H O T Ă R Â R E A nr. 12- 215/13
cu privire la cererea procurorului Tatiana Prutean
despre suspendarea din funcţie
8 octombrie 2013

mun. Chişinău

Examinând cererea procurorului Tatiana Prutean privind suspendarea din funcţie,
audiind informaţia dlui Andrei Negru, Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
La 11.09.2013 dna Tatiana Prutean, procuror în procuratura sect.Ciocana mun.
Chişinău, a depus cerere prin care solicită suspendarea raportului juridic de muncă pentru
o perioadă de trei ani, în legătură cu însoţirea soţului în misiune diplomatică.
Examinând cererea procurorului Tatiana Prutean, consiliul reţine că anterior, prin
hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-161/13 din 04.07.2013, cererea
solicitantei cu privire la suspendarea din funcţie în legătură cu numirea soţului său Ion
Coşer, în funcţia de consul (Consulatul General al Republicii Moldova la Iaşi) a fost
respinsă, pe motiv că temeiul juridic al suspendării, evocat în raport, nu era aplicabil
procurorilor.
Ulterior, după intrarea în vigoare a modificărilor operate prin Legea nr.208 din
12.07.2013 la Legea cu privire la serviciul diplomatic nr.761 din 27.12.2001, procurorul
Tatiana Prtean a înaintat cerere repetată, în care solicită suspendarea raportului de muncă
pe un termen de 3 ani, în legătură cu însoţirea soţului în misiune diplomatică.
Ţinând cont de modificările legislative produse, consiliul reţine că a fost modificat
art.29 alin. (2) din Legea cu privire la serviciul diplomatic, potrivit căruia soţiei (soţului)
membrului personalului misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare, care îl însoţeşte
pe parcursul aflării acestuia în misiune, i se menţine locul de muncă la instituţia,
organizaţia sau întreprinderea în care este angajată (angajat), indiferent de tipul de
proprietate, de forma juridică de organizare şi de subordonare a acesteia, iar la cererea
salariatului, angajatorul va suspenda în mod obligatoriu raportul de serviciu / de muncă.
Potrivit art.78 din Codul muncii, suspendarea contractului individual de muncă la
iniţiativa uneia dintre părţi, poate avea loc în cazurile stipulate la alin.(1), unde la lit.f)
sunt indicate ca temei – „alte motive prevăzute de legislaţie”.
Totodată, art.65 din Legea cu privire la Procuratură nu prevede drept temei de
suspendare din funcţie a procurorului - însoţirea în misiune.
În acest fel, chiar dacă Legea cu privire la Procuratură este o lege specială, Legea cu
privire la serviciul diplomatic, la fel conţine norme speciale, cu incidenţe asupra altor
raporturi de muncă, astfel încât se va aplica legea mai nouă, conform prevederilor art.6
alin.(7) al Legii nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative.
În circumstanţele menţionate, ţinând cont de prevederile art.77, art.78 din Codul
muncii, art. art.82 alin.(1) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură, art.6
alin.(7) al Legii privind actele legislative H O T Ă R Ă Ş T E:
A admite cererea procurorului în procuratura sect.Ciocana mun.Chişinău, Tatiana
Prutean cu privire la suspendarea raportului juridic de muncă.
A propune Procurorului General suspendarea din funcţie a dnei Tatiana Prutean pe
perioada aflării în misiune diplomatică a soţului.
Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.
Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Iurie Garaba

