicitat
examinarea cererii de eliberare din funcţie în absenţa sa.
Ţinând cont de faptul că eliberarea din funcţie a fost solicitată la iniţiativa
angajatului, consiliul consideră că cererea poate fi examinată în absenţa acestuia.
În conformitate cu art.85 alin.(1) Codul muncii, salariatul are dreptul la demisie
– desfacere a contractului individual de muncă, din proprie iniţiativă, anunţând despre
aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea
termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată
cererea.
Concomitent, consiliul reţine că achitarea indemnizaţiei unice este de
competenţa exclusivă a Procurorului General.
În temeiul celor expuse, 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, Consiliul Superior al
Procurorilor –
H O T Ă R Ă Ş T E:
A admite parţial cererea domnului Igor Ermurachi, în partea ce ţine de
eliberarea din funcţia deţinută.
A propune Procurorului General eliberarea domnului Igor Ermurachi din
funcţia de procuror în procuratura raionului Căuşeni din data de 01.12.2014, în
legătură cu depunerea cererii de eliberare din proprie iniţiativă.
A transmite materialele Procurorului General pentru soluţionarea cerinţelor ce
sunt de competenţa angajatorului.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Mircea Roşioru

