
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-228/13 
cu privire la cererea procurorului Liliana Pasat 

despre încetarea suspendării şi reîncadrarea în  funcţie 
 

08.10.2013                                                                                            mun. Chişinău 
 

Examinând cererea procurorului Liliana Pasat, privind încetarea suspendării 
şi reîncadrarea în funcţia de procuror în procuratura raionului Glodeni, audiind  
informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor -     

 
C O N S T A T Ă: 

 
Prin ordinul Procurorului General nr.407-p din 26.04.2012 procurorului       

Liliana Pasat i-a fost acordat concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea 
vârstei de 3 ani, în temeiul art.124 din Codul muncii, până la data de 26.02.2015 
inclusiv.         

Pe data de 02.10.2013 dna Pasat a depus cerere de reîncadrare în funcţia 
deţinută până la expirarea concediului, de la 10.10.2013 şi stabilirea unui program 
de muncă redus. 

Potrivit alin.(3) art.124 din Codul muncii concediul parţial plătit pentru 
îngrijirea copilului poate fi folosit integral sau parţial în orice timp, până când 
copilul va împlini vârsta de  3 ani. 

  Conform art. 65 alin.(5) din Legea cu privire la Procuratură, la expirarea 
termenului de suspendare din funcţie, procurorului i se acordă funcţia pe care a 
deţinut-o până la suspendare sau, cu consimţământul lui, i se acordă o altă funcţie 
de procuror echivalentă.  

Consiliul Superior al Procurorilor consideră că cererea procurorului    
Liliana Pasat cu privire la reîncadrarea în funcţie poate fi admisă, iar cerinţa 
referitor la stabilirea unui program de muncă redus urmează să fie soluţionată de 
administraţia Procuraturii Generale. 

Conform prevederilor art.65 alin.(5), 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 şi reîncadrarea dnei  
Liliana Pasat în funcţia de procuror în  procuratura  raionului Glodeni,  de la 
10.10.2013. 

A transmite materialele Procurorului General pentru a dispune stabilirea 
numărului de ore și a graficului zilei de muncă. 

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la 
Procuratură. 

 
Preşedintele Consiliului                    
Superior al Procurorilor                          Iurie Garaba 


