
H O T Ă R Â R E A  nr. 2-3d-112/10
cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar

din 19 februarie 2010 în privinţa procurorului interimar al r-lui Rezina
Oleg Veretino

13 aprilie 2010                                                                                      mun. Chişinău

Examinând chestiunea cu privire la validarea hotărârii Colegiului disciplinar
din 19.02.2010 în privinţa procurorului interimar al raionului Rezina Oleg
Veretino, audiind informaţia domnului Mihail Vinogradov, Consiliul Superior al
Procurorilor, -

C O N S T A T Ă:

În adresa Procuraturii Generale a parvenit, pe suport electronic, informaţia
privind interceptarea unor convorbiri telefonice dintre procurorul interimar al r-lui
Rezina Oleg Veretino şi inspectorul poliţiei criminale a CPR Rezina, Petru
Ursachi, care conţine un dialog emotiv cu utilizarea cuvintelor necenzurate din
partea ambilor conversanţi.
 În cadrul controlului efectuat de către secţia securitate internă s-a constatat că,
în luna august 2009 inspectorul CPR Rezina, Petru Ursachi a ignorat cerinţele
legale ale procurorului interimar al r-lui Rezina Oleg Veretino, privind anunţarea
în căutare a  învinuitului A.Sicorschi şi a restituit materialele procuraturii fără a
porni dosar de căutare conform indicaţiilor. Ulterior, procurorul Oleg Veretino l-a
contactat telefonic pe inspectorul Petru Ursachi şi, fiind indignat de atitudinea
ultimului faţă de obligaţiile de serviciu, a admis în discuţie utilizarea cuvintelor
necenzurate, prin ce a încălcat dispoziţiile pct.5 lit.e), lit.f) din Codul de etică al
procurorului.

La 19.02.2010 Colegiul disciplinar, examinând procedura disciplinară în
privinţa procurorului Oleg Veretino, a decis încetarea procedurii din motivul lipsei
temeiului de tragere la răspundere disciplinară conform art.125 alin.(1) lit.b),
alin.(2) lit.a) din Legea cu privire la Procuratură.

Hotărârea Colegiului disciplinar din 19.02.2010 în privinţa procurorului Oleg
Veretino nu a fost contestată în conformitate cu prevederile art.127 din Legea cu
privire la Procuratură.

Studiind actele conţinute în procedura disciplinară, examinând argumentele de
fapt şi de drept invocate de Colegiul disciplinar la adoptarea hotărârii menţionate,
precum şi rezultatul controlului suplimentar privind activitatea procuraturii r-lui
Rezina, inclusiv eficienţa conlucrării cu organele de ocrotire a normelor de drept,
Consiliul Superior al Procurorilor consideră că hotărârea Colegiului disciplinar
privind încetarea procedurii disciplinare în privinţa procurorului Oleg Veretino
urmează să fie validată.

În temeiul celor expuse, Consiliul Superior al Procurorilor, în conformitate cu
prevederile art.82 alin.(2) lit.d), art.84 lit.f) şi art.95 din Legea cu privire la
Procuratură,



                                                    H O T Ă R Ă Ş T E:

Hotărârea Colegiului disciplinar din 19.02.2010 în privinţa procurorului-
interimar al r-lui Rezina, Oleg Veretino, se validează.
       Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.

Preşedintele Consiliului
Superior al Procurorilor          Iurie Garaba


