H O T Ă R Â R E A nr. 12-163/18
cu privire la demersul Institutului Național al Justiției despre detașarea din
funcție a procurorului Ștefan Șaptefraț
29 noiembrie 2018

municipiul Chişinău

Examinând demersul directorului Institutului Național al Justiției despre
detașarea din funcție a procurorului Ștefan Șaptefraț, audiind informaţia prezentată de
dl Adrian Bordianu, Consiliul Superior al Procurorilor C O N S T A T Ă:
Directorul Institutului Național al Justiției, dna Diana Scobioală, a adresat
Consiliului Superior al Procurorilor un demers privind posibilitatea detașării domnului
Ștefan Șaptefraț, procuror în Procuratura raionului Ialoveni, în funcția de consultant al
Secției didactico-metodică și formare formatori din cadrul Direcției instruire și
cercetare a Institutului Național al Justiției.
Astfel, pentru soluționarea demersului, Consiliul ia în considerație cadrul
normativ relevant cazului.
Potrivit art.11 alin. (8) din Legea nr.152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul
Național al Justiției, pentru activitate în cadrul Institutului pot fi detașați judecători și
procurori.
Totodată, în conformitate cu prevederile art.54 alin.(4) din Legea nr.3 din
25.02.2016 cu privire la Procuratură, procurorul poate fi detaşat din funcţie, cu
consimţământul său, pentru îndeplinirea unor funcţii în cadrul Institutului Naţional al
Justiţiei, pe un termen de până la 4 ani. În perioada detaşării, procurorului i se păstrează
statutul. Cheltuielile procurorului legate de detaşare în condiţiile prezentului alineat se
compensează. Dacă funcţia în care procurorul este detaşat presupune remunerarea şi
compensarea unor cheltuieli legate de detaşare, salariul funcţiei de bază şi compensaţiile
pentru aceste cheltuieli nu se achită.
În același timp, potrivit alin.(5) al art.54, dacă salariul prevăzut pentru funcția în
care procurorul se deleagă ori se detașează este inferior celui de care acesta beneficiază
în funcția anterioară, se va păstra salariul funcției de bază.
Potrivit legislației muncii (art.71 și 72 din Codul muncii), detașarea salariatului
poate fi definită ca o schimbare temporară a locului de muncă, în cazul examinat - şi a
specificului muncii, cu acordul scris al salariatului, şi încadrarea acestuia la o altă
unitate în scopul executării unor lucrări în interesul acesteia.
Conform alin.(8) al art.54 din Legea cu privire la Procuratură, decizia privind
detaşarea procurorului se ia de către Procurorul General, cu acordul scris al Consiliului
Superior al Procurorilor.
Fiind prezent la ședința Consiliului Superior al Procurorilor, Ștefan Șaptefraț șia exprimat acordul de a fi detașat la Institutul Național al Justiției pe un termen de 4
ani.
În contextul reglementărilor sus-expuse, luând în considerație consimțământul
procurorului Ștefan Șaptefraț, precum și acordul procurorului-șef al procuraturii
raionului Ialoveni, dl Valeriu Chitoraga, Consiliul apreciază că demersul directorului

Institutului Național al Justiției despre detașarea din funcție a procurorului Șaptefraț are
suport legal și poate fi admis.
În conformitate cu prevederile art.54 alin.(4)-(8), art.70 alin.(1) lit.g), art.77
alin.(6) și (7), art.79 alin.(1) din Legea cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al
Procurorilor H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A admite demersul directorului Institutului Național al Justiției privind detașarea
din funcție a procurorului Ștefan Șaptefraț.
2. A propune Procurorului General să dispună detașarea din funcție a procurorului
în Procuratura raionului Ialoveni, Ștefan Șaptefraț, pentru o perioadă de 4 ani, pentru
îndeplinirea funcției de consultant al Secției didactico-metodică și formare formatori
din cadrul Direcției instruire și cercetare a Institutului Național al Justiției.
3. A transmite hotărârea Procurorului General pentru emiterea ordinului de detașare
din funcție a procurorului Ștefan Șaptefraț.
4. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a procuraturii, www.procuratura.md,
link-ul Consiliul Superior al Procurorilor, directoriul Hotărâri.
5. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea
Supremă de Justiţie, în temeiul art.79 din Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la
Procuratură.
Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:
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