
HOTĂRÂREA nr. 12-170/13 
cu privire la suspendarea din funcţie a procurorului Ludmila Brajnicova,  

în legătură cu acordarea concediului  suplimentar neplătit 
 pentru îngrijirea copilului   

    
23 iulie  2013                                                                                                  mun. Chişinău 
  

Examinând cererea procurorului Ludmila Brajnicova, privind acordarea 
concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului cu suspendarea din funcţie în 
temeiul art.126 alin.(1) Codul muncii şi audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul 
Superior al Procurorilor , -   

                                           
C O N S T A T Ă: 

 
Prin ordinul Procurorului General nr.1196-p din 03.12.2010 dnei Ludmila 

Brajnicova, procuror în secţia minori şi drepturile omului, i-a fost acordat concediul 
pentru îngrijirea copilului, în temeiul art.124 din Codul muncii, cu suspendarea din 
funcţie, de la 19.11.2010 pănă la 30.08.2013 inclusiv.  

La data de 22.07.2013 dna Ludmila Brajnicova a depus cerere de acordare a 
concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, conform art.126 alin.(1) 
Codul muncii, până la împlinirea de către copil a vârstei de  4 ani, cu suspendarea din 
funcție.  

Conform alin.(1) art.126 din Codul muncii în afară de concediul de maternitate şi 
concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, femeii, precum 
şi persoanelor menţionate la art.124 alin.(4), li se acordă, în baza unei cereri scrise, un 
concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, cu 
menţinerea locului de muncă (a funcţiei). 

Potrivit art.65 alin.(1) lit.d) din Legea cu privire la Procuratură, procurorul poate fi 
suspendat din funcţie dacă i se acordă concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta 
de 6 ani. 

În acest context, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că cererea dnei 
Brajnicova are suport legal şi urmează a fi admisă.  

Conform art.65 alin.(1) lit.d), 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 suspendarea din funcţie a procurorului în secţia 

minori şi drepturile omului din cadrul Procuraturii Generale, Ludmila Brajnicova  până la 
30.08.2014. 

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


