
H O T Ă R Â R E A  nr. 12- 161/13 
cu privire la cererea procurorului Tatiana Prutean 

despre suspendarea raportului juridic de muncă 
 

04 iulie  2013                                                                                                  mun. Chişinău 
 

Examinând cererea procurorului Tatiana Prutean privind suspendarea raportului 
juridic de muncă, audiind  informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor  

C O N S T A T Ă: 
La 03.07.2013 dna Tatiana Prutean, procuror în procuratura sect.Ciocana 

mun.Chişinău, a depus cerere prin care solicită suspendarea raportului juridic de muncă 
în temeiul art.78 alin.(1) lit.f) din Codul muncii,  pentru o perioadă de trei ani, în legătură 
cu numirea soţului său Ion Coşer în funcţia de consul (Consulatul General al Republicii 
Moldova la Iaşi). 

Examinând cererea procurorului Prutean, consiliul reţine că potrivit art.75 alin.(1) 
din Codul muncii suspendarea contractului individual de muncă poate interveni în 
circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, prin acordul părţilor sau la iniţiativa uneia 
dintre părţi. 

Astfel, conform art.77 şi art.78 din Codul muncii, contractul individual de muncă se 
suspendă în caz de acordare a concediului fără plată pe o perioadă mai mare de o lună; 
urmare a unui curs de formare profesională sau de stagiere cu scoaterea din activitate pe o 
perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice; şomaj tehnic; îngrijire a copilului bolnav 
în vîrstă de pînă la 10 ani; îngrijire a copilului invalid; detaşare; concediu pentru 
îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 6 ani; concediu pentru îngrijirea unui membru 
bolnav al familiei cu durata de pînă la un an, conform certificatului medical; urmare a 
unui curs de formare profesională în afara unităţii; ocupare a unei funcţii elective în 
autorităţile publice, în organele sindicale sau în cele patronale; condiţii de muncă 
nesatisfăcătoare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; precum şi din 
alte motive prevăzute de legislaţie. 

Nu poate fi admis argumentul dnei Tatiana Prutean bazat pe art.29 alin.(2) din 
Legea cu privire la serviciu diplomatic, potrivit căruia soţiei (soţului) agentului 
diplomatic sau funcţionarului consular i se menţine locul de muncă în cazul în care îşi 
însoţeşte soţul (soţia) pe parcursul aflării acestuia (acesteia) în misiune. Legea nr. 761 din 
27.12.2001 la care se face referire în cererea cu privire la suspendarea raportului juridic 
de muncă reglementează cadrul juridic privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor 
serviciului diplomatic al Republicii Moldova ca parte a serviciului public. 

Consiliul reţine că solicitanta are un statut juridic special, deţinînd funcţia de 
procuror. Activitatea procurorilor este reglementată de Constituţie, Legea cu privire la 
Procuratură, precum şi alte acte şi tratate internaţionale la care Moldova este parte. 
Astfel, art.65 din Legea cu privire la Procuratură stabileşte expres şi exhaustiv cazurile în 
care poate fi suspendat din funcţie un procuror. Ţinând cond de dispoziţia legală evocată, 
cererea procurorului Tatiana Prutean nu poate fi admisă.    
          În baza celor expuse şi în conformitate cu prevederile art.77,78 din Codul muncii 
art.82 alin.(1) lit.c), art.84 lit.f) din Legea cu privire la Procuratură,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
A respinge cererea procurorului în procuratura sect.Ciocana mun.Chişinău, 

Tatiana Prutean cu privire la suspendarea raportului juridic de muncă, ca fiind 
neîntemeiată. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
Preşedintele Consiliului                    
Superior al Procurorilor                                        Iurie Garaba 


