
H O T Ă R Â R E A nr. 12-219/16 
cu privire la cererea procurorului Octavian Bodareu  

despre suspendarea din funcție 
 

 11 august 2016                                                                                      mun. Chişinău 
 

Examinând cererea procurorului Octavian Bodareu privind suspendarea din 
funcție, audiind informaţia dlui Mircea Roșioru, Consiliul Superior al Procurorilor -  

 
C O N S T A T Ă: 

 
La 21.07.2016 procurorul Octavian Bodareu, a depus cerere prin care solicită 

detașarea din funcție în temeiul art.77 lit.e1) Codul muncii, coroborat cu art.54 
alin.(4)  din Legea cu privire la Procuratură, pe perioada 11.08.2016 - 30.11.2016, în 
legătură cu ocuparea unei funcții în cadrul Misiunii Uniunii Europene de Asistență 
la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM).  

La data de 28.07.2016 Secretariatul Consiliului a înregistrat demersul șefului 
Misiunii, în care se solicită detașarea procurorului Octavian Bodareu în legătură cu 
selectarea acestuia pentru ocuparea poziției de asistent juridic în cadrul misiunii.  

Potrivit art.77 lit.e1) din Codul muncii, contractul individual de muncă se 
suspendă, prin acordul părţilor, exprimat în formă scrisă, în caz de detașare, iar în 
conformitate cu prevederile art.54 alin.(4) din Legea cu privire la Procuratură, 
procurorul poate fi detaşat din funcţie, cu consimţămîntul său, pentru îndeplinirea 
unor funcţii în cadrul unor instituţii ale Uniunii Europene pe un termen de pînă la 4 
ani. Norma prenotată mai stipulează că în perioada detaşării, procurorului i se 
păstrează statutul, că cheltuielile procurorului legate de detaşarea în condiţiile 
prezentului alineat se compensează și că dacă funcţia în care procurorul este detaşat 
presupune remunerare şi compensarea unor cheltuieli legate de detaşare, salariul 
funcţiei de bază şi compensaţiile pentru aceste cheltuieli nu se achită. 

Consiliul constată că Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în 
Moldova şi Ucraina (EUBAM) promovează controlul la frontieră, practicile vamale 
și normele comerciale care corespund standardelor UE și răspund necesităţilor 
ambelor ţări partenere. Misiunea este un organ consultativ, tehnic, iar prin mandatul 
său, oferă asistență, inclusiv în prevenirea contrabandei cu mărfuri și traficul de 
persoane.  

Având în vedere cele expuse, Consiliul apreciază că cererea procurorului 
Octavian Bodareu are suport legal și poate fi admisă. 

Pornind de la cele relatate şi în conformitate cu prevederile art.54 alin.(4),  
coroborat cu art.55 alin.(2), art.70 alin.(1) lit.g), art.77 alin.(6) și (7), art.79 alin.(1) 
din Legea cu privire la Procuratură și art.77 lit.e1) din Codul muncii,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
A admite cererea dlui Octavian Bodareu.  
A propune Procurorului General interimar să dispună detașarea din funcție a 

procurorului în Procuratura de circumscripție Bălţi Octavian Bodareu, pe perioada 



15 august 2016 – 30 noiembrie 2016, pentru îndeplinirea unei funcții în cadrul 
Misiunii EUBAM.  

Prezenta hotărîre cu drept de contestare în condițiile art.79 alin.(1) din Legea 
cu privire la Procuratură. 

 
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor: 

№ Numele și prenumele  Semnătura 

1 CEBOTARI Vladimir absent 

2 FORTUNA Ghenadie semnat 

3 HADÎRCĂ Igor semnat 

4 MARIȚ Alexandru absent 

5 MAȘNIC Eduard semnat 

6 MICU Victor semnat 

7 MOROZ Remus absent 

8 POPOV Ruslan semnat 

9 STOINOV Vasili semnat 

10 TUREAC Viorel semnat 

 

Preşedintele Consiliului  
Superior al Procurorilor               semnat                                  Mircea ROȘIORU 
 

 


