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În temeiul art. 73 al Constituţiei Republicii Moldova i în conformitate cu
prevederile art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se înain
tează cu titlu de iniţiativă
legislativă, proiectul de hotărîre privind suspendarea activităţii
în funcţia de membru
al Curţii de Conturi.
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proiect
HOTĂRÎRE
privind suspendarea activităţii în funcţia de
membru aI Curţii de Conturi

În

temeiul art. 20 alin. (3) lit. c) i alin. (5) din Legea privind organizarea i
funcţionarea Curţii de Conturi nr. 260/20 1 7,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art.1.

Se suspendă activitatea doamnei Tatiana CUNEŢCHI în funcţia de
membru al Curţii de Conturi, pe perioada electorală a alegerilor parlamentare din 24
—

februarie 20 1 9, în legătură cu înregistrarea sa în calitate de candidat pentru ocuparea
unei funcţii elective, conform cererii depuse.

Art.2.

—

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
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Dlui Andrian CANDU
Preşedintele Parlamentului RM

Stimate Domnule Preşedinte,

În temeiul art.3 alin.(4), art.20 alin.(3) lit.c), alin.(5) i art. 21 alin.(2) lit.e) din
Legea privind organizarea i funcţionarea Curţii de Conturi a Republicii Moldova
nr.260 din 07. 12.2017, solicităm suspendarea activităţii dnei Cuneţchi Tatiana,
membrul Curţii de Conturi, pe perioada electorală, în legătură cu înregistrarea
dunneaei în calitate de candidat pentru ocuparea unei funcţii elective, începând cu
26.12.2018.

Cu respect,

Veaceslav UNTILA

Preşedintele Curţii de Conturi

SECRER1ATUL PARLAMENTUŁUI
REPUBLICII MOLDOVA
D.D.P.Nr._____
Qra

_____

_

CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA
ORDIN
mun. Chiinău

26'.12.2018

Cu privire la suspendarea
raporturilor de serviciu

În temeiul art.3

alin.(4), art.13, art.20 alin.(3), lit. c) i art.21 alin.(2), lit. e) din
Legea privind organizarea i funcţionarea Curţii de Conturi a Republicii Moldova
nr.26O din O'7.12.201'7,
ORDON:
1. Se suspendă raporturile de serviciu cu dna Cuneţchi Tatiana, inembru al
Curţii de Conturi, în legătură cu înregistrarea, în condiţiile legii, în calitate de
candidat pentru ocuparea unei funcţii elective, de la 26 decembrie 20 1 8
Temei: cererea dnei Cunetchi Tatiana din 26.12.2018.

2. Direcţia resurse umane i secretariat va efectua controlul asupra executării
prezentului ordin.

Veaceslav UNTILA,
Preedinte

Dlui Veaceslav UNTILA
Preedinte1e Curţii de Conturi

G.
CERERE

Eu, Tatiana CUNEŢCHI membru al Curii de Conturi, în baza Legii nr.260 din
O'7.12.2017, art. 3, alin. (4); art. 20, alin. (3), lit. c) i art.21. alin.(2), lit. e) rog să fiu
suspendată din funcţie începând cu data de 26 decembrie 2018 pe durata campaniei
electorale.
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UNEŢI
Membru
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