
H O T Ă R Î R EA  nr. 2-3d-329/10
cu privire la validarea hotărârilor Colegiului disciplinar din

20.07.2010 în privinţa procurorilor  Victor Olărescu și Mariana Leahu

21 septembrie 2010                                                                                     mun.Chişinău

Examinând hotărîrile Colegiului disciplinar din 20.07.2010 adoptate în privința
procurorilor în procuratura sect.Rîșcani mun.Chișinău, Victor Olărescu și Mariana
Leahu  audiind informaţia dlui Andrei Negru, Consiliul Superior al Procurorilor,

C O N S T A T Ă:

La 07.06.2010 a fost pornită procedura disciplinară în privința procurorilor în
procuratura sect.Rîșcani mun.Chișinău Victor Olărescu și Mariana Leahu pentru
comiterea unor abateri disciplinare prevăzute de art.61 din Legea cu privire la
Procuratură. Temei pentru inițierea controlului de serviciu a servit petiția cet.Natalia
Șchiopu,  în care se invocă exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu de
către procurorii Leahu și Olărescu.

În cadrul controlului s-a stabilit, că la 18.11.2009 și 25.11.2009 în procuratura
sect.Rîșcani mun.Chișinău  au fost înregistrate două petiții ale cet.Natalia Șchiopu
privind faptele de amenințare prin telefon din partea unor persoane necunoscute în
legătură cu urmărirea penală care se află pe rol la Judecătoria Buiucani mun.Chișinău,
unde petiționara are calitate de parte vătămată.

Procurorii Mariana Leahu și Victor Olărescu au cercetat separat plîngerile
cet.Șchiopu conform art.274 Cod de procedură penală și la 15.12.2009; 14.01.2010
au dispus hotărîri privind neînceperea urmăririi penale pe motivul lipsei
elementelor infracțiunii.

Fiind verificată legalitatea hotărîrilor adoptate, prin ordonanţa Prim-
adjunctului Procurorului General, A. Pântea din 11.06.2010, ordonanţele emise de
către procurorii M. Leahu şi V. Olărescu au fost recunoscute ilegale, fiind anulate,
deoarece nu au existat în fapt cauzele care au determinat luarea acestor hotărîri.
Concomitent, prin aceeaşi ordonanţă s-a dispus începerea urmăririi penale în baza art.
303 alin. l Cod penal pe faptul ameninţărilor cet. N. Şchiopu cu scopul amestecului
la înfăptuirea justiţiei.

Din conţinutul ordonanţei emisă de Prim-adjunctul Procurorului General, A.
Pântea, reiese că procurorii M. Leahu şi V. Olărescu, la adoptarea hotărîrilor au
admis şi o eroare de drept, exprimată prin aprecierea juridică incorectă a
circumstanţelor, fapt care exclude caracterul legal al hotărîrilor de neîncepere a
urmăririi penale.

Conform avizului Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică,
atitudinea procurorilor M. Leahu şi V. Olărescu la soluţionarea materialelor sus-
menţionate a fost apreciată drept iresponsabilă, care nu corespunde cerinţelor legislaţiei



şi cadrului normativ departamental, poartă un caracter formal, generînd consecinţe
ireparabile şi punînd în pericol cercetarea unei infracţiuni grave.

Potrivit hotărîrii Colegiul disciplinar din 20.07.2010 procurorul V. Olărescu a
admis îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu, încălcare care conform
art. 61 lit.a) din Legea cu privire la Procuratură constituie abatere disciplinară, dar
ținînd cont de faptul că acestuia i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară
avertismentul (într-o altă cauză disciplinară), Colegiul a decis încheierea
procedurii disciplinare, limitîndu-se doar la examinarea materialelor în ședința
Colegiului.

Totodată, în privința procurorului Mariana Leahu Colegiul a dispus, în
temeiul art.125 alin.(2) lit.a) din Legea cu privire la Procuratură, încheierea
procedurii disciplinare în legătură cu lipsa temeiului de tragere la răspundere
disciplinară.

Hotărîrile Colegiului disciplinar din 20.07.2010 în privința procurorilor Mariana
Leahu și Victor Olărescu nu  au fost contestate, motiv pentru care, Consiliul Superior
al Procurorilor consideră că acestea  urmează să fie validate.

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:

Hotărârile Colegiului disciplinar din 20.07.2010 în privinţa procurorilor în
procuratura sect.Rîșcani mun.Chișinău, Victor Olărescu și Mariana Leahu, se
validează.

Hotărârea cu drept de atac conform art.96 din Legea cu privire la Procuratură.

Preşedintele Consiliului
Superior al procurorilor                          Iurie Garaba


