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,,Cu certitudine 
se merită 
să fii procuror”  

Ziua profesională 
a lucrătorului 
Procuraturii

ecent, ministrul 
Justiţiei, Alexandru 
Tănase, a avut o în-

trevedere cu E.S. Dirk Schu-
ebel, şeful Delegaţiei Comi-
siei Europene în Republica 
Moldova.

În cadrul întrevederii, 
cei doi oficiali au făcut un 
schimb de opinii privind si-
tuaţia din Republica Moldo-
va după alegerile parlamen-
tare anticipate şi formarea 
noului Guvern.

Alexandru Tănase l-a in-
format pe oficialul european 
despre reformele preconizate 
de noul Guvern în domeniul 
justiţiei. Ministrul Justiţiei a 
menţionat că reforma justiţi-
ei se va axa pe trei domenii 
prioritare: organizarea jude-
cătorească, reforma proce-
durilor şi reforma procura-
turii. „Reuşita însă depinde 
de voinţa politică, dar şi de 
capacitatea de a atrage aliaţi, 
precum şi de măsura în care 

se va obţine susţinerea soci-
etăţii pentru realizarea refor-
melor. Contăm pe sprijinul 

tuturor, pentru că anul trecut 
Ministerul Justiţiei a cam 
rămas singur împotriva tutu-
ror. Trebuie să fim conştienţi 
că reforma justiţiei reprezin-

tă un teren solid pentru restul 
reformelor, care nu vor mer-
ge dacă în justiţie nu se vor 

face progrese. Este necesară 
stabilirea unor reguli de joc, 
pe care să le respecte toţi, în 
egală măsură. Încercăm să 
transmitem mesajul că siste-

mul judecătoresc nu trebuie 
implicat în politică. În cei 8 
ani de guvernare comunis-
tă, s-a urmărit subordonarea 
corpului judecătoresc, pen-
tru a fi transformat într-un 
instrument politic. Noi însă 
ne propunem să construim o 
justiţie eficientă, astfel încît 
să nu conteze ce partid gu-
vernează ţara, iar orice deci-
zie politică să poată fi veri-
ficată de justiţie”, a declarat 
ministrul Justiţiei.

Dirk Schuebel l-a feli-
citat pe Alexandru Tănase 
pentru reconfirmarea sa în 
funcţia de ministru al Justiţi-
ei şi şi-a exprimat satisfacţia 
privind proiectele ambiţi-
oase de reformare a justiţiei 
inserate în noul program de 
guvernare. Şeful Delegaţiei 
Comisiei Europene a men-
ţionat că sarcina reformării 
justiţiei este extrem de difi-
cilă, însă abordarea este una 
corectă. „Pentru a schimba 

situaţia din justiţie sînt ne-
cesare măsuri serioase şi 
drastice. Reforma justiţiei 
trebuie să fie printre primele 
trei priorităţi de top ale ţării, 
deoarece succesul tuturor re-
formelor depinde în cea mai 
mare măsură de succesul re-
formei justiţiei. În egală mă-
sură, progresele în domeniul 
justiţiei şi afacerilor interne 
vor fi determinante pentru 
avansarea dialogului privind 
liberalizarea regimului de 
vize”, a subliniat Şeful Dele-
gaţiei Comisiei Europene în 
Moldova.

În acelaşi timp, şeful De-
legaţiei Comisiei Europene 
a reiterat că Uniunea Euro-
peană va acorda ţării noastre 
tot suportul de care va avea 
nevoie pe calea reformelor.  
„Uniunea Europeană este 
doritoare şi pregătită să ofere 
asistenţă Republicii Moldova 
în acest sens, alături de alţi 
parteneri cum sînt Consiliul 
Europei, SUA ş.a.”, a decla-
rat Dirk Schuebel. În acest 
context, el a menţionat dispo-
nibilitatea Uniunii Europene 
de a spori asistenţa acordată 
Republicii Moldova în do-
meniul justiţiei. În particular, 
oficialul european a specifi-
cat că pentru anul 2011 vor fi 

Prim-ministrul Vlad Filat a avut o întrevedere cu Comi-
sarul European pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, 
care a întreprins o vizită oficială în Republica Moldova, po-
trivit Direcţiei comunicare şi relaţii cu presa a Guvernului. 

În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte ce ţin de 
integrarea europeană a Republicii Moldova şi procesul de 
aprofundare a relaţiilor cu Uniunea Europeană. 

Cecilia Malmström a prezentat oficial Planul de Acţiuni 
privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europea-
nă, menţionînd importanţa documentului în cauză pentru di-
alogul moldo-comunitar, în special în partea ce ţine de com-
ponenta justiţie şi afaceri interne. 

Comisarul European a apreciat eforturile întreprinse în 
vederea implementării efective a reformelor şi a menţionat 
rezultatele obţinute pînă la acest moment de Guvernul Repu-
blicii Moldova pe calea intensificării dialogului cu partenerii 
europeni. 

Cecilia Malmström a precizat că Planul de Acţiuni este 
structurat în compartimente distincte: armonizarea cadrului 
legislativ în domeniul justiţiei şi afacerilor interne la normele 
şi standardele UE; implementarea acţiunilor necesare înde-
plinirii condiţiilor UE pentru stabilirea unui regim de călăto-
rie fără vize în UE pentru cetăţenii Republicii Moldova. 

,,Acest Plan nu este un document doar tehnic, ci şi unul 

politic, iar implementarea condiţiilor acestuia va contribui la 
consolidarea democraţiei în Republica Moldova în beneficiul 
tuturor cetăţenilor”, a estimat Comisarul European. 

Prim-ministrul Vlad Filat a dat asigurări că Guvernul Re-
publicii Moldova va îndeplini condiţiile stipulate în Planul de 
Acţiuni, precizînd că actualmente există voinţa politică pentru 
realizarea reformelor necesare. 

,,Sîntem pe deplin conştienţi că atitudinea dumneavoas-
tră personală şi angajamentul Comisiei Europene sînt deter-
minante pentru parcursul impresionant în cadrul dialogului   
RM-UE în domeniul vizelor. În acest context, exprim mulţu-
miri pentru această interacţiune. La fel, sîntem recunoscători 
statelor membre ale UE pentru o poziţie favorabilă Moldovei. 
Vom menţine un dialog permanent cu instituţiile UE şi statele 
membre pentru a asigura acelaşi sprijin la toate etapele dialo-
gului privind vizele” a declarat prim-ministrul. 

Vlad Filat a accentuat că Guvernul are ambiţia de a realiza 
acest plan într-o perioadă rezonabilă şi pe măsura aşteptărilor 
populaţiei. 

,,Mizăm în continuare pe acordarea asistenţei instituţiona-
le şi financiare Republicii Moldova pentru realizarea reforme-
lor şi implementarea acţiunilor stipulate în Planul de Acţiuni 
privind liberalizarea regimului de vize”, a mai spus prim-mi-
nistrul.

alocate fonduri pentru imple-
mentarea unui nou program 
comun al Uniunii Europene 
şi Consiliului Europei privind 
suportul pentru reforma justi-
ţiei, iar cu începere din anul 
2012, Uniunea Europeană 
preconizează acordarea su-
portului bugetar direct pentru 
domeniul justiţiei şi poliţiei 
în valoare de circa 50 de mi-
lioane de euro. 

Ministrul Justiţiei a mul-
ţumit şefului Delegaţiei Co-
misiei Europene pentru asis-
tenţa valoroasă acordată pînă 
în prezent şi a subliniat ne-
cesitatea susţinerii din partea 
partenerilor internaţionali 
pentru reuşita reformelor. 
Ministrul Justiţiei a menţio-
nat că, la Strasbourg va avea 
întrevederi cu Secretarul Ge-
neral al Consiliului Europei, 
Preşedintele Comisiei de la 
Veneţia, Directoratul Gene-
ral pentru Afaceri Juridice şi 
Drepturile Omului, precum 
şi cu Preşedintele Curţii Eu-
ropene a Drepturilor Omu-
lui, pentru a solicita sprijinul 
Consiliului Europei la refor-
marea justiţiei, în special în 
partea ce ţine de expertiza-
rea proiectelor de legi care 
vor fi elaborate în domeniul 
justiţiei.

R
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Uniunea Europeană salută şi sprijină acţiunile 
privind reformarea justiţiei

Planul de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize 
cu UE a fost prezentat oficial 
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stimaţi lucrători ai procuraturii,
Cu ocazia sărbătorii profesio-

nale – Ziua lucrătorului Procu-
raturii, vreau să vă felicit pentru 
că aţi îmbrăţişat această frumoasă 
şi responsabilă profesiune.

Vă urez să fiţi principiali şi 
consecvenţi în activitatea impor-
tantă şi responsabilă pe care o 
desfăşuraţi şi vă îndemn să folo-
siţi toate cunoştinţele şi califica-
rea pe care o aveţi pentru edifica-

rea în Republica Moldova a unei societăţi guvernate de 
dreptate şi adevăr. 

Cu cele mai sincere consideraţiuni, 

alexandru tănasE,
Ministru al Justiţiei 

Stimate Domnule Procuror General, 
stimaţi lucrători ai 

Procuraturii,
Cu ocazia Zilei profesionale, 

vă adresez, dumneavoastră perso-
nal, întregului efectiv, precum şi 
veteranilor care, de-a lungul anilor, 
şi-au îndeplinit cu cinste misiunea 
şi menirea de apărători ai legii, 
sincere felicitări, urări de sănătate, 
reuşite personale şi profesionale, 
bucurii şi împliniri alături de cei 
dragi. 

Apreciem sincer abnegaţia şi 
eforturile dvs, calităţile profesionale şi responsabilitatea 
pe care le manifestaţi zilnic în soluţionarea problemelor 
de competenţă şi promovarea reformelor instituţionale, fi-
ind siguri că procesul iniţiat va finaliza cu afirmarea unei 
autorităţi de drept de tip european. 

Îmi exprim convingerea că şi în continuare lucrătorii 
Procuraturii vor da dovadă de profesionalism, perseveren-
ţă, onestitate şi disciplină, pentru a garanta supremaţia le-
gii şi a fortifica adevăratele valori ale statului de drept. 

Ţinînd cont de faptul că în activitatea sa, Procuratura 
şi Ministerul Afacerilor Interne au tangenţe comune, avem 
toată încrederea într-o colaborare fructuoasă între aceste 
două instituţii, de care să beneficieze fiecare cetăţean. 

Cu profund respect,       
Alexei ROIBU,

Ministru al Afacerilor Interne al Republicii Moldova 

stimaţi lucrători ai procuraturii,

Consiliul Superior al Magistra-
turii adresează sincere felicitări, cu 
ocazia Zilei profesionale, dorind 
tutror sănătate, fericire, bunăstare, 
cît mai multe fapte bune şi respectul 
meritat din partea societăţii.

Rolul Procuraturii este primor-
dial în asigurarea ordinii de drept şi 
apărării intereselor fundamentale ale 
statului şi cetăţenilor.

Am convingerea că şi în continu-
are colaboratorii Procuraturii vor da dovadă de profesi-
onalism, perseverenţă, abnegaţie şi onestitate pentru a 
garanta supremaţia legii.

Fiţi demni de profesia aleasă, fiţi adevăraţi străjeri ai 
ordinii de drept.

Ani plini de bucurii, curaj, răbdare, cutezanţă în tot 
ceea ce faceţi, realizări notorii în plan profesional şi per-
sonal.

Cu respect,
Dumitru VISTERNICEAN,

preşedintele consiliului  superior al Magistraturii

Mult stimaţi  colaboratori ai procuraturii 
Republicii Moldova,

Consemnarea Zilei lucrătoru-
lui din Procuratură în calendarul 
sărbătorilor profesionale certifică 
o dată în plus aprecierea şi res-
pectul întregii societăţi vizavi de 
nobila şi responsabila activitate 
ce o desfăşuraţi întru asigurarea 
supremaţiei legii, punînd accen-
tul pe valoarea umană. Astfel, 
respectarea drepturilor şi libertă-

ţilor fundamentale ale omului  constituie pentru dum-
neavoastră condiţia indispensabilă unui stat de drept cu 
o democraţie în ascendenţă, deoarece sînteţi angajaţi 
plenar în una din componentele-cheie ale întregului sis-
tem de drept – Procuratura. Prin urmare, rolul şi impor-
tanţa dvs pentru societate devine unul esenţial.

Conştientizăm că mai există încă impedimente care 
în mare parte nu depind doar de dumneavoastră, cu toa-
te acestea, cu certitudine pot afirma că vă îndepliniţi în 
mod responsabil obligaţiile ce vi le imprimă apartenenţa 
la una dintre cele mai prestigioase profesiuni a sistemu-
lui judiciar, şi aceasta datorită calităţilor cu care v-a în-
zestrat Divinitatea. Onestitatea, exigenţa, obiectivitatea, 
seriozitatea, verticalitatea, probitatea – sînt doar cîteva 
dintre acele valori care vă caracterizează personalitatea 
astfel încît, reuşiţi să atingeţi dezideratele propuse. 

Profitînd de minunatul prilej pe care mi-l oferă Ziua 
lucrătorului Procuraturii vreau să remarc stima, apreci-
erea, admiraţia pentru tot ceea ce faceţi şi reprezentaţi. 
Vă doresc sănătate, prosperitate şi multe bucurii. Mereu 
să vă însoţească cutezanţa optimismul şi sentimentul 
datoriei împlinite. Întru mulţi ani cu aceeaşi înaltă sluji-
re a idealurilor dreptăţii.

Gheorghe AVORNIC,
preşedintele consiliului de administraţie al UJM

(Mesaje de felicitare)
Stimaţi lucrători 

ai organelor Procuraturii,
Îmi revine deosebita onoare 

şi plăcere sa Vă adresez cele 
mai sincere felicitări cu oca-
zia celebrării a 19 ani de la 
înfiinţarea Procuraturii Repu-
blicii Moldova.

Avem o profesie nobilă. 
Pentru cei mai mulţi dintre 

noi a devenit şi un mod de viaţă, 
o profesiune de credinţă. Nici 
nu avem dreptul să pretindem 
ca, odată ieşiţi din birouri – să 

lăsăm la o parte îndatoririle noastre de luptători pentru 
drepturile omului.

Este meseria pe care şi-au ales-o liber majori-
tatea dintre noi, meseria care pe cei mai mulţi i-a 
făcut să viseze, să-şi construiască iluziile carie-
rei, să fie mîndri de ea. Este o profesie care, în me-
nirea ei esenţială, încearcă să realizeze şi să ape-
re cîteva valori umane fundamentale: legalitatea, 
adevărul, dreptatea, moralitatea şi justiţia socială. 
       Sîntem decişi să perseverăm pe această cale deschisă 
şi consolidată de angajamentul fără rezerve al Corpului 
de procurori.

În acest moment aniversar aduc mulţumiri între-
gului personal al organelor Procuraturii pentru munca 
desfăşurată şi pentru angajamentul în dezvoltarea 
proiectelor de transformare a instituţiei noastre. 

Aduc un cordial omagiu veteranilor Procuraturii, 
care şi-au dedicat viaţa profesiei, educînd generaţii în-
tregi de adevăraţi profesionişti.

Cu un mesaj de felicitare cu totul special vin către 
membrii familiilor angajaţilor Procuraturii care sînt 
alături de noi la bucurie şi nevoi, ne îmbărbătează şi ne 
fac să fim mai precauţi cînd o cere situaţia. 

În numele conducerii Procuraturii şi al meu per-
sonal, permiteţi-mi să Vă felicit încă o dată cu ocazia 
sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului Procuraturii,  
să Vă adresez sincere gînduri de preţuire şi să Vă urez 
multă sănătate, forţe inepuizabile, verticalitate, corecti-
tudine şi împliniri dintre cele mai frumoase.

Cu profund respect, 
Procurorul General Valeriu ZUBCO

Mesajul de felicitare al  Preşedintelui Cur-
ţii Supreme de Justiţie, Ion MuruIAnu, 
cu ocazia Zilei lucrătorului Procuraturii

Ziua lucrătorului Procu-
raturii îmi oferă prilejul de 
a reitera aprecierea pentru 
devotamentul, abnegaţia şi 
principialitatea de care dau 
dovadă cei dedicaţi acestei 
profesii în exercitarea atri-
buţiilor cu care sînt învestiţi 
prin lege, întru protejarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, 
precum şi  pentru contribuţia adusă la înfăptuirea ac-
tului de justiţie. 

Persoanele aflate în serviciul Procuraturii au o 
responsabilitate aparte în stabilirea adevărului judi-
ciar, or, această instituţie, indispensabilă într-un stat 
de drept, constituie o garanţie a justiţiei echitabile şi 
are, în principal, menirea de a asigura supremaţia le-
gii. Astfel, de eficienţa activităţii procurorilor depin-
de atît siguranţa societăţii, cît şi creşterea integrităţii 
şi credibilităţii sistemului juridic naţional. Totodată, 
competenţa, rigoarea şi punctualitatea, pe care le ma-
nifestă procurorul în cadrul şedinţelor de judecată, 
facilitează implementarea normelor de conduită pen-
tru toţi participanţii la proces. 

Eforturile depuse pe parcursul ultimilor ani în ve-
derea reformării  Procuraturii au o pondere aparte în 
consolidarea autorităţii instituţiei, însă numai o atitu-
dine corectă, onestă şi un comportament ireproşabil 
din partea tuturor colaboratorilor Procuraturii va de-
termina reaşezarea  acesteia în sistemul de valori al 
societăţii. 

În această zi semnificativă, adresăm lucrătorilor 
Procuraturii urările noastre de bunăstare, prosperitate 
şi le dorim multă sănătate şi realizări remarcabile în 
munca dificilă pe care o desfăşoară.

alexandru tănase: reforma 
justiţiei a fost greu negociată 
în cadrul AIE
Reforma justiţiei a fost unul din momentele complicate 

în negocierile de constituire a Alianţei pentru Integrare Eu-
ropeană. Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, a recunoscut 
că, din motive politice, unele propuneri de reformă nu au 
fost incluse în programul de guvernare.

,,Nu tot ceea ce am avut noi în proiectul iniţial s-a regăsit 
în programul de guvernare. Multe capitole conţineau şi alte 

elemente, dar care nu s-au regăsit, deoarece atîta am acceptat 
noi politic, pentru atîta avem noi sprijin politic în acest mo-
ment”, a precizat Tănase. 

Judecătorii cred că reforma ar trebui să fie mai complexă 
şi că este nevoie ca aceasta să fie susţinută de magistraţi.

Magistraţii sînt împotriva 
ridicării imunităţii judecătorilor
Magistraţii sînt împotriva ridicării imunităţii judecăto-

rilor. Ei consideră că, dacă se va întîmpla, vor fi lipsiţi de 
garanţii care asigură independenţa actului de justiţie. ,,Imu-

nitatea judecătorului este garanţia independenţei judecăto-
rului şi asigurarea drepturilor cetăţenilor participanţi într-un 
proces în instanţă”, a declarat Dumitru Visterniceanu, preşe-
dintele CSM.

Victor Puşcaş, judecător la Curtea Constituţională, crede 
că nu numai judecătorii, dar şi parlamentarii au nevoie de 
imunitate. 

Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, a spus că nu se 
pune problema de a lipsi total judecătorul de imunitate.

Ridicarea imunităţii judecătorilor şi deputaţilor este o 
iniţiativă legislativă a PLDM din fostul Parlament care se 
regăseşte şi în actualul program de guvernare.

Flashu
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Domnule Valeriu    
Zubco, recent s-a împlinit 
un an de la desemnarea 
dumneavoastră în func-
ţia de procuror General 
al republicii Moldova. aş 
vrea să dau startul discu-
ţiei noastre prin a vă între-
ba cum evaluaţi activitatea 
Procuraturii Generale din 
perioada respectivă? ce 
aţi reuşit şi ce nu aţi reu-
şit să realizaţi din ceea ce 
v-aţi propus? 

Din start vreau să remarc faptul 
că de la desemnarea mea în funcţia 
de Procuror General al Republicii 
Moldova şi pînă în prezent am avut 
o perioadă destul de complicată, 
atît pentru procuratură în genral, 
cît şi pentru mine personal. Cu toa-
te acestea, am reuşit să realizăm o 
bună parte din ceea ce am preconi-
zat. 

Astfel, în plan instituţional, prin 
hotărîrea Parlamentului, din 4 mai 
2010, a fost aprobată o nouă struc-
tură a Procuraturii Generale. Ca re-
zultat, în cadrul ei au fost instituite 
mai multe secţii, printre care: Secţia 
tehnologii informaţionale şi inves-
tigaţii ale infracţiunilor în dome-
niul informaticii, Secţia combatere 
tortură, Secţia minori şi drepturile 
omului, Secţia analiză şi implemen-
tare CEDO. Crearea acestor secţii a 
fost dictată de situaţia care se pre-
zintă în ţara noastră pe segmentele 
respective şi de rolul esenţial care 
îi revine procuraturii în acest sens. 
Prin urmare, rezultatele demon-
strează că aceste departamente îşi 
justifică pe deplin activitatea. 

Totodată, a fost creat Consiliul 
Superior al Procurorilor, Colegiul 
de calificare  şi Colegiul discipli-
nar. Pe lîngă Procurorul General a 
fost creat şi Consiliul Ştiinţific în 
materie penală, procedural-penală 
şi contravenţională.   

Reieşind din Legea cu privire 
la procuratură au fost create Procu-
raturile de nivelul Curţilor de Apel 
Chişinău, Bălţi, Comrat, Bender şi 
Cahul. 

De asemenea, a fost restructu-
rată Procuratura Anticorupţie, Pro-
curatura municipiului Chişinău şi 
Procuratura UTA Găgăuzia.

La capitolul activitate şi compe-
tenţe, Procuratura Generală, la fel, 
a înregistrat rezultate semnificative. 
În primul rînd este vorba de sem-
narea memorandumului cu Procu-
ratura Generală a Ucrainei privind 
asistenţa juridică internaţională. 

Au fost încheiate negocierile 
cu Procuratura Generală din Chi-
na privind semnarea, în luna mar-
tie curent, a unui memorandum de 
asistenţă juridică internaţională şi 
de colaborare. 

Vreau să precizez că pe parcur-
sul anului precedent am avut nego-
cieri cu mai mulţi donatori în vede-
rea realizării unor activităţi pentru 
perioada 2011-2012. 

În acest context, în luna apri-
lie la Chişinău va sosi Procurorul 
General al landului Saxonia din 
Germania, pentru a discuta despre 
organizarea Forului Procurorilor 
europeni în Republica Moldova, la 
care vor participa reprezentanţi din 
40 de state, în cadrul căruia vor fi 

,,cu certitudine se merită să fii procuror”
 Interviu cu Valeriu ZubCo, Procurorul General al republicii Moldova

puse în discuţie subiecte ce ţin de 
combaterea criminalităţii transfron-
taliere, corupţiei, traficului de per-
soane etc.

Drept urmare  a discuţiilor pur-
tate în 2010, în anul curent vor fi 
realizate un şir de acţiuni în vede-
rea perfecţionării procurorilor. În 
această direcţie, avem preconizate 
mai multe stagieri ale procurori-
lor peste hotare, unde îşi vor putea 
aprofunda cunoştinţele în special 
pe domeniile de activitate. Aici, 
vreau să remarc colaborarea noas-
tră intensă cu Fundaţia Germană 

pentru Cooperare Juridică Inter-
naţională (IRZ), împreună cu care 
vom desfăşura o conferinţă la tema-
tica repatrierii bunurilor provenite 
în urma comiterii infracţiunilor de 
corupţie, cu participarea judecăto-
rilor, procurorilor, mediului acade-
mic. Această problemă în principiu 
nu este studiată şi nici reglementată 
în planul legislativ al Republicii 
Moldova, de aceea, intenţionăm să 
găsim soluţii şi chiar să venim cu 
propuneri de modificare a cadrului 
legislativ în această direcţie.

Cît priveşte conducerea şi exer-
citarea urmăririi penale, trebuie 
să menţionez că s-a muncit foarte 
mult şi am pus accentul în special 
pe soluţionarea  dosarelor de rezo-
nanţă şi a celor istorice.

Privind lucrurile dintr-o per-
spectivă critică, la capitolul nereu-
şite  aş menţiona formarea Colegiu-
lui Procuraturii, care este prevăzut 
drept un organ consultativ ce ţine 
de organizarea activităţii Procuro-
rului General. Nu am reuşit să re-
alizăm acest deziderat, deoarece a 
fost necesară aprobarea componen-
ţei nominale a colegiului respectiv 
printr-o hotărîre a Parlamentului, 
iar demararea alegerilor parlamen-
tare a împiedicat acest lucru. Pre-
conizăm ca în timpul apropiat să 
revenim cu această propunere în 
organul Legislativ. 

În linii generale, despre refor-

marea sistemului procuraturii din 
Republica Moldova s-a discutat 
mult pe parcursul anului precedent, 
a fost emis Ordinul Procurorului 
General privind formarea grupului 
de lucru care se va ocupa de elabo-
rarea conceptului reformei institu-
ţionale a procuraturii, ca ulterior 
să fie propus Legislativului pentru 
aprobare, iar ca rezultat în baza lui 
să putem activa şi modifica cadrul 
legislativ. 

Deşi în programul de guverna-
re la capitolul reforma justiţiei este 
inclusă şi reforma procuraturii, ea 

vizează doar unele aspecte. Noi 
vedem această reformă mult mai 
complexă, divizată pe etape, şi nu-
mai în acest caz cred că vom putea 
vorbi deja de o reformă eficientă în 
justiţie.

ce carenţe predomină 
încă în activitatea procu-
raturii Generale şi ce so-
luţii propuneţi pentru a le 
înlătura?

Ca în orice instituţie publică,  
probleme încă există, însă solu-
ţionarea a o bună parte din ele nu 
depinde doar de factorii interni ai 
instituţiei pe care o reprezint.

Referindu-mă la problemele de 
ordin intern, aş menţiona, în primul 
rînd, condiţiile de muncă inadecva-
te. În ultimii 20 de ani, sistemului 
procuraturii i s-a acordat puţină 
atenţie în vederea îmbunătăţirii 
condiţiilor de activitate. 

Şi ca să purced la un răspuns 
mai concret, ducem lipsă de echi-
pament tehnic – calculatoare, sca-
nere, copiatore, unităţi de transport, 
tehnică de investigare etc.

Problema factorului uman con-
stituie şi ea un impediment major în 
activitatea procuraturii. Am ajuns 
la concluzia că unii angajaţi din 
sistemul vizat nu fac faţă cerinţelor 
funcţiei pe care o deţin. Din acest 
considerent, noi punem accentul pe 
desfăşurarea concursurilor pentru 
ocuparea funcţiilor vacante. 

Intenţionez să vin cu propu-
nerea, către Consiliul Superior al 
Procurorilor, ca unii procurori care 
au fost sancţionaţi disciplinar pen-
tru anumite încălcări comise în ca-
drul urmăririi penale să fie supuşi 
atestării înainte de termen. Devine 
imperios necesar ca procurorul să 
aibă nu doar ţinută morală irepro-
şabilă, ci şi o pregătire profesională 
înaltă.

În pofida faptului că o bună 
parte dintre procurori absolvesc In-
stitutul Naţional al Justiţiei (INJ), 
analizînd situaţia reală a lucrurilor, 
constatăm că unii dintre ei, deşi au 
note mari, nu întrunesc toate con-
diţiile pentru a deţine o funcţie de 
procuror. În aria acestor preocupări 
am avut mai multe discuţii chiar şi 
cu directorul INJ  privind modifica-
rea Regulamentului de admitere în 
cadrul institutului, precum şi modi-
ficarea curriculei disciplinare, care 
trebuie să difere ca formă şi conţi-
nut de cea de la facultate,    deoa-
rece este vorba de o altă etapă de 
pregătire profesională a audientului 
pentru a fi admis în profesie.

Ce impact a avut/are 
politicul din ţară asupra 
activităţii procuraturii 
Generale?

Ţinînd cont de prestanţa şi sta-
tutul instituţiei procuraturii, la pri-
ma vedere s-ar părea că situaţia 
politică nu ar trebui să influenţeze 
activitatea ei, ceea ce este doar o 
aparenţă. Toţi sîntem fiinţe vii şi 
orice eveniment politic din ţară 
influenţează involuntar, direct sau 
indirect, activitatea pe toate  dome-
niile, iar procuratura nu este o ex-
cepţie în acest sens.

Îmi exprim speranţa că am de-
păşit această perioadă tumultoasă 
şi în continuare vom avea parte de 
o stabilitate politică şi vom putea 
activa în regim normal, atît noi pro-
curorii, cît şi celelalte categorii de 
specialişti, ca să asigurăm o bună 
funcţionare a statului nostru de 
drept.

cum se prezintă situa-
ţia la capitolul infracţiuni 
descoperite în comparaţie 
cu perioada analogică a 
anului precedent?

Dacă e să facem o analiză com-
parativă, reieşind din datele pe 
care le-am obţinut la capitolul in-
fracţiuni descoperite, constatăm că 
rezultatele din anul precedent sînt 
mult mai bune pe toate segmente-
le. Da, se atestă o majorare a nu-
mărului de infracţiuni, dar trebuie 
să ţinem cont de faptul că în anii 
trecuţi se practica tăinuirea înregis-
trării infracţiunilor. Un alt aspect 
pe care trebuie să-l luăm în consi-
deraţie ţine de modificările care au 
fost făcute în Codul penal, artico-
lul 264 cu indicele 1, care se referă 
la conducerea în stare de ebrietate 
a unităţilor de transport, ceea ce a 
generat majorarea procentajului la 
capitolul infracţiuni comise.

cum evaluaţi situaţia 
din Republica Moldova la 
capitolul corupţie în 2010 
şi de ce sîntem percepuţi 
ca fiind un stat unde acest 
flagel mai reprezintă o pro-
blemă destul de acută? 

Trebuie să recunoaştem că la 

capitolul prevenirea şi combaterea 
corupţiei, Republica Moldova nu 
a înregistrat mari progrese, cu toa-
te că au fost întreprinse mai multe 
măsuri în vederea diminuării aces-
tui cancer social. Deşi există vizi-
uni diferite vizavi de factorii care 
generează fenomenul corupţiei, 
precum situaţia economică precară, 
ineficienţa justiţiei etc. eu consider 
că fiecare dintre aceşti factori stau 
la baza comiterii infracţiunilor de 
corupţie. 

Prin urmare, este absolut ne-
cesar să ne concentrăm eforturile 
anume pe prevenirea corupţiei. În 
toate statele europene se procedea-
ză astfel şi noi trebuie să le urmăm 
exemplul. 

Deşi prevenirea corupţiei nu 
revine în sarcina sistemului pro-
curaturii, noi elaborăm un concept 
care vizeză modificarea cadrului 
legislativ menit, într-o măsură mai 
mare sau mai mică, să contribuie la 
diminuarea fenomenului corupţiei 
în Republica Moldova. Nu în zadar 
se discută despre reformarea Cen-
trului pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei. Vreau să 
subliniez că nu susţin ideea lichidă-
rii acestei instituţii, ci reorganizarea 
ei, cît şi a Procuraturii Anticorupţie. 
Parlamentul ar fi cel care ar trebui 
să deţină controlul direct al activi-
tăţii CCCEC, iar direcţiile priorita-
re asupra cărora este necesar să se 
axeze CCCEC ar trebui să fie urmă-
toarele: prevenirea şi depistarea in-
fracţiunilor de corupţie, prevenirea 
şi combaterea spălării banilor, veri-
ficarea veniturilor şi proprietăţilor. 
Urmărirea penală însă, ar trebui să 
treacă necondiţionat în atribuţiile 
Procuraturii Anticorupţie. Numai 
în atare situaţie vom avea rezultate 
mult mai îmbucurătoare privind di-
minuarea fenomenului corupţiei în 
ţara noastră.

cum luptă procuratu-
ra Generală cu corupţia 
înregistrată la nivelul or-
ganelor judecătoreşti? 

Acesta este un capitol foarte 
complicat. Cert este faptul că atît 
timp cît judecătorii se bucură de 
imunitate, putem să iniţiem nume-
roase reforme  în domeniul justiţi-
ei, dar nu vom obţine contracararea 
fenomenului corupţiei la nivel de 
organe judecătoreşti. Sînt convins 
că în situaţia în care imunitatea 
judecătorilor ar fi retrasă, timp de 
un an de zile, corupţia în sistemul 
judecătoresc  ar putea fi redusă la 
maximum. Dar această prerogativă 
îi revine deja  organului Legislativ. 

Privind lucrurile dintr-
o perspectivă critică, dar 
obiectivă, putem vorbi de 
coruptibilitate în sistemul 
procuraturii Republicii 
Moldova?

Procurorii sînt aceiaşi cetăţeni 
ai Republicii Moldova, care acti-
vează în instituţiile statului şi care 
sînt supuşi acestui factor – corup-
ţia. Avem înregistrate cazuri cu im-
plicarea procurorilor, în care noi am 
reacţionat cu promptitudine şi drept 
urmare, cauzele respective se exa-
minează în instanţa de judecată.
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Ţin să mai subliniez că odată cu 
învestirea mea în funcţia de Procu-
ror General, am declarat război per-
soanelor care au venit în procuratu-
ră să facă business. În acest sens, 
întreprindem acţiuni concrete, în 
urma cărora, persoanele respective 
să fie depistate şi sancţionate.

Totodată, consider că este ne-
cesar să fie depuse toate eforturile 
pentru a găsi soluţii la problemele 
ce ţin de salarizarea procurorilor 
şi crearea condiţiilor adecvate de 
muncă şi astfel vom putea găsi me-
canisme reale de înlăturare a aces-
tui flagel din sistemul procuraturii.

Ce am mai putea între-
prinde pentru a diminua 
fenomenul corupţiei în re-
publica Moldova?

În principiu, combaterea corup-
ţiei este o sarcină a întregii societăţi 
şi nu doar a instituţiilor de drept. Cu 
toate acestea, rolul principal desigur 
că îi revine Executivului şi Legisla-
tivului, şi constă în soluţionarea pro-
blemelor de ordin economic. Chiar 
dacă nu putem vorbi de anihilarea 
fenomenului corupţiei, deoarece co-
rupţie există în toate statele, totuşi 
trebuie să găsim acea modalitate de 
diminuare a fenomenului în cauză la 
maximum şi aceasta este obligaţia fi-
ecărui cetăţean în parte.

Noi am lansat linia fierbinte, la 

care cetăţenii pot apela şi informa 
despre acte de corupţie ca să inter-
venim prompt de fiecare dată. De 
asemenea, cetăţenii se pot adresa 
şi la procuraturile din teritoriu cu 
astfel de cazuri, pot scrie adresări 
direct către Procurorul General.

Este necesar să utilizăm toate 
metodele legale pentru a reduce 
fenomenul corupţiei în Republica 
Moldova.

se tot vorbeşte despre 
modificarea constituţiei 
Republicii Moldova. Care 
este părerea dumneavoas-
tră în acest sens? 

Modificarea Constituţiei trebuie 
să rezide din oportunităţi şi efica-
citate. Dacă vorbim de elaborarea 
şi adoptarea unei noi Constituţii 
– este vorba de un proces anevo-
ios şi complicat şi aici mă întreb, 
vom reuşi oare? De aceea, eu optez 
pentru modificarea Legii supreme a 
statului, cu atît mai mult că actuala 
Constituţie a Republicii Moldova 
este una bună. 

Noi nu putem modifica Legea 
fundamentală ori de cîte ori simţim 
necesitatea. Este mult mai uşor de a 
aplica corect normele constituţionale 
şi de a modifica cadrul legislativ.

Sigur că este necesar ca Legis-
lativul să intervină cu anumite mo-
dificări ale Constituţiei – modificări 
care reies din situaţia socială, poli-
tică şi economică a ţării.

Prin urmare, trebuie să găsim 
cea mai simplă cale de ajustare  a 
Constituţiei în conformitate cu ce-
rinţele înaintate şi să evităm proce-
sele anevoioase.

se merită a fi procuror 
în ziua de azi, cînd se fac 
atîtea ,,inginerii” financia-
re şi afaceri dubioase?

Îmi aduc aminte de o zicală din 
copilărie: ,,Orice profesie e fru-
moasă, dacă e pe plac aleasă”.

Afirm cu certitudine că se meri-
tă să fii procuror. E interesant, dar 
trebuie să ai şi vocaţie. Orice mese-
rie comportă atît aspecte pozitive, 
cît şi negative. De aceea, un viitor 
procuror trebuie să fie conştient de 
riscurile profesionale, iar aici, tăria 
de caracter şi voinţa pe care trebuie 
să le posede candidatul la această 
funcţie au un rol determinant. 

Satisfacţia profesională consti-
tuie  un stimulent puternic în acti-
vitatea unui procuror atunci cînd 
poate găsi soluţii la problemele ine-
rente cu care se confruntă oamenii, 
pentru că azi, procuratura are şi alte 
atribuţii – apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale cetăţeanului 
şi nu doar conducerea şi exercitarea 
urmăririi penale, şi reprezentarea 
învinuirii în instanţa de judecată.  

Care este cea mai mare 
,,captură” a dumneavoas-
tră?

La capitolul cea mai mare ,,cap-

tură” vreau să remarc descoperirile 
infracţiunilor de genul exploziei 
care a avut loc de Hramul oraşului 
Chişinău. Atunci se vehicula ideea 
că infracţinea respectivă nu va fi 
descoperită. Însă, graţie conlucrării 
eficiente a procurorilor cu lucrătorii 
din MAI, am demonstrat că aseme-
nea infracţiuni pot fi descoperite şi 
în Republica Moldova, ţinînd cont 
de faptul că acest gen de infracţiuni 
este dificil de descoperit chiar şi în 
statele cu un nivel înalt de dezvo-
latre. 

aţi primit vreodată 
ameninţări de cînd sînteţi 
în funcţia de procuror Ge-
neral? 

Ameninţări au fost în procesul 
de numire în funcţie, dar după nu-
mire în funcţia respectivă nu am 
avut şi sper că nu voi avea parte de 
aşa ceva. 

ce îi lipseşte procu-
rorului General Valeriu 
Zubco şi unde îşi propune 
să ajungă?

Majoritatea conducătorilor de 
instituţii se plîng pe faptul că nu 
dispun de mai mult timp. La fel 
spun şi eu. Mi-aş dori să am mai 
mult timp la dispoziţie, ca să pot 
realiza toate proiectele pe care mi 
le-am propus.

Vreau ca atunci cînd îmi va ex-
pira mandatul, toate proiectele mele 

să fie apreciate pe bună dreptate, la 
justa lor valoare, în cel mai pozitiv 
sens.

Voi face tot posibilul ca să du-
cem la bun sfîrşit reforma Legii cu 
privire la procuratură, iar urmărirea 
penală să fie efectuată doar de către 
procurori, deoarece existenţa mai 
multor organe de urmărire penală 
influenţează negativ calitatea aces-
tui proces.     

Nu voi ezita să menţionez fap-
tul că mă deranjează foarte mult 
statutul social al procurorului. În 
acest sens, voi stărui  ca procuro-
rii din Republica Moldova să ob-
ţină, în sfîrşit, mult rîvnitul statut 
de magistrat, să poarte mantia în 
procesele de judecată, iar acest fapt 
cu siguranţă îi va responsabiliza şi 
mai mult. 

Îmi propun să soluţionez pro-
blema privind asigurarea organelor 
procuraturii cu tehnică operativă şi 
criminalistică, cu mijloace de tele-
comunicaţii şi computere, cu mij-
loace de transport auto de serviciu 
etc.

Sînt ferm convins că realizarea 
cu succes a dezideratelor propuse 
va asigura nemijlocit buna funcţi-
onare a sistemului procuraturii care 
se doreşte a fi unul viabil, transpa-
rent şi eficient.

Vă mulţumesc.
Irina BUREA

,,cu certitudine se merită să fii procuror”
(Continuare din p. 3)

Reforma constituţională, 
anunţată de Alianţa pentru 
Integrare Europeană II, va fi 
efectuată în minim un an, a 
declarat preşedintele interi-
mar, speakerul Marian Lupu. 

El susţine că iniţial este 
nevoie de a formula ,,pache-
tele de refor-
me pe diferite 
domenii, după 
care în consul-
tările cu experţii 
şi societatea ci-
vilă se va stabili 
ce schimbăm în 
Constituţie”.

, , R e f o r m a 
constituţională 
este o chestie 
responsab i lă . 
Categoric nu 
vom reuşi să o 
aducem la bun 
sfîrşit pînă la ale-
gerile locale din 
primăvară, cum 
se vehiculează. 
Munca asupra 
ei este pentru o 
durată de minim 
un an. Eu aş pre-
fera să adoptăm 
noua Constituţie 
pe calea referendumului, pen-
tru ca oamenii să aibă timp să 
studieze modificările şi să le 
voteze conştient, căci aceste 
schimbări vor fi fundamenta-
le”, a spus Lupu.

Potrivit lui, alianţa încă 
nu a ajuns la un acord privind 
viitorul sistem politic. 

,,Sînt opinii în favoarea 
sistemului clasic parlamen-
tar cu concentrarea puterii în 
Guvern, alţii sînt pentru sis-
temul clasic prezidenţial cu 
concentrarea puterii în mîi-

reforma constituţională va fi efectuată în minim un an
nile preşedintelui. În opinia 
mea, sistemul semipreziden-
ţial sau cel semiparlamentar 
este ceea de ce are nevoie 
Moldova. El va asigura un 
sistem de balanţe şi contrae-
chilibru, care nu va permite 
vreunei puteri în stat să de-

vieze spre autoritarism. Noi 
vom fi gata pentru un sistem 
pur parlamentar abia peste 
vreo 10 ani”, consideră el.

În ceea ce ţine de alegerea 
preşedintelui, Lupu susţine 
că proiectul constituţional al 
alianţei de guvernare decade, 
odată ce el a fost respins de 
populaţie în referendumul 
din 5 septembrie 2010. 

,,Sîntem gata să punem în 
discuţie proiectul Partidului 
Comuniştilor, acesta ar pre-
zenta o soluţie de moment 

pentru depăşirea crizei po-
litice pînă la adoptarea unei 
noi Constituţii. Termenul în 
care trebuie să organizăm 
scrutinul prezidenţial însă nu 
este clar. La cîţi jurişti avem, 
atîtea opinii. Vom discuta în 
următoarele două săptămîni 

acest subiect pentru a 
pune punctele pe ,,i”. 
O parte din specialişti 
spun că alegerile pre-
zidenţiale trebuie să 
aibă loc la două luni 
de la prima şedinţă 
a Parlamentului nou 
ales. Alţii spun că la 
două luni de la vacanţa 
funcţiei de preşedinte, 
adică din septembrie 
2009 cînd a demisio-
nat Vladimir Voronin, 
dar termenul de două 
luni a fost depăşit. Vă 
asigur că orice ar face 
Parlamentul în acest 
caz va fi perfect legal, 
căci noi sîntem un stat 
de drept”, a promis 
speakerul. 

El a menţionat că 
pînă la finele lunii ia-
nuarie vor fi formate 
organele de condu-

cere a tuturor instituţiilor de 
stat, iar fostul viceministru 
de Externe şi colegul său de 
partid, Andrei Popov, ar pu-
tea deveni consilier preziden-
ţial pe probleme de politică 
externă sau pentru reintegra-
rea ţării. 

Lupu a mai spus că în 
scurt timp Parlamentul va 
soluţiona problema manda-
telor expirate ale Comisiei 
Electorale Centrale, precum 
şi ale unor membri ai Curţii 
de Conturi. 

În acest an, evenimentul 
s-a desfăşurat sub genericul 
„Cunoştinţele – un cataliza-
tor pentru a atinge excelenţă 
în domeniul vamal”. Secre-
tarul General al Organizaţiei 
Mondiale a Vămilor, Ku-
nio Mikuriya, a declarat, cu 

manifestarea solidarităţii in-
ternaţionale a administraţiilor 
vamale din întreaga lume şi a 
valorificării rolului instituţiei 
vamale în facilitarea şi secu-
rizarea comerţului mondial. 

Cu ocazia acestui eveni-
ment, conducerea Serviciului 

onoare pentru noi să vă urăm  
sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, 
devotamentul, abnegaţia şi 
responsabilitatea cu care vă 
îndepliniţi obligaţiile la straja 
securităţii hotarelor. Vă dorim 
să aveţi parte doar de împli-
niri şi realizări frumoase pe 
plan profesional şi personal.

Menţionăm că Ziua Inter-
naţională a Vămii este dedica-
tă primei sesiuni a Consiliului 

Colaboratorii vamali au marcat 
Ziua internaţională a Vămii

anual, la 26 ianuarie, întreaga comunitate vamală 
mondială sărbătoreşte Ziua internaţională a Vămii. 
Deja al 17-lea an consecutiv, republica Moldova a 
marcat şi ea această dată, fiind parte a organizaţiei 
Mondiale a Vămilor.

Judecătorul puşcaş susţine că plDM vrea să-l promoveze 
pe Mihai poalelungi la şefia csJ 

Judecătorul Curţii Constituţionale, Victor Puşcaş, crede că PLDM vrea să-l promoveze pe 
magistratul Mihai Poalelungi la funcţia de preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie. Vicepre-
şedintele PLDM, Alexandru Tănase, dezminte informaţiile. 

Alexandru Tănase a dezminţit  informaţia. Potrivit lui, mecanismul de numire a preşe-
dintelui CSJ este prea complex, pentru a permite promovarea unei persoane favorabile mi-
nistrului. Totuşi, Tănase consideră că acest candidat ar fi demn să preia şefia Curţii Supreme 
de Justiţie.

Mihai Poalelungi este judecător al Republicii Moldova la CEDO de la 1 mai 2008. Man-
datul actualului preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, Ion Muruianu, expiră în primăvară.

această ocazie, că anul 2011 
va fi dedicat cunoştinţelor, iar 
accentul va fi focusat asupra 
sporirii eficienţei adminis-
traţiilor vamale din întreaga 
lume. Oficialul a îndemnat 
membrii Organizaţiei Mon-
diale a Vămilor, precum şi 
părţile interesate în domeniul 
vamal, să fie inovative şi cre-
ative, dezvoltînd cunoştinţe 
pe acest tărîm pe tot parcursul 
anului ce urmează.

Ziua Internaţională a Vă-
mii constituie un prilej pentru 

Vamal al Republicii Moldova 
a adresat un mesaj de felici-
tare colaboratorilor organelor 
vamale ale ţării şi şi-a expri-
mat aprecierea şi mulţumirea 
pentru aportul profesionist 
adus la dezvoltarea sistemu-
lui vamal naţional.

Echipa redacţională a zia-
rului Dreptul se alătură mesa-
jului şi aduce felicitări tuturor 
lucrătorilor vamali. 

Mult stimaţi colaboratori 
ai Servicului Vamal şi ai or-
ganelor de frontieră, este o 

de Cooperare Vamală, care a 
avut loc la 26 ianuarie 1953, 
la Bruxelles, Belgia. În anul 
1994, Consiliul de Cooperare 
Vamală a fost transformat în 
Organizaţia Mondială a Vă-
milor, care în prezent reuneş-
te autorităţile vamale din 177 
de ţări ale lumii. 

Republica Moldova a de-
venit membru al Organizaţiei 
Mondiale a Vămilor la 28 oc-
tombrie 1994.

Lilia DUMINICA
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  Şaptesprezece posturi de 
televiziune din Republica Mol-
dova vor fi monitorizate timp de 
un an de către Asociaţia pentru 
Dezvoltare a Culturii şi Protecţiei 
Drepturilor de Autor şi Conexe 
„Apollo”, pentru a diminua feno-
menul pirateriei.  
P r e ş e d i n t e l e 
Asociaţiei, Va-
sile Năstase, 
a declarat la o 
conferinţă de 
presă, că pentru 
80% dintre fil-
mele difuzate de 
posturile TV din 
Republica Mol-
dova nu sînt în-
cheiate contracte 
cu deţinătorii 
drepturilor de 
autor. Radiodi-
fuzorii recurg la diverse tertipuri 
pentru a stimula existenţa unor 
contracte cu societăţi fantomă.  
Vasile Năstase a menţionat că, 
deşi legislaţia oferă anumite pîr-
ghii pentru a combate fenomenul 
de piraterie, majoritatea instituţi-
ilor de reglementare nu reacţio-
nează la aceste încălcări. „Drep-
turile de autor şi conexe practic 
nu sînt deloc luate în vizor de 
către Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului, Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală şi 
Ministerul de Interne. Vom apela 
şi către Delegaţia UE în Repu-
blica Moldova, Ambasada SUA, 

17 posturi de televiziune 
din Republica Moldova vor fi 

monitorizate timp de un an 

Protocolul de cooperare, încheiat 
iniţial pentru un termen de doi ani, 
prevede că Mitropolia Chişinăului 
şi a întregii Moldove va desfăşura 
activitatea de asistenţă religioasă în 

instituţiile penitenciare şi subdivizi-
unile Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare, ţinînd cont de particu-
larităţile sistemului penitenciar. Do-
cumentul presupune, de asemenea, 
ca Departamentul Instituţiilor Peni-
tenciare să acorde asistenţa necesară 
la amenajarea încăperilor destinate 
pentru aceste activităţi religioase.

„Morala creştină este fundamen-
tul existenţei noastre ca naţiune, ca 

Deţinuţii vor beneficia de asistenţă 
religioasă

Ministrul Justiţiei, alexandru tănase şi Mitropolitul chişină-
ului şi al întregii Moldove, Înalt preasfinţitul Vladimir, au sem-
nat, la 25 ianuarie, un protocol de cooperare privind asistenţa în 
materie religioasă în instituţiile penitenciare. 

stat, şi anume morala creştină ne-a 
permis să venim în istorie şi să ne 
menţinem identitatea noastră”, a 
menţionat Alexandru Tănase în ca-
drul ceremoniei oficiale de semnare 

a Protocolului de coo-
perare cu Biserica Or-
todoxă din Moldova.

În context, Înalt 
Preasfinţitul Mitropo-
lit Vladimir a ţinut să 
menţioneze că „şi acei 
care au încălcat legea, 
cu voie sau fără de 
voie, au dreptul să se 
roage pentru păcatele 
săvîrşite, să se măr-
turisească şi să pri-
mească Sfintele Taine. 
Totodată, satisfacerea 
cerinţelor religioase 
ale militarilor va con-
tribui la educaţia spiri-
tuală, patriotică, civică 
şi morală a acestora”. 
„În acest scop, fiecare 

penitenciar va avea cîte un preot, 
desemnat de către Mitropolia Mol-
dovei, care va desfăşura serviciile 
religioase corespunzătoare”, a spe-
cificat mitropolitul.

Asistenţa religioasă va fi acor-
dată atît efectivului Departamentu-
lui Instituţiilor Penitenciare, cît şi 
deţinuţilor care se află în instituţiile 
penitenciare. „Cu toţii sîntem creş-
tini şi este o misiune creştinească să 

îi ajutăm pe aceşti oameni să revi-
nă la normalitate, să se apropie de 
Dumnezeu, să se apropie de valorile 
creştine, care sînt fundamentul exis-
tenţei noastre”, a menţionat minis-
trul Justiţiei.

Cu această ocazie, Mitropolitul 
Chişinăului şi al întregii Moldove, 
Î.P.S. Vladimir, a menţionat că, pînă 
în prezent, accesul preoţilor în pe-
nitenciare era la discreţia şefilor de 
penitenciare, iar datorită deschiderii 
din partea Ministerului Justiţiei, Pro-
tocolul de cooperare oferă un cadru 
exact privind acordarea asistenţei 
religioase de către preoţii Mitropoli-
ei Chişinăului şi a întregii Moldove 
în instituţiile penitenciare.

Pentru realizarea obiectivelor 
Protocolului de cooperare, Mitropo-
lia Chişinăului şi a întregii Moldove 
va detaşa preoţi militari pentru măr-
turisire şi pentru activităţi de pas-
toraţie individuală cu angajaţii sis-
temului penitenciar şi cu deţinuţii, 
participarea la serviciile religioase 
urmînd a fi pe principii benevole.

Controlul asupra executării şi 
bunei desfăşurări a punctelor stipu-
late în protocol va fi asigurat de că-
tre preotul capelan Corneliu Dobro-
geanu şi de către Directorul general 
al Departamentului Instituţiilor Pe-
nitenciare, general-maior de justiţie, 
Vadim Cojocaru.

În prezent, în sistemul penitenci-
ar activează circa 2900 de angajaţi, 
care asigură detenţia a 6324 persoa-
ne în instituţiile respective.

Lilia DUMINICA 

În cadrul întrevederii, 
oficialul european a fost in-
format în detaliu despre mo-
dul în care decurg reformele 
declanşate în cadrul Ministe-
rului Afacerilor Interne, efor-
turile depuse în combaterea 
criminalităţii, îndeosebi a 
celei organizate, precum şi a 
infracţiunilor conexe acesteia 
– traficul de droguri, migra-
ţia ilegală şi traficul de fiinţe 
umane, dar şi despre proble-
mele cu care se confruntă 
instituţia la etapa actuală. Mi-
nistrul de Interne a precizat că 
în anul care a trecut, instituţia 
a înregistrat mai multe pro-
grese în raport cu problemele 
ce ţin de domeniu, s-a îmbu-
nătăţit substanţial conlucra-
rea cu ţările Uniunii Euro-
pene, inclusiv pe segmentul 
combaterii traficului de fiinţe 
umane. ,,Pornind de la pre-
misa că pentru MAI, impor-
tanţa cooperării în domeniul 
justiţiei şi afacerilor interne 
cu Uniunea Europeană este 
incontestabilă, vom modifica 
cadrul legislativ şi vom acţi-
ona în vederea demilitarizării 
MAI, astfel ca instituţia să fie 
transformată într-o structură 
a ordinii de drept”, a punctat 
Alexei Roibu.

comisarul European pentru afaceri interne în vizită la Mai
Ministrul Afacerilor Interne, Alexei Roibu, a avut 

recent o întrevedere cu Cecilia Malmström, Comisar 
European pentru Afaceri Interne, care a efectuat o 
vizită în republica Moldova, cu ocazia prezentării 
planului de acţiuni privind liberalizarea regimului 
de vize republica Moldova - Uniunea Europeană.

Comisarul European pen-
tru Afaceri Interne şi-a expri-
mat aprecierea faţă de faptul 
că MAI participă activ, în baza 
acordurilor semnate cu statele 
membre ale UE, la operaţi-
uni comune de documentare 
a elementelor criminale din 
spaţiul UE, preponderent în 
ţările în care diaspora mol-
dovenească este numeroasă, 
prin asigurarea unui schimb 
eficient şi operativ de infor-
maţii cu colegii europeni. 
Cecilia Malmström a apreciat 
înalt şi implicarea Ministeru-
lui Afacerilor Interne al Re-
publicii Moldova în acţiuni 
internaţionale relevante, ce 
reglementează segmentul de 
apărare a drepturilor omu-
lui, combaterea criminalităţii 
transnaţionale organizate, a 
traficului de persoane, a tero-
rismului, a traficului de dro-
guri, armament şi muniţii.

În context, ministrul a 
reiterat angajamentul MAI 
de a lărgi parteneriatul cu 
EUROPOL, prin semnarea 
Acordului de cooperare ope-
raţională cu această organiza-
ţie prestigioasă a poliţiei euro-
pene şi includerea Republicii 
Moldova în lista priorităţilor 
pentru 2011 ale EUROPOL-

ului. De asemenea, oficialul 
european a fost informat că 
Republica Moldova a ratificat 
Convenţia Consiliului Euro-
pei pentru protecţia persoa-
nelor, referitoare la prelucra-

rea automatizată a datelor cu 
caracter personal şi a adoptat 
Legea cu privire la protecţia 
datelor cu caracter personal. 
Totodată, a fost creat, iar în 
prezent este independent şi 
operaţional Centrul Naţional 
pentru Protecţia Datelor cu 
Caracter Personal, care asigu-
ră implementarea aquis-ului 
comunitar în domeniu.

Alexei Roibu a ţinut să 
menţioneze că instituţia pe 
care o reprezintă acordă o 
atenţie sporită implementă-
rii angajamentelor prevăzute 
de Acordul dintre RM şi UE 

privind readmisia persoane-
lor aflate în situaţie de şedere 
ilegală. În acest sens au fost 
semnate protocoale de imple-
mentare a acordului vizat cu 
Estonia, Letonia, Lituania, 

România, Ungaria, Slovacia, 
Austria, Germania şi Confe-
deraţia Elveţiană. Ministrul 
a dat asigurări că Centrul 
pentru plasament temporar al 
străinilor, care a fost renovat 
în cadrul proiectului finanţat 
de UE şi implementat de Or-
ganizaţia Internaţională pen-
tru Migraţie, este operaţional 
şi oferă servicii şi condiţii de-
cente de cazare.

Un aspect important în 
contextul reformei îl reprezin-
tă, potrivit oficialului moldo-
vean, implementarea mana-
gementului integrat al fronti-

erei, în contextul creării unui 
filtru în vederea combaterii 
criminalităţii transfrontaliere 
organizate spre spaţiul Uni-
unii Europene. În comun cu 
Centrul de la Geneva pentru 

Control Demo-
cratic al Forţelor 
Armate (DCAF) 
şi Misiunea de 
Asistenţă la Fron-
tieră în Republica 
Moldova şi Ucrai-
na (EUBAM) a 
fost elaborată vi-
ziunea Serviciu-
lui Grăniceri pe 
o perspectivă de 
10 ani, precum şi 
procedura pentru 
pregătirea imple-
mentării sistemu-
lui managemen-
tului integrat al 
frontierei.

„Dorim să fim 
un partener strategic şi de în-
credere în relaţiile cu statele 
membre ale Uniunii Europe-
ne. Din acest motiv, accentul 
principal îl vedem în dezvol-
tarea cooperării internaţiona-
le, în special cu statele mem-
bre ale Uniunii Europene, 
Consiliului Europei, OSCE, 
EUBAM, FRONTEX. Do-
rim să participăm mai activ 
şi multilateral în proiectele de 
cooperare poliţienească, ce 
vizează combaterea crimina-
lităţii organizate, a migraţiei 
ilegale, a traficului de persoa-
ne, securizarea frontierei în 

vederea accesării fondurilor 
UE de asistenţă în dezvolta-
rea capacităţilor instituţiona-
le şi funcţionale ale MAI”, 
a subliniat ministrul Alexei 
Roibu.

Comisarul European pen-
tru Afaceri Interne şi-a expri-
mat convingerea că reformele 
lansate de actuala guvernare 
vor contribui la consolida-
rea democraţiei în Republica 
Moldova şi vor avea ca efect 
îmbunătăţirea vieţii tuturor 
cetăţenilor statului. În con-
text, oficialul european a ţinut 
să accentueze că Ministerul 
Afacerilor Interne al Republi-
cii Moldova se poate bucura 
de totală încredere şi asistenţă 
din partea Uniunii Europene. 
Comisarul European a speci-
ficat că progresele înregistrate 
în domeniu sînt doar o parte 
a ceea ce aşteaptă societatea 
internaţională de la Republica 
Moldova şi a urat Ministeru-
lui Afacerilor Interne succes 
în realizarea proceselor de 
reformare.

La eveniment a participat 
şi Natalia Gherman, vicemi-
nistru al Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene al Re-
publicii Moldova. În cadrul 
programului oficial, Cecilia 
Malmström a vizitat şi Cen-öm a vizitat şi Cen-m a vizitat şi Cen-
trul pentru Combaterea Trafi-
cului de Fiinţe Umane şi Cen-
trul de Plasament Temporar al 
Străinilor.

Lilia DUMINICA

Ambasada Mării Britanii, Fran-
ţei, Germaniei şi Italiei în vederea 
sprijinirii eforturilor noastre de 
estompare a pirateriei audiovizu-
ale”, a menţionat Vasile Năstase.  
După monitorizarea posturilor 
TV, rapoartele vor fi expediate 

instituţiilor abilitate 
pentru sancţiona-
rea radiodifuzorilor 
care comit încăl-
cări. Potrivit lui Va-
sile Năstase, pirate-
ria se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 
7 ani sau cu amen-
dă. Pentru difuzarea 
fără contract a unui 
film ca „Harry Po-
ter” amenda este 
circa 50 de mii de 
dolari.

 În 2010 o televi-
ziune a difuzat filmul de patru ori, 
ceea ce înseamnă că radiodifuzo-
rul trebuia să achite 200 de mii de 
dolari, a subliniat Vasile Năstase.  
„Atîta timp cît piaţa va fi domi-
nată de piraterişti, radiodifuzorii 
nu vor încheia contracte cu com-
paniile din străinătate”, a adăugat 
preşedintele Asociaţiei pentru 
Dezvoltare a Culturii şi Protecţiei 
Drepturilor de Autor şi Conexe 
„Apollo”. 

Vasile Năstase estimează că 
în 2-3 ani în Republica Moldova 
vor putea fi difuzate filme licenţi-
ate, iar acest lucru va spori ratin-
gul televiziunilor.



Dreptul6 VINerI, 28 IaNuarIe 2011

 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Vreau să ştiu ce prevederi conţine legislaţia mun-
cii în privinţa carnetului de muncă. Mă interesează 
în special care este termenul de eliberare a acestui 
document pentru noul angajat. 

Mariana Postică, 
mun. Chişinău 

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MoDrÎnGă

Potrivit art.66 din Codul 
muncii carnete de muncă se 
ţin pentru toţi salariaţii care 
lucrează în unitate mai mult 
de 5 zile lucrătoare.    În car-
netele de muncă se înscriu 
datele cu privire, la activi-
tatea de muncă, la salariu şi  
stimulările pentru succesele 
realizate în unitate. Sancţi-
unile disciplinare nu se în-
scriu în carnetul de muncă.  
Înscrierile cu privire la mo-
tivele încetării contractului 
individual de muncă se efec-
tuează în strictă conformitate 
cu prevederile legislaţiei în 
vigoare, indicîndu-se artico-
lul, alineatul, punctul şi lite-

ra corespunzătoare din lege.  
În cazul încetării contractu-
lui individual de muncă din 
iniţiativa salariatului, pen-
tru motive de care legislaţia 
leagă posibilitatea acordării 
unor înlesniri şi avantaje, 
înscrierea cu privire la înce-
tarea contractului individual 
de muncă se efectuează cu 
indicarea acestor motive.  La 
încetarea contractului indivi-
dual de muncă, carnetul de 
muncă se restituie salariatu-
lui în ziua eliberării din ser-
viciu.  Modul de completare, 
păstrare şi evidenţă a carne-
telor de muncă este stabilit 
de Guvern.

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 2011,  nr. 3(358)

&

Educaţie juridică

Conform prevederilor Re-
gulamentului privind aplica-
rea apostilei care este elaborat 
în vederea realizării prevede-
rilor Legii nr.42-XVI din 2 
martie 2006 pentru aderarea la 
Convenţia cu privire la supri-
marea cerinţei supralegalizării 
actelor oficiale străine prevede 
că    pentru aplicarea apostilei 
se prezintă doar actele oficiale 
întocmite pe teritoriul Repu-
blicii Moldova care urmează 

să producă efecte juridice pe 
teritoriul unui stat, parte la 
Convenţia de la Haga. Potri-
vit prevederilor Regulamen-
tului Ministerul Justiţiei este 
responsabil pentru aplicarea 
apostilei pe următoarele acte 
oficiale eliberate pe numele şi 
în interesul persoanelor fizice 
şi juridice:

a) actele de stare civilă 
eliberate după 24 februarie 
1998 şi duplicatele actelor 
de stare civilă, cu excepţia 
certificatelor de deces, elibe-
rate în termen de 3 luni pînă 
la prezentarea actelor pentru 
aplicarea apostilei;

b) documentele emise 
de Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunica-
ţiilor;

c) cazierele judiciare 
emise de Ministerul Afaceri-
lor Interne;

Aspecte generale privind aplicarea apostilei
d) actele de studii, elibe-

rate de instituţiile de învă-
ţămînt acreditate în modul 
stabilit de legislaţie care se 
vor prezenta însoţite de con-
firmarea de la instituţia de 
învăţămînt care a eliberat ac-
tul de studiu sau de la Minis-
terul Educaţiei;

e) actele notariale;
f) hotărîri judecătoreşti şi 

alte acte care emană de la au-
torităţi judiciare, inclusiv in-

stanţe judecătoreşti, organe 
ale procuraturii, grefieri sau 
executori judecătoreşti;

g) adeverinţele eliberate 
de Casa Naţională de Asigu-
rări Sociale care atestă ve-
chimea în muncă;

h) adeverinţele medicale 
eliberate de Centrul medical 
specializat pentru examina-
rea medicală a emigranţilor 
şi imigranţilor şi Centrul na-
ţional ştiinţifico-practic de 
medicină preventivă /Centrul 
de profilaxie şi combatere 
SIDA;

i) alte acte eliberate de 
organele oficiale ale Repu-
blicii Moldova pe numele 
persoanelor fizice şi juridi-
ce care cad sub incidenţa 
art.1 al Convenţiei cu privire 
la suprimarea cerinţei supra-
legalizării actelor oficiale 
străine, încheiate la Haga la 

5 octombrie 1961.
Ministerul Afacerilor Ex-

terne şi Integrării Europene 
va aplica apostila doar pe 
documentele administrative 
ale autorităţilor administra-
ţiei publice centrale emise 
de acestea în interes propriu. 
Fac excepţie actele întocmite 
de către autorităţile admi-
nistraţiei publice centrale la 
cererea şi pe numele persoa-
nelor fizice şi juridice solici-
tante.

Apostila nu se aplică pe:
a) documentele întocmi-

te de agenţii diplomatici sau 
consulari ai Republicii Mol-
dova;

b) documentele adminis-
trative care au legătură direc-
tă cu o operaţiune comercială 
sau vamală.

Originalele documente-
lor oficiale emise de organele 
abilitate ale fostei URSS nu 
vor fi supuse apostilării pe 
teritoriul Republicii Moldo-
va. În acest caz apostila va fi 
aplicată în urma certificării în 
modul corespunzător pe teri-
toriul Republicii Moldova de 
către organele abilitate.

Apostila se aplică pe ac-
tul original. În cazul actelor 
cu multiple pagini, apostila 
se aplică pe pagina cu semnă-
tura supusă apostilării. Dacă 
pe actul pe care urmează să 
fie aplicată apostila nu există 
suficient loc, se va ataşa  pe 
rectou sau pe versou o alonjă 
pe care se aplică şi comple-
tează apostila, iar pentru do-
cumentele înfoliate apostila 
se va aplica pe un autocolant 
alb. Alonja se anexează ac-
tului supus apostilării prin-
tr-o modalitate care nu va 
permite dispersarea lor fără 
deteriorarea fie a actului, fie 
a alonjei, fiind cusute şi sigi-
late cu aplicarea semnăturii 
persoanei împuternicite să 
aplice apostila şi a ştampi-
lei organului corespunzător. 
Apostila se poate aplica doar 
pe copia legalizată notarial a 
actului  original.

Documentele prezentate 
pentru legalizare trebuie să 
fie scrise clar şi citeţ. Sem-
năturile persoanelor oficiale 

şi amprentele sigiliilor lor 
trebuie să fie desluşite. În 
caz de depistare a greşelilor 
mecanice evidente, a fapte-
lor ce contravin una alteia, 
actele se înapoiază pentru 
efectuarea corectărilor nece-
sare. Dacă în statul destina-
tar va fi necesară prezentarea 
traducerii efectuate în statul 
emitent, actele, după aplica-
rea apostilei pe original, se 
traduc în limba ţării de des-
tinaţie de către un traducător, 
inclusiv apostila, după care 
semnătura traducătorului se 
legalizează de către un notar, 
iar în final pe traducerea le-
galizată se aplică apostila.

Actele pentru aplicarea 
apostilei pot fi prezentate fie 
personal de către persoana 
vizată prin actul întocmit sau 
de către persoana care l-a 
semnat, în cazul actelor emi-
se de către autorităţile admi-
nistraţiei publice centrale în 
interes propriu, fie de către un 
reprezentant expres împuter-
nicit prin mandat sau procură 
autentificată notarial. Pentru 
apostilarea actelor, solici-
tantul depune o cerere, care 
conţine numele, prenumele 
solicitantului, date referitor la 
domiciliu, actul de identitate, 
lista actelor depuse pe care 
se solicită aplicarea aposti-
lei, titularul actului pe care 
se solicită aplicarea apostilei, 
data, semnătura. La cerere 
se anexează bonul de plată, 
care face dovada achitării 
plăţii. Persoana care depune 
actele pentru aplicarea apos-
tilei în nume propriu va pre-
zenta buletinul de identitate 
în original şi copia acestuia. 
      În cazul persoanelor care 
se află în raporturi de rudenie 
de pînă la gradul patru sau de 
căsătorie, precum şi al tutori-
lor şi curatorilor, se vor pre-
zenta şi documentele ce con-
firmă raporturile de rudenie 
sau de căsătorie ori instituirea 
tutelei sau curatelei. În cazul 
reprezentanţilor întreprinde-
rilor, societăţilor comerciale 
şi altor persoane juridice, se 
va prezenta procura sau alt 
document ce legalizează îm-
puternicirile reprezentantului, 

în care să fie indicate numele 
şi datele personale ale persoa-
nei împuternicite.

După verificarea actelor 
depuse în vederea apostilă-
rii, persoana responsabilă 
va aplica apostila, conform 
modelului stabilit în anexa 

nr.1 la prezentul Regula-
ment.

Toate rubricile apostilei 
se completează în limba de 
stat.

Corectări sau ştergeri la 
completarea apostilei nu se 
admit.    

Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Şochin 

Valeriu, pentru data de 2 martie 2011, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (str. Teilor nr. 4, sala 7) în calitate de intimat în cauza 
civilă pornită la cererea SRL „Davconix-Com” pivind încasarea 
datoriei. 

Judecătorul curţii de apel chişinău   a. Gavriliţa
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Rocon-Trans”, pentru data de 10 
februarie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 221) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SRL „Arnitrans” privind încasarea datoriei.

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

Judecător   aurica Us
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Celt-Anaris” mun. Chişinău, pentru data de 4 martie 2011, 
ora 10.40, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SA 
,,Enteh” mun. Chişinău privind încasarea sumei de 4627 lei 85 
bani.

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 
„AGV-Impex” SRL, pentru data de 21 martie 2011, ora 11.30, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ,,Dina Cociug” 
SRL privind revendicarea bunului imobil.

Judecător   V. orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Artnadava”, pentru data de 3 fe-
bruarie 2011, ora 10.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de IM „Glorinal-Grup” SRL.

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

Judecător   iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Viszoosah”, pentru data de 11 februarie 2011, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL „Miradera”.

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

Judecător   al. rotari

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 

cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Uniexpress”, pentru data de 15 februarie 2011, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ÎS „Palatul Repu-
blicii” privind încasarea datoriei.

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 SRL „Infonetclub”, cu sediul în Chi-
şinău, str. A. Mateevici nr. 77A, pentru data de 14 februarie 
2011, ora 8.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SRL „Au79gust-Plus” privind încasarea datoriei în sumă de 
17 145 lei.

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

Judecător   liliana andriaş
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Ixan-Net”, pentru 
data de 28 februarie 2011, ora 9.15, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SA „Crasmed” privind încasarea 
datoriei.

Judecător   i. Gancear
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentantului ÎM „MAMUNCRIS” SRL, pentru data de 
4 martie 2011, ora 11.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SRL „IVARO” privind încasarea datoriei şi penalităţii.

Judecător   aliona roşca
 www

 
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-

rea reprezentantului SRL „Darurile Bucovinei”, pentru data de 
22 martie 2011, ora 10.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SA „Enteh”.

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

Judecător   iu. Ţurcan
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului „Li-
nasofia” SRL, pentru data de 30 martie 2011, ora 9.30, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de FPC ,,Drancor” SRL privind 
încasarea sumei.

Judecător   V. orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Garicom” SRL, pentru data de 30 martie 2011, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de FPC ,,Drancor” SRL 
privind încasarea sumei.

Judecător   V. orîndaş 
 www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Olga Terentiev, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, str. N. 
Testemiţanu nr. 22/3, apt. 10, pentru data de 31 ianuarie 2011, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 48) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de Mercurii 
Ciumac.

Judecător                                      Ecaterina palanciuc
 www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Antonov Iuri Petru, pentru data de 21 februarie 2011, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 48) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de Tataru Inga Gheorghe 
privind restituirea datoriei.

Judecător                                      Ecaterina palanciuc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Vulturescu Mihail, pentru data de 7 februarie 2011, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Diaconu Iurie privind 
încasarea datoriei.

Judecător                                            constantin Urîtu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tatamirov Natalia, pentru data de 15 februarie 2011, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de ÎMGFL nr. 10 privind încasarea 
datoriei.

Judecător    liubovi Brînza
 www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Vrînceanu Vadim, cu ultimul domiciliu cunoscut: Călăraşi, str. 
Bojole nr. 44, pentru data de 16 februarie 2011, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de Chicu Igor privind încasa-
rea datoriei.

Judecător    nadejda Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Chiperi Lidia, pentru data de 16 februarie 2011, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Prazean Lusine privind 
încasarea datoriei.

Judecător                                             constantin Urîtu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lubatîi Alexandru, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, 
şos. Hînceşti nr. 20, apt. 19, pentru data de 23 februarie 2011, 
ora 15.15, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea ÎMGFL-10 
către Lubatîi Alexandru, intervenient „Termocom” SA privind 
încasarea sumei.

Judecător   V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Panainte Nicolae, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, şos. 
Hînceşti nr. 22B, apt. 11, pentru data de 23 februarie 2011, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea ÎMGFL-10 către 
Panainte Nicolae, intervenient „Termocom” SA privind încasa-
rea datoriei.

Judecător   V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lemeşcova Elena, pentru data de 1 martie 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Vîlcu Profira către Lemeşcova Elena 
şi Cheptinari Irina privind anularea contractului.

Judecător    liubovi Brînza

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Ursachi Veaceslav, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, str. 
Lev Tolstoi nr. 15, pentru data de 3 martie 2011, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea cet. Grosu Galina privind 
corectarea din actele de la organele OCT.

Judecător   V. Braşoveanu
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cinaev Alexandr, cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, str. 
Lev Tolstoi nr. 15, pentru data de 3 martie 2011, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea cet. Grosu Galina privind 
corectarea din actele de la organele OCT.

Judecător   V. Braşoveanu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎCS „Best Jobs” SRL, cu sediul în Chişinău, str. 
Teilor nr. 6, pentru data de 7 februarie 2011, ora 16.00, la şedinţa 
de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 33) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Scutaru Alexandru privind încasarea datoriei.

Judecător   Gh. V. Bîrnaz
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Maleţ Veaceslav, pentru data de 15 februarie 2011, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît în 
cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                           Ecaterina cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Oceretniuk Marina, 
cu ultimul domiciliu cunoscut: Chişinău, str. Florilor nr. 16/2, 
apt. 93, pentru data de 24 februarie 2011, ora 14.30, la şedinţa de 
judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Boghiu Rodica privind încasarea datoriei.

Judecător   stella Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Solomon Vitalie Isai, pentru data de 25 februarie 2011, ora 9.15, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Solomon Ema privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător   ig. Vornicescu
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Nasirov Denis, pentru data de 15 februarie 2011, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 618) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Nasirova Elena privind decăde-
rea din drepturile părinteşti. 

Judecător   sergiu lazari
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Blănuţă Sergiu, 
pentru data de 24 februarie 2011, ora 8.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă nr. 2-1154/2011 intentată de Blănuţă Lilia privind declararea 
nulităţii căsătoriei. 

Judecător                                           Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Leşan Nicolae, pentru data de 14 februarie 2011, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir.27) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea lui Bespalco Teodor pri-
vind repararea prejudiciului.

 Se solicită prezenţa cet. Bespalco Teodor.
Judecător    ion Druţă

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Maimes-
cu Aliona, a.n. 05.06.1983, Maimescu Petru Spiridon, a.n. 
13.07.1978, pentru data de 11 februarie 2011, ora 9.00, la şedin-
ţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de 
pîrîţi în cauza civilă intentată de APLP 54-218 privind încasarea 
datoriei.

Judecător                                      alexandru spoială 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Zaharia Evgheni, 
a.n. 1970, locuitor al satului Năvîrneţ, Făleşti, pentru data de 25 
februarie 2011, ora 12.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 
Mai nr. 14, bir. 4-5) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Zaharia Svetlana privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   lilia trocin 
www

 Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-nei 
Şirina Olesea Musaev, născută la 28.02.1982, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut: or. Cahul, str. D. Milev nr. 16, pentru data de 10 
februarie 2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (Cahul, bdul 
Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă cu 
nr. 2-1777/2010 privind decăderea din drepturile părinteşti asu-
pra copilului Liubenoc Anna intentată la cererea reclamantului   
Liubenoc Vladimir. 

 Pîrîtei i se propune să prezinte referinţă şi probele de care 
dispune referitoare la pricină. În caz de neprezentare a probelor 
şi de neprezentare a pîrîtei în instanţă, pricina va fi examinată 
în lipsa ei. 

Judecător   Vitalie Movilă
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Mutu Axenia, 
cu ultimul domiciliu: satul Iurceni, Nisporeni, pentru data de 25 
februarie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Nisporeni, str. 
I. Vodă nr. 5, sala nr.2, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-110/2011 intentată de Mutu Constantin privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător    M. Ulinici
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Daraban Mihail, 
domiciliat: mun. Chişinău, com. Bubuieci, str. M. Eminescu 
nr. 4 A, pentru data de 14 februarie 2011, ora 15.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de 
pîrît în cauza civilă       intentată de Daraban Ludmila privind 
recunoaşterea şi partajarea bunului.

Judecător      ina Dutca       

Citaţii în judecată www
Judecătoria Ungheni solicită prezentarea cet-lor: Andreeva 

Maria, domiciliată în Chişinău, str. Mioriţa nr. 11, apt. 69, Cucu 
Emilia, domiciliată în mun. Chişinău, satul Bacioi şi Ianioglo 
Elena, domiciliată în satul Chetros, Anenii Noi , pentru data de 
10 martie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Ungheni, str. 
Naţională nr. 21) în calitate de intervenienţi în cauza civilă în-
aintată de cet. Chitoroagă Anastasia privind stabilirea faptului 
acceptării patrimoniului succesoral.

Judecător    a. parfeni
www

 Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-lui 
Matcin Iurii Gheorghi, născut la 21.07.1982, cu ultimul domici-
liu cunoscut: or. Cahul, str. Strada Veche nr. 135, apt. 59, pen-
tru data de 15 februarie 2011, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza 
civilă cu nr. 2-1759/2010 privind încasarea datoriei intentată la 
cererea reclamantului Matieţ Alexandru. 

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de care 
dispune referitoare la pricină. În caz de neprezentare a probelor 
şi de neprezentare a pîrîtului în instanţă, pricina va fi examinată 
în lipsa lui. 

Judecător   Vitalie Movilă
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-lui 
Şeremet Ilie Ion, născut la 16.04.1970, cu ultimul domiciliu cu-
noscut: or. Cahul, str. Lipcani nr. 108, pentru data de 22 februarie 
2011, ora 14.00, la şedinţa de judecată (Cahul, bdul Victoriei nr. 
8, bir. 211) în calitate de intervenient accesoriu în cauza civilă cu 
nr. 3-17/2011 privind anularea deciziei Consiliului sătesc Roşu, 
Cahul, despre atribuirea iazului în arendă intentată la cererea re-
clamantului Cancelaria de Stat OT Cahul. 

Intervenientului i se propune să prezinte referinţă şi probele 
de care dispune referitoare la pricină. În caz de neprezentare a 
probelor şi de neprezentare a intervenientului în instanţă, pricina 
va fi examinată în lipsa lui. 

Judecător   Vitalie Movilă
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Railean Tatiana Ion, a.n. 02.07.1978, 
domiciliat: satul Voinescu, Hînceşti, pentru data de 17 februarie 
2011, ora 10.10, la şedinţa de judecată (Hînceşti, str. Chişinăului 
nr. 7, bir. 1), în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-212 intentată 
de ICS „Easy Credit” SRL privind încasarea datoriei.

În caz de neprezentare examinarea cauzei cicile va avea loc 
în lipsa pîrîtului.

Judecător                                                   tamara Mereuţa
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Sendrea (Şendrea) Nicolae Gheorghe, 
a.n. 27.09.1965, domiciliat: satul Ciuciuleni nr.58, Hînceşti, 
pentru data de 17 februarie 2011, ora 10.00, la şedinţa de jude-
cată (Hînceşti, str. Chişinăului nr. 7, bir. 1), în calitate de pîrît 
în cauza civilă nr. 2-211 intentată de ICS „Easy Credit” SRL 
privind încasarea datoriei.

În caz de neprezentare examinarea cauzei cicile va avea loc 
în lipsa pîrîtului.

Judecător                                                tamara Mereuţa
www

Judecătoria Leova, solicită prezentarea cet. Achiruş Vera, 
pentru data de 16 februarie 2011, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(or. Leova str. Unirii nr. 32, bir. 12) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de ICS „Easy Credit” SRL privind încasarea da-
toriei.

În caz de neprezentare examinarea cauzei cicile va avea loc 
în lipsa pîrîtului.

preşedintele 
Judecătoriei leova  ludmila Ursu

www
Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Tulbure       

Tatiana, domiciliată în Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr. 39, 
apt. 13, pentru data de 10 februarie 2011, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, bir. 4) în calitate de 
pîrîr în cauza civilă intentată de Tulbure Pavel privind desface-
rea căsătoriei.

Judecător    G. Şişcanu
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea reprezentanţilor: SC „Sandex Tehno” SRL, SRL „Viromex 
Com”, SRL „Maran” mun. Chişinău, pentru data de 15 februa-
rie 2011, ora 9.40, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare        
nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de 
SRL  „Promeditaţio” privind anularea contractelor de vînzare-
cumpărare.

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

Judecător               s. namaşco

AVIZ
Chira Serghei Nicolai, domiciliat în satul Mileşti, Nisporeni, 

anunţă pierderea certificatului de căsătorie nr. 24 din 25.10.1992 
înregistrat la Primăria satului Mileşti, Nisporeni între Chira Ser-
ghei şi Chitra Nina. 

AVIZ
Asociaţia Obştească a Invalizilor „EGIDA” anunţă ţinerea 

Adunării Generale extraordinare la data de 11 februarie 2011, 
ora 17.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Miron Costin nr. 13/1.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală a Asociaţiei Ob-
şteşti a Invalizilor „EGIDA” va fi următoarea:

1. Raportul anual al activităţilor Asociaţiei Obşteşti a Inva-
lizilor „EGIDA”;

2. Raportul anual al activităţilor Întreprinderii „Intelcons 
Prim” SRL;

3. Alegerea membrului Consiliului de Administrare;
4. Înregistrarea modificărilor efectuate în Registrul de Stat al 

Organizaţiilor Neguvernamentale;
5. Schimbarea adresei juridice a Asociaţiei Obşteşti a Inva-

lizilor „EGIDA”;
6. Diverse.
preşedintele asociaţiei 
invalizilor „EGiDa”   olga sîrbu
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Zinaida TALPALARU, 
judecător, Judecătoria Economică 

de circumscripţie – 55 de ani 
Mult stimată doamnă Zinaida Talpalaru, 
În această zi marcantă pentru dumneavoastră 

vă aducem alese cuvinte de admiraţie şi recunoş-
tinţă, sincere felicitări, urări de bine şi sănătate.

Aniversarea prin muncă, efort şi elan pe trep-
tele erarhice juridice, poartă amprentele unei ire-
proşabile personalităţi, care cu siguranţă poate fi 
considerată un model de profesionalism, inteli-
genţă, verticalitate, probitate, pentru noile gene-
raţii de jurişti.

Cu prilejul acestei deosebite aniversări,vă do-
rim multă sănătate, realizări dintre cele mai noto-
rii şi să nu vă îndepărtaţi nici de acum încolo de 
acel ideal intangibil al profesiei, care a devenit 
expresia sufletului dumneavoastră.

la mulţi ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Dorina Gurev, magistru în drept, lector universi-
tar Facultatea de drept USM; Natalia Marcova, 
magistru în drept, lector universitar Facultatea de 
drept USM; Alexandru Buruian, doctor habilitat 
în drept, profesor universitar, Facultatea de drept 
USM; Ion Malanciuc, magistru în drept, lector 
universitar, Facultatea de drept USM; Natalia 
Plugari, judecător, Jud. Econ. de Circumscripţie; 
Steliana Iargov, judecător Rîşcani, mun. Cişi-
nău; Mariana Pitic, judecător Centru; Anatolie 
Ţurcan, judecător CA Chişinău; Ion Palencu, 
judecător CA Cahul; fiodor Gonţa, preşedintele 
Judecătoriei Anenii Noi; Vasile Taban, judecător 
Şoldăneşti; Ion Goncearuc, judecător Floreşti; 
Sergiu Godorogea, judecător Rîşcani; Vasile 
stăvilă, procuror Teleneşti. 

Mult stimaţi omagiaţi este o onoare pentru noi 
să  vă adresăm sincere şi calde urări de sănătate. 
Apreciem străduinţa, devotamentul, abnegaţia, 
responsabilitatea cu care vă îndepliniţi obligaţiile 
astfel încît doar Dreptatea şi Adevărul să triumfe.

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

la mulţi ani
Cu profund respect, 

membrii consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi revista naţională  de Drept

Lucraţi într-un birou şi 
durerea de spate nu vă dă 
pace, însă daţi vina pe scau-
nul pe care staţi ore în şir. E 
posibil ca şi scaunul să fie de 
vină, însă cel mai probabil în 
cazul în care sînteţi fumător 
motivul este acesta.

Cercetătorii britanici au 
descoperit o legătură între 
fumat şi durerile de spate.

Fumătorii sînt mai pre-
dispuşi faţă de nefumători 
să sufere de dureri de spate, 
conform studiului. Tendinţa 
este valabilă atît pentru băr-
baţi cît şi pentru femei. Oa-
menii de ştiinţă britanici au 
chestionat 13 000 de oameni 
şi au aflat care sînt obiceiu-
rile lor de viaţă – inclusiv 
despre fumat, locurile de 
muncă, nivelurile de activi-
tate şi istoricul durerilor.  

După ce au analizat 
complexitatea activităţilor 
de la locurile de muncă, 
precum şi alţi factori care ar 
putea genera durerile lom-

bare, cercetătorii au ajuns la 
concluzia că fumatul creş-
te riscul apariţiei durerilor 

Mitul conform căruia nu se poate ,,şi frumos, şi deştept” 
a fost desfiinţat de oamenii de ştiinţă. Ba mai mult, savanţii 
britanici şi americani susţin că frumuseţea şi inteligenţa merg 
mînă în mînă, iar persoanele atrăgătoare au un coeficient de 
inteligenţă mai mare cu 14 puncte decît media populaţiei, 
transmite „Dailymail”.

Potrivit revistei de ştiinţă „Intelligence”, persoanele con-
siderate frumoase atrag parteneri care arată bine şi sînt inte-
ligenţi. Copiii acestor cupluri ajung să moştenească ambele 

Persoanele atrăgătoare au un coeficient de 
inteligenţă peste medie

calităţi şi astfel se creează o ,,legătură genetică” între aceste 
calităţi.

,,Frumuseţea fizică este puternic asociată cu inteligenţa 
generală, indiferent de clasa socială, mărimea fizică şi sta-
rea de sănătate a indivizilor. Asocierea dintre atractivitate şi 
inteligenţa generală este mai puternică în rîndul bărbaţilor 
decît în rîndul femeilor”, a explicat coordonatorul echipei de 
cercetători de la London „School of Economics” din Marea 
Britanie.

legi ciudate despre căsătorii
Tot mai des în lume întîlnim legi ciudate despre aproape 

orice. Cum căsătoriile fac parte din viaţa tuturor este firesc să 
existe legi ciudate şi despre ele. 

Iată mai jos cîteva dintre acestea:
1. În South Carolina, dacă un băiat trecut de 16 ani te 

cere de nevastă în glumă e posibil să fie obligat să se ţină de 
cuvînt, conform Actului de Decenţă care combate Ofensarea 
Moralităţii.

2. În Montana, Texas, California şi Colorado nici nu trebu-
ie să fii prezent pentru a te căsători. Oricine poate spune în faţa 
unui pastor ,,DA” şi eşti căsătorit cu acte în regulă.

3. În Delaware, dacă vrei să anulezi căsătoria, pe formularul 
care se depune în acest scop ai ca opţiune: ,,a fost o glumă”.

4. În Kentuchy, trebuie să fii foarte sigur cu cine te căsă-
toreşti pentru că legea îţi interzice să te căsătoreşti cu aceeaşi 
persoană mai mult de trei ori.

5. În Massachusetts, dacă eşti proaspăt căsătorit şi vrei să 
îţi petreci un weekend într-un oraş turistic, e împotriva legii să 
dormi dezbrăcat lîngă partener.

de spate cu 30%. S-a mai 
constatat faptul că fumatul 
îi face pe oameni vulnera-

bili la durerile în gît, umeri, 
coate, mîini, şolduri şi ge-
nunchi.

Deputat britanic, jenat de cravata sa 
,,muzicală”
Un deputat britanic a fost nevoit 

să-şi prezinte scuzele, după ce a fost 
întrerupt în plin discurs, în Camera Co-
munelor. Vinovat se face un cîntec ne-
potrivit, ce se auzea din cravata sa.

Deputatul susţinea un discurs, cînd 
din cravata sa s-a auzit răsunînd o me-
lodie, amplificată de microfonul la care 
vorbea politicianul. Foarte jenat, aces-
ta a închis mecanismul şi a explicat că 

este vorba de o cravată ,,muzicală”, pe care o poartă în 
semn de sprijin faţă de o organizaţie de luptă contra can-
cerului.

Visul unui american de a deveni milionar 
s-a împlinit 

Visul unui american de a deveni milionar s-a împlinit. 
Asta după ce, acum două luni, a postat pe YouTube un 
material video în care cerea un milion de dolari de la un 
bogătaş care ar avea de unde să-l dea.

Craig Rowin, un actor de comedie din Statele Unite, a 
anunţat că cererea i-a fost îndeplinită de un milionar mis-
terios, pe nume Benjamin. Acesta din urmă l-a contactat 
telefonic, i-a dat vestea cea bună şi, ca să îi demonstreze 
că nu este o glumă proastă, i-a trimis un act notarial. În 
documentul respectiv se menţiona că i se oferă milionul de 
dolari şi că Rowin nu are nici o obligaţie faţă de donator.

Craig Rowin susţine că urmează să primească cecul pe 
2 februarie, la ora 20:00, pe scena Teatrului ,,Upright Citi-
zens Brigade” din Manhattan, unde va susţine un show de 
,,stand-up comedy”.

Şi-a plătit taxa pentru studii cu monede 
şi bancnote de un dolar

Un student american şi-a plătit taxa de şcolarizare, de 
aproape 15 mii de dolari, cu monede şi bancnote de un dolar, 
scrie New York Times. Tînărul a încercat astfel să protesteze 
faţă de costul ridicat al şcolarizării în Statele Unite.

Nic Ramos, aflat în al doilea an de studiu, a mers la admi-
nistraţia universităţii să achite taxa pentru semestrul de pri-
mavară cu o geantă de bani de 15 kilograme. Angajaţilor le-a 
luat mai mult de o oră să numere banii. 

New York Times a precizat că, pentru a avea întreaga 
sumă, Nic a petrecut două zile pe la bănci ca să retragă banii. 
Potrivit angajaţilor universităţii din statul Colorado, un caz 
asemănător s-a întîmplat în anii 80 ai secolului trecut. Atunci, 
un student a fost refuzat de oficialii Universităţii din Boulder, 
după ce a vrut să achite taxa de şcolarizare cu monede.

A căzut în fîntîna unui mall în timp ce scria 
un mesaj SMS

O tînără a devenit accidental o adevărată vedetă on-line 
după ce a fost filmată întîmplător căzînd într-o fîntînă în timp 
ce scria un mesaj SMS pe telefonul mobil, conform „Ana-
nova”.

Nefericita tînără a căzut în fînt-
îna decorativă a unui mall din Wyo-
missing, Pennsylvania, iar agenţii de 
securitate ai centrului comercial pot 
fi auziţi rîzînd în hohote. Evident, în 
scurt timp înregistrarea a ajuns pe Yo-
uTube şi a fost deja văzută de peste 2 
milioane de utilizatori ai acestui portal. Tînăra poate fi văzută 
mergînd prin mall fără să privească în jur, atentă doar la ecra-
nul telefonului mobil, pînă ajunge drept în fîntînă.
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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 fumatul produce dureri de spate, susţin 

cercetătorii britanici
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