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Săptămînal juridic

Ziua profesională 
a lucrătorului din 
Procuratură

,,Primul lucru pe care mi 
l-am propus este să schimb 
imaginea Procuraturii 
Republicii Moldova”

Washingtonul doreşte 
să extindă şi să consolideze 
parteneriatul SUA 
cu Moldova 

Începe ziua cu DREPTUL!

,,Orice succes în viaţă îţi măreşte semnificativ numărul de duşmani. Reciproca nu-i deloc valabilă”.
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Preşedintele României, 
Traian Basescu, a anunţat 
miercuri, 27 ianuarie, la 
Chişinău că România nu va 
semna niciodată Tratatul de 
frontieră cu Republica Mol-
dova. 

„Am discutat celebrul 
Tratat de frontieră, cum era 
numit anterior la Chişinău. 
Aici aş vrea să fiu extrem de 
deschis: România nu va sem-
na niciodată un tratat care să 
redefinească frontiera dintre 
România şi Republica Mol-
dova”, a declarat Băsescu, în 
cadrul unui briefing. 

Totodată, autorităţile sta-
tului vecin sunt dispuse să 
semneze un acord care să vi-
zeze regimul frontierei recu-
noscute de România în 1991, 
după destrămarea URSS. 

„România a recunoscut 
frontierele de stat ale Repu-
blicii Moldova, aşa cum ele 
au fost moştenite de către 
Republica Moldova de la 
fosta Uniune Sovietică. Din 
acest punct de vedere, Româ-
nia este de acord să semneze 
un tratat sau un acord care să 
vizeze regimul frontierei aşa 
cum ea a fost moştenită de la 
Uniunea Sovietică”, a spus 
preşedintele român. 

„Este necesar un astfel de 
tratat pentru a aduce modul 
de trecere a frontierei de că-
tre cetăţenii moldoveni către 
Uniunea Europeană la stan-
darde europene, care sunt 
mult mai avantajoase pentru 
cetăţenii Republicii Moldo-
va”, a adăugat Băsescu.

Acest anunţ, dar şi alte 
declaraţii ale lui Traian Bă-
sescu au scandalizat opoziţia 
comunistă de la Chişinău. 

„România, atît în trecut, 
cît şi astăzi sub diferit pre-
text, a refuzat semnarea cu 
ţara noastră a Tratatului cu 

România nu va semna niciodată Tratatul 
de frontieră cu Republica Moldova

privire la frontiera de stat şi 
a Tratatului de Bază – două 
documente fundamentale 
în relaţia bilaterală a două 
ţări suverane. Această pozi-
ţie oficială a statului vecin 
este inexplicabilă din toate 
punctele de vedere – juridic, 
diplomatic, moral. Astăzi, 
Republica Moldova este sin-
gurul stat cu care România 
refuză categoric să semneze 
aceste documente absolut 
necesare din punctul de ve-
dere al relaţiilor bilaterale 
între state. O atare situaţie 
este în afara oricăror practici 
de cooperare interstatală a 
statelor membre ale Uniunii 
Europene”, se arată într-o 
declaraţie difuzată de Parti-
dul Comuniştilor. 

„În ultimii ani, anume în 
perioada de aflare în funcţia 
de preşedinte a României a 
domnului Traian Băsescu s-a 
prefigurat o degradare cali-
tativă a relaţiilor interstatale 

dintre Republica Moldova 
şi România. Conducerea de 
vîrf a României de nenumă-
rate ori într-o formă deschisă 
sau voalată dădea de înţeles 
că nu intenţionează să re-
cunoască dreptul poporului 
nostru la autodeterminare, 
atribuind independenţei Re-
publicii Moldova un caracter 
de fenomen temporar”, se 
mai arată în comunicat. 

România va oferi un 
ajutor de 100 milioane euro 
Moldovei

  România va oferi Mol-
dovei un sprijin financiar 
nerambursabil în valoare 
de 100 milioane de euro 
pentru proiecte de infra-
structură în educaţie şi de 
importanţă locală. Banii 
vor fi daţi în patru tranşe.  
„România a decis să acorde 
sprijin financiar nerambursa-
bil pentru Moldova în patru 
ani 2010-2013 în valoare de 
100 mln euro, bani care pot fi 

alocaţi în patru tranşe, anual 
cîte 25 mln de euro destinaţi 
proiectelor de infrastructură 
în educaţie, în proiecte de 
infrastructură de importanţă 
locală, a administraţiei loca-
le”, a declarat Traian Băses-
cu, preşedintele României. 
Tot miercuri, preşedintele 
interimar Mihai Ghimpu l-a 
decorat pe Traian Basescu 
cu Ordinul Republicii, cea 
mai înaltă distincţie în stat. 
„Pentru susţinerea acestor 
valori, pentru dezvoltarea 
statului Moldova şi pentru 
că nu este numai o decizie 
a mea, dar fapt confirmat 
prin votul cetăţenilor Mol-
dovei la alegeri că meritaţi 
acest ordin, sînteţi deco-
rat cu  Ordinul Republicii. 
La rîndul sau, Basescu i-a 
oferit lui Mihai Ghimpu 
Steaua României, grad de 
colan, cea mai mare disctinc-
ţie în România.

„Domnule preşedinte, 

vă rog să-mi permiteţi ca în 
numele meu şi al poporului 
român să vă înmînez cea 
mai mare decoraţie a statului 
român – Steaua României 
în grad de colan. Se acordă 
numai şefilor de stat. În Ro-
mânia este un singur om care 
deţine această decoraţie. Este 
dată doar la trei persoane”, a 
specificat Traian Băsescu, 
preşedintele României. 

Referindu-se la problema 
acordării cetăţeniei române 
pentru moldoveni, Traian 
Băsescu a declarat că Le-
gea cetăţeniei române, pe 
care a modificat-o în noiem-
brie 2009, este funcţională 
şi cetăţenia poate fi oferită 
după 5 luni de la solicitare. 
„Foarte mulţi ne reproşează 
că nu se respectă termenul. 
Trebuie să fiu foarte clar. 
Nu există solicitare de cetă-
ţenie care să nu fi fost acor-
dată în 5 luni după ce dosa-
rul a fost complet şi corect 
depus. Marea problemă o 
avem cu cei care au depuse 
dosarele înainte de intrarea 
în vigoare a noii legislaţii şi 
aici este un număr de dosare 
care trebuie recepţionate”, 

a menţionat Traian Băses-
cu, preşedintele României. 
Traian Băsescu a promis că în 
termen de 6 luni vor fi proce-
sate şi dosarele celor care au 
depus actele necesare înain-
te ca legea să fie modificată. 
Astfel, şeful statului român 
urmează să emită vineri, 29 
ianuarie, o ordonanţă de ur-
genţă Guvernului de la Bu-
cureşti, prin care se cere con-
stituirea unei Agenţii speciale 
pentru acordarea cetăţeniei. 
„Această Agenţie va activa 
cu sediul la Bucureşti şi va 
avea încă 5 unităţi teritori-
ale la Iaşi, Galaţi, Suceava, 
Cluj şi Timişoara. Astfel că 
dosarele vor putea fi depu-
se oriunde în aceste puncte. 
Asta pentru a uşura procedu-
ra de depunere a dosarelor”, 
a specificat Traian Băses-
cu, preşedintele României. 
  Potrivit lui Băsescu, în anul 
2009 au fost procesate peste 
20 mii de dosare pentru redo-
bîndirea cetăţeniei române, 
dintre care 14 mii de moldo-
veni deja deţin cetăţenie, res-
tul fiind în aşteptarea progra-
mării să depună jurămîntul.

S. C.

(Victor Duţă)
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Stimaţi colegi,
Cu prilejul sărbătorii profesio-

nale – Ziua lucrătorului Procuraturii 
–, Consiliul Superior al Magistratu-
rii vă adresează sincere felicitări şi 
urări de bine.

Dorim tuturor colaboratorilor 
procuraturii multă sănătate, prospe-
rare, exigenţă şi voinţă la exercitarea 
atribuţiilor privind asigurarea supre-
maţiei legii pentru consolidarea sta-
tului de drept, apărării drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor şi menţinerii bunei autorităţi al 
acestui organ de drept din stat.

Fiţi demni de profesia aleasă, fiţi adevăraţi străjeri ai 
apărării ordinii de drept şi veţi fi apreciaţi la justa valoare.

Ani viguroşi, curaj, răbdare, zile senine, succese 
mari şi realizări remarcabile în munca Dumneavoastră 
nobilă şi de mare răspundere.

Cu profund respect,

Dumitru ViSTERniCEAn,
preşedintele Consiliului  

Superior al Magistraturii

Stimaţi colegi,
Îmi face o deosebită plăcere 

să vă adresez, cu ocazia Zilei lu-
crătorului Procuraturii, cele mai 
sincere şi călduroase felicitări, în-
soţite de urări de sănătate, bucurii 
şi succese mari în activitate.

Anume începînd cu 29 ianua-
rie 1992,  procurorii depun jură-
mînt de respectare a Constituţiei şi 
legilor Republicii Moldova – stat 
suveran şi independent.

Celebrarea acestui moment 
special are o semnificaţie deosebită pentru destinele celor 
care au îmbrăţişat profesia de procuror.

Fiind un organ de apărare a ordinii de drept, care, 
conform Constituţiei, face parte din autoritatea judecăto-
rească, Procuratura pe întreg parcursul existenţei sale a 
demonstrat că este un atribut rigid al statalităţii.

Anume prin intermediul Procuraturii statul realizează 
politica de asigurare a supremaţiei legii în stat.

Făcînd retrospectiva istoriei Procuraturii, constatăm 
că, la toate etapele dezvoltării societăţii, indiferent de 
obstacolele pe care le-au întîmpinat, procurorii au stat la 
straja intereselor persoanei, statului şi societăţii, rămînînd 
devotaţi cauzei şi jurămîntului depus statului – Republica 
Moldova. 

Deoarece legislaţia în vigoare ne-a învestit practic cu 
toate drepturile de a activa efectiv, societatea este în drept 
să ceară de la noi îndeplinirea strictă a atribuţiilor. 

La ceas de sărbătoare, aduc mulţumiri tuturor lucrăto-
rilor organelor Procuraturii pentru atitudine conştiincioasă, 
pentru muncă asiduă, deseori cu jertfire de sine, în vederea 
realizării sarcinilor de mare importanţă care le revin. 

Sîntem pe deplin conştienţi că eforturile noastre nu se 
pot opri aici şi vă asigur că vom persevera în demersul 
nostru de a consolida capacitatea şi responsabilitatea in-
stituţiei şi de a creşte eficienţa actului de justiţie.

Cu căldură în suflet, aduc un omagiu deosebit vete-
ranilor Procuraturii, care şi-au dedicat viaţa profesiei de 
procuror, educînd generaţii întregi de adevăraţi profesio-
nişti. Meritele lor atît în apărarea ordinii de drept, cît şi în 
educarea şi formarea unui corp de procurori înalt profesi-
onal este inestimabil. 

În acest moment aniversar se cuvine să mulţumesc tu-
turor colegilor noştri, pe plan intern şi extern, care prin 
suportul, asistenţa şi criticile lor constructive ne-au ajutat 
în decursul celor 18 ani de la înfiinţare să ne îndeplinim 
misiunea încredinţată prin Constituţie.

În numele conducerii Procuraturii Generale şi al meu 
personal permiteţi-mi să vă felicit încă o dată cu sărbă-
toarea profesională – Ziua lucrătorului Procuraturii, şi să 
vă urez multă sănătate, forţă de muncă şi împliniri dintre 
cele mai frumoase! 

Cu profund respect,
Valeriu ZUbCo,

Procurorul General                                             

29 ianuarie

Ziua profesională a lucrătorului din Procuratură
(Mesaje de felicitare)

u

Stimaţi 
colaboratori ai Procuraturii,

Permiteţi-mi, în numele 
conducerii Ministerului Afa-
cerilor Interne şi al meu per-
sonal, să vă aduc sincere şi 
călduroase felicitări cu ocazia 
Zilei profesionale. 

Procuratura este una din 
componentele-cheie ale între-
gului sistem de drept. De ace-
ea, doresc să apreciez modul 
în care instituţia Dumneavoas-
tră s-a încadrat în procesul de 
perfecţionare a cadrului legislativ, pentru a-l racorda la 
normele de drept internaţional. Datorită activităţii prin-
cipiale şi fără de compromis a Procuraturii, în vederea 
asigurării ordinii de drept, în ţară s-au înregistrat pri-
mele succese în domeniu care au fost apreciate de către 
societate şi de Comunitatea Europeană. 

Importanţa Procuraturii, într-o societate democrati-
că, este esenţială, iar imaginea pe care o are această 
instituţie trebuie să corespundă valorilor democratice 
spre care tinde ţara noastră. 

Sunt convins că şi în continuare colaboratorii Pro-
curaturii vor da dovadă de profesionalism, perseveren-
ţă, onestitate şi disciplină, pentru a garanta supremaţia 
legii. 

Ţinând cont de faptul că, în activitatea lor, Procura-
tura şi Ministerul Afacerilor Interne au tangenţe sperăm 
foarte mult într-o colaborare fructuoasă între instituţii-
le noastre, de care să beneficieze fiecare cetăţean al R. 
Moldova. 

Îmi exprim convingerea că importanţa sarcinilor ce 
vă revin, încrederea şi aşteptările societăţii vă vor servi 
drept călăuză în activitatea cotidiană pe care o desfă-
şuraţi.

Cu profund respect,
Victor CATAn, 

ministrul Afacerilor interne

Mult stimaţi colaboratori ai 
Procuraturii Republicii Moldova, 

Consemnarea Zilei Pro-
curaturii în calendarul săr-
bătorilor profesionale certi-
fică o dată în plus respectul 
întregii societăţi vizavi de 
activitatea ce o desfăşuraţi 
pentru asigurarea suprema-
ţiei legii, triumful adevăru-
lui şi dreptăţii în Republica 
Moldova.

Calităţle ce le imprimă 
apartenenţa la una dintre 
cele mai prestigioase şi mai 
responsabile profesii sînt 

amplificate astăzi de noi idealuri şi virtuţi impuse de ri-
gorile timpului pentru care dumneavoastră, mult stimaţi 
procurori, militaţi cu atîta abnegaţie ca să readuceţi în 
conştiinţa cetăţeanului mult rîvnita încredere în justiţie, 
perpetuarea şi dezvoltarea sistemului juridic autohton.

Am ferma  convingere că, desfăşurîndu-vă onest ac-
tivitatea în aceste momente de încercare, reprezentînd 
acel model de profesionalism, verticalitate, obiectivitate, 
exigenţă, seriozitate, vom reuşi să atingem dezideratele 
spre care tinde întreaga noastră societate. Or, cu o ast-
fel de contribuţie substanţială din partea dumneavoastră, 
Republica Moldova se va ralia în cel mai scurt timp la co-
munitatea internaţională. Acum, mai pregnant ca oricînd, 
ţara noastră are nevoie de dvs, de profesioniştii pentru 
care mai presus de orice este valoarea demnităţii umane, 
echitatea,  ordinea de drept, democraţia. 

Profitînd de acest minunat prilej pe care ni-l oferă Ziua 
Procuraturii, vrem să remarcăm stima, aprecierea, admi-
raţia pentru tot ceea ce faceţi şi reprezentaţi. Vă dorim să 
aveţi parte de  multă sănătate, prosperitate, cutezanţă în 
tot ceea ce faceţi, de realizări notorii în plan profesional  
şi personal, astfel încît să trăiţi în permanenţă satisfacţia 
lucrului împlinit şi a mulţumirii de sine.  

Gheorghe AVoRniC,
doctor habilitat în drept,  profesor universitar, 

decan al Facultăţii de Drept a USM, 
preşedinte al Consiliului de administraţie al UJM

Stimaţi colegi,
Aniversarea Zilei lucră-

torului Procuraturii îmi ofe-
ră plăcuta ocazie de a adresa 
cordiale felicitări tuturor celor 
care stau la straja intereselor 
legitime ale statului şi cetă-
ţeanului. Rolul Procuraturii, 
incontestabil, este vital într-un 
stat de drept, avînd drept sarci-
nă asigurarea supremaţiei legii 
şi protecţia drepturilor şi liber-
tăţilor omului. 

Lucrătorii Procuraturii dau dovadă în permanenţă 
de perseverenţă, profesionalism, onestitate, curaj, dis-
ciplină şi spirit al dreptăţii, calităţi ce contribuie esen-
ţial  la formarea unei imagini destoinice a Procuraturii 
în societate. Totodată,  doresc sa apreciez modul în care 
Procuratura s-a încadrat în procesul de perfecţionare 
a cadrului legislativ pentru a-l racorda la normele de 
drept internaţional. 

Cu acest prilej vă dorim multa sănătate, fericire, noi 
succese în exercitarea profesiei şi realizări remarcabile 
în distinsa Dumneavoastră activitate. În mod special, vin 
cu un mesaj de felicitare către membrii familiilor Dum-
neavoastră, care prin dragostea şi înţelegerea pe care o 
manifestă contribuie la rezultatele misiunii voastre.  

Cu profund respect,

Anatolie MUnTEAnU,
avocat parlamentar, directorul Centrului 

pentru Drepturile omului din Moldova 

Stimaţi colegi,
Ziua profesională a lu-

crătorului procuraturii îmi 
oferă prilejul de a adresa 
tuturor angajaţilor Procu-
raturii sincere felicitări şi 
de a-mi exprima stima şi 
consideraţia pentru abne-
gaţia depusă în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, ac-
tivitatea desfăşurată de pro-
curori fiind indispensabilă 
asigurării drepturilor şi libertăţilor persoanei şi înfăptu-
irii actului de justiţie. 

Rolul distinct al procurorilor este o garanţie necesa-
ră pentru o justiţie echitabilă, ceea ce presupune în mod 
imperativ ca fiecare din colaboratorii procuraturii să-şi 
exercite sarcinile de serviciu într-o manieră obiectivă şi 
imparţială, avînd aportul său la perfecţionarea întregu-
lui sistem judiciar.

Dincolo de orice considerente, procurorii merită 
aprecieri pentru eforturile depuse la stabilirea adevăru-
lui judiciar, pentru devotamentul şi dăruirea cu care îşi 
îndeplinesc funcţia.

Avem încredere în competenţa, profesionalismul, 
perseverenţa, onestitatea şi curajul Dumneavoastră, pe 
care le manifestaţi în munca dificilă şi importantă pe 
care o realizaţi, în virtutea aplicării principiilor juridice 
şi valorilor etice absolut necesare unui proces judiciar.

În această zi, permiteţi-mi să vă doresc multă sănă-
tate, fericire, prosperitate şi noi succese atît în activita-
tea profesională, cît şi în viaţa personală. 

Ion MURUiAnU,
Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie
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Domnule Valeriu 
Zubco, nu a trecut prea 
mult timp de cînd aţi 
fost desemnat în func-
ţia de Procuror General 
al Republicii Moldova. 
Care sînt primele anga-
jamente pe care vi le-aţi 
asumat odată cu venirea 
în această prestigioasă şi 
responsabilă funcţie? Pe 
ce pune accentul noua 
procuratură în activita-
tea sa, care va fi poziţia 
de mai departe a ei ca 
autoritate de apărare a 
legii şi intereselor acestei 
societăţi? 
Fiind desemnat în funcţia 

de Procuror General, primul 
lucru pe care mi l-am propus 
este să schimb imaginea Pro-
curaturii Republicii Moldova, 
care, din păcate, constatăm că 
a fost compromisă. Vreau şi 
am să lupt cu tot dinadinsul 
ca cetăţenii să recapete încre-
derea în această instituţie ju-
diciară, să nu fie  privită doar 
ca un organ de reprimare, ci 
ca un garant al supremaţiei 
legii, drepturilor, libertăţilor, 
intereselor societale şi a or-
dinii de drept. Dar pentru a 
atinge acest deziderat, eu cred 
că devine imperios necesar de 
a schimba modul de gîndire al 
procurorilor, mecanismele de  
activitate, de a reforma insti-
tuţia procuraturii în general. 

Despre activitatea 
procuraturii de pînă la 
venirea dumneavoastră 
în funcţie s-au făcut au-
zite multe critici. Care 
era totuşi starea reală a 
lucrurilor cînd aţi prelu-
at dumneavoastră func-
ţia de Procuror General 
şi cum o evaluaţi la mo-
ment? Ce schimbări s-au 
înregistrat, ce modificări 
au fost operate?
Din start vreau să remarc 

că odată cu venirea mea în 
această funcţie am rămas ne-
dumerit de intentarea dosare-
lor penale în privinţa multor 
persoane nevinovate, inclusiv 
în urma evenimentelor din 7 
aprilie 2009. Analizînd minu-
ţios situaţia reală a lucrurilor, 
consider necesară încetarea 
urmăririi penale asupra aces-
tor persoane, precum şi repu-
nerea lor în drepturi.

Nerespectarea Legii cu 
privire la procuratură, la fel 
o consider o încălcare. Deşi 
această lege a fost adoptată 
în decembrie 2008, la venirea 
mea în funcţie prevederile ei 
nu erau implementate. Aici 
vreau să specific faptul că nu 
erau create organele de auto-
administrare ale procuraturii. 
În acest sens, am militat pe cît 
a fost posibil de urgent pentru 
crearea Consiliului Superior 
al Procurorilor (CSP), Cole-
giului de calificare şi Cole-
giului disciplinar. Trebuie să 
menţionez că în lipsa acestor 
organe practic era imposibil 
de a demara reformele atît de 

,,Primul lucru pe care mi l-am propus este să schimb 
imaginea Procuraturii Republicii Moldova”

Interviu cu Procurorul General Valeriu Zubco
necesare în cadrul instituţi-
ei ce o reprezint, cu atît mai 
mult cu cît crearea organelor 
respective a fost o recoman-
dare din partea organismelor 
internaţionale care au şi avi-
zat proiectul de lege respec-
tiv. Prin instituirea acestor 
organe, s-a pus începutul 
unei noi etape în activitatea 
instituţiei ce permite  o bună 
funcţionare a ei. Prin urmare, 
ceea ce anterior 
era tutelat doar de 
Procurorul Gene-
ral astăzi multe 
din atribuţii sînt 
repartizate şi avi-
zate de către spe-
cialişti calificaţi, 
membri ai orga-
nelor recent crea-
te, fiecare specia-
lizaţi pe segmen-
tele lor de activi-
tate. Crearea CSP 
permite asigurrea 
obiectivităţii şi 
impar ţ i a l i t ă ţ i i 
procurorului, iar 
Colegiul de cali-
ficare şi cel  disci-
plinar vor stabili, 
vor implementa şi 
monitoriza preve-
derile procedurii 
de promovare, de 
pregătire a nive-
lului profesional 
al colaboratorilor 
procuraturii şi   
respectiv proce-
dura de sancţio-
nare a acestora 
în cazurile aba-
terilor disciplina-
re. Consider că 
numai aşa vom putea realiza 
acele politici de reformare a 
Procuraturii Generale din ţara 
noastră ca în final să ne bucu-
răm de succese.

Privind lucrurile 
dintr-o perspectivă cri-
tică dar obiectivă, cum 
consideraţi, ce carenţe 
predomină încă în acti-
vitatea Procuraturii Ge-
nerale şi ce soluţii efici-
ente propuneţi pentru a 
le înlătura? 
Ca în orice instituţie pu-

blică atunci cînd este vorba de 
capitolul carenţe, nu putem să 
simulăm că ele nu există. La 
fel, nici Procuratura Generală 
nu este scutită de probleme, 
dar pledăm pentru suprimarea 
lor cît mai urgentă. 

Şi ca să purced la un răs-
puns mai concret – s-a făcut 
o schimbare, iar acest fapt 
vizează nemijlocit politica de 
cadre. În această situaţie, cu 
siguranţă nu este posibil ca 
toate persoanele să fie satisfă-
cute de activitatea ce o efec-
tuează în cadrul procuraturii.

De asemenea, constat cu 
mari regrete că astăzi în or-
ganele procuraturii activează 
multe persoane necalificate, 
în pofida faptului că există 
diverse mecanisme de ridi-
care a nivelului profesional 

al procurorului. Mi-am pro-
pus să exclud această carenţă 
prin orice posibilitate pentru 
ca pregătirea profesională a 
procurorilor să corespundă 
funcţiei şi statutului lor.

Odată cu învestirea mea 
în funcţie, am declarat război 
persoanelor care au venit în 
procuratură să facă business. 
În acest sens, sunt întreprinse 
acţiuni concrete în urma căro-

ra persoanele respective să fie 
depistate şi sancţionate. Ca 
rezultat recent, un procuror a 
fost prins în flagrant, iar do-
sarul său deja se află pe rol în 
instanţa de judecată. Chiar de 
la începutul activităţii mele 
mesajul meu a fost şi rămîne: 
în procuratură rămîn doar cei 
devotaţi acestei funcţii şi in-
stituţii.

Nu pot să nu menţionez la 
capitolul carenţe despre finan-
ţarea insuficientă a domeniu-
lui procuraturii – un adevărat 
impediment în desfăşurarea 
activităţii noastre. Este im-
posibil ca o instituţie precum 
este Procuratura să funcţione-
ze limitîndu-se numai la bu-
getul alocat de stat, deoarece 
acesta prevede doar salariza-
rea, iar instituţia noastră nu 
are alte venituri. Insuficienţa 
de computere, mobilier înve-
chit, sedii neîncăpătoare care 
necesită reparaţii, precum şi 
alte condiţii inadecvate sînt 
doar cîteva din problemele cu 
care se confruntă procurorii. 
Dar sperăm la conlucrare cu 
donatorii străini, precum şi la 
o finanţare din partea dînşilor 
ca să putem rezolva acest as-
pect al problemei vizate.

Lipsa tehnicii de speci-
alitate de cercetare la faţa 
locului constituie şi ea o pro-
blemă majoră ce ne împiedi-

că să ne desfăşurăm normal 
activitatea. Cu toate acestea, 
analizînd situaţia de instru-
mentare a cauzelor penale din 
gestiunea procuraturii, con-
cluzionăm că există rezultate 
bune şi nu ar fi corect să nu le 
apreciem.

Dacă e să ne referim 
la competenţele prevăzu-
te de lege în vederea or-
ganizării şi funcţionării 

sistemului procuraturii, 
ce ne puteţi spune de-
spre crearea sistemului 
de responsabilitate per-
sonală a procurorului 
pentru actul de justiţie 
nu neaparat materială, 
ci mai curînd discipli-
nară? Cum va reacţiona 
Procuratura Generală 
la abaterile comise de 
procurori în procesul de 
înfăptuire a justiţiei?
Se vorbeşte mult                    

despre răspunderea persoa-
nelor care se fac vinovate de 
actul de justiţie şi nu putem să 
nu amintim aici despre con-
damnările Republicii Mol-
dova la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului. Dar ana-
lizînd situaţia în cauză, putem 
conchide cu certitudine că 
nu de fiecare dată procurorul 
poate fi cel care se face res-
ponsabil de condamnare.

În situaţia în care se vor 
comite erori profesionale de 
către procurori, indiferent cu 
rea sau bună intenţie, atunci 
cînd ele vor constitui abateri 
de la corectitudine şi obiec-
tivitate, desigur că persoa-
nele respective vor fi supuse 
sancţionărilor. În asemenea 
cazuri, se vor efectua chiar 
şi anchete interne de serviciu 
de către departamanetul din 
cadrul procuraturii, speciali-

zat în această direcţie, pentru 
a stabili vinovăţia sau nevi-
novăţia persoanei propusă 
Colegiului disciplinar pentru 
examinare, şi ulterior Consi-
liului Superior al Procurorilor 
pentru a se aplica sancţiunea. 
Orice membru al CSP poate 
iniţia o procedură disciplina-
ră în privinţa unui procuror în 
baza plîngerilor depuse de că-
tre cetăţeni sau în baza sesiză-

rilor făcute de CSP. Vreau 
să menţionez totodată că la  
şedinţa CSP care va avea 
loc în viitorul apropiat pe 
ordinea de zi va fi pusă în 
discuţie anume problema 
privind sancţionarea pro-
curorilor care vor comite 
abateri disciplinare.

Cum apreciaţi co-
laborarea Procuraturii 
Generale cu celelalte 
structuri de drept din 
ţară (Ministerul de in-
terne, judecătorii, avo-
catura etc.)?

Odată ce am fost numit 
în respectiva funcţie, am 
adresat un mesaj de cola-
borare către toate organele 
de drept din ţară (Ministe-
rul Afacerilor Interne, Ser-
viciul Informaţii şi Secu-
ritate, Curtea Supremă de 
Justiţie, Consiliul Superior 
al Magistraturii, Baroul 
Avocaţilor din Republica 
Moldova etc.), deoarece 
consider că avem de făcut 
lucruri pe cît de măreţe pe 
atît de responsable – înfăp-
tuirea justiţiei, garantarea 
drepturilor şi libertăţilor 
omului, asigurarea ordinii 

de drept etc. Vreau să remarc 
că mesajul meu a fost accep-
tat şi susţinut de către  condu-
cătorii organelor respective şi 
între noi există o colaborare 
foarte eficientă. Însă ca în fie-
care sistem există şi probleme 
interne care nu întotdeauna 
ţin de conducător, mai sînt şi 
persoane ,,nostalgice” după 
ceea ce a fost pînă la refor-
mele efectuate de către auto-
rităţile actuale şi din inerţie 
acţionează în destabilizarea 
situaţiei din organele de drept 
în care activează.

Dacă e să vorbim 
despre cooperarea între 
Procuraturile Generale 
ale unor state în con-
textul politicii de inte-
grare europeană, aveţi 
încheiate acorduri ce ar 
prevedea  un permanent 
schimb de experienţă 
privind modul de per-
fecţionare a activităţii 
procurorilor? 
După cum am menţionat 

anterior, avem probleme care 
vizează nivelul de pregătire a 
procurorilor. Eu sînt de păre-
re că nu este suficient ca doar 
Institutul Naţional al Justiţiei 
să pregătească procurorii pen-
tru a fi numiţi în funcţie. Este 
necesar ca aceştia să treacă şi 
alte seminare de instruire, de 

ridicare a nivelului profesio-
nal. 

Discutăm aspectul pro-
blemei date permanent, cu 
reprezentanţii organismelor 
internaţionale, privind pregă-
tirea profesională a procuro-
rilor atît la noi în ţară, cît şi 
în străinătate. A demarat deja 
acest poces şi credem că pe 
parcursul anului 2010 nivelul 
de pregătire în diferite dome-
nii a procurorului va fi mult 
mai înalt ca în anii precedenţi. 
Avem acorduri de colaborare 
cu Misiunea Norvegiană de 
Experţi pentru Promovarea 
Supremaţiei Legii în Mol-
dova (NORLAM), Fundaţia 
Germană pentru Cooperare 
Juridică Internaţională (IRZ), 
Ambasada Statelor Unite ale 
Americii în Republica Mol-
dova etc. care se arată des-
chişi pentru colaborări şi pen-
tru viitor. Recent, o delegaţie 
din Moldova a plecat în Litu-
ania la seminare de instruire 
în domeniul protecţiei mino-
rilor. O altă delegaţie va pleca 
în curînd în Germania unde 
va fi pus în discuţie proiectul 
ce vizează executorii privaţi, 
desfiinţarea judecătoriilor 
economice şi militare etc., 
din cadrul căreia fac parte şi 
reprezentanţi ai procuraturii. 

În ce măsură veţi 
contribui la asigurarea 
transparenţei activităţii 
Procuraturii Generale?
Reieşind din prevederi-

le Legii cu privire la procu-
ratură, unul din principiile 
fundamentale în activitatea 
procuraturii este transparen-
ţa. Privind lucrurirle nu din 
perspectiva Procurorului Ge-
neral, ci din perspectiva per-
soanei care vine din sistemul 
societăţii civile, aş putea spu-
ne fără ezitare că mai trans-
parentă ca acum procuratura 
nu a fost niciodată. Da, mai 
apar nemulţumiri pentru ne-
furnizare de informaţii, însă 
acţiunile noastre în ceea ce 
priveşte prezentarea infor-
maţiei trebuie să fie în  strictă 
conformitate cu prevederile 
legale, deoarece există situ-
aţii în care oferirea anumitor 
informaţii diminuează sau 
influenţează urmărirea pena-
lă. Şi chiar dacă nu de fiecare 
dată ne permitem să organi-
zăm întîlniri cu jurnaliştii, 
există în cadrul procuraturii 
Serviciul de presă care face 
publice comunicate prin care 
informăm cetăţenii despre 
acţiunile importante între-
prinse de noi. Chiar şi audie-
rile care se petrec în anumite 
cauze penale sînt prezentate 
mass-media pentru a cunoaş-
te situaţia. Tot aici vreau să 
evidenţiez că avem şi situaţii 
în care jurnaliştii de multe 
ori prezintă informaţii care 
nu corespund realităţii şi aş 
vrea ca pe viitor să fim trataţi 
obiectiv. 

(Continuare în p. 4)
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Consiliul Superior al Magistra-
turii a avizat pozitiv în şedinţa din 
21 ianuarie proiectul de lege privind 
executorii judecătoreşti, care preve-
de reformarea instituţiei executori-
lor de stat prin transformarea aces-
tora în executori privaţi. 

Ministrul Justiţiei, Alexandru 
Tănase, a declarat în cadrul şedinţei 
Consiliului Superior al Magistraturii 
că realizarea unui sistem de executa-
re eficient reprezintă o condiţie ne-
cesară pentru asigurarea supremaţiei 
legii. El a mai adăugat că pe parcur-
sul ultimei perioade au fost între-
prinse multiple măsuri cu caracter 
normativ în domeniul executării, 
dar, cu toate acestea, problema nee-
xecutării actelor executorii rămîne a 
fi actuală, prejudiciind încrederea în 
viabilitatea drepturilor proclamate, 
afectînd imaginea şi autoritatea jus-
tiţiei, avînd consecinţe negative asu-
pra dezvoltării economice, sociale şi 
politice a statului. 

În prezent, în Republica Moldo-
va, sistemul de executare silită este 
pus în sarcina Ministerului Justiţiei 
şi se realizează prin intermediul De-
partamentului de executare şi al ofi-
ciilor de executare teritoriale. 

Anterior, experţii Consiliului 
Europei, aflaţi într-o vizită de do-
cumentare în Republica Moldova, 
au constatat că sistemul de executa-
re nu dispune de resurse financiare 
suficiente pentru executarea cores-
punzătoare şi efectivă a hotărîrilor 

judecătoreşti. Astfel, deşi costurile 
întreţinerii sistemului de executare 
silită au sporit de la circa 5 milioane 
lei în anul 2004 pînă la 41 milioane 
lei în 2009, mijloacele alocate pen-
tru întreţinerea sistemului continuă 
să fie insuficiente pentru o funcţi-
onare eficace. Astfel, pe parcursul 
anilor, oficiile de executare s-au 
confruntat cu o carenţă cronică de 
resurse elementare pentru procesul 
de executare, precum: combustibil, 
timbre, plicuri, rechizite de birou. 
Lipsa mecanismelor de motivare a 
executorilor judecătoreşti a determi-
nat fluctuaţia deosebit de intensă a 
cadrelor în sistemul de executare şi 
imposibilitatea menţinerii în sistem 
a specialiştilor calificaţi. În aceste 
circumstanţe, s-a conturat necesita-
tea identificării unor soluţii viabile 
pentru redresarea situaţiei create.

De asemenea, în urma unui stu-
diu complex privind cauzele legis-
lativ-instituţionale de condamnare a 
Republicii Moldova de către Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, 
efectuat cu suportul Misiunii OSCE, 
a fost formulată recomandarea de a 
reexamina conceptual statutul exe-
cutorilor judecătoreşti, fiind consi-
derată drept o soluţie oportună libe-
ralizarea acestei profesii. 

Astfel, prin acest proiect de lege, 
executorii judecătoreşti vor fi per-
soanele care îndeplinesc o activitate 
de interes public, fiind învestiţi de 
către stat cu competenţe de execu-

tare a hotărîrilor judecătoreşti. Exe-
cutorul judecătoresc va desfăşura o 
activitate liberală care nu constituie 
o activitate de profit, iar principalul 
scop de învestire în funcţie a aces-
tora este executarea hotărîrilor jude-
cătoreşti.

Spre deosebire de modul de or-
ganizare în prezent a activităţii exe-
cutorilor judecătoreşti, care activea-
ză în cadrul oficiilor de executare 
existente în fiecare circumscripţie 
a judecătoriilor, executorii judecă-
toreşti privaţi îşi vor desfăşura acti-
vitatea în cadrul unui birou în care 
vor putea funcţiona unul sau mai 
mulţi executori asociaţi. Drepturile 
şi obligaţiile executorilor care acti-
vează în acelaşi birou vor fi stabilite 
prin contract. De asemenea, pentru 
a asigura accesul nestingherit al 
cetăţenilor la serviciile prestate de 
executori, proiectul stabileşte că 
programul de activitate al birourilor 
va fi aprobat de Uniunea Naţională 
a Executorilor Judecătoreşti, care va 
fi organizaţia profesională, formată 
din toţi executorii judecătoreşti.

Proiectul de Lege privind execu-
torii judecătoreşti face parte din pri-
ma etapă de pregătire a procesului 
de liberalizare a sistemului de exe-
cutare a hotărîrilor judecătoreşti şi a 
fost aprobat de Guvern la finele anu-
lui 2009, fiind transmis Parlamentu-
lui pentru adoptare. Acest proiect de 
lege prevede instituirea sistemului 
de executori judecătoreşti privaţi. 

Reforma instituţiei executorilor judecătoreşti avizată 
pozitiv de membrii Consiliului Superior al Magistraturii 

În care fază de cerce-
tare se află pentru mo-
ment dosarul „7 aprilie 
2009” şi dosarul  privind 
explozia ce a avut loc de 
hramul oraşului?
Referitor la dosarul ,,7 

aprilie 2009”, vreau să su-
bliniez că sînt pornite cauze 
penale în baza a 106 sesizări 
asupra cărora se lucrează în 
mod intens. În 43 de cazuri 
au fost întocmite dosare pe-
nale. În 27 de cazuri a fost 
dispusă începerea urmăririi 
penale pentru acte de tortură; 
în 12 cazuri a fost dispusă în-
ceperea urmăririi penale pen-
tru depăşirea atribuţiilor de 
serviciu şi excesul de putere; 
într-un caz în baza autosesi-
zării procurorului s-a dispus 
începerea urmăririi penale 
pentru excesul de putere şi 
depăşirea atribuţiilor de ser-
viciu din partea unor persoa-
ne cu funcţii de răspundere 
din cadrul MAI, inclusiv Bri-
gada cu destinaţie specială de 
poliţie ,,Fulger”. Pe un caz 
s-a dispus începerea urmă-
ririi penale pentru vătămare 
intenţionată medie a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii 
în care partea vătămată este 
Valentina Cuşnir, ex-deputat 
în Parlament. Pe alt caz s-a 
dispus urmărirea penală pen-
tru jaf în care păgubitul este 
Oleg Brega, jurnalist, şi mai 

există un dosar în care s-a 
dispus urmărirea penală pen-
tru vătămare intenţionată gra-
vă a integrităţii corporale – în 
cazul dat decesul persoanei 
Valeriu Boboc, care se află 
încă în proces de investiga-
ţie la Procuratura Generală. 
Tot în gestiunea Procuraturii 
Generale se află cauza penală 
pornită împotriva lui Gheor-
ghe Papuc, ex-ministrul de 
Interne, şi Vladimir Botnari, 
comisarul sectorului general 
de poliţie, privind neglijenţa 
în serviciu soldată cu urmări 
grave.

Din toate aceste cauze pe-
nale care se află în gestiunea 
procurorilor pentru moment 
doar 6 au fost remise instan-
ţelor de judecată. Şi aici apare 
întrebarea, de ce numai şase? 
– spre regretul meu, de cele 
mai multe ori din anumite 
motive (fie că le este frică, fie 
că nu mai sînt în ţară), părţi-
le vătămate nu se prezintă la 
procuratură pentru a face de-
claraţii. O altă problemă e că 
persoanele maltratate nu-i re-
cunosc pe agresori, deoarece 
aceştia purtau cagule pe cap, 
sau pe aşa-numitul ,,coridor 
al morţii”, tinerii supuşi vio-
lenţelor în urma evenimente-
lor ce au avut loc pe 7 apri-
lie 2009 nu puteau vedea de 
către cine sînt bătuţi. Toate 
acestea îngreunează efectua-
rea urmăririi penale şi astfel 
cauzele pot fi tergiversate sau 

chiar suspendate. 
Dar munca este enormă, 

numai în cauza penală in-
tentată batalionului ,,Fulger” 
au fost audiate peste 200 de 
persoane. Se discută fiecare 
cauză în parte şi cred că pînă 
la sfîrşitul lunii februarie ma-
joritatea cauzelor penale în 
care părţile vătămate se pre-
zintă vor fi finisate.

Cît priveşte explozia din 
14 octombrie 2009, putem ca-
lifica acest caz drept unul ieşit 
din comun. A fost format un 
grup special de lucru din care 
fac parte procurori din cadrul 
Procuraturii Generale, ofiţeri 
operativi din cadrul SIS şi 
MAI care examinează toate 
versiunile posibile. Deoarece 
în Moldova încă nu există teh-
nică specială pentru investiga-
rea unor astfel de cazuri, am 
trimis probe pentru efectuarea 
expertizei în laboratorul din 
Belarus. Prin urmare, sîntem 
în aşteptarea rezultatelor şi 
îmi exprim ferm convingerea 
că o să vină timpul în care noi 
cu conştiinţa împăcată vom 
putea prezenta societăţii des-
coperirea acestei infracţiuni.

   
biografia dumnea-

voastră cuprinde multe 
funcţii de răspundere. 
Cum calificaţi alegerea 
dumneavoastră în func-
ţia de Procuror General 
al Republicii Moldova – 
o surpriză, o provocare 

sau un destin?
Din start pot să spun că 

alegerea mea în funcţia de 
Procuror General al Republi-
cii Moldova a fost o provo-
care – o provocare pe care eu 
am acceptat-o asumîndu-mi 
toate sarcinile, obligaţiile, 
responsabilităţile, riscurile 
ce le impune statutul aces-
tei funcţii. Sunt conştient de 
ceea ce am făcut şi de ceea ce 
fac. Voi depune toate efortu-
rile şi sînt sigur că voi reuşi 
să realizez cu succes ceea ce 
mi-am propus.

Care sînt priorităţile 
Procurorului General 
pentru anul 2010?
În primul rînd, vreau să 

continui acele priorităţi pe 
care mi le-am asumat venind 
în această funcţie, evident că 
este vorba în prim-plan de 
schimbarea imaginii procu-
raturii în societate. După care 
vreau neapărat să reparăm 
greşelile făcute pînă la ve-
nirea mea în această funcţie, 
precum şi înlăturarea conse-
cinţelor survenite în urma in-
tentării cauzelor penale împo-
triva persoanelor nevinovate. 
Mai apoi, devine imperios 
necesar de a implementa în 
procuratură reforme în con-
formitate cu standardele in-
ternaţionale, mă refer în acest 
sens îndeosebi la reforma in-
stituţională. 

Şi ca să intru puţin în 

detalii, vreau să remarc că 
intenţionăm să lichidăm pro-
curaturile militare, deoarece 
considerăm existenţa lor in-
utilă. Iar în cadrul Procura-
turii Generale, procuraturilor 
din Bălţi şi Cahul, unde sînt 
situate unităţi militare, vor 
fi instruiţi procurori care vor 
investiga anume infracţiunile 
comise în Forţele Armate. De 
asemenea, vom întări compe-
tenţele Procuraturii Antico-
rupţie. Vom mări componen-
ţa de personal. 

În cadrul Procuraturii 
Generale, preconizăm o reor-
ganizare a direcţiilor şi secţi-
ilor existente, vor fi instituite 
două secţii noi, fapt ce a apă-
rut dintr-o necesitate strin-
gentă dictată de evenimente-
le ce s-au petrecut în ultimul 
timp în Republica Moldova, 
şi anume este vorba de secţia 
specializată în investigarea 
infracţiunilor de tortură şi 
maltratare şi secţia care se va 
ocupa cu investigarea infrac-
ţiunilor cibernetice.

Totodată, vom propune 
promovarea unui pachet de 
modificări în legislaţia ce vi-
zează activitatea procuraturii 
(Legea cu privire la procura-
tură, Codul de procedură pe-
nală şi Codul penal). 

Devine imperios necesară 
promovarea reformei ce ţine 
de domeniul Codului penal 
privind renunţarea procu-
rorului la învinuire. Imple-

mentarea în practică a acestei 
reforme va oferi posibilitatea 
procurorilor să renunţe la 
învinuire prin acordul pro-
curorilor ierarhic superiori 
atunci cînd aceştia în instanţa 
de judecată vor depista că au 
fost comise anumite erori, au 
apărut circumstanţe, probe 
noi care demonstrează nevi-
novăţia persoanei.

Îmi exprim convingerea 
că în urma promovării aces-
tor priorităţi se vor produce şi 
schimbările pe care le aştep-
tăm în cadrul procuraturii.

   
Care este mesajul 

dvs pentru toţi lucrăto-
rii din cadrul organelor 
Procuraturii Republicii 
Moldova?
Profitînd de această oca-

zie, adresez colegilor mei, 
precum şi tuturor lucrătorilor 
Procuraturii Republicii Mol-
dova, sincere urări de bine şi 
sănătate. Iar în activitatea ce 
o desfăşoară pe făgaşul măreţ 
al justiţiei să dea dovadă de 
profesionalism, corectitudi-
ne, obiectivitate, onestitate, 
devotament nobilei profesii 
de procuror – calităţi care ar 
asigura buna funcţionare a  
sistemului Procuraturii care 
se doreşte a fi unul viabil, 
transparent şi eficient.

Vă mulţumesc!

irina bUREA

,,Primul lucru pe care mi l-am propus este să schimb 
imaginea Procuraturii Republicii Moldova”

(Continuare din p. 3)

Concluzie finală: Valeriu boboc a fost omorît în 
bătaie! Fostul comandant Fulger riscă pînă la 10 

ani de închisoare 
Procuratura Generală a primit recent raportul expertizei internaţionale în 

cazul decesului lui Valeriu Boboc. Deşi expertul din Marea Britanie a refuzat 
să semneze raportul comun cu legiştii moldoveni, concluzia este univocă – 
tînărul a fost omorît în bătaie în noaptea de 7 spre 8 aprilie. 

Atît experţii străini, cît şi cei naţionali au stabilit că decesul a survenit 
anume în urma leziunilor corporale cauzate lui Boboc şi nu în urma into-
xicaţiei cu un gaz necunoscut, cum s-a spus la început, conform declaraţiei 
Procurorului General, Valeriu Zubco. 

Experţii au constatat că Valeriu a fost bătut cu cruzime cu pumnii, picioa-
rele şi patul armei peste tot corpul. 

Părerile s-au împărţit în ceea ce priveşte lovitura care i-a fost fatală. În 
timp ce specialiştii moldoveni cred ca tînărul a făcut stop cardiac după ce a 
fost lovit în piept, expertul britanic susţine că oricare dintre loviturile în cap, 
gît sau cutia toracică puteau provoca moartea tînărului. 

Deşi se ştie clar că Valeriu a fost ucis, procurorii nu au niciun suspect şi 
spun că identificarea asasinului este practic imposibilă. 

,,Valeriu Boboc a fost bătut de mai multe persoane şi de aceea va fi foarte 
greu de stabilit cine anume şi cum l-a lovit. Suspectul va putea demonstra 
uşor că nu el a fost cel care a dat lovitura mortală”, a spus Igor Popa, şeful 
Directiei urmărire penală din cadrul Procuraturii Generale. 

Mai mult decît atît, martorii nu au putut identifica atacatorii pentru că era 
întuneric, poliţiştii purtau cagule pe cap, iar tinerii au fost trîntiţi la pămînt. 

,,A răsunat ordinul ,,Jos la pămînt!” şi toţi au fost culcaţi, de aceea tinerii 
care au fost bătuţi împreună cu Boboc nu au putut vedea nimic”, a menţionat 
Popa. 

Moartea lui Valeriu este investigată în cadrul dosarului pornit în privinţa 
conducerii Brigăzii cu destinaţie specială Fulger, care a dat ordin poliţiştilor 
înarmaţi pînă în dinţi să descindă în Piaţa Marii Adunări Nationale. 

Potrivit lui Igor Popa, în acea noapte în Piaţă a fost dislocat jumătate din 
efectivul Brigăzii Fulger, adică în jur de 140 de persoane. 

Totodată, arme a primit întreg efectivul brigăzii de 280 de persoane. Pro-
curorii au ridicat de la Fulger mai multe pistoale pentru expertiza criminalis-
tică, însă nu există documente care ar indica cine şi ce armă a purtat. 

,,În situaţii de urgenţă, în registru nu se indică nimic, doar se eliberează 
un cartonaş roşu care se pune într-o lădiţă şi este returnat odată cu arma”, a 
explicat şeful Secţiei cercetare penală. 

,,Nu a existat un centru de comandă unic care să-i dirijeze pe poliţişti, 
erau acţiuni haotice”, a mai spus Popa. 

Totuşi fostul comandant al Brigăzii Fulger, Gheorghe Cojocaru, este cer-
cetat în calitate de bănuit pentru ,,depăşirea atribuţiilor de serviciu soldate 
cu urmări grave”. Această sancţiune prevede o pedeapsă cu închisoarea de 
la 6 la 10 ani. 

În acelaşi timp, procurorii nu exclud că Valeriu Boboc a fost ucis de 
persoane civile. 



Dreptul 5VINerI, 29 IaNuarIe 2010Repere

În urma vizitei de la Wa-
shington, delegaţia Guvernu-
lui R. Moldova, condusă de 
premierul Vlad Filat, a obţi-
nut mult mai mult decît a aş-
teptat. De această părere este 
analistul Victor Chirilă, direc-
tor executiv al Asociaţiei pen-
tru Politică Externă (APE). 

De exemplu, Victor Chi-
rilă este de părere că agenda 
de lucru a vizitei delegaţiei 
moldoveneşti la Washington 
nu a prevăzut în mod cert 
şi întrevederea premierului 
moldovean cu vicepreşedin-
tele SUA, Joe Biden, care a 
găsit, totuşi, timp să-l salute 
pe Filat. Prin această întîlnire, 
vicepreşedintele Biden a ară-
tat că la Washington este în 
prezent o simpatie şi deschi-
dere maximă pentru R. Mol-
dova. „Discuţia cu Joe Biden 
înseamnă un imbold spre un 
parteneriat mai profund cu 
SUA”, subliniază expertul.  
Referindu-se la discursul 
secretarului de stat al SUA, 
Hillary Clinton, ţinut cu 
ocazia semnării Acordului 
de finanţare a Programului 
„Compact” în valoare de 262 
mln de dolari, Victor Chirilă 
spune că au fost enunţate cî-
teva mesaje importante pen-
tru Guvernul de la Chişinău, 
de exemplu, „dna Clinton a 
declarat că Guvernul ameri-
can este gată să extindă şi să 
consolideze parteneriatul cu 
guvernul de la Chişinău, care 

să fie axat pe dezvoltarea în 
continuare a democraţiei, a 
statutului de drept şi a econo-
miei de piaţă”, menţionează 
expertul. 

Victor Chirilă a mai spus 

că Hillary Clinton a demolat 
un mit mai vechi, precum că 
„R. Moldova nu este aştepta-
tă în Alianţa Nord-Atlantică”. 
„Hillary Clinton şi-a încheiat 
discursul său cu un mesaj sim-
bolic, pe care anterior nici un 
oficial american de rang înalt 
nu l-a mai spus, şi anume că 
Guvernul american doreşte ca 
R. Moldova să devină parte a 
Alianţei Euro-atlantice”, sub-
liniază Victor Chirilă. „Deşi 
este clar că aderarea R. Mol-
dova la alianţa respectivă nu 
este un proces de o perspec-
tivă imediată, contează foarte 
mult ca această afirmaţie să fie 

înţeleasă de autorităţile noas-
tre ca o motivaţie puternică 
pentru continuarea procesu-
lui de reforme care vor aduce 
R. Moldova mai aproape de 
standardele euro-atlantice”, a 

mai spus expertul. 
Întrebat dacă aceste de-

claraţii ale autorităţilor ame-
ricane, de apropiere a R. 
Moldova de NATO, ar pune 
în gardă autorităţile ruse, 
Victor Chirilă a spus că „un 
eventual parteneriat dintre 
Chişinău şi Washington axat 
deschis pe ideea aderării 
Moldovei la NATO va deran-
ja, cu siguranţă, pe strategii şi 
politicienii de la Moscova”. 
De aceea, expertul îndeamnă 
să fie înţeles faptul că even-
tuala includere a R. Moldova 
în Alianţa euro-atlantică este 
un proces de lungă durată şi 

că acest lucru trebuie făcut cu 
o maximă inteligenţă, pentru 
a nu deteriora relaţiile cu alţi 
parteneri importanţi, inclusiv 
Federaţia Rusă. 

Altă problemă legată de 
perspectivele Moldovei de 
aderare la NATO, aminteşte 
expertul, este şi reticenţa ce-
tăţenilor moldoveni, care con-
tinuă să fie dominată de stere-
otipuri sovietice din perioada 
războiului rece, alimentate 
puternic în ultimii ani şi de 
fosta guvernare comunistă. 

În contextul soluţionării 
conflictului transnistrean Hil-
lary Clinton a reiterat poziţia 
constantă a SUA că soluţia 
politică trebuie să fie găsită 
în formatul 5+2, unde se re-
găseşte SUA şi UE. „Este un 
mesaj care vine în întîmpina-
rea obiectivelor urmărite de 
către autorităţile de la Chişi-
nău”, remarcă Victor Chirilă. 

În concluzie, Victor Chi-
rilă a opinat că vizita lui Vlad 
Filat la Washington din peri-
oada 19-23 ianuarie conturea-
ză o viziune credibilă şi clară 
asupra evoluţiei ulterioare a 
relaţiilor R. Moldova şi SUA.

„Viziunile expuse de Vla-
dimir Filat coincid cu cele ex-
puse de Hillary Clinton şi Joe 
Biden. Toţi trei au pus acelaşi 
accent pe democraţie, promo-
varea drepturilor omului şi 
pe dezvoltarea economiei de 
piaţă în R. Moldova”, a con-
cluzionat Victor Chirilă.  

Washingtonul doreşte să extindă şi să 
consolideze parteneriatul SUA cu Moldova 

Pe parcursul anului trecut, 
CCCEC a contracarat peste 
1100 de infracţiuni

Pe parcursul anului 2009, Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC) a contracarat 
1165 de infracţiuni, dintre care 242 de acte de corupţie şi 
conexe le acestea, 545 de infracţiuni economico-financiare 
şi 378 de alte categorii.

Angela Starinschi, ofiţer de presă la CCCEC, a comuni-
cat că în topul cazurilor de corupţie se află infracţiunile le-
gate de folosirea situaţiei de serviciu, 56 la număr, şi traficul 
de influenţă, 52 de cazuri. Acestea sînt urmate de coruperea 
pasivă, abuzul de putere sau abuzul în serviciu şi excesul de 
putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu. 

Situaţia privind creşterea preţurilor la un şir de produse, 
care s-a înregistrat în ultimele zile, a fost pusă în discuţie de că-
tre premierul Vlad Filat,  în cadrul unei şedinţe, transmite ser-
viciul de presă al Guvernului. Vlad Filat a cerut să fie informat 
în permanenţă despre situaţia la capitolul preţuri şi a menţionat 
că va controla personal acest domeniu important.

În cadrul şedinţei, Valeriu Cosarciuc, ministrul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare, a prezentat o informaţie privind preţu-
rile la un şir de produse, subliniind că preţul la carnea de pui a 
scăzut în ultimul timp cu 5%, la ouă – cu 14%, la uleiul vegetal 
– preţul a rămas neschimbat. „Totodată, trebuie să menţionăm 
că preţul la produsele lactate a crescut cu 3%, iar la zahăr – cu 
14%, iar unele majorări s-au înregistrat şi la astfel de produse 
ca hrişca şi orezul”, a mai spus ministrul.  

Tudor Balişchi, directorul Serviciului Vamal, a informat că, 
reieşind din valoarea în vamă  a acestor produse, nu existau 
motive pentru majorarea preţurilor. La unele produse, ca hrişca 
şi zahărul, valoarea în vamă, în general, s-a diminuat, transmi-
te aceeaşi sursă. 

La fel, potrivit şefului Inspectoratului Fiscal Principal de 
Stat, Nicolae Platon, Inspectoratul a depistat mai multe cazuri 
de încălcare a legislaţiei în vigoare, care stabileşte că adao-
sul comercial nu trebuie să depăşească 20%. Potrivit spuselor 
sale, prin reţele de intermediari, preţurile la unele produse au 

La bruxelles, a avut loc cea 
de-a 8-a reuniune trilaterală 

RM-Ucraina-UE
 La Bruxelles a avut loc cea de-a 8-a reuniune trilaterală 

RM-Ucraina-UE axată pe problematica de frontieră.  Delegaţia  
ţării noastre a fost condusă de dl Andrei Popov, viceministru al 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

În cadrul reuniunii au fost examinate chestiuni legate de 
managementul frontierei de stat moldo-ucrainene, coopera-
rea dintre serviciile de control la frontieră şi asistenţa oferită 
de UE. O atenţie specială a fost atribuită evaluării nivelului 
de securizare a frontierei, implementării înţelegerilor moldo-
ucrainene privind controlul vamal, desfăşurării procesului de 
demarcare a frontierei, prevenirii şi combaterii corupţiei, pre-
cum şi dezvoltării interacţiunii cu Misiunea UE de asistenţă la 
frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM).

Participanţii la reuniune au apreciat progresele înregistrate 
în securizarea frontierei, în special pe segmentul transnistrean, 
şi au convenit să coopereze în continuare în vederea contraca-
rării fenomenelor negative la frontieră şi implementării stan-
dardelor europene vizând managementul integrat al frontierei. 
Reprezentanţii serviciilor vamale şi de grăniceri din Republica 
Moldova şi Ucraina şi-au confirmat disponibilitatea privind de-
mararea în viitorul apropiat a proiectului-pilot privind efectu-
area controlului comun 
la punctul de trecere 
Briceni-Rosoşeni.  A 
fost apreciată înalt con-
tribuţia adusă de către 
Misiunea EUBAM la 
securizarea frontierei 
de stat moldo-ucraine-
ne şi asistenţa acorda-
tă. 

R e p r e z e n t a n ţ i i 
structurilor europene 
au reiterat disponibi-
litatea de a sprijini în 
continuare cooperarea 
dintre autorităţile mol-
doveneşti şi ucrainene în vederea securizării frontierei comune 
în baza standardelor europene şi de a acorda asistenţa necesară 
în acest sens. 

A fost creat Grupul de 
sprijin pentru Republica Moldova 

la bruxelles
Evenimentul a fost coprezidat de Pierre Lellouche, secretar 

de stat pentru afaceri europene în Ministerul Afacerilor Ex-
terne francez şi l-a avut drept invitat special pe Iurie Leancă, 
viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene al R. Moldova.

Au fost prezenţi miniştri, secretari de stat şi ambasadori pe 
lîngă UE din partea Austriei, Republicii Cehe, Estoniei, Repu-
blicii Federale Germane, Letoniei, Lituaniei, Italiei, Marii Bri-

tanii, Poloniei, Repu-
blicii Slovace, Sloveni-
ei, Suediei şi Ungariei. 
Iniţiativa este deschisă 
tuturor statelor mem-
bre care sînt interesate 
să susţină parcursul de-
mocratic şi european al 
R. Moldova.

În cadrul alocuţiu-
nii sale, şeful diploma-
ţiei române a subliniat 
importanţa schimbări-
lor democratice de la 
Chişinău şi imperativul 
susţinerii statelor mem-
bre UE pentru reforme, 
în vederea consolidării 
statului de drept şi ate-
nuării efectelor crizei 

economice, resimţite acut în R. Moldova.
Pe parcursul dezbaterilor au fost transmise mesaje ferme de 

susţinere pentru orientarea proeuropeană clară a autorităţilor 
de la Chişinău şi a reieşit importanţa crucială a oferirii spriji-
nului substanţial şi imediat, atît la nivelul instituţiilor UE, cît 
şi al statelor membre, lansîndu-se idei şi propuneri concrete 
pentru viitorul apropiat.

Iniţiativa părţii române are ca obiectiv intensificarea dialo-
gului, la nivelul UE, privind perspectiva europeană a R. Mol-
dova şi sprijinirea, de o manieră pragmatică şi constantă, a rea-
lizării paşilor necesari în acest sens, precizează MAE român.

fost majorate de cîteva ori. Şeful IFPS a menţionat că se fac 
verificările de rigoare, urmînd ca cei care se fac vinovaţi de în-
călcarea legislaţiei în vigoare să fie sancţionaţi în conformitate 
cu legislaţia în vigoare.       

În acelaşi context, Viorel Chetraru, directorul Centrului pen-
tru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, a spus că mulţi 
comercianţi retrag marfa în depozite, pentru a o pune în vînzare 
ulterior contra unor preţuri mai mari. El a confirmat că în multe 
cazuri preţurile se stabilesc abuziv şi nejustificat şi a comunicat că 
Centrul a depistat pînă acum circa 90 de astfel de cazuri.  

Tot în cadrul şedinţei, şeful executivului a cerut celor pre-
zenţi să monitorizeze strict situaţia legată de preţuri şi să sanc-
ţioneze fiecare abatere de la prevederile legislaţiei în vigoare. 
Premierul a cerut o administrare mai eficientă pe întreg lanţul 
valoric sub aspect fiscal.

Potrivit aceluiaşi comunicat remis de către Guvern, o aten-
ţie aparte, prim-ministrul a acordat domeniului farmaceutic şi 
a menţionat în context că se impune o comunicare permanentă 
pentru a evita posibile surprize neplăcute. Filat a menţionat că 
se impune o comunicare permanentă între organele de stat şi 
mediul de afaceri, pentru a se cunoaşte din timp schimbările ce 
urmează să aibă loc şi pentru a se identifica posibile soluţii.

Menţionăm că, potrivit premierului, şedinţe de lucru cu 
factorii de decizie vor avea loc săptămînal. 

Preţurile de la piaţă „sînt date în urmărire generală” 
de către premier

Din numărul infracţiunilor economico-financiare, 50 la 
sută se referă la cazurile de evaziune fiscală, acestea fiind 
urmate de dobîndirea creditelor prin înşelăciune, 139 de in-
fracţiuni, şi falsificarea de bani, 60 de cazuri.

Starinschi a mai menţionat că, în 2009, CCCEC a între-
prins măsuri în scopul monitorizării restituirii TVA, inclusiv 
cu participarea reprezentanţilor Centrului la şedinţele comi-
siilor respective. În cadrul comisiilor republicane şi teritori-
ale de restituire a TVA, cu participarea angajaţilor Centrului, 
au fost examinate 122 de dosare, fiind vorba de 254 mln lei 
(peste 14 mln de euro), iar la 32 de agenţi economici li s-a 
refuzat restituirea TVA în sumă de 34 mln lei. 

Totalurile activităţii CCCEC în anul 2009 au fost exa-
minate în cadrul Consiliului colegial al centrului, care a fost 
organizat la finele săptămînii trecute.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Recent am procurat încălţăminte de la un 
magazin din mun. Chişinău.  Încăţămintea pro-
curată, fiind purtată pe timp umed, s-a dovedit a 
fi confecţionată cu defecte. M-am adresat mgazi-
nului cu pricina pentru a-mi intoarece banii dar 
acesta refuză să-mi satisfacă cerinţele. Vreau să 
ştiu dacă în baza prevederilor legale în vigoare  
am fost corectă la înaintarea cerinţei menţionate 
faţă de magazin.  

Rodica MeReuţă,
Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MoDRÎnGĂ

Considerăm că acţiunile 
întreprinse au fost legale, de-
oarece articolul 13 alineatul 
(1) din Legea privind protec-
ţia consumatorului prevede 
că remedierea gratuită a de-
ficienţelor apărute la produs, 
serviciu, înlocuirea gratuită 
sau restituirea contravalorii 
produsului, serviciului neco-
respunzător în cadrul terme-
nului de garanţie sau terme-
nului de valabilitate, defici-
enţe care nu sînt imputabile 
consumatorului, se face ne-
condiţionat de către vînzător, 
prestator într-un termen de 
cel mult 14 zile calendaristi-
ce de la data înaintării recla-
maţiei de către consumator 
sau în termenul stabilit prin 

contract. Potrivit alineatu-
lui (2) din acelaşi articol 
dacă vînzătorul, prestatorul 
refuză să satisfacă reclama-
ţia consumatorului conform 
prevederilor alin. (1), ei sînt 
obligaţi să dovedească vina 
consumatorului în ceea ce 
priveşte deficienţele apărute 
la produsul vîndut, serviciul 
prestat prin expertiza tehni-
că efectuată de o terţă parte 
competentă în domeniu, abi-
litată în conformitate cu le-
gislaţia, într-un termen de cel 
mult 14 zile calendaristice de 
la data înaintării pretenţiei de 
către consumator. În caz con-
trar, ei sînt obligaţi să înde-
plinească cerinţele prevăzute 
la alin.(1). 

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

numai la prezentarea acestui cupon.
Întrebarea trebuie formulată clar şi cît 

mai concis, pe o foaie aparte.
Decupaţi cuponul şi, împreună cu între-

barea Dvs.,  trimiteţi-l pe adresa: Chişinău, 
2009,  str. A. Mateevici nr. 60, bir. 222.

Cupon DREPTUL
numele, prenumele:

Adresa:

(ianuarie 2010,  nr. 3(310)

&

? Intenţionez să desfac căsătoria dar nu ştiu 
care este momentul în care aceasta se consideră 
încetată. 

Marina VeRDeş, 
raionul Criuleni 

Potrivit art. 39 din Codul 
familie, în cazul desfacerii că-
sătoriei la oficiul de stare civi-
lă, aceasta încetează din ziua 
înregistrării divorţului, iar în 
cazul desfacerii căsătoriei 
pe cale judecătorească – din 
ziua cînd hotărîrea instanţei 
de judecată a rămas definiti-
vă.  Dacă problema divorţului 
a fost soluţionată pe cale ju-
decătorească, acesta urmează 
a fi înregistrat în modul pre-
văzut pentru înregistrarea de 

stat a actelor de stare civilă. 
Soţii nu au dreptul să încheie 
o nouă căsătorie pînă la obţi-
nerea certificatului de divorţ 
de la oficiul de stare civilă în 
a cărui rază teritorială se află 
domiciliul acestora. Instan-
ţa  de judecată este obligată 
să transmită, în termen de 3 
zile de la data cînd hotărîrea 
privind desfacerea căsătoriei 
a rămas definitivă, o copie a 
acesteia oficiului de stare ci-
vilă din raza ei teritorială.

În baza prevederilor arti-
colului  9 din Codul muncii 
salariatul are dreptul:

a) la încheierea, modifi-
carea, suspendarea şi desfa-
cerea contractului individual 
de muncă;

b) la muncă, conform cla-
uzelor contractului individual 
de muncă;

c) la un loc de muncă, în 
condiţiile prevăzute de stan-
dardele de stat privind orga-
nizarea, protecţia şi igiena 
muncii, de contractul colectiv 
de muncă şi de convenţiile 
colective;

d) la achitarea la timp şi 
integrală a salariului, în co-
respundere cu calificarea sa, 
cu complexitatea, cantitatea 
şi calitatea lucrului efectuat;

e) la odihnă, asigurată 
prin stabilirea duratei nor-
male a timpului de muncă, 
prin reducerea timpului de 
muncă pentru unele profesii 
şi categorii de salariaţi, prin 
acordarea zilelor de repaus şi 
de sărbătoare nelucrătoare, a 
concediilor anuale plătite;

f) la informare deplină 
şi veridică despre condiţiile 
de muncă şi cerinţele faţă de 
protecţia şi igiena muncii la 
locul de muncă;

g) la adresare către anga-
jator, patronate, sindicate, or-
ganele administraţiei publice 
centrale şi locale, organele de 
jurisdicţie a muncii;

h) la formare profesională, 
reciclare şi perfecţionare, în 
conformitate cu Codul mun-
cii şi cu alte acte normative;

i) la libera asociere în 
sindicate, inclusiv la consti-
tuirea de organizaţii sindicale 
şi aderarea la acestea pentru 

Drepturile şi obligaţiile salariatului şi angajatorului
apărarea drepturilor sale de 
muncă, a libertăţilor şi intere-
selor sale legitime;

 j) la participare în admi-
nistrarea unităţii, în confor-
mitate cu Codul muncii şi cu 
contractul colectiv de muncă;

k) la purtare de negocieri 
colective şi încheiere a con-
tractului colectiv de muncă 

şi a convenţiilor colective, 
prin reprezentanţii săi, la in-
formare privind executarea 
contractelor şi convenţiilor 
respective;

l) la apărare, prin metode 
neinterzise de lege, a dreptu-
rilor sale de muncă, a libertă-
ţilor şi intereselor sale legiti-
me; 

m) la soluţionarea litigii-
lor individuale de muncă şi a 
conflictelor colective de mun-
că, inclusiv dreptul la grevă, 
în modul stabilit de Codul 
muncii şi de alte acte norma-
tive; 

n) la repararea prejudiciu-
lui material şi a celui moral 
cauzat în legătură cu îndepli-
nirea obligaţiilor de muncă, în 
modul stabilit de Codul mun-
cii şi de alte acte normative;

o) la asigurarea socială şi 
medicală obligatorie, în mo-
dul prevăzut de legislaţia în 
vigoare.

Salariatul este obligat:
a) să-şi îndeplinească con-

ştiincios obligaţiile de muncă 
prevăzute de contractul indi-
vidual de muncă;

b) să îndeplinească nor-
mele de muncă stabilite;

c) să respecte regulamen-
tul intern al unităţii;

d) să respecte disciplina 
muncii;

e) să respecte cerinţele de 

protecţie şi igienă a muncii;
f) să manifeste o atitu-

dine gospodărească faţă de 
bunurile angajatorului şi ale 
altor salariaţi;

g) să informeze de îndată 
angajatorul sau conducăto-
rul nemijlocit despre orice 
situaţie care prezintă peri-
col pentru viaţa şi sănătatea 

oamenilor sau pentru 
integritatea patrimo-
niului angajatorului;

h) să achite con-
tribuţiile de asigurări 
sociale de stat obli-
gatorii şi primele de 
asigurare obligatorie 
de asistenţă medicală 
în modul stabilit; 

i) să îndeplinească 
alte obligaţii prevă-
zute de legislaţia în 
vigoare, de contractul 
colectiv de muncă şi 
de convenţiile colec-
tive.

Angajatorul are 
dreptul:

a) să încheie, să 
modifice, să suspende 
şi să desfacă contrac-

tele individuale de muncă 
cu salariaţii în modul şi în 
condiţiile stabilite de Codul 
muncii şi de alte acte norma-
tive;

b) să ceară salariaţilor 
îndeplinirea obligaţiilor de 
muncă şi manifestarea unei 
atitudini gospodăreşti faţă de 
bunurile angajatorului; 

c) să stimuleze salaria-
ţii pentru munca eficientă şi 
conştiincioasă;

d) să tragă salariaţii la 
răspundere disciplinară şi 
materială în modul stabilit de 
Codul muncii şi de alte acte 
normative;

e) să emită acte normati-
ve la nivel de unitate;

f) să creeze patronate 
pentru reprezentarea şi apă-
rarea intereselor sale şi să 
adere la ele.

Angajatorul este obligat:
a) să respecte legile şi 

alte acte normative, clauze-
le contractului colectiv de 
muncă şi ale convenţiilor co-
lective;

b) să respecte clauzele 
contractelor individuale de 
muncă;

c) să aprobe anual statele 
de personal ale unităţii;

d) să acorde salariaţilor 
munca prevăzută de contrac-
tul individual de muncă;

e) să asigure salariaţilor 

condiţiile de muncă cores-
punzătoare cerinţelor de pro-
tecţie şi igienă a muncii;

f) să asigure salariaţii cu 
utilaj, instrumente, documen-
taţie tehnică şi alte mijloace 
necesare pentru îndeplinirea 
obligaţiilor lor de muncă;

g) să asigure o plată ega-
lă pentru o muncă de valoare 
egală;

h) să plătească integral 
salariul în termenele stabili-
te de Codul muncii, de con-
tractul colectiv de muncă şi 
de contractele individuale de 
muncă;

i) să poarte negocieri co-
lective şi să încheie contrac-
tul colectiv de muncă în mo-
dul stabilit de Codul muncii;

j) să furnizeze reprezen-
tanţilor salariaţilor informaţia 
completă şi veridică necesară 
încheierii contractului colec-
tiv de muncă şi controlului 
asupra îndeplinirii lui;

k) să îndeplinească la timp 
prescripţiile organelor de stat 
de supraveghere şi control, să 
plătească amenzile aplicate 
pentru încălcarea actelor le-
gislative şi altor acte norma-
tive ce conţin norme ale drep-
tului muncii;

l) să examineze sesizările 
salariaţilor şi ale reprezentan-
ţilor lor privind încălcările 
actelor legislative şi ale altor 
acte normative ce conţin nor-
me ale dreptului muncii, să ia 
măsuri pentru înlăturarea lor, 
informînd despre aceasta per-
soanele menţionate în terme-
nele stabilite de lege;

m) să creeze condiţii pen-
tru participarea salariaţilor la 
administrarea unităţii în mo-
dul stabilit de Codul muncii 
şi de alte acte normative;

n) să asigure salariaţilor 
condiţiile social-sanitare ne-
cesare pentru îndeplinirea 
obligaţiilor lor de muncă;

o) să efectueze asigurarea 
socială şi medicală obligato-
rie a salariaţilor în modul pre-
văzut de legislaţia în vigoare; 

p) să repare prejudiciul 
material şi cel moral cau-
zat salariaţilor în legătură cu 
îndeplinirea obligaţiilor de 
muncă, în modul stabilit de 
Codul muncii şi de alte acte 
normative;

r) să îndeplinească alte 
obligaţii stabilite de Codul 
muncii, de alte acte normati-
ve, de convenţiile colective, 
de contractul colectiv şi de 
cel individual de muncă.

a) paşaportul, buletinul de identitate sau adeverinţa de 
naştere (copie); 

b) certificatul de căsătorie (copie);
c) certificatul despre componenţa familiei; 
d) certificatul privind stabilirea compensaţiei la locul de 

trai precedent (în cazul schimbării locului de trai);
e) certificatul privind suprafaţa locuinţei (casei)  şi/sau 

tipul de încălzire  şi alte servicii de care beneficiază solici-
tantul, eliberat de întreprinderea municipală de gestionare 
a fondului locativ sau de primărie, de cooperativele pentru 
construcţii de locuinţe, asociaţiile de locatari ai apartamen-
telor privatizate, de întreprinderile ce au  la balanţă fond lo-
cativ şi cămine; 

f) copia facturii despre plata serviciilor comunale pe ulti-

ma lună  până la depunerea cererii; 
g) extrasul din contul personal sau cartea de imobil; 
h) certificatul despre salariu, eliberat  de la locul de mun-

că; 
j) alte documente ce confirmă necesitatea acordării ajuto-

rului social  şi statutul de familie defavorizată social. 
Cererea privind acordarea ajutoarelor sociale pentru pla-

ta serviciilor comunale se depune la Direcţia generala loca-
tiv-comunală şi amenajare (Întreprinderile de gestionare a 
fondului locativ) şi Primăriile oraşelor, satelor (comunelor) 
din componenţa  municipiului Chişinău. 

Solicitantul poartă răspundere pentru corectitudinea şi 
veridicitatea datelor incluse în cerere, anunţă Serviciul de 
presă al Primăriei.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului la plata pentru căldură
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Savvis-Com”, pentru 
data de 8 februarie 2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît la exami-
narea cauzei civile a SA „Moldova-Agroindbank” pivind eva-
cuarea forţată.

Judecător   i. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Radar CG”, pentru data de 23 februarie 2010, ora 10.40, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît la cererea SRL ,,Oscan Impex” privind 
încasarea sumei de 6843,73 lei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Auverland”, pentru data de 26 februarie 2010, ora 10.20, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît la cererea Direcţiei generale pentru ad-
ministrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova privind 
încasarea sumei de 7592 lei 21 bani.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului AOCSF „Fire-Angels”, pentru data de 
25 februarie 2010, ora 11.15, la şedinţa de judecată (bdul Şte-
fan cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă intentată de ,,Artmet” SA.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   Liliana Andriaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantu-
lui CAP „Unprimex Agro”, pentru data de 2 martie 2010, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
230) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea SRL 
,,Vitafort Combifeed”.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului AO „Centrul Inovaţiilor Educaţionale”, 
pentru data de 4 martie 2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de Direcţia generală pentru adminis-
trarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   Liliana Andriaş 

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Butnaru Alexandru Nicolae, pentru data de 15 februarie 2010, 
ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) 
în calitate de reclamat pe cauza civilă la acţiunea cet. Cozma 
Vasile, Cozma Natalia către Butnaru A. N. şi Ciudin Sergiu 
privind încasarea prejudiciului.

Judecător                                              Daria Suşchevici 
www 

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cuzmenîh Vladimir, pentru data de 18 februarie 2010, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Cuzmenîh 
Nina privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                            Constantin Urîtu 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Oreşchina Olga cu domiciliul în Chişinău, str. Grădinilor nr. 
56, apt. 4, pentru data de 2 martie 2010, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă la acţiunea SRL ,,Cebacot” privind încasarea prejudiciu-
lui material.

Judecător   GH. V. bîrnaz 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Izbaş Igor, pentru 
data de 24 februarie 2010, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 502) în calitate de pîrît pe cauza civilă la 
acţiunea înaintată de RPS SCUT privind încasarea pagubei.

Judecător   L. Pruteanu

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 

108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Nedelcu Ala Ni-
colai a.n. 28.02.1974, pentru data de 16 februarie 2010, ora 
14.15, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
317.) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Direcţia 
pentru Protecţia Copiilor sectorul Ciocana privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

Judecător   Ludmila Cernei 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Tabacari Valentina, 
pentru data de 19 februarie 2010, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306.) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de Tabacari Boris privind înlăturarea 
obstacolelor.

Judecător    oxana Robu 
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Godea Ghe-
orghe Nicolae, a.n. 16.04.1956 cu domiciliul în satul Rezeni, 
Ialoveni, pentru data de 10 februarie 2010, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (Ialoveni, str. Prieteniei nr.4, bir.19) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea SRL ,,Itrombas” 
pivind recuperarea prejudiciului.

Judecător   G. Lungu 
www

Judecătoria Şoldăneşti solicită prezentarea cet. Medin-
schih Victor Alexandr, a.n. 16.02.1989, originarul şi domi-
ciliatul satului Olişcani, Şoldăneşti pentru data de 1 martie 
2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Şoldăneşti, str. Vic-
toriei nr. 18) în calitate de pîrît la examinarea cauzei civile 
intentată de Societatea cu Răspundere Limitată ,,Lorantrans” 
cu sediul în mun. Chişinău privind încasarea prejudiciului 
material în baza contractului de locaţiune.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   Elvira Popa 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformita-
te cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentan-
tului SRL „Anaromastil” cu sediul în Glodeni, str. Decebal 
nr. 59,,A”, pentru data de 18 februarie 2010, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea SA ,,RED-
Nord” filiala Glodeni.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecător   Al. Rotari
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Culic Natalia, 
pentru data de 15 februarie 2010, ora 9.30, la şedinţa de ju-
decată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                          negru Alexandru 
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Todirean Zi-
naida, pentru data de 15 februarie 2010, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calita-
te de pîrît pe cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                          negru Alexandru 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Stanciu Vladi-
mir, cu domiciliul în satul Lăpuşna, Hînceşti, pentru data de 
8 februarie 2010, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. M. 
Viteazul nr. 2, bir. 504) în calitate de pîrît pe cauza civilă la 
acţiunea intentată de Izbasarova V. privind partajarea bunu-
rilor.

Judecător                           Dorin Popovici

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Alexandrov Vladislav, pentru data de12 februarie 2010, 
ora 13.00, la şedinţa  de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Tumaha Galina 
privind restituirea împrumutului conform contractului de îm-
prumut.

Judecător                         i. Timofei      
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău,  în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea  reprezentantului SC 
,,Tver-Trans” SRL; IM ,,Ucragaz” SRL; cet. Tverdohleb Ser-
ghei, pentru data de 3 martie 2010, ora 9.00, la şedinţa  de  
judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă la acţiunea SA ,,IM şi Compania Consulting Grup” pri-
vind încasarea datoriei.

Judecător                         Stella bleşceaga      
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Caliniuc Ion, Caliniuc Tatiana cu domiciliul în Chişinău, 
str. Aleco Russo nr. 59/1, apt. 31, pentru data de 15 februarie 
2010, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 
16) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă la acţiunea cet. Pituşcan 
Ştefan privind încasarea  datoriei.

Juecător     Svetlana Garştea-bria
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Pivovarov Oleg şi 
SC ,,Ontario”SA, pentru data de 8 februarie 2010, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318.) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea SA ,,IM Compania 
Consulting Grup” privind revendicarea bunului şi încasarea 
datoriei.

Judecător         Ala Malîi 
www

Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art. 108 CPC 
al RM, solicită prezentarea cet. Leşan Sergiu, cu domiciliul 
în Chişinău, str. Trandafirilor nr. 7/3, apt. 41, pentru data de 8 
februarie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. Teilor nr. 
4) unde se va examina în ordine de contencios administrativ 
dosarul civil la acţiunea lui Leşan F., Leşan V-na ş. a. către 
Primăria mun. Chişinău, SA ,,Termocom”, Agenţia Privatiza-
re, Perstîncic V. ş.a. pivind  anularea actelor. 

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va 
fi examinată în lipsa părţii absente.

Judecătorul
 Curţii de Apel Chişinău               Anatol Pahopol

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 

108 CPC al RM, solicită prezentarea  reprezentantului ÎM 
,,Biogaz Inter” SRL, pentru data de 18 februarie 2010, ora 
16.30, la şedinţa  de  judecată  (str. Kiev nr. 3, bir. 31) în ca-
litate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea FCP ,,Recop” SRL 
către ,,Biogaz” SRL, SC ,,Adaf Grup” şi cet. Ciobanu Vitalie 
privind încasarea atoriei.

Judecător                           Lilia Lupaşco 
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Usatiuc 
Iurie, pentru data de 18 februarie 2010, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (str. Teilor nr. 4) în calitate de intimat pe cauza civilă 
nr. 2a-884/10 de apel la cererea cet. Usatiuc Oxana pivind  în-
casarea pensiei. 

Judecătorul
Curţii de Apel Chişinău               M. Guzun

Citaţii în judecată

În cel mult un an în comuna Pruncul ar putea începe 
construcţia unui nou penitenciar. Despre aceasta a anunţat 
directorul Departamentului Instituţii Peni-
tenciare Vadim Cojocaru. Cu capacitatea 
de 1600 de locuri, noua casă de arest va 
înlocui actualul Penitenciar numărul 13 din 
capitală. 

Clădirea în care este amplasat în prezent 
pentitenciarul numărul 13 a fost construită 
în anul 1846. Potrivit responsabililor pen-
tru că este o construcţie veche, izolatorul 
de urmărire penală necesită multe cheltu-
ieli pentru întreţinere.

Penitenciarul este vechi. Trebuie surse 
mari pentru întreţinere şi necesitatea de a amplasa deţinuţii 
pe categoriile de infracţiuni afirmă Victor Petrache, şef peni-
tenciarul nr.13.

În vara anului 2008 autorităţile au anunţat un concurs 

pentru atragerea investitorilor străini pentru construirea unei 
case noi de arest. Aceasta ar urma să fie amplasată în comu-

na Pruncul. Cheltuielile estimate pentru 
construcţia noului penitenciar se ridică la 
32 de milioane de euro. 

Cel mai mult a influenţat criza care a 
afectat şi organizaţiile donatoare. Sper că 
cel tîrziu la sfîrşitul anului sau la începu-
tul anului viitor să începem construcţia 
unui penitenciar de 1600 de locuri, 
susţine Vadim Cojocaru, directorul De-
partamentul Instituţiilor Penitenciare.

Guvernul continuă eforturile pen-
tru identificarea surselor, adaugă Oleg 

Efrim, Viceministrul Justiţiei.
În prezent la Penitenciarul numarul 13 sînt deţinute circa 

1000 persoane. Aceasta este unica instituţie de detenţie unde 
se află atît bărbaţi, femei, cît şi copii.

În cel mult un an în comuna Pruncul ar putea începe construcţia 
unui nou penitenciar  
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Victor GUţULEAC, 
doctor în drept, profesor universitar – 

70 de ani
Mult stimate domnule Vic-

tor Guţuleac,  în acest magnific 
spectacol de iarnă în care fulgii 
îşi dansează minunatul vals şi vi 
se oferă ca nişte ofrande, spec-
tacol ce se dă parcă în cinstea 
aniversării dumneavoastră, ne 
alăturăm şi noi celor ce vă spun 
în această zi cu totul şi cu totul 
specială pentru dumneavoastră 

tradiţionalul şi semnificativul La mulţi ani!
Aţi reuşit să cuceriţi prin bunătatea sufletului, in-

teligenţă, amabilitate, onestitate, seriozitate, profesi-
onalism – calităţi care vă disting drept o personalita-
te-model pentru discipolii dumneavoastră.

Pentru tot ceea ce reprezentaţi vă dorim, din 
adîncul sufletului sănătate cît mai multă, noi reali-
zări încununate cu succes în laborioasa activitate pe 
care o defăşuraţi.  Fie ca anii  care vor veni  să fie şi 
mai plini de  împliniri şi armonie sufletească.

* * *
Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere Do-

rina Gurev, magistru în derpt, lector universitar, 
facultatea de Drept USM; natalia Marcova, lector 
universitar, Facultatea de Drept USM; Alexandru 
buruian, doctor habilitat în drept, profesor univer-
sitar Facultatea de Drept USM; Zinaida Talpalaru, 
judecător Jud. Econ. De Circumscripţie; natalia 
Plugari, judecător Jud Econ de Circumscripţie; Ste-
liana iorgov, judecător Rîşcani mun. Chişinău; Fi-
odor Gonţa, preşedintele Judecătoriei Anenii Noi; 
Vasile Taban, judecător Şoldăneşti; Ion Goncea-
ruc, judecător Floreşti; Sergiu Godorogea, judecă-
tor Rîşcani; Mariana Pitic, judecător Centru; Vera 
Sterlechi, specialist în Secţia generală a Procuraturii 
Generale; Elizaveta Casapu, specialist principal în 
Procuratura raionului Cimişlia; Aliona Castraveţ, 
procuror  Secţia Investigaţii Generale; olga brînza, 
specialist Secţia generală a Procuraturii Generale; 
Diana baciu, specialist în Procuratura mun. Bălţi; 
Valentina Lîsîi, specialist principal în Procuratura 
raionului Călăraşi; Vladimir Erhan, procuror ad-
junct Şoldăneşti; Anatoli Snegur, procuror Ungheni; 
Artur Sîrcu, procuror Botanica;  Ruslan botnaru, 
procuror în cadrul Serviciului  conducere a urmăririi 
penale în organele centrale ale CCCEC; Mihail Po-
toran, şef  secţie, Direcţia administrativ-economică; 
Alexandru Casir, procuror, Serviciul exercitare a 
urmăririi penale; Valeriu Parascan, procuror Bota-
nica, Nicolai Tricolici, procuror Buiucani. 

 Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru noi 
să vă adresăm  sincere şi calde urări de sănătate. 
Apreciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, res-
ponsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile pe 
nobilul tărîm al justiţiei.

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar de 
împliniri şi realizări care să vă întregească pe deplin 
fericirea.

La mulţi ani!
 

Cu profund respect, 
membrii Consiliului de administraţie 
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de unire 
şi sprijin. Vă sîntem recunoscători că sînteţi 

abonaţii noştri şi susţineţi ziarul.
noi avem nevoie de acest ajutor şi vom 

rămîne alături de Dvs.

Divert is

Aniversări

C a l e i d o s c o p

Daca îi spui şefului ce pă-
rere ai despre el şi, în general, 
daca îi spui adevărul, vei fi mai 
sănătos. Acest lucru poate con-
tribui la reducerea stresului şi 
la îmbunătăţirea relaţiilor de la 
locul de muncă, arată un studiu 
al unor cercetători britanici. 
Studiul a dezvăluit faptul că 
dacă vei fi cinstit şi onest cu 
şeful tău, vei ridica mora-
lul personalului, vei reduce 
stresul la locul de muncă, 
iar managerii vor putea re-
zolva eventualele probleme. 
La studiu au participat 150 
de manageri, împărţiţi în 
două grupuri. Un grup a pri-

Spune adevărul şi vei fi mai sănătos
mit feedback din partea a 
500 de angajaţi cu privire la 
competenţele de gestionare, 
în timp ce celalalt grup nu. 
,,Cînd managerii au primit 
feedback din partea anga-
jaţilor, au fost mai receptivi 
în schimbarea modului de 
lucruri şi s-a observat că au 
evoluat”, se arată în studiu. 
Angajaţii au, de asemenea, de 
cîştigat pentru că vor putea 
spune clar tot ceea ce îi deran-
jează şi nu vor mai ţine în ei 
toate problemele, după cum a 
menţionat Emma Donaldson-
Feilder, expertul care a pre-
zentat concluziile cercetării.

Oameonii care petrec zil-
nic mai mult de patru ore pe 
zi în faţa televizorului îşi re-
duc speranţa de viaţă, în com-
paraţie cu cei care se uită mai 
puţin la televizor, arată un 
studiu realizat de o echipă de 
cercetători australieni.

,,Comparativ cu persoa-
nele care petrec mai puţin de 
două ore pe zi uitîndu-se la tv, 

cei care petrec astfel peste pa-
tru ore zilnic prezintă un risc 
cu 46% mai mare de a muri 
ca urmare a unor patologii di-
verse”, spune David Dunstan, 
cercetător la Institutul de Di-
abet şi Maladii Cardiace din 
Melbourne.

În plus, aceştia prezintă 
,,un risc cu 80% mai mare de 
a suferi de boli cardiovascu-

lare”, a mai indicat specialis-
tul australian.

Studiul arată că nu pro-
gramele tv în sine sînt noci-
ve pentru sănătate, ci faptul 
că telespectatorul stă mult 
timp aşezat în timp ce se uită 
la televizor, avînd muşchii 
imobilizaţi şi impiedicîn-                
du-şi corpul să asimileze co-
rect zahărul şi grăsimile.

Cine moare mai repede?
Studiul s-a derulat pe par-

cursul a 6 ani, timp în care 
specialiştii au analizat obi-
ceiurile în ceea ce priveşte 
privitul la televizor a 8800 
de australieni. În medie, un 
australian petrece zilnic trei 
ore în faţa televizorului, însă 
medicii îi sfătuiesc să renunţe 
la acest obicei, pentru a nu-şi 
risca sănătatea.

– Cel mai mare palat din lume are 
1788 pe camere. Acesta a fost con-
struit pentru sultanul statului Brunei. 

– Cel mai mare număr de oameni 
s-au adunat la festivalul de religie 
Hindu în India în anul 1989. La eve-
niment au venit circa 15 milioane de 
oameni.

– Cea mai mare distanţă parcursă 
înot a fost înregistrată pe rîul Mississippi în anul 1930. 
Atunci, un sportiv a petrecut 742 de ore în apă, înotînd 
pe o distanţă de 2938 km. 

– Cea mai serioasă sentinţă şi cel mai lung termen 
de ispăşire a pedepsei cu închisoarea a fost înregistrat în 
Statele Unite ale Americii – 10 mii de ani pentru crimă 
triplă. 

– Este imposibil pentru un om să strănute cu ochii 
deschişi. Încercaţi!

– Levi Strauss a fabricat prima pereche de blugi în 
1850 ca haine de lucru pentru minerii americani căută-
tori de aur.

– În Roma Antică, numai oamenii importanţi purtau 
haine de culoare violet. Nuanţa de violet venea de la o 
specie de crustaceu care costa scump în acele timpuri.

M e r i d i a n  j u r i d i c

A jefuit un magazin, folosind o armă 
de jucărie

Un băieţel de 12 ani din Florida, SUA, a fost arestat zilele 
trecute, după ce a jefuit un magazin, folosind o armă de jucă-
rie.

Potrivit postului de televiziune Fox10 Tv, băiatul a intrat 
într-un magazin în momentul în care 
înăuntru nu se afla nici un client şi a 
scos puşca. S-a prefăcut că armează, 
după care a îndreptat-o spre vînză-
torul care se afla după tejghea. L-a 
ameninţat pe acesta că îl omoară 
dacă nu îi dă toţi banii din casă.

Neştiind cum să procedeze, băr-
batul a acceptat şi i-a dat banii copi-

lului, care după ce a luat punga i-a mulţumit politicos vînză-
torului.

Micuţul hoţ a fost prins cîteva minute mai tîrziu de o pa-
trulă care se afla în zonă. Cînd s-a văzut în mîinile poliţiştilor, 
copilul a început să plîngă şi să-i roage să nu îl ducă la închi-
soare. Fiind prea mic, el a fost dus la un centru de corecţie 
pentru minori.

Cel mai mic tigru din lume măsoară 1 mm înălţime
Un artist taiwanez a realizat cea mai mică sculptură 

din lume, reprezentînd un tigru cu înălţimea de doar 1 
mm.

Sculptura minusculă în formă de tigru realizată de 
Chen Forng-shean este mai mică decît un bob de orez, 
iar detaliile acesteia devin vizibile doar cu ajutorul lu-
pei.

Artistul taiwanez în vîrstă de 54 de ani sculptează 
de aproximativ 30 de ani şi a creat minitigrul cu ocazia 
intrării în anul chinezesc al Tigrului, din 14 februarie.

Sculptura tridimensională a necesitat trei luni de 
muncă, iar Chen îi estimează valoarea la 58 000 de lire 
sterline, deşi nu doreşte să o vîndă.

În cultura chineză, tigrul este asociat cu norocul, 
dar şi cu imprevizibilitatea.

Artistul a utilizat boabe de orez, nisip foarte fin sau 
chiar aripile muştelor pentru a realiza diverse opere de 
artă minuscule şi plănuieşte să sculpteze încă cel puţin 
cinci ani, timp în care să creeze sculpturi chiar mai mici 
de 1 mm, în care să includă mai multe elemente, cum ar 
fi cascade, munţi şi oameni.

Obezii vor plăti dublu pentru un bilet la Air France 
Persoanele care suferă de obezitate vor trebui să plătească în 

curînd aproape dublu pentru un bilet de zbor al companiei Air 
France-KLM, dacă se constată că nu încap într-un singur scaun 
din avion, a anunţat compania aeronautică. Aceste persoane ur-
mează să plătească 75% din preţul unui al doilea loc, sumă care 
se adaugă preţului iniţial pentru un loc ocupat. Această decizie 
a fost luată din motive de ,,securitate”, conform unui purtător 
de cuvînt al companiei. În cazul în care nu vor fi ocupate toate 
locurile din avion, persoanele supraponderale vor primi înapoi 
banii plătiţi suplimentar. ,,Trebuie ca personalul de zbor să se 
poată mişca liber printre rîndurile de scaune, iar pasagerii vor sta 
confortabil şi se vor putea asigura cu uşurinţă folosind centurile 
de siguranţă în cazul decolărilor şi aterizărilor sau al altor situaţii 
speciale”, a precizat purtătorul de cuvînt.

 Persoanele a căror masă corporală nu permite asigurarea cu 
o singură centură de siguranţă vor folosi centurile de la două sca-
une, iar prin plătirea a două locuri, aceste persoane vor fi sigure 
că vor dispune de două locuri, unul lîngă celălalt. Această mă-
sură va intra în vigoare la cumpărarea biletelor de la 1 februarie, 
pentru toate zborurile începînd cu 1 aprilie 2010.


