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Săptămînal juridic

Subiectul Moldovei la 
APCE a fost amînat 
pentru luna aprilie 

Utilitatea publică 
pentru caz 
de expropriere

(Tudor Muşatescu)

Membrii Comisiei juridice din Bundestag-ul german în-
curajează reformele în justiţie iniţiate de autorităţile Repu-
blicii Moldova. În special, reforma avocaturii şi criza con-
stituţională precum şi posibilităţile de a soluţiona această 
criză. În acest context, deputaţii germani au susţinut nece-
sitatea reformei constituţionale pentru a rupe cercul vicios 
al desfăşurării alegerilor anticipate.

Discuţiile au avut loc în cadrul vizitei de studiu a dele-
gaţiei R. Moldova condusă de ministrul Justiţiei, Alexandru 
Tănase, în Germania, în perioada 1-3 februarie, unde a avut 
o întrevedere cu Siegfried Kauder, Preşedintele Comisiei 
juridice din Bundestag-ul german.  

Pe parcursul vizitei în Germania, delegaţia R. Moldova 
s-a întîlnit cu reprezentanţi ai Ministerului Federal de Justi-
ţie al Germaniei, unde s-au familiarizat cu experienţa Ger-
maniei în domeniul activităţii instanţelor de judecată speci-

Protocolul privind unele modificări la 
Acordul de recunoaştere reciprocă a dreptu-
rilor la proprietate dintre Moldova şi Ucraina 
a fost parafat recent la Kiev. Evenimentul a 
avut loc în cadrul vizitei de lucru a premieru-
lui moldovean Vlad Filat, efectuată la invitaţia 
omologului său ucrainean Iulia Timoşenko. 
Printre subiectele abordate au fost demarcarea 
frontierei de stat, dar şi circulaţia moldoveni-
lor pe teritoriul ucrainean.

Acordul între Guvernul Republicii Moldo-
va şi Guvernul Ucrainei privind recunoaşterea 
reciprocă a drepturilor şi reglementarea rapor-
turilor de proprietate a fost semnat la 11 august 
1994. Protocolul privind unele modificări sem-
nate urmează să fie ratificat şi de Parlament.

În urma acestuia vom pune punct proble-
melor ce ţin de administrarea proprietăţilor 
noastre pe teritoriul Ucrainei. Se reglemen-
tează proprietatea care a venit în urma inves-
tiţiilor la nivel unional. Urmează să fie regle-
mentate prin alte trei protocoale adiţionale, 
ceea ce ţine de carierele pe care trebuie să le 
avem în proprietate şi Centrala de la Novod-
nestrovsk, a declarat Vlad Filat, prim-minis-
trul Republicii Moldova.

Printre subiectele discutate la Kiev au fost 
demarcarea frontierei de stat, dar şi circulaţia 
moldovenilor pe teritoriul ucrainean. Premie-
rul ucrainean Iulia Timoşenko a dat asigurări 
că Ucraina va anula decizia prin care Moldova 
a fost inclusă în lista ţărilor cu risc migraţio-
nist şi care prevede că cetăţenii moldoveni la 
trecerea frontierei cu Ucraina trebuie să deţină 
echivalentul a circa o mie de euro.

Bilanţul recentei vizite a Preşe-
dintelui României Traian Băsescu în 
Republica Moldova a fost prezentat 
recent în cadrul unei şedinţe speci-
ale prezidată de Preşedintele interi-
mar al Republicii Moldova, Mihai 
Ghimpu. La şedinţă au participat 
funcţionari din cadrul Aparatului 
Preşedintelui, miniştri, un şir de fac-
tori de decizie.

În debutul şedinţei, Preşedintele 
Mihai Ghimpu a mulţumit tuturor 
celor prezenţi pentru buna organi-
zare a vizitei Preşedintelui Româ-
niei. ,,Chiar dacă vizita a presupus 
o agendă încărcată, v-aţi descurcat 
bine şi aţi dat dovadă de profesio-
nalism şi responsabilitate în orga-
nizarea acestei vizite de nivel înalt. 
Aţi demonstrat că instituţiile de stat 
sînt pe mîini sănătoase şi îşi fac cu 
cinste datoria care le revine”, a declarat Mihai 
Ghimpu.

În acelaşi context, Mihai Ghimpu a solici-
tat miniştrilor să monitorizeze aplicarea acelor 
proiecte asupra cărora s-a convenit la între-
vederea tête-à- tête între cei doi şefi de state, 
precum şi la şedinţele în plen ale delegaţiilor 
oficiale ale Republicii Moldova şi României. 
Şeful statului a cerut, în acest sens, elaborarea 
unui plan concret de acţiuni, cu termeni reali 
de aplicare, precum şi identificarea pîrghiilor 
de gestionare a proiectelor moldo-române 
aflate în curs de pregătire. 

Este vorba, în special, de aplicarea preve-
derilor acordului privind micul trafic de fron-
tieră, pregătirea actelor necesare în vederea 
semnării acordului de finanţare a Republicii 
Moldova– sprijin financiar nerambursabil în 

publica Moldo-
va în România şi 
a unui acord de 
protecţie socia-
lă a cetăţenilor 
moldoveni etc.

În mod spe-
cial, Preşedin-
tele interimar, 
Mihai Ghimpu, 
a solicitat Mi-
nisterului Afa-
cerilor Externe 
şi Integrării Eu-
ropene elabora-
rea unui plan de 
acţiuni concrete 
pentru semnarea 
cît mai grabnică 
cu România a 
parteneriatului 

de integrare a Republicii Moldova în UE, care 
ar prevede utilizarea fondurilor europene, 
precum şi existenţa unei platforme agricole 
comune. 

Totodată, Mihai Ghimpu a solicitat pregă-
tirea, în cea mai apropiată perioadă, a cadrului 
normativ, instituţional şi tehnic adecvat pen-
tru desfăşurarea proiectelor moldo-române 
discutate, în beneficiul cetăţenilor de pe am-
bele maluri ale Prutului.

În final, Preşedintele Mihai Ghimpu le-a 
urat succes factorilor de decizie în realizarea 

alizate şi sistemului de executare a hotărîrilor judecătoreşti. 
În acelaşi context, delegaţia a vizitat Tribunalul din Berlin 
(Colegiul comercial şi Colegiul pentru cauzele militare), Ju-
decătoria de circumscripţie Potsdam (Colegiul comercial), 
Judecătoria pentru cauze militare şi ale serviciului forţelor 
armate, birouri ale executorilor judecătoreşti.

Vizita de studiu în Germania este organizată cu suportul 
Fundaţiei Germane pentru Cooperare Juridică Internaţiona-
lă (Fundaţia IRZ), din însărcinarea Ministerului Federal de 
Justiţie al Germaniei şi se înscrie în contextul iniţiativelor 
de reformare în aceste domenii iniţiate de Ministerul Justi-
ţiei în cadrul Programului de activitate al Guvernului „Inte-
grarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”. Din 
delegaţia R. Moldova mai fac parte Preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii, Procurorul General, reprezentanţi 
ai Parlamentului şi Cancelariei de Stat.

valoare de 100 mln euro, derulabil în 4 ani, 
precum şi a proiectelor în care aceştia urmea-
ză a fi investiţi raţional şi transparent, cuplarea 
sistemului energetic al Republicii Moldova şi 
cel de transport de gaze naturale la sistemele 
respective europene, interconectarea infras-
tructurii feroviare, accelerarea negocierilor 
privind semnarea acordului care prevede re-
cunoaşterea şi echivalarea reciprocă a diplo-
melor, deschiderea extensiilor universitare 
româneşti în Republica Moldova, accelerarea 
negocierilor în vederea semnării a 12 acorduri 
bilaterale, îngheţate anterior de guvernarea 
comunistă, desfăşurarea unui şir de proiecte 
în domeniile agricol şi cel turistic, urgentarea 
procedurilor de deschidere a consulatelor ro-
mâneşti la Cahul, Bălţi, redeschiderea podului 
Rădăuţi-Lipcani, semnarea acordului privind 
legalizarea forţei de muncă provenită din Re-

obiectivelor trasate, subliniind 
că aşteaptă noi propuneri pentru 
a consolida relaţiile cu Româ-
nia, statul vecin care a încurajat 
permanent aspiraţiile europene 
ale Republicii Moldova.

Renunţarea la învinuirea 
inculpatului se va face prin 
sentinţa adoptată de 
instanţa de judecată 

 Minciuna premeditată nu mai e chestiune de fantezie ci de caracter. 
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Mihai Ghimpu a solicitat elaborarea 
unui plan de acţiuni concrete 

Germania încurajează reformele juridice din RM

Protocolul privind unele 
modificari la Acordul de 
recunoaştere reciprocă a
 drepturilor la proprietate 
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Noi remanieri operate de Guvern
Cabinetul de Miniştri a operat noi remanieri de cadre. De 

această dată a rămas şomer directorul Agenţiei sanitar-veterina-
re de stat, Radu Mudreac. 

Fără serviciu a rămas şi viceministrul Construcţiilor şi Dez-
voltării Teritoriului, Anatolie Ţurcan. Atribuţiile acestuia vor fi 
preluate de arhitectul Ion Pascal, care a fost numit în funcţie de 
Guvern.

De asemenea, şefa direcţiei finanţe de la Primăria Chişinău, 
Maria Cărăuş, a fost numită în funcţia de viceministru al Finan-
ţelor.

Şi Anatolie Lăpteanu a fost numit reprezentant al Guvernu-
lui în raionul Edineţ.

Aţi rămas fără numere de înmatriculare? 
În curînd aţi putea rămîne şi fără 
maşină! Atenţie unde parcaţi! 
Poliţia Rutieră a declarat război şoferilor care parchează ne-

regulamentar. Agenţii de circulaţie întocmesc procese-verbale 
cu duiumul, ridică numerele de înmatriculare ale automobilelor 
parcate ilegal şi împart amenzi. Doar săptămîna trecută au fost 
ridicate 25 de numere de înmatriculare, iar de la începutul anului 
s-au înregistrat 125 de astfel de încălcări. 

Se pare însă că amenzile nu-i sperie prea mult pe şoferi şi 
nici nu-i disciplinează. Astfel, oamenii legii se gîndesc să-i lase 
fără automobile pe cei care parchează unde se nimereşte. 

,,Se finalizează un regulament în acest sens, care ne va da po-
sibilitatea de a-i sancţiona, prin ridicarea unităţii de transport, pe 
cei care parchează neregulamentar. Regulamentul este în lucru la 
Parlament. Sperăm că în februarie să fie aprobat şi pus, ulterior, 
în practică”, a anunţat Silviu Muşuc, şeful poliţiei municipale. 

Maşinile ridicate vor fi duse la parcarea cu plată şi vor putea 
fi luate doar după achitarea unei amenzi. 

Moldova: 16 ore fără nici o publicitate a 
băuturilor alcoolice
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a adoptat decizia 

de a interzice orice formă de publicitate a alcoolului la televizi-
une şi radio de la 6.00 pînă la 22.00 ora locală.

Publicitatea băuturilor alcoolice, conform monitorizării CCA, 
în ultimul timp ocupă un volum considerabil în intervalul de timp 
cu cel mai mare număr de telespectatori şi radioascultători (pri-
me-time). În afară de aceasta, mărcile comerciale ale băuturilor 
alcoolice sponsorizează emisiunile unor posturi de radio.

În legătură cu aceasta CCA a aplicat penalităţi administra-
tive– avertismentul public al unui şir de deţinători de licenţe 
pentru dreptul la difuzare a canalelor de televiziune şi posturilor 
de radio. Consiliul a obligat, de asemenea, conducătorii acestor 
organizaţii să prezinte în termen de 15 zile rapoarte despre mă-
surile pentru lichidarea încălcărilor admise.

În lista măsurilor pentru combaterea publicităţii exagerate a 
alcoolului sînt, de asemenea, incluse interdicţia participării mi-
norilor la spoturile publicitare respective, plasarea acţiunilor şi 
concursurilor publicitare, care conţin trimiteri la denumirea sau 
marca comercială a băuturilor alcoolice, şi altele.

Potrivit deciziei CCA, spoturile publicitare ale băuturilor al-
coolice trebuie să se finalizeze cu avertismentul sonor şi vizual: 
,,,Consumul excesiv de alcool cauzează prejudiciu serios sănă-
tăţii dumneavoastră”.

Persoanele fizice îşi pot depune on-line 
declaraţiile fiscale
Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” din cadrul Inspectora-

tului Fiscal Principal de Stat anunţă  lansarea serviciului ,,Decla-
raţie electronică” pentru persoanele fizice.  Astfel, orice persoană 
fizică îşi va putea prezenta declaraţiile fiscale în regim on-line.

Contribuabilul trebuie să dispună de un computer conectat 
la reţeaua Internet şi de o cheie corporativă de criptare a infor-
maţiei, pe care o va obţine gratis pe o perioadă de 5 ani. Prin 
intermediul computerului, declaraţia fiscală va fi completată şi 
verificată, iar cu ajutorul semnăturii digitale – autentificată, fiind 
apoi expediată Inspectoratului Fiscal. 

Mai multe detalii despre acest serviciu găsiţi pe portalul ser-
viciilor fiscale electronice -  www.servicii.fisc.md - sau la tele-
fonul (022) 822-222.

Cîinii vagabonzi vor fi eutanasiaţi
Problema cîinilor vagabonzi a ajuns din nou în vizorul Pri-

măriei municipale. Asta după ce în prima lună a anului curent 
şase persoane au fost internate în spital, după ce au fost muşcate 
de maidanezi.

Primăria Chişinău intenţionează să înainteze o iniţiativă le-
gislativă prin care să fie stipulat modul de evidenţă a animalelor 
şi pedepsirea persoanelor care le abandonează.

Potrivit primarului general al capitalei, Dorin Chirtoacă, 
instituţiile din oraş ar trebui să renunţe la paza bunurilor şi să 
apeleze la instituţiile specializate în acest sens. „La oraş se pro-
cedează ca la sat – omul îşi păzeşte averea cu haita de cîini. Stă-
pînii acestor animale trebuie să răspundă de îngrijirea acestora 
sau să le predea la azilul de cîini”, a menţionat Chirtoacă.

Totodată, primarul Chirtoacă a solicitat ca, de acum înainte, 
să fie aplicată decizia Consiliului local Chişinău, care prevede 
că animalele care nu sînt revendicate de stăpînii lor timp de 10 
zile să fie eutanasiate.

Pe parcursul lunii ianuarie curent, au fost prinşi peste 2 mii 
de maidanezi, la solicitările locuitorilor. Pe parcursul anului 
2009 au fost adunaţi circa 20 mii de cîini vagabonzi.

Guvernul a aprobat recent 
un proiect de lege potrivit că-
ruia Ministerul Justiţiei nu va 
mai putea înainta instanţei de 
judecată solicitarea de a di-
zolva partidele politice care 
nu au participat cu listele de 
candidaţi în două campanii 
electorale consecutive pentru 
alegerea Parlamentului sau a 
acumulat la fiecare din aces-

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public ra-
portul său de activitate pentru anul 2009.

Potrivit acestui raport, în anul 2009, CEDO a pronunţat 
1625 de hotărîri, adică cu 5% mai mult comparativ cu anul 
2008 şi 33065 de decizii, cu 10% mai mult decît în 2008. Pe 
parcursul anului 2009, 57100 de cereri au fost alocate unui or-
gan decizional al CEDO, cu 15% mai mult în comparaţie cu 
2008.

Mai mult de 55% din cererile depuse la CEDO în 2009 sînt 
îndreptate împotriva a 4 state membre: Rusia – 28,1%, Turcia 
– 11%, Ucraina – 8,4% şi România – 8,2%.

Cele mai multe hotărîri în care au fost constatate cel puţin o 
violare a Convenţiei au fost adoptate în privinţa Turciei (356), 
urmată de Rusia (219), România (168) şi Polonia (133). Aceste 
patru state au cumulat 52% din toate hotărîrile pronunţate de 
Curte în 2009. Pe de altă parte, o jumătate dintre statele mem-
bre au avut mai puţin de 10 hotărîri pronunţate împotriva lor 
pe durata anului 2009.

Cît priveşte Moldova, ea este printre primele 8 ţări cu cele 
mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. Conform ra-
portului Curţii, la data de 31 decembrie 2009,  3 349 de cereri 
pendinte (2,8%) erau îndreptate împotriva Moldovei.

În 2009, 1322 de cereri împotriva Moldovei au fost alocate 
unui organ decizional, 386 de cereri au fost declarate inadmi-
sibile sau au fost scoase de pe rolul Curţii, iar 36 de cereri au 
fost declarate admisibile. Se observă o creştere semnificativă 
a numărului de cereri comunicate Guvernului – 217 de cereri, 
adică cu 72% mai mult comparativ cu 2008. Aceasta se explică 
prin comunicarea către Guvern, după hotărîrea Olaru şi Alţii, a 
tuturor cererilor pendinte care vizau nealocarea spaţiului loca-
tiv de stat (peste 130).

Pe par-
cursul anu-
lui 2009, 
Curtea a 
adoptat 30 
de hotărîri 
împotriva 
Moldovei, 
dintre care 
în 29 de 
hotărîri a 
c o n s t a t a t 
cel puţin 
o violare 
a Conven-
ţiei, iar o 
hotărîre se referă la satisfacţia echitabilă.

În ceea ce priveşte indicele numărului de cereri depuse 
după numărul populaţiei, în anul 2009, Moldova se află pe lo-
cul 4, după Georgia, Montenegro şi Liechtenstein, cu indicele 
3,70 de cereri la 10 000 de locuitori.

Guvernul a susţinut, în principiu, iniţiativa legislativă a 
deputatului Veaceslav Platon privind completarea articolului 
53 al Codului de procedură penală, care se referă la atribuţiile 
procurorului în instanţa de judecată. 

Astfel, potrivit completării, procurorul poate să renunţe 
parţial sau integral la învinuire dacă se convinge că probele 
administrate nu confirmă învinuirea adusă inculpatului, ex-
punînd instanţei de judecată motivele renunţării. 

O altă completare propusă de deputat stipulează că re-
nunţarea procurorului la învinuire se va face în scris şi va 
atrage adoptarea de către instanţa de judecată a unei sentinţe 
de achitare. 

În contextul aprobării acestei completări, premierul Vlad 
Filat s-a referit la acele dosare intentate pe motive politice 
asupra unor deputaţi, funcţionari publici, membri ai unor par-
tide. 

„În toată ziua citesc despre clasarea unor dosare şi mă tem 
că nu găsesc printre acestea şi pe cele intentate asupra mea. 
Toate cauzele acestea trebuie să aibă o finalitate şi judecata, 
dacă există intentată o cauză, trebuie să se pronunţe: e vino-
vată persoana respectivă sau nu. Instanţa de judecată trebuie 
să decidă. Nu unii procurori sau ofiţeri de urmărire penală să 
claseze dosarele, fără ca societatea să afle de ce au fost clasa-
te aceste dosare, precum nu a aflat nimic societatea de ce au 
fost intentate. Dacă noi vom admite ca să fie clasate dosarele, 
de parcă nimic nu s-ar fi întîmplat şi oamenii nu ar fi fost 
terorizaţi, atunci când va începe o nouă campanie electorală 
sau cînd vor interveni alte situaţii, dosarele vor fi scoase la 
iveală şi se va începe din nou teroarea”, a spus premierul.  

Grupul de lucru pentru 
cercetări şi analize constitu-
ţionale din cadrul Comisiei 
pentru reforma constituţiona-
lă a desfăşurat vineri o „masă 
rotundă” în cadrul căreia au 
fost înaintate propuneri la 
Titlul IV al Constituţiei Re-
publicii Moldova „Economia 
Naţională şi finanţele publi-
ce”.

La ea au participat savanţi 

Un nou proiect de lege: Ministerul Justiţiei nu va putea 
solicita dizolvarea partidelor politice care nu au participat 

la două campanii electorale consecutive
te alegeri un număr de voturi 
mai mic decît numărul de 
membri necesar pentru înre-
gistrarea unui partid.

„Încetarea activităţii unui 
partid politic într-o asemenea 
manieră presupune şi o încăl-
care a libertăţii de întrunire 
şi de asociere reglementată 
în articolul 11 al Convenţiei 
Europene pentru Drepturile 

Omului”, a precizat vicemi-
nistrul Justiţiei, Oleg Efrim.

Potrivit proiectului de 
lege, Constituţia Republicii 
Moldova proclamă, în artico-
lul 41, în calitate de libertate 
fundamentală, libertatea par-
tidelor şi a altor organizaţii 
social-politice. „Realizarea 
acestei libertăţi se face prin 
recunoaşterea dreptului ce-

tăţenilor de a se asocia liber 
în partide şi alte organizaţii 
social-politice. Respectarea 
drepturilor şi intereselor le-
gitime ale partidelor şi ale 
altor organizaţii social-poli-
tice este asigurată de stat”, a 
mai subliniat viceministrul. 
Acest proiect de lege vizea-
ză 15 partide politice din 28 
existente la moment în ţară.

Renunţarea la învinuirea 
inculpatului se va face prin 

sentinţa adoptată de 
instanţa de judecată 

de la instituţii de învăţămînt 
superior, experţi de la Mi-
nisterul Finanţelor, Curtea de 
Conturi, Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare şi de la alte 
instituţii, informează serviciul 
de presă al Parlamentului.

Potrivit unui comunicat de 
presă al Parlamentului, grupul 
de lucru urmează să examine-
ze aceste propuneri pentru a 
le prezenta, împreună cu alte 

modificări la Constituţie, Co-
misiei pentru reforma consti-
tuţională.

Grupul de lucru pentru 
cercetări şi analize constitu-
ţionale a fost constituit în şe-
dinţa din 4 decembrie 2009 a 
Comisiei pentru reforma con-
stituţională în frunte cu Vic-
tor Popa, doctor habilitat în 
drept, profesor universitar. În 
şedinţa din 11 ianuarie 2010 

Experţii au înaintat propuneri la titlul IV al Constituţiei 
„Economia naţională şi finanţele publice”

a Comisiei, crupul de lucru 
a propus modificarea a 69 de 
articole din Legea Supremă 
şi adoptarea unei Constituţii 
în redacţie nouă. Membrii 
Comisiei au acceptat această 
propunere şi au împuternicit 
grupul de lucru să elabore-
ze modificările respective, 
precum şi proiectul de lege 
privind procedura adoptării 
Constituţiei în redacţie nouă.

În 2009 CEDO a adoptat 
30 de hotărîri împotriva 

Moldovei
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Ministerul Finanţelor (MF) a transmis 
Guvernului un pachet de documente privind 
modificarea procedurii de comercializare cu 
amănuntul a produselor petroliere.

Autorii proiectului susţin că la elaborarea 
acestuia au solicitat opinia structurilor de stat, 
a organizaţiilor obşteşti şi a mediului de afa-
ceri.

Una din modificările în procedura în vi-
goare prevede scoaterea din circulaţie a ta-
loanelor la carburanţi şi interzicerea utilizării 
lor pe viitor în comerţul cu amănuntul. MF 
propune ca în calitate de plată să fie folosite 
exclusiv instrumentele financiare  banii în nu-
merar (lei moldoveneşti), transferurile banca-
re, cardurile bancare sau corporative.

Documentele mai propun asigurarea obli-
gatorie a corespunderii preţului indicat pe pa-
noul informativ de la staţiile PECO cu preţul 
real de comercializare a carburanţilor, stabilit 
în aparatul de casă cu memorie fiscală.

Potrivit datelor ministerului, o mare parte 
a operatorilor de pe piaţa vînzărilor de car-
buranţi efectuează comercializarea în baza 
taloanelor, a căror cotă constituie 70% din 
volumul vînzărilor. Acest lucru influenţează 
negativ asupra economiei şi provoacă con-
curenţa neloială, deoarece taloanele nu pot fi 
înregistrate în calitate de hîrtii de valoare, iar 
falsificatorii, prin urmare, nu pot fi pedepsiţi. 
Compania emitentă nu poate urmări drumul 
acestui instrument de plată. Ministerul consi-
deră că taloanele reprezintă ,,o reminiscenţă a 
trecutului sovietic”.

Reprezentanţii ministerului nu exclud nici 
anumite consecinţe ale noilor reguli, în speci-
al neîncasarea în buget din TVA în mărime de 
270 mln lei ($22,5 mln).

INFOTAG precizează: În Moldova cota 
comercializării cu amănuntul a carburanţi-
lor constituie 65%, iar principalii jucători pe 
piaţă sînt ,,Petrom-Moldova”, ,,LUKOIL-
Moldova”, ,,Tirex-Petrol”, ,,Valiexchimp” şi 
,,Bemol Retail”. Ultima companie este relativ 
nouă pe piaţa moldovenească şi se bucură de 
facilităţi, fapt care, potrivit experţilor, îi ofe-
ră posibilitatea să aplice preţuri mai mici la 
carburanţi.

Ministerul Finanţelor 
propune interzicerea 
taloanelor la benzină

Membrii delegaţiei par-
lamentului RM au revenit de 
curînd din Franţa unde s-a 
desfăşurat sesiunea APCE. 
Misiunea de bază a delegaţiei 
a constat în relansarea ima-
ginii Republicii Moldova la 
Consiliul Europei, asigurînd 
obţinerea în viitorul apropiat 
a statutului de ţară în post-
monitorizare prin reafirmarea 
statului de drept, respectarea 
plenară a drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale ale omu-
lui, asigurarea independenţei 
justiţiei şi a libertăţii presei. 
Delegaţia RM a participat la 
sesiunea adunării parlamen-
tare a CE în perioada 25-29 
ianuarie, fiind reprezentată de 
4 membri. Delegaţia Moldo-
vei nu a fost însă audiată la 
Comisia pentru monitorizare, 
audierea fiind amînată pentru 
sesiunea APCE din aprilie. 
Cu toate acestea, membrii de-
legaţiei au declarat că au avut 
mai multe întrevederi, printre 
care cu oficialii Comisiei de 
la Veneţia.

În pofida tentativelor 
deputatului PCRM Grigore 
Petrenco de a contesta, prin 
intermediul Stîngii Unite Eu-
ropene, împuternicirile dele-

gaţiei Republicii Moldova, 
la 25 ianuarie acestea au fost 
validate în şedinţa plenară a 
APCE. 

La această sesiune a fost 
ales un nou preşedinte al 
APCE – Mevlut Çavusoglu, 
preşedintele delegaţiei naţi-
onale a Turciei la APCE. Au 
fost aleşi noi preşedinţi şi 
vicepreşedinţi ai grupurilor 

parlamentare, ai comisiilor 
APCE.

Sesiunea a examinat ches-
tiuni privind monitorizarea 

alegerilor prezidenţiale în 
Ucraina, respectarea liber-
tăţii media, corupţia judici-
ară, problema minorităţilor 
religioase în Grecia şi Tur-
cia, funcţionarea instituţiilor 
democratice în Albania şi 

Bosnia-Herzegovina, lupta 
împotriva traficului de fiinţe 
umane, dreptul la creativita-
te a autorilor de portaluri in-

ternet, pragurile electorale şi 
reprezentativitatea femeilor 
în politică în legislaţia ţărilor 
membre ale CE.

Misiunea de bază a delega-
ţiei Parlamentului RM a con-
stat în relansarea imaginii RM 

Subiectul Moldovei la APCE a fost amînat pentru luna aprilie  
la Consiliul Europei, asigurînd 
obţinerea în vitorul apropiat a 
statutului de ţară în postmo-
nitorizare prin reafirmarea 
statului de drept, respectarea 
plenară a drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale ale omului, 
asigurarea independenţei jus-
tiţiei şi a libertăţii presei.

În acest scop, la 27 ia-
nuarie, a avut o întrevedere 
cu preşedintele nou-ales al 
APCE, Mevlut Çavusoglu, 
care a manifestat interesul de 
a vizita Republica Moldova 
ca răspuns la invitaţia preşe-
dintelui Parlamentului  Mihai 
Ghimpu. 

Membrii delegaţiei au mai 
avut întrevederi cu Prepreşe-
dintele Comisiei de la Veneţia, 
Gianni Buquicchio şi Secreta-
rul adjunct Thomas Markert, 
cu Josette Durrieu, raportorul 
pentru RM din cadrul Comi-
siei de monitorizare, cu şeful 
Direcţiei pentru Democraţie şi 
Afaceri Politice a Consiliului 
Europei Jean-Louis Lorens, 
cu membrii altor delegaţii 
naţionale la APCE. Aceşti ofi-
ciali europeni vor vizita, de 
asemenea, Republica Moldo-
va pentru a se documenta şi 
acorda asistenţă. 

Pentru sesiunea din aprilie 
a APCE este programată audi-
erea Republicii Moldova pri-
vind îndeplinirea angajamen-
telor asumate faţă de Consiliul 
Europei.

„Comisia de la Veneţia 
susţine necesitatea reformei 
constituţionale, adică ea o 
consideră imperativă şi dacă 
nu facem această reformă, lă-
săm ţara în criză şi asta nu ar fi 
în interesele RM”, a mentionat 
Valeriu Ghileţchi, membru al 
delegaţiei Parlamentului Re-
publicii Moldova la APCE. 
Preşedintele Comisiei de la 
Veneţia şi nou-alesul pre-
şedinte al APCE, dar şi 
mulţi alţi oficiali europeni 
urmează să întreprindă cu-
rînd o vizită în Moldova.  
„Prima vizită pe care o va 
efectua noul preşedinte APCE 
va fi în RM. Ne-am întîlnit şi 
cu preşedintele Comisiei de 
la Veneţia şi cu adjunctul său, 
vor veni şi ei în luna februa-
rie la Chişinău pentru a asis-
ta RM în problema reformei 
constituţionale”, a specificat 
Ana Guţu, şef delegaţia Par-
lamentului Republicii Mol-
dova la APCE.  

S. C.

Fostul director al Serviciului de Informaţii şi Securitate a fost 
audiat de procurori în calitate de martor în dosarul 7 aprilie. Artur 
Reşetnicov spune ca SIS a avut informaţii din timp despre faptul că 
după alegeri vor fi organizate manifestări în masă şi a luat măsuri 
pentru a le preveni. 

„La sfîrşitul lunii martie am iesit cu o declaraţie să nu se admită 
implicarea factorului extern în treburile interne ale Moldovei, mai 
ales că eram la finalul campaniei electorale. Am primit informaţii că 
sub pretextul unei sărbători de aşa-zisa Unire, un număr impunător 
de tineri urma să vină din statul vecin şi pentru a sărbători pe 27 
martie, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, cu lozinci antistatale, cum 
ar fi „Basarabia – pămînt românesc”, „Unire”. Era informaţia că ei 
urmau să rămînă în Moldova şi pentru alegerile din 5 aprilie. După 
calculele noastre, urmau să vină în jur de 2 mii de astfel de tineri din 
statul vecin. A fost informată conducerea ţării şi s-a luat decizia de a 
limita accesul acestor tineri. Au venit doar în jur de 15 tineri, care au 
dansat dansurile lor rituale, cu drapele româneşti. Astfel, pericolul 

de destabilizare a fost redus”, a declarat Reşetnicov.
 Chiar din primele declaraţii, Reşetnicov s-a arătat indignat de 

faptul că nu a fost chemat la audieri şi la Comisia de anchetă pentru 
elucidarea evenimentelor din aprilie. „Există Comisia principală de 
anchetă asupra acestor evenimente condusă de vestitul Vitalie Na-
gacevschi. El a fost acel care printre primii a aruncat pietre şi striga 
lozinci antistatale”, a subliniat Artur Reşetnicov, ex-director Servi-
ciul de Informaţii şi Securitate. Presedintele Comisiei parlamentare 
de anchetă, Vitalie Nagacevschi, a respins acuzatiile lui Resetnicov. 
„Este o acuzatie aberantă. Nu am ridicat nicio pietricică. Dimpotrivă, 
am făcut totul pentru a linişti mulţimea”, a spus deputatul PLDM.

 În acelaşi timp, Reşetnicov a confirmat declaraţiile ex-preşedin-
telui ţării Vladimir Voronin de tentativă de lovitură de stat, însă a re-

Artur Reşetnicov, fostul director al Serviciului de 
Informaţii şi Securitate, a fost audiat la Procuratură

fuzat să spună cine se face vinovat. „Deja cei care direct sau indirect 
au fost implicaţi în evenimentele respective, deja au fost decorate 
cu distincţii înalte, erau distincţii înalte, acum s-au transformat în 
insigne, cu părere de rău”, a mai spus Artur Reşetnicov.

„Persoanele sînt la suprafaţă. Cei care strigau că nu au nevoie 
de Parlament şi Preşedinţie pentru că le au la Bucureşti. Cei care 
chemau să devasteze sediul Comisiei Electorale Centrale, unde se 
aflau buletinele de vot, sediul SIS-ului, Guvernului şi televiziunii 
naţionale. Cei care chemau tineretul să protesteze şi declarau că Gu-
vernul nu este funcţional şi trebuie format un comitet al salvării 
naţionale”, a spus Reşetnicov. 

„Era stabilită o rută. În fiecare zi, luni întregi, tinerii erau adunaţi 
în Piaţă şi duşi la Preşedinţie. Tinerii erau obişnuiţi cu un „marşrut” 
pe care l-au urmat şi pe 7 aprilie”, a adăugat fostul director SIS.

 Artur Reşetnicov spune că ar fi bine deja ca în faţa procuratu-
rii să fie aşternut un covor roşu pentru cei care acum se bucură de 
atenţia Procuraturii şi Guvernului. Acesta s-a referit în mod speci-
al la şirul de audieri la procuratură pe marginea evenimentelor din 
aprilie ale fostei conduceri a Moldovei. „A devenit deja o tradiţie 
simpatică. De aceea şi spun că trebuie un covor roşu de pus. Noi 
sîntem invitaţi pur şi simplu de a circula. Bine că astăzi este un timp 
aşa cu soare şi nu este ger”, a declarat Artur Reşetnicov, ex-director 
Serviciul de Informaţii şi Securitate.

 Reşetnicov spune că deşi sînt învinuiri în adresa fostei condu-
ceri, totuşi este mîndru de faptul că nu s-a admis vărsări de sînge. 

„Altceva că s-a dorit jertfe. S-a dorit vieţi şi vărsări de sînge. 
Eu ca cel care am fost în toiul evenimentelor şi primeam informaţii 
de ceea ce se întîmpla în centrul capitalei, înţelegeam că se aşteapă 
vărsări de sînge”, a adăugat Artur Reşetnicov.

„De dimineaţă am primit rapoartele ofiţerilor, am organizat ri-
dicarea pe alarmă a întregului efectiv, şi am informat şeful statului. 
După ora 14.00, permanent mă aflam în clădirea Guvernului, alături 
de şeful statului. Cînd am plecat de la SIS, am mulţumit fiecărui 
ofiţer pentru ceea ce a făcut, pentru devotament, pentru că a nu a 
admis vărsări de sînge şi răsturnarea puterii legale”, a menţionat 
ex-directorul SIS.

El susţine că scopul real al organizatorilor nu a fost devastarea 
celor două clădiri de stat, ci provocarea forţelor de ordine să iasă cu 
arme împotriva protestatarilor. 

 Cît priveşte cele patru cazuri de decese ale unor tineri după 
evenimentele violente din aprilie, Reşetnicov spune că, cu excepţia 
tînărului decedat Valeriu Boboc, unde ancheta urmează încă să se 
pronunţe, celelalte trei cazuri de deces nu au nimic în comun cu 
protestele din 7 aprilie. „Sediul Circului s-a transferat în instituţiile 
statului, unde sînt şi artişti şi cei care învîrtesc cărţile, le ascund şi le 
scot din buzunare, clovni şi acrobaţi care fac piruete neclare. Ade-
vărul va ieşi la suprafaţă”, a mai spus Reşetnicov. 

Fostul director al Serviciului de Informatii şi Securitate este au-
diat în calitate de martor în dosarul 7 aprilie.

S. C.
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Maia Laguta, preşedintele Aso-
ciaţiei Obşteşti „Salvgardare”, pune 
ultimatum Alianţei pentru Integrare 
Europeană. Laguta a înaintat un şir 
de cerinţe Parlamentului şi Guver-
nului. Preşedinta Asociaţiei ame-
ninţă că dacă după 15 zile guver-
narea nu va da curs solicitărilor, va 
întreprinde măsuri severe împotriva 
guvernării, fără a specifica însă care 
sînt acestea. 

Vrea o comisie 
guvernamentală 

Una dintre cerinţele de bază îna-
intate de Laguta este ca în termen de 
15 zile, guvernarea să dispună for-
marea unei comisii guvernamentale, 
iar jumătate din membrii acesteia să 
fie numiţi de către ea din rîndurile 
Asociaţiei pe care o reprezintă. „Şi 
deoarece deja este clar că poporul 
nu beneficiază de suportul puterii, 
noi am decis să luăm situaţia în mîi-
nile noastre. Acest lucru, de altfel, 
prevede şi Constituţia Republicii 
Moldova, că poporul are dreptul să 
participe la actul guvernării în cazul 
în care puterea nu reprezintă intere-
sele poporului. Cerem ca jumătate 
din membrii acestei comisii să fie 
din rîndul Asociaţiei ,,Salvgardare”. 
Noi ştim pe cine vom pune acolo”, a 
declarat Maia Laguta. Prin interme-
diul acestei comisii, Laguta vrea să 
investigheze activitatea din ultimii 
10 ani a SA „Apă Canal Chişinău”, 
„Termocom”, „Moldova Gaz” şi 
Union Fenosa. Tot ea a făcut un apel 
către specialiştii care au lucrat ani de 
zile în cadrul acestor întreprinderi şi 

Maia Laguta ameninţă guvernarea 
acum sînt la vîrsta de pensionare. 
„Aceşti oameni au lucrat toată viaţa 
şi ştiu cel mai bine ce a fost acolo şi 
ce se întîmplă acum la aceste între-
prinderi care ne fură cu neruşinare”, 
a declarat Maia Laguta. 

Vrea la Moldova 1     
Referindu-se la activitatea co-

misiei respective, pe lîngă cerinţele 
înaintate Parlamentului şi Guvernu-
lui, Laguta a solicitat spaţiu de emi-
sie la postul public de televiziune 
„Moldova 1”. Autoarea iniţiativei 
crede că populaţia are dreptul să fie 
informată săptămînal despre activi-
tatea comisiei respective, precum şi 
despre rezultatele obţinute în cadrul 
investigaţiilor sau problemele care 
apar în timpul anchetei. Acest lucru, 
în opinia Maii Laguta, poate fi reali-
zat numai prin intermediul unei emi-
siuni speciale la postul public TV 
„Moldova 1”. Iar pentru ca mersul 
anchetei să se desfăşoare cu minim 
de obstacole, Laguta a mai cerut ca 
Legea cu privire la secretul comerci-
al să fie anulată pentru furnizorii de 
servicii incluşi în lista celor a căror 
activitate necesită monitorizare. 

Pensii şi salarii mai mari 
Nu în ultimul rînd, Maia Laguta 

cere majorarea pensiilor şi salariilor 
pentru bugetari. Preşedinta Asocia-
ţiei „Salvgardare” susţine că ştie de 
unde se pot lua şi finanţe pentru rea-
lizarea acestui obiectiv. Lagute sus-
ţine că pentru majorarea pensiilor şi 
salariilor nu este necesară creditarea 
finanţelor de peste hotare, aşa cum 

face actuala guvernare. „Banii pen-
tru majorarea pensiilor şi salariilor 
sînt la noi în ţară... miliarde. Pentru 

acest lucru nu trebuie să fie luate 
credite de peste hotare. Dacă nu ştiu 
guvernanţii de  unde să ia bani, să 
vină la noi să le spunem”, a declarat 
Maia Laguta. Tot ea susţine că deja 
80 la sută din populaţie nu-şi mai 
poate achita serviciile comunale din 
cauza tarifelor recent majorate. „Noi 
nu mai putem să ne întreţinem, nu 
ne mai putem asigura existenţa. Altă 
soluţie nu mai avem”, a declarat 
Maia Laguta.  

Preşedinta Asociaţiei ameninţă 
că în cazul în care  guvernarea nu  va 
da curs solicitărilor, ea va fi nevoită 
să întreprindă măsuri drastice îm-
potriva puterii, fără a specifica însă 
de ce natură vor fi acestea. „Noi nu 

mai sîntem în stare să ne asigurăm 
existenţa. Ei ne transformă pe noi în 
animale rănite, dar voi ştiţi cît de pe-

riculoase sînt ele. Noi altă soluţie nu 
mai vedem. Cred că ştiţi cum vom 
proceda”, a declarat Maia Laguta. 
Probabil că preşedinta Asociaţiei 
„Salvgardare” a făcut aluzie la fap-
tul că va organiza din nou în Piaţa 
Marii Adunări Naţionale proteste si-
milare celor din ultimii doi ani. 

De altfel, referindu-se la Piaţa 
Marii Adunări Naţionale, Laguta a 
mai venit cu o propunere. Ea crede 
că în condiţiile în care guvernarea nu 
se grăbeşte să îmbunătăţească viaţa 
cetăţenilor ei, Piaţa trebuie redenu-
mită, înainte ca să fie redenumite 
alte străzi din capitală. „Acum 20 de 
ani ne promiteau în Piaţa Marii Adu-
nări Naţionale că o să trăim foarte 

bine. Şi unde am ajuns astăzi? Ne-au 
făcut cei mai săraci din Europa. Am 
trăit 20 de ani de minciună, toţi ne-au 
hoţit şi s-au îmbogăţit pe spinarea 
şi munca noastră. Uitaţi-vă cum se 
grăbesc să redenumească străzi, să 
demonteze unele monumente şi să 
pună în loc altele de parcă nu mai 
avem alte probleme, de parcă pe 
toate celelalte le-am rezolvat. Noi 
vom accepta redenumiri de străzi şi 
monumente numai atunci când va fi 
redenumită, pe bună dreptate, cred, 
Piaţa Marii Adunări Naţionale în 
Piaţa Marii Minciuni Naţionale”, a 
comentat Maia Laguta, preşedintele 
Asociaţiei „Salvgardare”. 

Fiecare cu dreptul său    
Rugat să comenteze acuzaţiile 

şi cerinţele Maii Laguta, Vlad Fi-
lat, premierul Republicii Moldova, 
a menţionat că fiecare cetăţean are 
dreptul la opinie, inclusiv  să înain-
teze conducerii anumite cereri. Pe 
de altă parte, Filat a menţionat că 
investigarea activităţii întreprinderi-
lor la care s-a referit şi Maia Laguta 
intră şi în priorităţile ulterioare ale 
Guvernului. „Fiecare dintre cetăţe-
nii Republicii Moldova are dreptul 
la opinie. De ce să nu formuleze şi 
cerinţe? Dar dincolo de enunţarea 
doamnei Laguta noi urmează să 
avem o expertiză amănunţită vizavi 
de activitatea instituţiilor din dome-
niul energetic”, a asigurat premierul 
Vlad Filat. 

Laura DUMbRAVă           

O fetiţă saudită în 
vîrstă de 12 ani a 
renunţat să mai 

divorţeze de soţul 
său de 80 de ani
Fetiţa şi mama ei au retras ce-

rerea de divorţ depusă la tribuna-
lul din Buraida, la nord de Ryad, 
deşi a primit susţinerea activiştilor 
şi apărătorilor drepturilor copiilor.

O fetiţă saudită în vîrstă de 12 
ani a renunţat, spre surpriza gene-
rală, să mai ceară divorţul de soţul 
său în vîrstă de 80 de ani, cu care a 
fost obligată de tatăl său să se mă-
rite, relatează presa saudită.

Fetiţa a dat asigurări în in-
stanţă că şi-a dat consimţămîntul 
pentru căsătorie, scrie cotidianul 
,,Okau”, în timp ce ziarul ,,Al-Ri-
yadh” a precizat că a cerut numai 
să meargă în continuare la şcoală.

Avocatul fetiţei, Salah al-Da-
bibi, citat de ,,Al-Riyadh”, s-a 
declarat ,,dezgustat” de această 
situaţie şi nu a exclus posibilitatea 
ca mama şi copilul să fie supuşi la 
presiuni.

O prinţesă care conduce o 
asociaţie pentru apărarea femei-
lor divorţate, Sarra Bent Messaed 
Ben Abdel Aziz, i-a cerut regelui 
Abdallah să intervină pentru a in-
terzice căsătoria copiilor, potrivit 
aceluiaşi cotidian.

Cotidianul ,,Al-Riyadh” a scris 
la mijlocul lunii ianuarie că fetiţa 
a fost măritată cu un adult cu 68 
de ani mai mare decît ea împotriva 
voinţei sale sau a mamei sale, iar 
căsătoria a fost consumată.

Potrivit presei, tatăl, care s-a 
separat de soţia sa, a aranjat căsă-
toria, în schimbul sumei de 85 000 
de riyali (22 667 de dolari).

Moldova îşi va căuta soldaţii dispăruţi 
în Afganistan

Guvernul de la Chişinău va aloca fon-
duri în vederea continuării căutării milita-
rilor dispăruţi fără veste în timpul războiu-
lui din Afganistan din anii 1979-1989.

O decizie în acest sens a fost luată de 
Guvern care a ratificat o hotărîre a Con-
siliului şefilor de guverne al Comunităţii 
Statelor Independente (CSI) privind con-
tinuarea căutării militarilor dispăruţi fără 

veste în timpul războiului din Afganistan. Documentul mai prevede identi-
ficarea locurilor unde au fost înhumaţi soldaţii, identificarea osemintelor şi 
reînmormîntarea militarilor dispăruţi fără veste în patrie.

Potrivit datelor oficiale, patru militari originari din R. Moldova au dis-
părut în timpul războiului din Afganistan, iar din ţările CSI – circa 270 de 
soldaţi.

Zeci de mii de cetăţeni din Republica Moldova, cea mai săracă ţară din 
Europa, vor putea lucra în curînd în Marea Britanie şi în alte state europene, 
în urma politicii controversate a Bucureştiului de a le oferi cetăţenie ro-
mână, relatează ,,Daily 
Express”.

Preşedintele român 
Traian Băsescu şi-a re-
afirmat anterior anga-
jamentul de a le oferi 
moldovenilor drepturi 
de cetăţeni UE, în baza 
legăturilor istorice din-
tre Bucureşti şi Chişi-
nău, scrie cotidianul.

De asemenea, şeful 
statului a anunţat mă-
suri pentru accelerarea 
analizării celor un mi-
lion de cereri primite deja de Guvernul român.

Moldovenii nu au nevoie de viză pentru a lucra sau trăi în România, 
dar un paşaport european le dă dreptul să călătorească în state mai bogate, 
precum Marea Britanie, pentru a-şi căuta de muncă.

Voci britanice sînt nemuţumite că România va da un nou aflux de 

Britanicii se tem de un aflux de imigranţi 
moldoveni după ce vor primi cetăţenie română

muncitori imigranţi. Un reprezentant al MigrationWatch UK, Andrew 
Green, a descris politica română drept ,,scandaloasă”. ,,Este timpul ca 
UE să rezolve problema privind cine are dreptul la un paşaport UE”, a 

subliniat el.
,,În prezent, se află complet în mîinile guvernelor individuale, care 

pot ajunge la decizii bizare, adesea din motive interne”, a spus britani-
cul.

,,Românii, grecii, spaniolii şi italienii, toţi par să ofere paşapoarte 
multor oameni cu legături istorice, adesea inconsistente, cu ţările lor”, a 
adăugat el.

,,Orice aparenţă că Marea Britanie îşi poate controla graniţele sau 
că imigraţia poate fi ţinută sub control atît timp cît rămînem în Uniunea 
Europeană este distrusă de această dezvăluire”, a subliniat şi europarla-
mentarul formaţiunii eurosceptice UKIP, Nigel Farage.

Republica Moldova a făcut parte din România pînă în 1940, cînd 
a fost anexată de Uniunea Sovietică. Ţara şi-a cîştigat independenţa în 
1991 şi este în prezent cea mai săracă ţară din Europa. 80% din populaţie 
trebuie să supravieţuiască cu mai puţin de o liră sterlină pe zi, iar 90% 

dintre tineri intenţionează să părăsească ţara, potrivit unui raport ONU.
Circa 600 000 de moldoveni lucrează deja în în Marea Britanie şi în alte 

ţări din Europa, legal sau ilegal. 
Zeci de mii de europeni au migrat în Marea Britanie după ce România şi 

Bulgaria au aderat la UE, în 2007.

ŞOCANT! Neonaziştii ruşi sînt mîndri 
că au omorît 71 de oameni în 2009

Neonaziştii din Rusia fac paradă cu isprăvile lor sîngeroase şi sînt atît 
de mîndri încît nu îşi ascund feţele. Aceştia nu ezită să îi ucidă pe cei care 
nu au sînge slav.

Potrivit unor date, numai anul trecut neonaziştii ruşi au omorît 71 de 
imigranţi, fără ca autorităţile să bage de seamă. În mod excepţional, un re-
porter Sky News a avut acces la un antrenament al extremiştilor.

Neonaziştii se văd pe ei înşişi drept războinici care luptă eroic pentru 
drepturile ruşilor. Afişînd şi simboluri care stîrnesc fiori, atacă pe oricine 
diferă prin culoarea pielii, formatul ochilor ori religie.

N-au ezitat nici să-şi însuşească salutul hitlerist al foştilor inamici din 
războiul care a luat vieţile a 25 de milioane de ruşi.

Organizaţiile pentru drepturile omului atrag atenţia că situaţia a atins deja 
un prag critic, care ar trebui să determine autorităţile să acţioneze ferm.
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1. denumirea organizatorului 
concursului – Consiliul orăşenesc 
Sîngera (angajator);

–  Primar al oraşului Sîngera (an-
gajator);

2. sediul angajatorului – mun. 
Chişinău, oraşul Sîngera, str. 31 Au-
gust nr. 22, MD 2091);

3. angajatorul anunţă concurs 
pentru funcţia vacantă specialist rela-
ţii cu publicul, de secretar şi de vice-
primar al oraşului Sîngera;

4. scopul şi sarcinile de specialist 
relaţii cu publicul;

• scopul funcţiei de specialist 
relaţii cu publicul: implementarea 
politicilor moderne, reglementate de 
legislaţia în vigoare în vederea reali-
zării optime a obiectivelor Primăriei 
oraşului Sîngera.

• sarcinile şi atribuţiile specialis-
tului relaţii cu publicul:

– asigurară protecţia drepturilor şi 
intereselor legitime ale populaţiei;

– documentează activitatea admi-
nistraţiei publice a oraşului Sîngera;

– arhivează documentaţia admi-
nistraţiei publice a oraşului Sîngera;

– consultă populaţia privitor la 
soluţionarea chestiunilor cu care se 
adresează;

– organizează şi intermediază în-
trunirile, seminarele, şedinţele, me-
sele rotunde, recepţiile şi audienţele 
Primarului;

– transmite şi recepţionează faxuri 
şi telefonograme;

– transmite ordinele de chemare a 
consilierilor, conducătorilor întreprin-
derilor şi altor persoane invitate la Pri-
mărie;

– dactilografiază scrisori, dispo-
ziţii, hotărîri, alte acte ale comisiilor, 
Primarului şi Consiliului;

– coordonează şi poartă răspunde-
re de corespondenţă, evidenţa şi exe-
cutarea corespondenţei;

– coordonează şi poartă răspunde-
re de arhivarea mapelor şi registrelor.

• scopul funcţiei de viceprimar 
al oraşului Sîngera: promovarea in-
tereselor şi soluţionarea problemelor 
oraşului Sîngera.

• sarcinile şi atribuţiile secretaru-
lui oraşului Sîngera:

– asigură înştiinţarea convocării şe-
dinţei Consiliului local;

– participă la şedinţele Consiliului 
local;

– avizează proiectele de decizii ale 
Consiliului local, asumîndu-şi răspun-
derea pentru legalitatea acestora, con-
trasemnează deciziile;

– asigură buna funcţionare a pri-
măriei;

– asigură efectuarea lucrărilor de 
secretariat;

– pregăteşte materialele pe margi-
nea problemelor supuse dezbaterii în 
Consiliul local;

– dacă legea nu prevede altfel, co-
munică şi înaintează, în termen de 5 
zile, autorităţilor şi persoanelor inte-
resate actele emise de către Consiliul 
local sau de primar;

– asigură aducerea la cunoştinţă 
publică a deciziilor Consiliului local 
şi a dispoziţiilor primarului cu caracter 
normativ;

– eliberează extrase sau copii de 
pe orice act din arhiva Consiliului 
local, în afara celor care conţin in-
formaţii secrete, stabilite potrivit le-
gii, precum şi de pe actele de stare 
civilă;

– organizează, coordonează şi 
poartă răspundere pentu activitatea 
organelor de stare civilă, de protecţie 
socială şi exercită, după caz, atribuţii 
respective;

– înregistrează şi ţine evidenţa gos-
podăriilor ţărăneşti/de fermier/şi a aso-
ciaţiilor acestora, conform registrului 
aprobat de Guvern;

– păstrează şi aplică după caz sigi-
liul;

– acordă ajutor consilierilor şi co-
misiilor Consiliului local;

– administrează sediul Primăriei şi 
bunurile ei;

– înregistrează  contractele de lo-
caţiune sau, după caz, contractele de 
arendă a bunurilor imobile pe un ter-
men mai mic de 3 ani;

– păstrează, înregistrează  şi poartă 
răspundere personală de carnetele de 
muncă, dosarele colaboratorilor şi ve-
ridicitatea îndeplinirii lor în conformi-
tate cu legea în vigoare;

– secretarul Consiliului local înde-
plineşte şi alte atribuţii prevăzute de 
lege sau încredinţate de către Consiliul 
local sau de către primar;

5. pentru a participa la concurs 
candidatul trebuie să întrunească 
umătoarele condiţii: 
să deţină cetăţenia Republicii 

Moldova;
să posede limba de stat (scris şi 

vorbit);
să fie licenţiat al unei facultăţi 

(secţii) de drept sau de administraţie 
publică – pentru secretar; studii supe-
rioare – pentru viceprimar şi specialist 
relaţii cu publicul;
să posede abilităţi şi aptitudini 

necesare: capacitate de analiză, sinteză, 
comunicare, decizie, spirit organizato-
ric, iniţiativă, previziune, creativitate, 
inteligenţă, responsabilitate şi perseve-
renţă;
experienţa de lucru în cadrul au-

torităţilor publice va constiui un avan-
taj;
să nu depăşească limita vîrstei de 

pensionare;
să nu fi fost destituit dintr-o 

funcţie publică, sau să nu i se fi încetat 
contractul individual de muncă pentru 
motive disciplinare;
să nu aibă antecedente penale 

nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu 
intenţie;
să nu fie privat de dreptul de a 

ocupa anumite funcţii publice sau de a 
exercita activităţi în cadrul autorităţilor 
publice, ca pedeapsă de bază sau com-
plementară, ca urmare a sentinţei jude-
cătoreşti definitive prin care s-a dispus 
această interdicţie.

6. documentele ce urmează a fi 
prezentate ( dosarul): 

Dosarul va conţine:
formularul-tip de participare 

completat (poate fi obţinut pe suport de 
hîrtie la adresa sus-indicată);
copia buletinului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi 

certificatelor de absolvire a cursurilor 
de perfecţionare şi/sau perfecţionare;
extrasul din carnetul de muncă;
cazierul judiciar.
7. bibliografia concursului: 
Constituţia R. Moldova; 
Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 

privind Codul de conduită a funcţiona-
rului public;
Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 

cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public;
Legea nr.16-XVI din 15 februa-

rie 2008 cu privire la conflictul de in-
terese;
Legea nr.239-XVI din 13 noiem-

brie 2008 privind transparenţa în pro-
cesul decizional;
Legea nr.1264-XV din 19 iulie 

2002 privind declararea şi controlul 
veniturilor şi a proprietăţii demnitari-
lor de stat, judecătorilor, procurorilor, 
funcţionarilor publici şi a unor persoa-
ne cu funcţie de conducere;
Legea nr.271-XVI din 18 decem-

brie 2008 privind verificarea titularilor 
şi a candidaţilor la funcţii publice;
Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 

2008 cu privire la prevenirea şi comba-
terea corupţiei;
Legea nr.435 din 28 decembrie 

2006 privind descentralizarea adminis-
trativă;
Legea nr.438 din 28 decembrie 

2006 privind dezvoltarea regională în 
Republica Moldova;
Legea nr.764 din 27 decembrie 

2001 privind organizarea administra-
tiv-teritorială a Republicii Moldova;
Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală;
Legea nr. 457 din 14.11.2003 

privind aprobarea Regulamentului-tip 
privind constituirea şi funcţionarea 
consiliilor locale şi raionale;
Legea nr. 436-XV din 06.11.2003 

privind Statutul-cadru al satului (comu-
nei), oraşului (municipiului);
Legea cu privire la Guvern nr. 

64-XII din 31 mai 1990;
Legea nr.780-XV din 27.12.2001 

privind actele legislative ;
Legea nr.317-XV din 18 iulie 

2003 privind actele normative ale Gu-
vernului şi alte autorităţi ale adminis-
traţiei publice centrale şi locale;
Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 

cu privire la petiţionare;
Legea privind accesul la infor-

maţie nr. 982-XIV din 11 mai 2000;
Codul civil al Republicii Moldo-

va nr.1107-XV din 06.06.2002;
Codul muncii al Republicii Mol-

dova nr.154-XV din 28.03.2003;
Codul funciar al Republicii Mol-

dova nr.828-XII din 25.12.1991;
Codul fiscal al Republicii Mol-

dova nr. 1163-XIII din 24.04.1997;
Codul cu privire la locuinţe nr. 

306 din 03.06.1983;
Codul contravenţional al Repu-

blicii Moldiva nr. 218 din 24.10.2008;
Legea cu privire la contenci-

osul administrativ nr.793-XIV din 
10.02.2000;
Legea nr.121-XVI din  04.05.2007 

privind administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice;
Legea nr. 91-XVI din 05.04.2007 

privind terenurile proprietate publică şi 
delimitarea lor;
Legea nr. 1308-XIII din 

25.07.1997 privind preţul normativ şi 
modul de vînzare-cumpărarea a pă-
mîntului;
Legea Republicii Moldova 

nr.835-XIII din 17 mai 1996  privind  
principiile urbanismului şi amenajării 
teritoriului;
Legea privatizării fondului de lo-

cuinţe nr. 1324 din 10.03.1993;
Legea condominiului în fondul 

locativ nr. 913 din 30.03.2000;
Lecea privind achiziţiile publice 

nr. 96-XVI din 13.04.2007;
Legea privind finanţele publice 

locale nr. 397 din 16.10.2003;
Legea cu privire la publicitate nr. 

1227-XIII din 27.06.1997;
Legea nr.560-XIII din 21 iulie 

1995 cu privire la organizarea şi desfă-
şurarea întrunirilor;
Legea nr.355 din 23.12.2005 cu 

privire la sistemul de salarizare în sec-
torul bugetar; 
Hotărîrea Guvernului nr. 597 

din 21.10.2009 privind unele măsuri 
de executare a Legii nr. 21-XVIII din 
18.09.2009;
Regulamentul cu privire la or-

ganizarea şi funcţionarea oficiilor te-
ritoriale ale Cancelariei de stat aprobat 
prin Hotărîrea Guvenului nr. 845 din 
18.12.2009;
Hotărîrea Guvernului nr. 597 

din 21.10.2009 privind unele măsuri 
de executare a Legii nr. 21-XVIII din 
18.09.2009;
Hotărîrea Guvernului nr.845 din 

18 decembrie 2009 „Cu privire la ofici-
ile teritoriale ale Cancelariei de Stat”
Hotărîrea 201 din 11.03.2009 

privind punerea în aplicare a Legii 
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire 
la funcţia publică şi statutul funcţiona-
rului public;
Hotărîrea Guvernului nr. 1449 

din 24.12.2007 privind carnetul de 
muncă;

Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 
10 februarie 2009 cu privire la aproba-
rea Regulamentului privind licitaţiile 
cu strigare şi cu reducere”;
Regulamentul genereal de urba-

nism aprobat prin Hotărîrea Guvernu-
lui nr. 5 din 05.01.1998;
Regulamentul privind certificatul 

de urbanism şi autorizarea construirii 
şi desfiinţării construcţiilor aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 
18.04.1997;
Regulamentul privind autoriza-

rea funcţionării şi schimbării destinaţi-
ei construcţiilor şi amenajărilor aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 306 din 
30.03.2000;
Regulamentul privind consul-

tarea populaţiei în procesul elaborării 
şi aprobării documentaţiei amena-
jării teritoriului şi urbanism aprobat 
prin Hotărîrea Guvenului nr. 951 din 
14.10.1997;
Regulamentul cu privire la modul 

de dare în locaţiune a activelor neutili-
zate aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 483 din 29.03.2008;
Regulamentul cu privire la 

achiziţia bunurilor şi serviciilor prin 

cererea ofertelor de preţuri aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 
04.03.2008;
Regulamentul cu privire la reali-

zarea achiziţiilor publice dintr-o singu-
ră sursă aprobat prin Hotărîrea Guver-
nului nr. 1407 din 10.12.2008; 
Regulamentul cu privire la 

transformarea cotelor-părţi valorice 
în proprietate comună în fracţiuni sau 
procente aprobat prin Hotărîrea Guver-
nului nr. 93 din 05.02.2009;
Regulamenturl cu privire la vîn-

zarea-cumpărarea terenurilor aferente 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
1428 din 16.12.2008;
Regulamentul privind construcţia 

locuinţelor proprietate privată aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 623 din 
02.07.1999;
Hotărîrea Guvernului cu privire 

la aprobarea Statutului-model al co-
operativei de construire a locuinţelor 
din RSS Moldovenească nr. 338 din 
08.10.1984;
Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr.82 din 31.01.2008 cu pri-
vire la Serviciul Stare Civilă;
Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr.618 din 05.10.1993 pen-
tru aprobarea Regulilor de întocmire a 
documentelor organizatorice şi de dis-
poziţie şi de instrucţiunii-tip cu privire 
la ţinerea lucrărilor de secretariat în or-
ganele administraţiei publice centrale 
de specialitate şi ale autoadministrării 
locale ale Republicii Moldova;

8. data-limită de depunere a do-
sarului: dosarul  de  concurs  se  depu-
ne  timp  de  15  zile  calendaristice din 
ziua publicării anunţului cu privire  la 
condiţiile de desfăşurare a concursului 
la funcţiile vacante. 

9. modalitatea de depunere a do-
sarului: candidaţii interesaţi urmează 
să pună personal, sau prin poştă, la 
următoarea adresă: mun. Chişinău, 
oraşul Sîngera, str. 31, August nr. 22, 
MD 2091.

Copiile documentelor prezentate 
pot fi autentificate de notar sau se pre-
zintă împreună cu documentele origi-
nale  pentru a verifica veridicitatea lor. 

Dosarul de concurs depus prin 
poştă urmează a fi verificat privind 
veridicitatea documentelor pînă la 
ziua desfăşurării concursului, în caz 
contrar se aplică sancţiunea respinge-
rii dosarului de concurs. 

10. date de contact (pentru ob-
ţinerea informaţiei cu privire la 
concurs): Adresa juridică – MD 2091 
mun. Chişinău, oraşul Sîngera, str. 31 
August nr. 22, anticamera, telefon de 
contact  41-30-48.

11. Dispoziţii finale:
la concurs (proba scrisă şi inter-

viu) vor fi admise doar persoanele care 
întrunesc condiţiile de participare; 
angajatorul îşi rezervă dreptul 

de a înştiinţa doar candidaţii admişi la 
concurs;
candidaţii admişi la concurs vor 

prezenta adiţional copiile documente-
lor din dosarul de aplicare, cu excepţia 
formularului de participare, autentifi-
cate notarial, sau documentele ori-
ginale pentru a verifica veridicitatea 
acestora.

A N U N Ţ!
Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului privind funcţia de secretar şi viceprimar al oraşului Sîngera

Republica Moldova era în pragul falimentului în mo-
mentul negocierilor cu Fondul Monetar Internaţional 
(FMI), iar acordul cu această instituţie a fost unica soluţie 
pentru a nu se prăbuşi cu totul, a declarat recent premierul 
Vlad Filat. 

Filat a menţionat că ,,deficitul bugetar de 16% care se 
prefigura la finele anului trecut, monopolizarea economiei 
şi distrugerea sistemului energetic din cauza tarifelor ina-
decvate impuse de fosta guvernare, iar faptul că în pofida 
acestei situaţii, Republica Moldova mai este în capacitate 
de plată, se datorează şi acestui acord”.

Acordul cu Fondul va avea drept efect şi acordarea 
unor credite din partea Băncii Mondiale de circa 80 mi-
lioane de dolari pe parcursul acestui an, dar va deschide 

calea şi pentru alte ajutoare financiare, inclusiv din partea 
Comisiei Europene, a mai spus premierul. 

De asemenea, Valeriu Lazăr, ministrul Economiei şi Co-
merţului, a declarat că cea mai mare importanţă a acestui 
acord nu sînt atît resursele financiare, cît semnalul pozitiv 
pe care Republica Moldova îl transmite instituţiilor interna-
ţionale şi donatorilor privaţi.

Nikolay Gueorguiev, şeful misiunii FMI pentru Republi-
ca Moldova, a spus că programul economic pentru Republi-
ca Moldova prevede susţinerea bugetului ţării, dar şi susţi-
nerea Băncii Naţionale în procesul de formare a rezervelor. 
Oficialul a menţionat că există premise pentru stabilizarea si-
tuaţiei economice în Republica Moldova, accentuînd impor-
tanţa acţiunilor de liberalizare şi demonopolizare a activităţi-

lor economice.
Consiliul de 

directori exe-
cutivi al FMI 
a aprobat nu 
demult progra-
mul economic 
cu Republica 
Moldova, care 
prevede acor-
darea a circa 
574,4 milioa-
ne de dolari, 
avînd ca scop 

susţinerea programului economic al ţării în vederea resta-
bilirii durabilităţii fiscale şi externe, menţinerii stabilităţii 
financiare, reducerii sărăciei şi creşterii economice.

Filat: acordul cu FMI a fost unica soluţie 
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Vreau să ştiu care sînt drepturile de bază ale 
inspectorilor de muncă?

Angela Fusu,
mun. Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgă

În exerciţiul atribuţiilor 
de control, la prezentarea 
legitimaţiei de serviciu, in-
spectorii de muncă sînt în 
drept:

a) să pătrundă liber, la 
orice oră de zi sau de noapte, 
fără informarea prealabilă a 
angajatorului, la locurile de 
muncă, în încăperile de ser-
viciu şi de producţie;

b) să solicite şi să pri-
mească de la angajatori ac-
tele şi informaţiile necesare 
controlului;

c) să solicite şi să pri-
mească explicaţii de la anga-
jatori şi salariaţi (de la repre-
zentanţii lor);

d) să ceară lichidarea 
imediată sau într-un termen 
anumit a abaterilor consta-
tate de la dispoziţiile actelor 
legislative şi ale altor acte 
normative referitoare la me-
diul de muncă şi la protecţia 
salariaţilor.

 Suplimentar la cele men-

ţionate, inspectorii de muncă 
cu atribuţii în domeniul pro-
tecţiei muncii sînt în drept:

a) să dispună sistarea 
funcţionării (inclusiv prin 
sigilare, cu indicarea în pro-
cesul-verbal de control) a 
atelierelor, a halelor, a secţi-
ilor, a altor subdiviziuni ale 
unităţii, sistarea exploatării 
clădirilor, a edificiilor şi a 
echipamentelor tehnice, pre-
cum şi sistarea lucrărilor şi a 
proceselor tehnologice, doar 
în cazul unui pericol iminent 
de accidentare;

b) să propună anularea şi 
a avizelor privind lansarea 
în producţie a prototipurilor 
de echipamente tehnice şi 
de echipament individual de 
protecţie şi de lucru, dacă 
constată că, prin modifica-
rea condiţiilor pentru care 
au fost prevăzute acestea, nu 
se respectă cerinţele actelor 
normative privind protecţia, 
igiena şi mediul de muncă.

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. 4(311)

&

Se consideră de utilitate 
publică lucrările privind:

a) prospecţiunile şi explo-
rările geologice;

b) extracţia şi prelucrarea 
substanţelor minerale utile;

c) instalaţiile pentru pro-
ducerea de energie electrică;

d) căile de comunicaţii   şi   
clădirile  aferente  lor,   trasa-
rea, alinierea şi lărgirea străzi-
lor;

e) sistemele de telecomu-
nicaţii, de termoficare şi de 
canalizare, de alimentare cu 
energie electrică, cu apă şi cu 
gaze;

f) înstalaţiile pentru pro-
tecţia mediului;

g) indiguirile  şi  regulari-
zările de rîuri, lacurile  de  acu-
mulări pentru surse de apă şi 
atenuarea viiturilor;

h) staţiile hidrometeorolo-
gice,  seismice şi sistemele de 
avertizare şi  de  prevenire a 
fenomenelor naturale pericu-
loase şi de avertizare  a popu-
laţiei;

i) combaterea   eroziu-
nii  de  adîncime,  sisteme-
le  de  irigare  şi desecare;

j) terenurile  necesare con-
strucţiei de locuinţe din fondul 
de stat, edificiilor  de  învăţă-
mînt, sănătate, cultură, sport, 
de  protecţie  şi asistenţă  so-
cială  şi  altor  obiective  so-
ciale  care  fac  parte  din 
proprietatea   publică,   pre-

Utilitatea publică pentru caz de expropriere
cum   şi  construcţiei  de   sedii   
pentru administraţia  publi-
că,  pentru autorităţile judecă-
toreşti,  ambasadele, consula-
tele,    reprezentanţele   ţărilor   
străine   şi    organismelor in-
ternaţionale;

k) terenurile  pentru orga-
nizarea grădinilor publice şi 
cimitirelor, pentru acumularea 
şi înmormîntarea deşeurilor;

l) reconstrucţia  centrelor 

urbane, zonelor locative şi in-
dustriale, a  ansamblurilor ar-
hitectonice existente, conform 
planurilor urbanistice ale lo-
calităţii aprobate, în condiţiile 
legii, de consiliul local;

m) salvarea,  proteja-
rea  şi  punerea  în  valoa-
re  a  monumentelor, ansam-
blurilor  şi siturilor istorice, 
precum şi a parcurilor  naţio-
nale, rezervaţiilor naturale şi a 
monumentelor naturii;

n) prevenirea  dezastrelor 
naturale: cutremure, inundaţii, 
alunecări şi prăbuşiri de tere-
nuri, alte fenomene naturale 
periculoase;

o) apărarea ţării, ordinea 
publică şi securitatea naţiona-
lă; 

p) salvarea şi  protejarea 
valorilor cultural-artistice 
şi  istorice de   o   importan-
ţă  excepţională  pentru  senti-
mentele  naţionale   ale po-
porului, precum şi a celor care 
atestă statalitatea ţării;

q) salvarea,  proteja-
rea  şi  asigurarea reprodu-
cerii  speciilor  de plante, de 
animale, tuturor reprezentanţi-
lor naturii vii, aflate pe cale de 
dispariţie.

Utilitatea publică se decla-
ră pentru lucrări de interes na-
ţional sau de interes local. Sînt 
de utilitate  publică  de interes 
naţional  lucrările  care răs-
pund   obiectivelor   şi  intere-
sului  întregii  societăţi  sau   ale 
majorităţii ei. Sînt de utilitate   
publică  de  interes  local  lu-
crările  care răspund  obiecti-
velor  şi interesului unei locali-
tăţi, ale unui grup  de localităţi 
din cadrul unei unităţi admi-
nistrativ-teritoriale.

Utilitatea publică se decla-
ră:

a) pentru lucrările de inte-
res naţional – de către Parla-
ment;

b) pentru lucrările  de  in-
teres  local al  unităţii  admi-
nistrativ-teritoriale – de către 
consiliul ei;

c) pentru lucrările  de  in-
teres comun al mai multor  ra-
ioane  şi/sau municipii – de că-
tre consiliile lor, iar în caz de 
divergenţe – de către Guvern;

d) pentru lucrările de inte-
res comun al mai multor oraşe 
şi/sau sate din  teritoriul  unui 
raion – de către consiliile 
acestor  oraşe  şi/sau sate, iar 
în caz de divergenţe – de către 
consiliul raional.

Iniţiativa   privind   de-
clararea  utilităţii   publice   
revine autorităţilor  publi-
ce  şi  se  realizează  nemij-
locit  prin  înaintarea pro-
punerilor  respective  organe-
lor  de  resort, în  modul  pre-
văzut  de legislaţie.

Declararea utilităţii publi-
ce se face numai după efectua-
rea unei cercetări  prealabile şi 
numai în cazul în care există 
toate  condiţiile pentru ex-
propriere, prevăzute de lege. 
Cercetarea  prealabilă  pentru 
lucrările de interes naţional  se 
face   de   către   comisii  for-
mate  de   Guvern   din   repre-
zentantul administraţiei publi-
ce centrale coordonatoare a 
domeniului de activitate pen-
tru   care   se  realizează  lucra-

rea  de  utilitate   publică,   din 
reprezentantul Ministerului 
Ecologiei, Construcţiilor şi 
Dezvoltării Teritoriului, din 
reprezentantul Ministerului 
Finanţelor, din reprezentan-
tul Ministerului Economiei, 
precum şi din preşedintele 
raionului şi primarul localită-
ţii în a cărei rază teritorială se 
desfăşoară lucrarea de utilitate 
publică.

Pentru lucrările  de  in-
teres local, inclusiv de inte-
res  comun, cercetarea  prea-
labilă  se  face de către co-
misii numite  de  consiliile 
unităţilor    administrativ-
teritoriale   respective,   al-
cătuite    din reprezentanţii   
autorităţii  administrative  lo-
cale  care   gestionează dome-
niul  de activitate pentru care 
se realizează lucrarea de  uti-
litate publică,  ai  administra-
ţiei  publice  locale  ce  coor-
donează  domeniul financi-
ar-bugetar, din reprezentanţii 
consiliilor respective. Cerce-
tarea   prealabilă   va   stabili   
existenţa   elementelor justifi-
cative   ale   interesului   naţi-
onal   sau   local,   premiselor 
economico-sociale,   ecolo-
gice  sau  de  altă  natură  ale   
necesităţii lucrărilor,  în-
cadrării  lor în planurile de 
urbanism şi de amenajare  a 
teritoriului, aprobate conform 
legii. Cercetarea  prealabilă 
se va face conform procedu-
rilor stabilite prin regulament 
aprobat de Guvern. Rezulta-
tul cercetării va fi consemnat 
într-un proces-verbal ce se va 
înainta organelor care au nu-
mit comisia.

Actul de  declarare a uti-
lităţii publice de interes na-
ţional  şi de  interes local se 
aduce la cunoştinţă publică 
prin afişare la  sediul con-
siliului  local în a cărui rază 
este situat obiectul expropri-
erii  şi prin publicare în Mo-
nitorul Oficial al Republicii 
Moldova.  Nu se dau  publici-
tăţii  actele prin care se decla-
ră  utilitatea publică  pentru 
lucrări privind apărarea ţării 
şi securitatea  naţională în ca-
zul în care ele prezintă secret 
de stat.

 Pe lîngă Guvernul R. 
Moldova a fost creat Con-
siliul Naţional pentru Parti-
cipare (CNP), constituit din 
reprezentanţi ai 30 de orga-
nizaţii neguvernamentale 
din diferite domenii. Prima 
şedinţă a acestuia a fost pre-
zidată de către premierul R. 
Moldova Vlad Filat. 

La prima şedinţă de con-
stituire a fost aleasă şi con-
ducerea CNP. Preşedinte a 
devenit Sorin Mereacre, di-
rectorul executiv al Fundaţi-
ei „Eurasia” în Moldova, iar vicepreşedinte Ecaterina Mar-
darovici, preşedintele Asociaţiei „Clubul politic al femeilor 
50/50”. A fost ales şi Biroul permanent al CNP, din care vor 
face parte Petru Macovei, directorul executiv al Asociaţiei 

Presei Independente (API), Sergiu Ostaf, 
preşedintele Asociaţiei „Centrul de resurse 
al organizaţiilor neguvernamentale pentru 
Drepturile Omului din Moldova”, Dinu 
Armaşu, preşedintele Asociaţiei Investi-
torilor Străini, Antoniţa Fonari, directorul 
Centrului de resurse „Tineri şi Liberi”, şi 
Alexandru Coica, preşedintele Consiliului 
Naţional al Tineretului. 

Prim-ministrul Vlad Filat a menţionat 
că aşteaptă de la CNP un ajutor atunci cînd 
se vor lua decizii. Totodată, premierul a 
mai spus că trei persoane din cadrul CNP 
urmează să meargă cu delegaţia Guvernu-
lui R. Moldova la Consiliul donatorilor de 

la Bruxelles, care va avea loc la 24 martie curent. 
Vlad Filat a menţionat că preşedintele CNP va avea dreptul 

să fie prezent la şedinţele executivului. 
Majoritatea membrilor CNP şi-au exprimat dorinţa de a lua 

cunoştinţă de proiectele de hotărîri ale Guvernului înainte ca 
acestea să fie adoptate, pentru o expertizare mai eficientă. 

Victor Chirilă, directorul executiv al Asociaţiei pentru 
Politică Externă, a menţionat că societatea civilă din R. 
Moldova are nevoie de susţinerea Guvernului, pentru ca cele 
mai reuşite proiecte să fie implementate. În aceeaşi ordine 
de idei, Sorin Mereacre, înainte de a fi ales preşedinte al 
CNP, a declarat că donatorii externi, care în mare parte sus-
ţineau financiar societatea civilă din R. Moldova, au intenţia 
să se retragă, astfel încît organizaţiile neguvernamentale vor 
avea nevoie de o protecţie. 

Ion Manole, preşedintele Asociaţiei pentru drepturile 
omului „Promo-Lex”, specializată în problematica transnis-
treană, i-a spus premierului Filat că şi actualul Guvern nu dă 
dovadă de o preocupare mai mare faţă de stînga Nistrului, 
la care Filat a promis că problematica transnistreană va fi 
scoasă inclusiv pe agenda internaţională. 

La următoarea şedinţă consultativă a CNP membrii aces-
tuia urmează să elaboreze planul de acţiuni. 

Calitatea de membru al CNP este voluntară. Durata este 
de doi ani.  

Societatea civilă a devenit partener al guvernului 
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Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art. 108 CPC 
al RM, solicită prezentarea cetăţeanului Josan Ion cu domi-
ciliul în or.Cricova MD 2084, mun. Chişinău, stradela Chişi-
năului 2, nr. 4, pentru data de 22 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 
SA ,,Faberlic” către Josan Ion, intervievent accesoriu AGEPI 
privind anularea mărcii de produs.

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

 Judecător   M. Ciugureanu 
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Tataru 
Vadim pentru data de 2 martie 2010, ora 14.00, la şedinţa de 
judecată (str. Teilor nr.4, sala 9) pe cauza civilă intentată de 
Sofia Voloşciuc către Tataru Vadim, Cobasiuc S., Pretura sect. 
Botanica, OCT Chişinău privind declararea nulă a contractului 
de privatizare, vînzare-cumpărare a apartamentului şi instala-
rea în apartament, încasarea prejudiciului moral. 

 Judecător                                               Victor Pruteanu 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Fedtrans Grup”, pentru data de 16 
februarie 2010, ora 8.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SRL ,,Sagatrans”. 

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 reprezentantului „Tersam Grup” SRL, pentru data de 24 
februarie 2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civi-
lă intentată de ,,Poliart” SRL privind încasarea datoriei. 

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

Judecător   Liliana Andriaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
ÎI „Ganea Alexandr”, pentru data de 24 februarie 2010, ora 
15.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
230) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea SRL 
,,Creativ Nord”. 

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 „Darbazi”, pentru data de 11 martie 2010, ora 9.35, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît la cererea SA ,,Automat” privind încasarea 
sumei de 79 355 lei 35 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 
SRL „Armoson”, pentru data de 10 martie 2010, ora 9.45, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît la cererea SRL ,,Elita-5-Auto” privind 
încasarea sumei de 2247 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 
„Orhei-Vin” SA, pentru data de 5 martie 2010, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de ,,Luadrex” SRL 
privind încasarea sumei.

Judecător   V. Orîndaş 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Chitic Valentina, pentru data de 17 februarie 2010, ora 14.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă la acţiunea reclamantului Chitic Igor 
privind constatarea faptului acceptării succesiunii şi anularea 
parţială a certificatului de moştenitor legal.

Judecător   Ştefan Niţă 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Popovici Vasile, pentru data de 23 februarie 2010, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă la acţiunea reclamantei Popovici Natalia 
privind decăderea din dreptul la folosirea spaţiului locativ.

Judecător   Ştefan Niţă 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Martin Snejana, pentru data de 24 februarie 2010, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 48) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea BC „Moldind-
conbank” SA.

Judecător   E. Palanciuc 

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Braganciuc Pavel, pentru data de 24 februarie 2010, ora 14.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 48) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea BC „Moldind-
conbank” SA.

Judecător   E. Palanciuc 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Alexeev Daniela, a.n. 06.10.1983 cu ultimul domiciliu cunos-
cut în Chişinău, str. Sprîncenoaia nr.6/2, apt. 31, pentru data de 
10 martie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea cet. Ţurcanu Robert privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   V. braşoveanu 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Apostol Tatia-
na, pentru data de 18 februarie 2010, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă nr. 2-549/2010 la cererea lui Niculica Ion către 
Apostol Nicolae şi Apostol Tatiana privind anularea contrac-
tului de donaţie.

Judecător                                              galina Moscalciuc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Logoza Oleg, pentru data de 15 februarie 2010, ora 13.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de Logoza Nina privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător   I. Timofei 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Romanenco Irina, pentru data de 1 martie 2010, ora 16.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 2) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă la acţiunea lui Cuzmin Valeriu privind încasarea 
datoriei.

Judecător   Oleg Melniciuc 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Găina Victor, pentru 
data de 2 martie 2010, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de copîrît pe cauza civilă la acţi-
unea Universităţii Agrare privind evacuarea.

Judecător   Stella bleşceaga 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Badasean Alexandr, născut la 15.12.1971 în RM, pentru data 
de 4 martie 2010, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 
3, bir. 30) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de Mara-
liuc Vladislava privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător   V. Negru 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL ,,SC Saranconstruct”, pentru data de 15 
februarie 2010, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski 
nr. 13, bir. 8) în calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea cet. 
Cobileac Nelea privind încasarea datoriei.

Juecător                                            Serghei Dimitriu
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Friptuleac-Belciug Mihail, pentru data de 8 februarie 2010, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 17) în 
legătură cu examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Şustov 
Stanislav privind încasarea datoriei şi dobînzii de întîrziere.

Juecător    Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Damaschina Tatiana, cu domiciliul în Chişinău, str. Zelinski nr. 
32/2, apt. 33, pentru data de 23 februarie 2010, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 24) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă la acţiunea cet. Damaschin Semion privind sta-
bilirea cotelor părţi.

Juecător    Iurie Cotruţă

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

108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ismayilov Dashgin, 
pentru data de 22 februarie 2010, ora 9.30, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă intentată de Ismayilov Natalia privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător    Vladislav Clima 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Golub Sergiu, a.n. 
19.06.1977, pentru data de 26 februarie 2010, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 303) în calitate 
de pîrît pe cauza civilă intentată de APLP 54-220 privind înca-
sarea datoriei.

Judecător                                             Alexandru Spoială 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în coformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Maslenicov Oleg, a.n. 
1969, Maslenicova Elena, a.n. 1966, pentru data de 26 februarie 
2010, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 303) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă intentată de 
APLP 54-220 privind încasarea datoriei.

Judecător                                         Alexandru Spoială 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Saturnalia”, pentru data 
de 25 februarie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul Şte-
fan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examinarea 
cauzei civile a SRL „Almaian” privind încasarea datoriei.

Judecător     I. gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Iuritand Consult” cu 
sediul în Chişinău, str. Buiucani nr. 6, apt. (of.) 10 A, pentru 
data de 26 februarie 2010, ora 12.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza civiă 
intentată la cererea SRL „Anruad” mun. Chişinău. 

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

Judecător     Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Edu&CO”, pentru data de 5 martie 2010, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît la cererea SRL ,,Cvin-Com” privind încasarea 
sumei de 5024 lei.

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

Judecător    Ion Stepanov 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Boico Olga, pentru 
data de 24 februarie 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 618) în calitate de pîrît pe cauza civilă la 
cererea cet. Angel Viorica.

Judecător    S. Lazari

Citaţii în judecată

ÎN  ATENŢIA  CITITORILOR!
Săptămînalul juridic „Dreptul” publică „Citaţii în 

judecată” din toate raioanele republicii. Pentru aceasta 
nu este nevoie să vă deplasaţi la Chişinău. E de ajuns 
să expediaţi prin fax (nr. 577690) copia dispoziţiei de 
plată şi citaţia propriu-zisă, astfel economisind sume 
importante pentru transport. „Dreptul” poate fi procurat 
în oficiile „Poşta Moldovei” sau la redacţie.

Date bancare: c/d 222472202641 
bC banca Socială. bIC: bSOCMD 2x722, 

cod 280101722, c/f 37934018.
Publicaţia periodică „DREPTUL”

Funcţionarii ruşi care 
au acces la informaţii lega-
te de secretele de stat vor fi 
testaţi în viitor cu detectoa-
rele de minciuni, a anun-
ţat  preşedintele Comisiei 
pentru securitate a Camerei 
inferioare a Parlamentului 
(Duma de Stat), Vladimir 
Vasiliev. 

„Sper că acest lucru se 
va face în cursul acestui 
an”, a declarat Vasiliev, 
menţionînd că proiectul 
de lege este în curs de pre-
gătire. Mai sînt necesare 
unele clarificări înainte de 
adoptarea textului, avînd 
în vedere complexitatea 

temei care necesită o analiză 
aprofundată. În acest stadiu, 
documentul prevede testarea 
persoanelor care au acces la 
informaţii relevante legate de 
secretele de stat, securitate şi 
apărare, a precizat Vasiliev.

În Republica Moldova, 
Legea privind aplicarea testă-
rii la detectorul de minciuni a 
intrat în vigoare în luna martie 
2009. Aceasta are drept scop 
prevenirea corupţiei, ridicarea 
ţinutei etice a funcţionarilor, 
precum şi controlul asupra 
comportamentului acestora. 
Pentru SIS, detectorul de min-
ciuni nu este deloc o noutate, 
această metodă fiind aplicată 

în cadrul activităţilor sale ope-
rative de investigaţii. Mai bine 
de trei ani, testarea la poligraf 
este aplicată la verificarea can-
didaţilor de încadrare în SIS. 
Detectorul de minciuni este 
capabil să soluţioneze proble-
ma evaluării personalului unui 
serviciu special, constituind o 
metodă reală de testare a loia-
lităţii angajaţilor Serviciului 
de Informaţii şi Securitate.

Pe lîngă SIS, detecto-
rul de minciuni este utilizat 
obligatoriu la angajare la o 
serie de instituţii de stat din 
Republica Moldova, cum ar 
fi MAI, CCCEC şi Serviciul 
Vamal. Totodată, se supun 

Ruşii iau exemplu de la moldoveni
testării şi persoanele la care 
se efectuează periodic sau 
selectiv controlul activităţii 
de serviciu. Este specificat 
faptul că tipurile de tes-
tare cu detectorul a com-
portamentului simulat sînt 
obligatorii şi benevole, iar 
refuzul aplicării nu va con-
stitui singurul temei pentru 
neangajare în serviciu în in-
stituţiile menţionate.

La moment, acest sistem 
este aplicat pe larg în peste 
60 de state ale lumii, printre 
care SUA, UE, Canada, Is-
rael, Japonia, România, Ţă-
rile Baltice, Federaţia Rusă, 
Ucraina etc.



Dreptul8 VINerI, 5 februarIe 2010

Ion COTEA, 
judecător Cahul – 40 de ani

Mult stimate domnule Ion Cotea,  cu deosebite senti-
mente vă adresăm cele mai calde felicitări cu prilejul zilei 
dumneavoastră de naştere.

Prin tenacitatea cu care muncţi, prin înţelepciunea pe 
care o vădiţi, prin responsabilitatea fără egal de care daţi 
dovadă în nobila activitate ce o desfăşuraţi aţi cîştigat in-
contestabil încrederea şi respectful tuturor.

Ajuns aici, la această  frumoasă aniversare cu un spirit 
al dreptăţii ireproşabil, hotărît şi devotat ideii de perfec-
ţiune.

Vă dorim sănătate şi bucurii de la cei dragi.
La mulţi ani!  

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

ria Arhiliuc, doctor habilitat în drept, profesor universi-
tar, Facultatea de Drept USM; Oxana Chisari-Lungu, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea de Drept 
USM; Galina Stratulat, judecător CSJ; Maria Guzun, 
judecător CA Chişinău; Liliana Catan, judecător CA 
Chişinău; Vasile Ignat, judecător CSJ; Dorel Musteaţă, 
judecător Anenii Noi; Iurie Ţîmbalari, judecător Don-
duşeni; Sergiu Balaban, judecător Hînceşti; Ion ghilaş, 
preşedintele judecătoriei Şoldăneşti; Maria Cojocar, 
specialist principal în Procuratura Ceadîr-Lunga; Mari-
ana Bunea, specialist principal în Procuratura Drochia; 
Aliona Zorilă, consultant Secţia control urarhic superior 
în Procuratura Generală; Ecaterina Marian, specialist 
principal în Procuratura Hînceşti; Oxana Ţapu, procuror 
Bender; Tatiana Ioniţă, procuror-adjunct Bălţi; Mariana 
Ursu, procuror-adjunct Botanica; Aliona Simonov, spe-
cialist principal, Procuratura Floreşti; Elena Şuvalova, 
procuror Centru; Vitalie Roşior, procuror Secţia inves-
tigaţii financiar-economice; Taras Patraman, procuror 
Comrat; Artur Reguş, procuror Secţia investigaţii ge-
nerale; Marian Tomic, procuror sectorul Rîşcani, mun. 
Chişinău; Silvian Mahu, procuror Ştefan Vodă; Nicolae 
Suvac, procuror secţie Serviciul reprezentarea învinuirii 
în CSJ; Ion Timofeevici, procuror Străşeni; Ghenadie 
Tocaiuc, procuror Bălţi; Octavian Lazarev, procuror 
militar , Secţia control asupra executăarii legilor în Forţe-
le armate; Remus Moroz, procuror-adjunct Leova; Cor-
neliu Pleşca, procuror Ciocana; Victor Poiată, procuror 
Centru; Oleg Popov, procuror Căuşeni. 

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

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie 
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi Revista naţională de drept

Ceapa este nelipsită din 
alimentaţie atît pentru gustul 
delicios, cît şi pentru vitami-
nele şi mineralele conţinute, 
de care organismul are nevoie 
în fiecare zi. Ea conţine vita-
mina A, B, C, sodiu, potasiu, 
magneziu, calciu, 
fier şi sulf şi are 
proprietăţi antibio-
tice.

Tocmai de aceea 
poate fi folosită ca 
medicament pentru 
tratarea afecţiunilor 
pielii, rinichilor, in-
fecţiilor respiratorii 
sau dentare, pro-
blemelor stomacale 
sau oculare.

Dacă răcea-
la nu îţi dă pace, 
consumă la fiecare 
masă ceapa proas-
pată, crudă, pentru 
a întări rezistenţa 
organismului. Are 
proprietăţi antioxidante şi 
ajută la neutralizarea radica-
lilor liberi. 

Durerile de dinţi sau chiar 
infecţiile pot fi stopate, pînă 
îţi faci programare la stoma-
tolog, prin mestecarea unei 
cepe crude. Nu este nevoie 
să o înghiţi, simpla mestecare 

va face minuni pentru dantura 
ta.

Mai mult, nasul înfundat 
poate fi o simplă amintire prin 
mestecarea unei cepe albe,în 
fiecare seară, înainte de cul-
care. Este şi un bun tratament 

pentru problemele circulato-
rii pentru că ajută la subţierea 
sîngelui. 

Proprietăţile antiinfla-
matorii şi antibacteriene 
recomandă ceapa pentru in-
fecţiile stomacale. Crampe-
le şi durerile care nu ne dau 
pace pot fi evitate printr-un 

consum regulat de ceapă 
proaspătă. 

Poate fi şi un remediu 
împotriva acneei. Prepară o 
mască de faţă din sucul unei 
cepe peste care ai adăugat 
miere şi lasă sa actioneze un 

timp, după care poţi îndepărta 
cu apă calduţă masca ta. Îm-
bunătăţeşte circulaţia, te sca-
pă de infecţiile supărătoare şi 
vei avea din nou un ten curat. 

Ceapa fiartă este şi un bun 
remediu împotriva infecţiilor 
urinare. Bea sucul în care au 
fiert două cepe o dată pe zi, 

timp de două săptămîni, şi vei 
scăpa de neplăceri. 

Arsurile sau zgîrieturile 
pot fi tratate cu puţină ceapă 
tăiată. Ajută la cicatrizarea şi 
dezinfectarea rănii, iar vinde-
carea va fi rapidă. Scapă de 

otită cu o felie 
de ceapă proas-
pătă aşezată în 
zona urechii şi 
vei scăpa de du-
reri.

Acelaşi efect 
îl are şi asupra 
p r o b l e m e l o r 
oculare dacă se 
amestecă cu pu-
ţin camfor. Aşa-
ză două com-
prese pe ochii 
obosiţi, care îţi 
lăcrimează, sea-
ra, înainte de 
culcare. 

Ceapa poate 
fi şi energizantul 

perfect dacă o consumi sub 
formă de suc proaspăt, peste 
care ai adăugat puţină mie-
re. În perioadele stresante, în 
care te simţi epuizat fizic, bea 
tonicul tău natural înainte de 
culcare. Te vei odihni cores-
punzător şi a doua zi vei avea 
mai multă energie.

O companie din Statele Unite ale Americii a lansat, cu oca-
zia Consumer Electronics Show, aplicaţia Mobile Protector, un 
soft care permite preluarea totală a controlului asupra telefoa-
nelor altora. Reprezentanţii companiei spun că principalul tar-
get este reprezentat de părinţii care doresc să-şi monitorizeze 
copiii. 

,,Mulţi părinţi sînt îngrijoraţi de modul în care copiii îşi 
folosesc telefoanele mobile. Ei vor să ştie cu cine vorbesc, 
ce SMS-uri trimit şi unde îşi petrec ziua” spune Tom Smith, 
preşedintele firmei producătoare Taser. Aplicaţia le dă posibi-
litatea părinţilor să monitorizeze telefoanele date sau primite, 
mesajele text, să blocheze anumite numere de telefon şi chiar 
să asculte o conversaţie. 

Softul care permite preluarea totală a controlului asupra 
telefoanelor altora

Cu ajutorul unui soft instalat pe alt telefon sau pe calcula-
tor, se pot stabili politici mai stricte sau mai relaxate de mo-
nitorizare. În cazul în care telefonul este apelat de un număr 
necunoscut, părinţii sînt alertaţi imediat şi, prin accesul la 
o bază de date, pot afla identitatea apelantului. Mai mult, ei 
pot răspunde de pe propriul telefon mobil la apelul făcut pe 
telefonul copiilor. 

Practic, orice convorbire, email, SMS, imagine sau film 
trece mai întîi prin faţa părinţilor, aceştia luînd decizia dacă îi 
dau sau nu drumul mai departe. În plus, ei pot suspenda telefo-
nul pentru o perioadă, de exemplu, în timpul orelor de şcoală. 
Funcţiile GPS întregesc arsenalul de monitorizare, părinţii şti-
ind în permanenţă unde se află propriii copii.

Prima închisoare pentru transsexuali 
a fost deschisă în Italia

Prin crearea acestei instituţii, se urmăreşte evitarea de 
incidente discriminatorii, a declarat Maria Pia Giuffrida, de 
la administraţia penitenciarelor.

În prezent, în Italia sînt peste 60 de transsexuali care sînt 
închişi în centre de detenţie pentru femei, iar potrivit presei 
internaţionale, această închisoare va avea o capacitate de 30 
de locuri.  Asociaţiile italiene care luptă pentru drepturile 
homosexualilor au salutat această iniţiativă şi au propus ca 
deţinuţilor să li se ofere şi consiliere psihologică.

Închisoarea deţine o bibliotecă, un spaţiu de recreere, 
un teren de fotbal şi o zonă agricolă. Deţinuţii, condamnaţi 
pentru trafic de droguri şi prostituţie, vor avea la dispoziţie 
un telefon mobil.

Un băiat în vîrstă de 16 ani este cel mai tînăr                                                                                                                             
transsexual din Spania

O clinică din Barcelona a dezvăluit recent că un ado-
lescent de 16 ani este cel mai tînăr transsexual din Spa-
nia. Se pare că acesta a urmat un tratament cu hormoni 
încă de acum un an.  Potrivit medicului care s-a ocupat 
de acest caz, ,,băiatul a fost sub strictă supraveghere a 

Coreencele sînt cele mai rapide 
şi inspirate la scris SMS-uri

Campionatul mondial de SMS-uri, desfăşurat 
la New York, a fost cîştigat de o echipă de ado-
lescente din Coreea de Sud, care a şi pus mîna 
pe marele premiu de 100 000 de dolari, oferit de 
un mare producător de telefoane mobile chiar din 
ţara lor. Locul doi a fost ocupat tot de două ado-
lescente, de data asta din Statele Unite, iar meda-

lia de bronz a revenit echipei argentiniene. Criteriile compe-
tiţiei au fost viteza, dexteritatea, acurateţea dar şi inspiraţia.

medicilor şi a psihologilor timp de trei ani”.
Potrivit legilor din Spania, operaţia de schimbare de sex 

poate fi realizată numai după vîrsta de 18 ani. În luna noiem-
brie a anului trecut, Curtea şi-a dat acordul, după ce chiar pă-
rinţii băiatului au cerut acest lucru. Se pare că adolescentul, 
care şi-a dorit să fie femeie, a încercat de mai multe ori să se 
sinucidă, deoarece ,,s-a născut într-un corp nepotrivit”.

O americancă şi-a schimbat fiica 
pe un pistol

O americancă din Arizona şi-a schimbat fiica de doi ani 
pe un pistol.

Tanya Nareau, în vîrstă de 33 de ani, a fost arestată ime-
diat după  încheierea ,,tranzacţiei”. Despre posibila afacere 
poliţia locală a fost alertată de prietenii familiei Nareau, cu 
care femeia negociase anterior.

Conform datelor poliţiei, în timpul interogatoriului, fe-
meia a recunoscut că s-a hotărît să îşi schimbe copilul pe 
o armă, din motiv că ea considera că prietenii o vor putea 
educa mai bine pe fetiţă.

Mama care a încercat să-şi vîndă copilul va fi acuzată 
de tentativă ilegală de achiziţionare a armelor şi vînzare de 
copii.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de uni-
re şi sprijin. Vă sîntem recunoscători că sînteţi 

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

rămîne alături de Dvs.
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