
H O T Ă R Â R E A  nr. 12-81/13 
cu privire la cererea procurorului Igor Calancea 

despre reîncadrarea în  funcţie, cu eliberarea ulterioară  
din proprie iniţiativă   

 
16 aprilie  2013                                                                                    mun. Chişinău 
 

Examinând cererea procurorului Igor Calancea privind încetarea suspendării, 
reîncadrarea în funcţia de procuror în procuratura raionului Căuşeni, cu eliberarea 
ulterioară în temeiul art. 66 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Procuratură, 
audiind  informaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor -     

 
C O N S T A T Ă: 

Prin ordinul Procurorului General nr. 820-p din 02.09.2010  procurorului 
Igor Calancea i-a fost acordat concediu pentru îngrijirea copilului în temeiul 
art.124 din Codul muncii, până la data de 08.07.2013  inclusiv.         

Pe data de 26.03.2013 dl Calancea a depus cerere cu privire la încetarea 
suspendării, revenirea în funcţia deţinută anterior pînă la expirarea concediului 
pentru îngrijirea copilului. Totodată, d-lui  a solicitat şi eliberarea din funcţie în 
baza art.66 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Procuratură. 

Procurorul  Calancea a solicitat examinarea cererii în absenţa sa.  
Ținînd cont de faptul că eliberarea din funcție se solicită din inițiativa 

angajatului,  consiliul poate examina cererea în absența acestuia.     
Consiliul reţine că potrivit alin.(3) art.124 din Codul muncii concediul 

parţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit integral sau parţial în orice 
timp, pînă cînd copilul va împlini vîrsta de  de 3 ani, iar potrivit art.66 alin.(1) lit.b) 
din Legea cu privire la Procuratură și art.85 alin.(1) Codul muncii, salariatul are 
dreptul la demisie –  desfacere a contractului individual de muncă, cu excepţia 
prevederii alin.(41), din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin 
cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte.   

În contextul expus, Consiliul Superior al Procurorilor consideră că cererea 
procurorului Calancea poate fi admisă şi, conform prevederilor art.65 alin.(5), 
art.66 alin.(1) lit.b) 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 încetarea suspendării și reîncadrarea dlui 
Igor Calancea în funcţia de procuror în procuratura raionului Căuşeni, cu eliberarea 
lui  din funcţia deținută, în legătură cu depunerea cererii de eliberare din proprie 
iniţiativă. 
 Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la 
Procuratură. 
 
Preşedintele Consiliului                    
Superior al Procurorilor                          Iurie Garaba  
 


