
H O T Ă R Â R E nr. 2-3d-105/10
cu privire la  transferul procurorului în procuratura sect.Ciocana

mun.Chişinău, Tatiana Prutean, în funcţia de procuror
 în aceiaşi procuratură pe loc vacant

13 aprilie 2010                                                                                mun. Chişinău

Examinând raportul procurorului sect.Ciocana mun.Chişinău, Leonid Demidov,
privind transferul dnei Tatiana Prutean, procuror în procuratura sect.Ciocana, în
funcţia de procuror în aceiaşi procuratură pe loc vacant, audiind  informaţia dlui Iurie
Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor -

C O N S T A T Ă:
Prin ordinul Procurorului General nr.324-p din 09.04.2009, Tatiana Prutean

absolventă a Institutului Naţional al Justiţiei, a fost numită în funcţia de procuror în
procuratura sect.Ciocana pe termen limitat, pe locul procurorului în procuratura
sect.Ciocana, Tatiana Ignat-Dicusar, suspendată din funcţie în legătură cu acordarea
concediului pentru îngrijirea copilului pe perioada 21.09.2009-26.07.2010 inclusiv.

La 24.02.2010 procurorul sect.Ciocana Leonid Demidov, a înaintat un raport,
prin care solicită transferarea procurorului în procuratura sect.Ciocana Tatiana
Prutean,  pe loc vacant în aceiaşi procuratură. În motivarea demersului s-a invocat
faptul că procurorul T.Prutean a fost numită în funcţie pe termen limitat pînă la
26.07.2010, dar în prezent, în procuratura sect.Ciocana există loc vacant de procuror
în procuratură. Secţia personal a informat că, potrivit schemei de încadrare, în
procuratura la care se solicită transferul este un loc vacant de procuror în procuratură.

Potrivit art.64 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, transferul
procurorului pe un termen nelimitat se face numai în condiţiile prevăzute de prezenta
lege şi de legislaţia muncii.

  Procurorul Tatiana Prunean şi-a exprimat acordul în scris privind transferarea
sa pe loc vacant. Totodată, potrivit art.74 alin.(4) Codul muncii, în caz de permutare a
salariatului în cadrul aceleiaşi unităţi la un alt loc de muncă care necesită aceiaşi
calificare, nu este necesar consimţământul salariatului, iar angajatorul emite un ordin
(dispoziţie, decizie, hotărîre) care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în
termen de 3 zile lucrătoare.

  În contextul celor expuse, ţinând cont de existenţa postului vacant în
procuratura sect.Ciocana mun.Chişinău, Consiliul Superior al Procurorilor consideră
că cererea de transfer urmează a fi admisă şi, conform prevederilor art. 64 alin.(1),
alin.(7), art.82 alin.(1) lit.c), art. 84 lit. f), art.95 din Legea cu privire la Procuratură,
art. 74 Codul muncii, -

H O T Ă R Ă Ş T E:

 A propune Procurorului General soluţionarea chestiunii cu privire la transferul
dnei Tatiana Prutean, procuror în procuratura sect.Ciocana, mun.Chişinău (numită pe
un termin limitat pe locul procurorului Tatiana Ignat-Dicusar, suspendată din funcţie
în legătură cu acordarea concediului pentru îngrijirea copilului), în funcţia de procuror
în aceiaşi procuratură pe loc vacant.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor          Iurie Garaba


