
H O T Ă R Î R E A  nr.12-52/13   
cu privire la contestarea hotărârii Colegiului disciplinar din  

 23.11.2012 în privinţa procurorului Valentina Ciobanu 
 

26 februarie 2013                                                  mun.Chişinău      
                                                                                            

Examinând contestaţia împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 23.11.2012 în privinţa 
procurorului Valentina Ciobanu şi audiind informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al 
Procurorilor - 

C O N S T A T Ă: 
 

 Prin dispoziţia procurorului,  şef al  secţiei  securitate internă,  Victor Ababii,  a fost  intentată 
procedura disciplinară în privinţa procurorului în procuratura sect. Botanica mun. Chişinău, 
Valentina Ciobanu,  pentru comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art.61 din Legea cu privire 
la Procuratură. 

Colegiului disciplinar a constatat că în perioada 12.12.2011 pînă la 15.04.2012 dna 
Valentina Ciobanu s-a aflat în concediul de maternitate. După expirarea  acestui concediu, dînsa 
urma să solicite acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului de la 16.04.2012. 
Cererea dnei Ciobanu cu privire la acordarea concediului pentru îngrijirea copilului a fost 
înregistrată la consiliu abia la 12.06.2012, peste două luni după expirarea concediului de 
maternitate. 

Potrivit hotărârii din 23.11.2012, Colegiul disciplinar a considerat că procurorul Valentina 
Ciobanu a încălcat prevederile art.61 lit.(a) și lit.h) din Legea cu privire la Procuratură şi i-a aplicat  
sancţiunea disciplinară - mustrarea. 

La 23.01.2013 dna Valentina Ciobanu a contestat hotărârea Colegiului disciplinar conform 
art.127 din Legea cu privire la Procuratură, solicitînd anularea hotărârii în cauză, cu încetarea 
procedurii disciplinare în legătură cu lipsa temeiului pentru tragere la răspundere disciplinară. 

Analizînd argumentele evocate în contestație, precum și hotărârea colegiului, consiliul reține 
că contestația este motivată și urmează să fie admisă. 

 Astfel, potrivit art.124 alin.(2) Codul muncii, în baza unei cereri scrise, femeilor salariate, 
după expirarea concediului de maternitate, li se acordă un concediu parţial plătit pentru îngrijirea 
copilului pînă la vîrsta de 3 ani. Din materialele procedurii disciplinare rezultă că cererea cu privire 
la acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului a fost depusă în cancelaria 
procuraturii sect.Botanica mun.Chișinău, locul  de muncă al dnei Valentina Ciobanu. Cererea dnei 
Ciobanu urma să fie transmisă Consiliului Superior al Procurorilor  pentru examinare conform 
competenței. 

 Deoarece raportul cu privire la acordarea concediului conform art.124 Codul muncii nu a fost 
transmis conform competenței, dna Valentina Ciobanu repetat  a depus o altă cerere înregistrată la 
consiliu pe data de 12.06.2012.  

 În circumstanțele menționate, consiliul reține că netransmiterea cererii pentru examinare 
conform competenței de către conducerea procuraturii sect.Botanica mun.Chișinău nu poate fi 
imputată dnei Valentina Ciobanu. 
 În conformitate cu prevederile art.82 alin.(2) lit. c), art.84 lit. f), art.125 alin.(2) lit.a) din 
Legea cu privire la Procuratură, pct.4.5.3 lit.c) din Regulamentul Consiliului Superior al 
Procurorilor 

H O T Ă R Ă Ş T E:   
 

 A admite contestația dnei Valentina Ciobanu împotriva hotărârii Colegiului disciplinar din 
23.11.2012. 
 Hotărârea Colegiului disciplinar din 23.11.2012, în privința procurorului Valentina Ciobanu 
se casează, cu încetarea procedurii disciplinare din motivul lipsei temeiului de tragere la răspundere 
disciplinară. 
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură. 
   
Preşedintele Consiliului  
Superior  al Procurorilor                                                                               Iurie Garaba 


