H O T Ă R Â R E A nr. 1-108/2021
cu privire la examinarea cererii Tatianei Prutean de suspendare
din funcția de procuror
30 septembrie 2021

municipiul Chişinău

Examinând cererea procurorului Tatiana Prutean referitoare la suspendarea din
funcție, audiind informația prezentată de către domnul Constantin Șușu, Consiliul
Superior al Procurorilor –
C O N S T A T Ă:
Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, cererea
depusă de către doamna Tatiana Prutean, procuror în Procuratura municipiului Chișinău,
prin care s-a solicitat suspendarea din funcția de procuror deținută, în legătură cu însoțirea
soțului pe parcursul aflării în misiune diplomatică până la finisarea mandatului acestuia,
începând cu data de 13.10.2021.
În susținerea cererii de suspendare, procurorul vizat a menționat că suspendarea sa
din funcția de procuror este solicitată în contextul însoțirii soțului în misiune diplomatică,
consemnându-se că acesta a fost detașat prin ordinul ministrului afacerilor externe și
integrării europene nr.356-p-356 din 01.11.2019, în funcția de consul în cadrul
Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt, pentru o perioadă de 3 ani,
începând cu data de 01.12.2019.
Totodată, pentru fundamentarea cererii în speță din perspectivă normativă,
procurorul Tatiana Prutean a invocat prevederile referitoare la suspendarea contractului
de muncă din legislația muncii și cea cu privire la serviciul diplomatic.
Analizând cererea procurorului Tatiana Prutean, Consiliul Superior al Procurorilor
reține raționamentele de drept și de fapt, care se circumscriu procedurii de referință.
Astfel, evaluând aspectele legislative aferente speței soluționate, se reține că,
procedura de suspendare a procurorului din funcție este reglementată prin dispozițiile
art.55 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, precum și prin cele subsecvente legii,
care se conțin în capitolul 12 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor.
În acest context, art.55 alin.(2) din Legea nr.3/2016 statuează că, procurorul este
suspendat din funcție prin ordin al Procurorului General, fără implicarea Consiliului
Superior al Procurorilor, atunci când i se acordă concediu de maternitate și concediu
pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 6 ani. În celelalte cazuri prevăzute de lege,
procurorul este suspendat din funcție prin ordin al Procurorului General, la propunerea
Consiliului Superior al Procurorilor.
Potrivit prevederilor pct.12.10 și pct.12.16-12.17 din Regulamentul menționat
supra, suspendarea procurorului din funcție presupune suspendarea prestării muncii de
către procuror şi a plăţii drepturilor salarialе (salariu, sporuri, alte plăţi) de către angajator.
Pe toată durata suspendării din funcție a procurorului, drepturile şi obligaţiile părţilor, în
afară de cele prevăzute la prima propoziție, continuă să existe.
Este competența Consiliului de a propune Procurorului General suspendarea din
funcție a procurorilor în celelalte cazuri prevăzute de lege, cu excepția cazurilor când
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procurorul solicită acordarea concediului de maternitate şi concediului pentru îngrijirea
copilului până la vârsta de 6 ani. În aceste 2 din urmă situații, suspendarea procurorului
din funcție este competență exclusivă a Procurorului General.
Procurorul care solicită suspendarea din funcție în cazurile prevăzute la pct.12.16,
va înainta Consiliului cererea de suspendare cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data
de la care urmează să intervină suspendarea.
În egală măsură, în accepțiunea art.30 alin.(2) din Legea nr.761/2001 cu privire la
serviciul diplomatic, soţiei (soţului) membrului personalului misiunilor diplomatice sau
al oficiilor consulare care îl însoţeşte pe parcursul aflării acestuia în misiune i se menţine
locul de muncă la instituţia, organizaţia sau întreprinderea în care este angajată (angajat),
indiferent de tipul de proprietate, de forma juridică de organizare şi de subordonare a
acesteia. La cererea salariatului, angajatorul va suspenda în mod obligatoriu raportul de
serviciu/ de muncă.
Pentru o analiză deplină, Consiliul Superior al Procurorilor menționează
informațiile referitoare la traseul profesional al procurorului Tatiana Prutean, care deține
funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău din data de 09.04.2009, în
prezent fiind suspendată din funcție în legătură cu acordarea concediului pentru îngrijirea
copilului, până la data de 12.10.2021.
Din perspectiva datelor prezentate și ținând cont de contextul legal precitat,
Consiliul Superior al Procurorilor consemnează că soluționarea cererii procurorului
Tatiana Prutean referitoare la suspendare din funcția de procuror deținută, în legătură cu
însoțirea soțului pe parcursul aflării în misiune diplomatică până la finisarea mandatului
acestuia, se aliniază, de drept, prevederilor normative ce reglementează suspendarea din
funcția de procuror prin ordin al Procurorului General, la propunerea Consiliului Superior
al Procurorilor.
Astfel, raportând prevederile coroborate ale cadrului normativ relevant la
circumstanțele individuale ce rezultă din prezenta cerere de suspendare, Consiliul
Superior al Procurorilor reține, că în prezentul caz nu au fost stabilite condiții sau
circumstanțe care să împiedice admiterea cererii, ceea ce, în analiză cumulativă, face
posibilă înaintarea propunerii Procurorului General de suspendare a doamnei Tatiana
Prutean din funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, pe durata aflării
soțului în misiune diplomatică până la finisarea mandatului acestuia.
Prin urmare, în temeiul argumentelor invocate și în baza prevederilor art.55 alin.(2)(3) și alin.(5)-(6) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, art.30 alin.(2) din Legea
nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic, precum și în conformitate cu pct.pct.
pct.12.10, 12.16 și 12.17 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat
prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, Consiliul Superior al Procurorilor –
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A admite cererea procurorului Tatiana Prutean de suspendare din funcție în
legătură cu însoțirea soțului în misiune diplomatică.
2. A propune Procurorului General suspendarea doamnei Tatiana Prutean din
funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, pe durata aflării soțului în
misiune diplomatică până la finisarea mandatului acestuia.
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3. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General pentru evidența procedurilor
administrative de referință.
4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al
Procurorilor, www.csp.md, directoriul Hotărâri.
5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată în temeiul
art.191 din Codul administrativ la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la
comunicarea sau notificarea acesteia.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
№

Prenume și Nume

Semnătura

1.

Dorel MUSTEAȚĂ

semnat

2.

Sergiu LITVINENCO

semnat

3.

Natalia MOLOȘAG

semnat

4.

Inga FURTUNĂ

semnat

5.

Andrei ROȘCA

semnat

6.

Constantin ȘUȘU

semnat

7.

Lilia MĂRGINEANU

semnat

8.

Ion GUCEAC

semnat

9.

Lilia POTÎNG

semnat

10.

Svetlana BALMUȘ

semnat

Președinte al Consiliului
Superior al Procurorilor

semnat

Angela MOTUZOC
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