
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-193/13 
cu privire la cererea procurorului Victoria Lanovenco 
despre încetarea suspendării şi încadrarea în  funcţie 

 
23 iulie  2013                                                                                        mun. Chişinău 
 

Examinând cererea procurorului Victoria Lanovenco, privind încetarea 
suspendării şi reîncadrarea în funcţia de procuror în procuratura sect.Botanica 
mun.Chişinău, audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al 
Procurorilor  - 

C O N S T A T Ă: 
 

Prin ordinul Procurorului General nr.936-p din 03.09.12 procurorul în 
procuratura sect.Botanica mun.Chişinău, Victoria Lanovenco a fost suspendată din 
funcţie în legătură cu urmarea cursului de formare profesională în cadrul 
Colegiului Europei, pînă la 01.07.13. 

Pe data de 01.07.13 dna  Lanovenco a informat consiliul despre finalizarea 
cursului de formare profesională, solicitând încetarea suspendării cu revenirea în 
funcţia deţinută. 

Consiliul constată că în baza ordinului Procurorului General nr. 855-p din 
13.06.2013 d-nei Lanovenco i-a fost acordat concediu de odihnă în perioada 
02.07.13 până la 10.07.13, inclusiv. 

Potrivit raportului procurorului sect.Botanica mun.Chişinău, procurorul 
Victoria Lanovenco a revenit la serviciu din 11.07.13, îndeplinindu-şi obligaţiile 
funcţionale conform legii. 

  Conform art.75 alin.(3) Codul muncii pe toată durata suspendării 
contractului individual de muncă, drepturile şi obligaţiile părţilor, în afară de cele 
prevăzute la alin.(2), continuă să existe dacă prin actele normative în vigoare, prin 
convenţiile colective, prin contractul colectiv şi prin cel individual de muncă nu se 
prevede altfel.  

  Potrivit art.82 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Procuratură, Consiliului 
Superior al Procurorilor decide cu privire la suspendarea/încetarea suspendării din 
funcţie a procurorului şi propune Procurorului General reîncadrarea în funcţie a 
acestuia. 

Consiliul Superior al Procurorilor consideră că cererea procurorului Victoria 
Lanovenco urmează să fie admisă şi, conform prevederilor 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 propune Procurorului General încetarea suspendării și reîncadrarea dnei 
Victoria Lanovenco din 11.07.13 în funcţia de procuror în procuratura sect. 
Botanica mun. Chuişinău.  

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


