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Kandy Reisenauer

Punct de vedere

Luni, 15 aprilie a.c., ofi-
\erii Direc\iei Generale Anti-
corup\ie (D.G.A.) - Serviciul
Jude\ean Anticorup\ie (S.J.A.)
Vâlcea, sub coordonarea pro-
curorului de caz din cadrul
Parchetului de pe lâng` Tribu-
nalul Vâlcea au prins-o în fla-
grant pe M.E., infirmier la
Spitalul Jude\ean de Urgen\e -
Vâlcea, în timp ce primea de la
D.L. suma de 1700 lei pentru
a-i facilita angajarea ca asis-
tent medical la aceast` unitate.

În fapt, la data de
08.04.2013, C.L., din Râm-
nicu Vâlcea a formulat denun\

la Serviciul Jude\ean Antico-
rup\ie Vâlcea, prin care sesiza
faptul c` în cursul aceleia]i
zilei a fost contactat` de o an-
gajat` a Spitalului Jude\ean de
Urgen\e Vâlcea care i-a propus
s`-i faciliteze angajarea ca a-
sistent medical la Sec\ia Ra-
diologie din cadrul acestui spi-
tal, aceasta fiind absolvent` a
Cursurilor Postliceale în do-
meniu sanitar - promo\ia 2012.
În acest sens, i-a solicitat în
schimb suma de 1.000 euro,
sub pretextul c` banii sunt
pentru persoanele la care ur-
meaz` s` intervin`.

Denun\ul a fost înaintat
spre competent` solu\ionare
Parchetului de pe lâng` Tribu-
nalul Vâlcea, ofi\erii S.J.A.
Vâlcea fiind delega\i s` desf`-
]oare activit`\i procedurale
conform ordonan\elor de dele-
gare emise de procuror.

Astfel, la data de
15.04.2013, ofi\erii S.J.A.
Vâlcea, sub directa coordonare
a procurorului de caz au prins-
o în flagrant pe M.E., angajat`
ca infirmier la Spitalul Jude-
\ean de Urgen\e Vâlcea, în
timp ce primea de la denun\`-

toare suma de 1.700 lei, repre-
zentând avansul din cei 1.000
euro solicita\i. În urma ac\iunii
de flagrant, M.E. a fost con-
dus` pentru cercet`ri la sediul
Parchetului de pe lâng` Tribu-
nalul Vâlcea.

Ac\iunea de prindere în
flagrant a fost realizat` cu
sprijinul Departamentului de
Informa\ii ]i Protec\ie Intern`
(D.I.P.I.).

Având în vedere probatoriul
administrat în cauz`, prin re-
zolu\ia din data de 15.04.2013
procurorul a dispus începerea
urm`ririi penale fa\` de M.E.

pentru s`vâr]irea infrac\iunii
de trafic de influen\`, fapt`
prev. ]i ped. de art. 257 alin.1
C. pen. rap. la art.5 ]i 6 din Le-
gea nr.78/2000 pentru preve-
nirea, descoperirea ]i sanc\io-
narea faptelor de corup\ie, iar
dup` audierea învinuitei pro-
curorul a dispus re\inerea a-
cesteia pentru o perioad` de 24
de ore. Ast`zi, persoana a fost
prezentat` Tribunalului Vâlcea
cu propunere de arestare pre-
ventiv` pe 29 zile care a fost
respins`, fiind dispus` m`sura
obligativit`\ii de a nu p`r`si
localitatea pe 30 de zile.

Mit` la Spitalul Jude\ean

Firm` caut`:
expert contabil ]i avocat specializat in litigii economice
Persoanele trebuie sa fie vorbitoare de limb` german` sau englez`.

Rela\ii la telefon: 0756191838


