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MAI cu ochiul pe 
organizaţiile particulare 
de detectivi şi de pază

Procuraturile Generale din 
Republica Moldova şi 
Armenia au semnat  un 
Memorandum de înţelegere 

(Baruch Spinosa)

Prevenirea actelor de 
violenţă în şcoală – în 
atenţia Ministerului 
Afacerilor Interne

Suedia va oferi Repu-
blicii Moldova asis-

tenţă economică, tehnică şi 
financiară în valoare de peste 
50 de milioane de euro cu po-
sibilitatea de extindere a aces-
tui pachet. Suma este acordată 
pentru perioada anilor 2011-
2014. Despre aceasta a comu-
nicat preşedintele interimar al 
Republicii Moldova, Marian 
Lupu, la o conferinţă de presă 
comună cu preşedintele Par-
lamentului Regatului Suediei, 
Per Westwerberg. 

„Spectrul acestor priorităţi 
este foarte larg, pornind de 
la aşa domenii importante 
precum sînt drepturile omu-
lui, funcţionarea instituţiilor 
democratice, egalitatea genu-
rilor, ajungînd pînă la dimen-
siunea economică, securitatea 
energetică, asistenţă acordată 
pentru procesul de negocieri a 
Acordului de Liber Schimb cu 
Uniunea Europeană. Aceasta 
şi este o trăsătură deosebită a 
asistenţei din partea Suediei, 
pentru că este una practică, 
pragmatică şi una polivalentă 
în contextul acoperirii tuturor 
domeniilor prioritare care de-
rivă din programul nostru de 
guvernare”, a spus Marian 
Lupu. 

R ecent, Republica Moldova şi China au celebrat ju-
bileul de 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplo-

matice. Cu această ocazie, Ministrul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene al Republicii Moldova, Iurie Leancă şi 
omologul său chinez, Yang Jiechi, au adresat mesaje de feli-
citare reciproce.

Iurie Leancă a menţionat că ,,de-a lungul celor 20 de ani, 
contactele politico-diplomatice au dat dovadă de frecven-
ţă şi consistenţă, ceea ce îmi permite să apreciz caracterul 
prietenesc, dinamic şi constructiv al relaţiilor moldo-chine-
ze”. Acesta a mai adăugat că stadiul actual al raporturilor   
moldo-chineze, precum şi discuţia ce a avut-o cu omologul 

Consiliul Europei intenţionea-
ză să desfăşoare un şir de acţiuni 
în vederea consolidării nivelului 
de încredere dintre Chişinău şi 
Tiraspol. Declaraţia a fost făcută 
de reprezentantul special al Con-
siliului Europei în Moldova, Ulvi 
Akhundlu, în cadrul întrevederii 
cu şeful departamentului transnis-
trean de externe, Nina Ştanski.

Potrivit oficialului european, 
este vorba despre o serie de se-
minare şi traininguri pentru repre-
zentanţii de pe ambele maluri ale 
Nistrului. Acţiunile vor viza mai 
multe direcţii şi vor cuprinde acti-
vitatea mass-media, societatea ci-
vilă şi domeniul ocrotirii sănătăţii.

Ulvi Akhundlu a comunicat 
jurnaliştilor că a fost dat acordul 
preliminar vizavi de majoritatea 
direcţiilor de activitate şi în zile-
le apropiate planul de acţiuni va 
fi prezentat spre aprobare Comi-
tetului de Miniştri al Consiliului 
Europei.

Părţile au discutat, de aseme-
nea, un şir de proiecte din sfera 
umanitară, pe care Consiliul Eu-
ropei intenţionează să le realizeze 
în comun cu partea transnistreană 
în perioada anilor 2012-2013.

Preşedintele interimar a 
subliniat că pe parcursul anu-
lui curent, Republica Moldova 
va avea un program privilegi-
at de cooperare cu parlamen-

tarii suedezi, lucru care va 
aduce rezultate în contextul 
perfecţionării activităţii Par-
lamentului, cît şi susţinerea 
dimensiunii de integrare eu-

ropeană pe linie parlamentară. 
Preşedintele Parlamen-

tului Regatului Suediei, Per 
Westwerberg, a menţionat 
că Suedia este interesată de 

China-Republica Moldova – 20 de ani 
de relaţii diplomatice

său în octombrie 2011 la Beijing creează premise favorabile 
pentru continuarea şi avansarea acestora.

La rîndul său, Yang Jiechi, a declarat că vizitele recipro-
ce la nivel înalt sînt frecvente, încrederea reciprocă în plan 
politic s-a consolidat, cooperarea în domeniul comercial-
economic, tehnico-ştiinţific, cultural, educaţional s-a extins 
treptat între China şi Republica Moldova. Oficialul chinez a 
mai menţionat că „China acordă o atenţie permanentă dez-
voltării relaţiilor cu Republica Moldova şi va sprijini mereu 
eforturile depuse de această ţară în vederea realizării scopu-
rilor de modernizare, insistînd ferm pe dezvoltarea relaţiilor 
de colaborare prietenească între statele noastre”.

extinderea Uniunii 
Europene. „Felicităm 
Republica Moldova 
pentru că la capitolul 
democraţie este cea 
mai performantă ţară 
din grupul ţărilor care 
făceau parte din fostul 
bloc sovietic. Parla-
mentul nostru susţine 
foarte mult lărgirea 
Uniunii Europene şi 
sperăm ca Republica 
Moldova să devină 
membru al UE cînd 
va realiza criteriile de 
aderare. Este impor-
tant de a folosi aceste 
resurse pentru a dez-
volta economia şi pen-
tru a face ca societatea 
internă să devină una 
mai prosperă”, a men-
ţionat Per Westwerberg. 
Oficialul a mai spus că 
Parlamentul suedez îşi 
doreşte foarte mult să 
ofere asistenţă Moldo-
vei pe calea integrării 
ţării în Uniunea Euro-
peană. 

Per Westwerberg a 
efectuat pentru prima 
dată o vizită oficială în 
Republica Moldova. 

Începe ziua cu DREPTUL!

Pacea nu înseamnă absenţa războiului, ci înseamnă virtute, este o stare de spirit, de bunăvoinţă, încredere şi dreptate. 
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Suedia oferă Republicii 
Moldova 50 de milioane de euro pentru 

dezvoltarea ţării

Consiliul Europei 
încearcă să 

întărească nivelul 
de încredere dintre 

Chişinău 
şi Tiraspol
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Atenţie cum formaţi numărul pentru a 
chema taxiul
Pentru a chema taxiul, clienţii vor forma un număr din 

cinci cifre şi nu din patru, cum a fost pînă acum. Vor fi modi-
ficate toate numerele de telefon, care încep cu cifrele ,,14...”. 
Pînă în prezent, Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Comunicaţii a atribuit 54 de numere noi.

Noile norme le vor permite abonaţilor din toată ţara acce-
sul la serviciul de taxi, fără a forma prefixul ,,0”. Prin urmare, 
apelul nu va fi perceput ca unul interurban. Numerele scurte 
sînt utilizate, de obicei, de serviciile de taxi, de companiile 
de transport feroviar şi aerian, cît şi de alte companii de pre-
stări servicii, inclusiv medicale.

Numele militarilor uciși în războiul de 
pe Nistru vor fi trecute pe Arcul 
de Triumf
Numele celor căzuţi în lupta pentru apărarea şi indepen-

denţa Republicii Moldova (1991-1992) vor fi trecute pe Ar-
cul de Triumf din Capitală. 

Deocamdată, nu s-a luat decizia dacă va fi montată o sin-
gură placă comemorativă sau patru, cîte una pe fiecare din 
cele patru coloane ale Arcului de Triumf. 

Propunerea a fost discutată la o şedinţă a Comisiei guver-
namentale pentru organizarea evenimentelor dedicate come-
morării a 20 de ani de la începutul conflictului. Preşedintele 
Ligii Veteranilor Forţelor Armate ale Republicii Moldova, 
Nicolae Petrica, a spus că sînt peste 200 de nume care tre-
buie să fie înscrise pe placa comemorativă. „Este o iniţiativă 
prin care se doreşte ca toţi să cunoască numele eroilor care 
au luptat în războiul de la Nistru”, a declarat generalul. 

Un monument al eroilor căzuţi în acţiunile de luptă va fi 
instalat şi în oraşul Cantemir. De asemenea, va fi turnat un 
film documentar despre 20 de ani de la conflict, iar militarii 
şi voluntarii care au luptat vor primi medalii comemorative. 

Unii demnitari au venituri de 
milioane, alţii - nici casă
Unii demnitari au venituri de milioane, alţii - nici casă, şi 

trăiesc doar din salariu. Aşa arată datele din declaraţiile pe 
venit ale acestora,care au fost făcute publice pînă acum. 

Potrivit datelor prezentate de oficiali, primul în topul 
celor mai înstăriţi este premierul Vlad Filat, cu un venit 
anual de peste 6 milioane de lei, o casă în valoare de pes-
te 4 milioane şi două automobile. Liderul liberal-democrat 
este urmat de către vicepreşedintele Parlamentului Artur                                
Reşetnicov. Acesta a anunţat un venit de un milion de lei, o 
casă în valoare de peste jumătate de milion, un apartament şi 
un oficiu. Pe locul trei se află ministrul Economiei, Valeriu 
Lazăr. Veniturile democratului se cifrează la aproape jumă-
tate de milion de lei, iar valoarea casei pe care o deţine este 
de aproape două milioane de lei. Lazăr l-a întrecut pe colegul 
său de partid şi preşedintele interimar, Marian Lupu, care a 
agonisit, pe parcursul anului trecut, circa 200 de mii de lei şi 
are un apartament de peste un milion de lei. 

Topul celor mai săraci demnitari îl deschid ministrul 
Construcţiilor, Marcel Răducan, şi ministrul Sportului, Ion 
Cebanu. Aceştia au declarat că anul trecut au trăit doar dintr-
un venit de aproape 100 de mii de lei şi nu au nici case şi nici 
automobile. Şi şeful Serviciului Vamal nu a avut un venit 
de milioane. În schimb, demnitarul s-a ales cu un imobil în 
valoare de 1 224 000 lei. Veniturile celorlaţi miniştri ajung 
pînă la jumătate de milion de lei anual. Majoritatea dintre ei 
nu au declarat nici case şi nici maşini. 

Reprezentantul Permanent al 
Republicii Moldova pe lîngă Consiliul 
Europei a fost reales 
Tatiana Pârvu, reprezentantul Permanent al Republicii 

Moldova pe lîngă Consiliul Europei, a fost realeasă în cali-
tate de Preşedinte al Comitetului Părţilor Convenţiei privind 
combaterea traficului de fiinţe umane. Decizia a fost luată în 
cadrul reuniunii de luni, 30 ianuarie.

Tatiana Pârvu a fost realeasă, pentru al doilea şi ultimul 
mandat. La şedinţa Comitetului Părţilor a avut loc şi un 
schimb de opinii cu Nicolas le Coz, Preşedintele GRETA. 
De asemenea, au fost adoptate Recomandările Comitetului 
care vizează implementarea Convenţiei privind combaterea 
traficului de fiinţe umane de către Albania, Bulgaria, Croaţia 
şi Danemarca. 

Comitetul Părţilor Convenţiei Consiliului Europei pri-
vind combaterea traficului de fiinţe umane este constituit din 
reprezentanţii Comitetului de Miniştri al Consiliului Euro-
pei din 34 de state părţi la Convenţie. Republica Moldova a 
stat la bazele elaborării respectivei Convenţii, fiind printre 
primele state care a semnat şi ratificat acest document eu-
ropean. 

U niunea Avocaţilor vine cu noi 
propuneri la stabilirea taxelor 

de către defensori. Unii avocaţi şi-au 
întocmit, însă, demult propria listă de 
tarife, mai ales că recomandările anteri-
oare n-au mai fost revizuite de aproape 
şase ani. 

Membrii Consiliului Uniunii Avo-
caţilor le recomandă apărătorilor să per-
ceapă de la 50 pînă la 150 de euro pe oră 
pentru serviciile prestate.

Aceştia vin cu sfaturi şi în privinţa 
taxelor fixe. Bunăoară, să ceară o mie 
de lei pentru participarea la fiecare şe-
dinţă în instanţele de orice nivel şi pen-
tru fiecare acţiune procesuală. Iar pentru 
fiecare oră suplimentară de aşteptare 
după primele 30 de minute scurse de la 
ora stabilită pentru şedinţa de judecată 
avocaţii sînt sfătuiţi să ia 250 de lei. 

Conceptul nou se deosebeşte de cel 
din 2005, care prevedea, de exemplu, un 
onorariu minim de 5000 de lei pentru 
cauzele penale şi 2000 de lei pentru cele 
contravenţionale, plus o taxă de partici-

pare pentru fiecare şedinţă de judecată.
Dincolo de sfaturile uniunii, onorari-

ile pot varia de la avocat la avocat. „Sînt 
explicaţii în primul rînd pentru client, 
care va putea înţelege pentru ce anume 
plăteşte. Mai ales că sînt oameni care 
n-au apelat niciodată la serviciul unui 
defensor şi nu ştiu cum se fac remune-
rările. Mai mult, aceste recomandări îi 
vor ajuta şi pe avocaţii tineri”, explică 
Alexandru Ţurcan, membru al Consiliu-
lui Uniunii Avocaţilor.

Potrivit lui, propunerile vor fi utile 
şi în instanţă. „Părţile care au succes pe 
un dosar au dreptul la o compensare de 
către instanţele de judecată a cheltuieli-
lor de asistenţă juridică. În acelaşi timp, 
procedura este lăsată la discreţia judecă-
torilor, care adesea au o atitudine destul 
de nemiloasă faţă de onorariile avocaţi-
lor. Sînt dosare în care se munceşte mii 
de ore, iar recomandările îi vor ajuta pe 
avocaţi să explice acest lucru în instan-
ţă”, este de părere apărătorul.

Mulţi defensori demult nu mai ţin 

cont de recomandările uniunii şi se ghi-
dează de propriile tarife. „Avocatul este 
un participant profesionist în actul justi-
ţiei. Sîntem obligaţi să plătim pentru tot! 
Pentru birou, robă, contabilă, hîrtie. Nu 
am cum trăi nici cu 50 de euro pe oră şi 
nici cu 100. Dacă onorariul nu acoperă 
cheltuielile, nu e bine”, punctează avo-
catul Ion Păduraru.

Ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, şi 
el fost avocat, spune că defensorii sînt 
liberi să presteze servicii la preţul pe 
care îl consideră ei rezonabil. „E la fel 
ca oricare alt produs. Dacă îţi pare prea 
scump, cauţi altul mai accesibil. Un 
avocat pentru un anumit serviciu poate 
lua X lei, altul - X înmulţit la cinci. Asta 
nu înseamnă că şi calitatea e aceeaşi”, 
declară Oleg Efrim.

De la 1 ianuarie 2012, asistenţa juri-
dică garantată de stat a devenit obligato-
rie şi în cazurile civile şi contravenţiona-
le, nu doar în cele penale. Astfel, dacă un 
cetăţean nu-şi poate angaja un avocat, el 
poate apela la un apărător plătit de stat.

Curtea Constituțională a 
primit o  donaţie din partea 

colegilor germani 
Curţii Constituţionale a RM i-a fost transmisă o donaţie 

din partea colegilor germani – culegerea de hotărîri ale Curţii 
Constituţionale Federale a Germaniei.

 Acţiunea a fost organizată cu suportul Fundaţiei Germa-
ne pentru Cooperare Juridică Internaţională (FIRZ). Această 
structură este abilitată de Guvernul RFG să acorde asistenţă 
consultativă diferitelor ţări ale lumii în reformarea organelor 
de drept şi a justiţiei. FIRZ colaborează cu Moldova mai mult 
de un an.

 Vicedirectorul executiv al fundaţiei, Stefan Hülshörster, 
i-a înmînat preşedintelui CC a RM peste 100 de volume, care 
reflectă activitatea de mai mulţi ani a instanţei supreme ger-
mane de jurisdicţie constituţională. La ceremonie a participat 
ambasadorul RFG în RM, Berthold Johannes.

Proiect de lege: Consumatorul 
va putea retrage contractul 

de credit
 
Comisioanele admise pentru contractele de credit nu vor 

putea fi mărite, iar consumatorul va putea retrage contractul 
timp de 14 zile calendaristice din momentul încheierii lui.  

Aceste prevederi sînt incluse în proiectul Legii privind 
contractele de credit pentru consumatori, elaborat de Minis-
terul Economiei şi făcut public. Proiectul prevede că informa-
ţia precontractuală va fi prezentată în mod standard de toate 
băncile. Astfel, consumatorul va fi informat despre rata dobîn-
zii aferente creditului, modalitatea de calcul a dobînzii, infor-
maţii privind orice costuri incluse în preţul total al creditului 
(comisioane, procente de deservire etc.), dobînda aferentă cre-
ditului şi dobînda anuală efectivă, durata contractului de credit, 
preţul actual şi valoarea oricărei plăţi în avans, precum şi va-
loarea totală plătită de către consumator şi valoarea ratelor.

„Instituţiile financiare, în primul rînd cele nebancare, aplică 
comisioane camuflate, care nu sînt percepute drept taxe su-
plimentare la dobînda iniţial anunţată. Noua lege va interzice 
majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare, 
cu excepţia costurilor impuse prin legislaţie. Totodată, legea 
prevede interzicerea perceperii unui comision de retragere, 
precum şi perceperea unui tarif în cazul în care consumatorul 
doreşte schimbarea datei de scadenţă a ratelor, şi va interzice 
perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumato-
rii solicită schimbarea garanţiilor”, a menţionat viceministrul 
Economiei, Octavian Calmâc.

Proiectul legii urmează a fi supus dezbaterilor publice.

Recomandări: Onorarii de la 50 de euro pe oră pentru apărători

O nouă abordare 
a Codului fiscal al Republicii 

Moldova 
A ducem la cunoştinţa tuturor contribuabililor despre 

publicarea noului Cod fiscal al Republicii Moldova 
pentru anul 2012, cu cele mai recente actualizări şi comple-
tări. Noua ediţie include modificările efectuate în Legea nr. 
267 din 23 decembrie 2011 şi care a intrat în vigoare la data 
de 13 ianuarie 2012. 

În conformitate cu prevede-
rile art.(1) „prin prezentul cod 
se stabilesc principiile genera-
le ale impozitării în Republica 
Moldova, statutul juridic al 
contribuabililor, al organelor 
fiscale şi al altor participanţi 
la relaţiile reglementate de le-
gislaţia fiscală, principiile de 
determinare a obiectului impu-
nerii, principiile evidenţei ve-
niturilor şi cheltuielilor deduse, 
modul şi condiţiile de tragere 
la răspundere pentru încălca-
rea legislaţiei fiscale, precum şi 
modul de contestare a acţiuni-
lor organelor fiscale şi ale per-

soanelor cu funcţii de răspundere ale acestora”.
În scopul asigurării comodităţii tuturor contribuabililor, 

Î.S. ,,Fiscservinform”, împreună cu Serviciul Fiscal de Stat 
a editat Codul fiscal sub o abordare nouă, pe baza utilizării 
practice. 

Scopul prevăzut este de a facilita modalitatea de căutare 
a informaţiei necesare şi de a oferi utilizatorilor accesibilita-
te în activitatea lor zilnică.

Codul fiscal conţine 368 de pagini, cu informaţie prezen-
tată în limba română şi rusă. Pe fiecare pagină este anexată o 
agendă de lucru şi un calendar pentru ziua curentă. 

În calitate de „semn de carte” se include un calendar fis-
cal, pentru prezentarea la timp a rapoartelor fiscale. 

Raport: Doar una din 
hotărîrile emise de CC a fost 

executată
Doar una din hotărîrile emise de Curtea Constituţională, 

în 2011, a fost executată, se arată în raportul anual al Înaltei 
Curţi. Tot în 2011, plenul curţii a emis autorităţilor 9 adrese 
prin care s-a solicitat eliminarea lacunelor depistate în actele 
legislative. Statistica arată că nici una din aceste adrese nu a 
fost executată. 

Anul trecut, Curtea Constituţională a emis 29 de hotărîri, 
dintre care 6 urmau a fi executate şi doar într-un singur caz, 
autorităţile s-au conformat. Totodată, Curtea a emis 9 adrese 
prin care se sugera modificarea unor acte legislative şi adu-
cerea acestora în corespundere cu norma constituţională. Nici 
una din aceste recomandări, însă, nu a fost satisfăcută.

În linii generale, Alexandru Tănase a remarcat că, 2011 
a fost un an fructuos din punct de vedere al dezvoltării juris-
prudenţei Curţii Constituţionale. În ceea ce priveşte acuzaţiile 
enunţate de opoziţie, potrivit cărora, activitatea Curţii este po-
litizată, precum şi cererea de demisie a preşedintelui acesteia, 
sînt neargumentate, suţin cei de la Curte.

Anul trecut, la Curtea Constituţională au fost depuse 39 
de sesizări. Cel mai des s-au adresat deputaţii din Parlament, 
care au depus 17 sesizări, majoritatea au venit din partea opo-
ziţiei comuniste. Înalta Curte a mai examinat sesizări depuse 
de Comisia Electorală Centrală, ministrul Justiţiei, Procurorul 
General şi Curtea Supremă de Justiţie.
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D uminică, 29 ianuarie 
2012, zi în care Pro-

curatura Republicii Moldova 
a marcat 20 de ani de la în-
fiinţare, Procurorul General, 
Valeriu Zubco şi Procurorul 
General adjunct al Armeni-
ei, Mnatsakan Sarkisyan au 
semnat Memorandumul de 
înţelegere între procurorii 
din cele două state.

Procuraturile Generale din Republica 
Moldova şi Armenia au semnat  
un Memorandum de înţelegere 

Memorandumul formali-
zează schimbul de informaţii 
şi bune practici între părţi, 
facilitarea şi accelerarea 
procedurilor de acordare a 
asistenţei juridice în vede-
rea prevenirii şi combaterii 
criminalităţii, a corupţiei, 
spălării banilor, traficului de 
fiinţe umane şi în special, a 
criminalităţi organizate şi 

Potrivit raportului, în perioa-
da anului 2011, procurorii 

au exercitat urmărirea penală pe 
6078 cauze penale, dintre care circa 
jumătate au fost finalizate. În jude-
cată au fost transmise 1526 cauze 
penale privind comiterea a 1936 
infracţiuni de către 2099 persoane. 
În alte 1480 cauze, urmărirea pe-
nală a încetat. 

În procedura acordului de recu-
noaştere a vinovăţiei au fost defe-
rite justiţiei 334 cauze penale pri-
vind comiterea a 374 infracţiuni. 
De asemenea, în perioada vizată, 
procurorii au condus urmărirea pe-
nală în 50 677 cauze şi au finalizat 
cercetările pe 18 951 cauze. În in-
stanţa de judecată au fost expediate 
9338 cauze. În procedură flagrantă 
au fost urmărite şi deferite justiţiei 
46 de cauze penale. În 9286 cauze, 
urmărirea penală a fost încetată, iar 
în 201 - suspendată condiţionat.  

Procurorii şi justiţia 
Un alt aspect evaluat la şedinţa 

de bilanţ a fost contribuţia adusă 
de procurori la înfăptuirea justiţiei. 
Astfel, potrivit datelor prezentate, 
în anul 2011 au fost pronunţate 
9133 sentinţe în privinţa a 10 655 
persoane. Dintre acestea, circa 70 
la sută au fost de condamnare, alte 
aproape 20 la sută au fost încetate, 
iar 184 sentinţe au fost de achitare. 
În procedura specială a acordului 
de recunoaştere a vinovăţiei s-au 
examinat 4182 cauze penale.

Procuraturile teritoriale şi spe-
cializate au înaintat 1512 acţiuni în 
valoare de 56 664 364 lei, dintre 
care au fost examinate 1279 acţi-
uni. Din numărul total al acţiunilor 

Procuratura la raport: Bilanţul activităţii pentru anul 2011

transnaţionale. 
Cu ocazia semnării, Pro-

curorul General, Valeriu 
Zubco a subliniat faptul că 
acest memorandum este de 
o importanţă majoră pentru 
Procuratura RM, impunîn-
du-se ca un factor de dialog 
şi de sprijin în cooperarea 
regională şi care va con-
tribui la intensificarea asis-
tenţei între ţările noastre, a 
schimbului de metodologii 
şi experienţă.

Pentru transpunerea în 
practică a prevederilor do-
cumentului, părţile au con-
firmat dorinţa de a amplifica 
acest prim pas de cooperare 
printr-un plan de acţiuni 
concrete care va stabili mo-
dul de conlucrare pe viitor.

Memorandumul a intrat 
în vigoare la data semnării 
lui. 

Procuratura Generală 

a Republicii Moldova are 
semnate acorduri bilaterale 
de cooperare cu instituţiile 
similare din 11 state, inclu-

siv Italia, România, Irlanda, 
Ungaria, Ucraina, Turcia, 
Coreea de Sud, China şi 
Georgia.

Procuratura Generală a Republicii Moldova a aniver-
sat, la sfîrşitul săptămînii trecute, 20 de ani de la fondarea 
sa în calitate de organ naţional. În acest context, dar şi în 
mod tradiţional, instituţia şi-a prezentat bilanţul de acti-
vitate desfăşurată pe parcursul ultimelor 12 luni. Şedinţa 
a fost prezidată de Procurorul General,Valeriu Zubco. 
La eveniment au fost prezenţi toţi procurorii, şefi ai sub-
diviziunilor Procuraturii Generale, procurorii teritoriali 
şi ai procuraturilor specializate.

examinate, 966 au fost admise, va-
loarea lor fiind de 44 159 171 lei.

Investigaţii generale
În ceea ce priveşte investi-

gaţiile generale, în anul 2011, la 
compartimentele legislaţiei finan-
ciar-bancară, fiscală şi vamală, pro-
tecţia proprietăţii publice, privati-
zarea, activitatea de întreprinzător, 
legislaţiei funciare şi administra-

rea publică, procurorii au efectuat 
725 controale, 339 generalizări şi 
au  înaintat 474 sesizări şi 223 re-
cursuri. În 146 de cazuri s-a dispus 
urmărirea penală.

Concomitent, procurorii au efec-
tuat 579 controale privind respecta-
rea drepturilor constituţionale ale 
omului. Drept urmare a acţiunilor 
întreprinse, au fost emise 1591 acte 
de procuror  în vederea repunerii în 
drepturi a cetăţenilor. Procurorii au 
înaintat 526 sesizări, 21 recursuri, 
au pornit 29 cauze penale şi şapte 

proceduri contravenţionale. În pe-
rioada vizată, organele Procuraturii 
au soluţionat 20 811 petiţii.

Acţiunile procurorilor în 
prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane

Prevenirea şi combaterea trafi-
cului de fiinţe umane rămîne a fi una 
din direcţiille prioritare, atît pentru 
autorităţile publice, cît şi pentru 
societatea civilă, la nivel naţional, 
regional şi internaţional. În perioa-
da anului 2011, această activitate 
a fost prioritară şi pentru organele 
Procuraturii. Conform datelor pre-
zentate, pe parcursul anului trecut 
în ţară au fost înregistrate, în total, 
372 infracţiuni ce se referă la ca-
tegoria respectivă. Dintre acestea, 
aprape 30 la sută constituie cazuri 
de trafic de fiinţe umane, iar altele 

30% - de organizare a migraţiunii 
ilegale. De asemenea, au fost înre-
gistrate 105 cazuri de proxenetism, 
24 - trafic de copii şi 14 cazuri de 
scoatere ilegală a copiilor din ţară.

În decursul anului 2011 a fost 
finalizată urmărirea penală pe 208 
cauze penale, dintre care 174 cauze 
penale au fost expediate în instan-
ţele de judecată pentru examinare 
în fond, iar pe 34 cauze, urmărirea 
penală a fost încetată. În perioada 
de referinţă, instanţele de judecată 
au finalizat examinarea a 141 ca-

uze penale din categoria traficului 
de persoane, în privinţa a 166 in-
culpaţi, inclusiv în cauze privind 
traficul de fiinţe, traficul de copii, 
scoaterea ilegală a copiilor din 
ţară, practicarea proxenetismului, 
organizarea migraţiei ilegale, pre-
cum şi organizarea cerşetoriei.

Pedeapsa cu închisoare a fost 
aplicată faţă de 15 infractori, din-
tre care şapte persoane au fost con-
damnate pentru comiterea traficului 
de fiinţe umane, una pentru comi-
terea traficului de copii, două pen-
tru scoaterea ilegală a copiilor din 
ţară, alte două pentru proxenetism 
şi trei persoane pentru organizarea 
migraţiei ilegale. Totodată, faţă de 
40 persoane a fost aplicată pedeap-
sa cu închisoare cu suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei. 
Amenda a fost aplicată ca pedeap-

să pentru 94 persoane condam-
nate. Procurorii au contestat la 
Curtea de Apel 16 sentinţe în 
privinţa a 18 persoane, nefiind 
de acord cu soluţiile adoptate 
de judecători.

În conformitate cu obiecti-
vele stabilite, privind comba-
terea cazurilor de implicare a 
persoanelor juridice în comi-
terea infracţiunilor de trafic de 
persoane, în special organiza-
rea migraţiei ilegale, în perioa-
da de raport, organele de drept 
au început urmărirea penală în 
nouă cazuri în privinţa unor 
astfel de subiecte ale infrac-
ţiunii. Procurorii au trimis în 
judecată nouă cauze penale în 
privinţa persoanelor juridice, 

fiind pronunţate şase sentinţe de 
condamnare. 

În activitatea de prevenire şi 
combatere a traficului de fiinţe 
umane, procurorii au colaborat cu 
reprezentanţii sectorului neguver-
namental, precum şi cu organizaţi-
ile internaţionale: Centrul interna-
ţional „La Strada”, Centrul pentru 
Combaterea Traficului de Femei, 
Ambasada SUA în Republica 
Moldova, Organizaţia Internaţio-
nală pentru Migraţiune, Misiunea 
OSCE Moldova şi altele.

Activitatea Procuraturii în 
domeniul prevenirii şi 

combaterii torturii 
În scopul conlucrării eficiente 

cu societatea civilă, precum şi în 
vederea oferirii posibilităţii infor-
mării din prima sursă a Procuraturii 
despre comiterea faptelor de tortu-
ră, tratament sau pedepse inumane 
ori degradante, în cadrul tuturor 
procuraturilor teritoriale şi specia-
lizate a fost instituit „telefonul de 
încredere”. Numerele „telefoane-
lor de încredere”, la care persoane-
le pot contacta procurorii, au fost 
publicate în ziarele din localităţile 
ţării, au fost remise spre afişare în 
organele administraţiei publice lo-
cale, au fost plasate pe pagina elec-
tronică a Procuraturii Republicii 
Moldova. 

Ca rezultat, s-a remarcat o creş-
tere a numărului de sesizări înainta-
te organelor Procuraturii pe parcur-
sul anului 2011. Astfel, în perioada 
vizată, în organele Procuraturii au 
parvenit 958 sesizări despre tortură 
şi alte rele tratamente, cu 130 mai 
multe în comparaţie cu anul 2010.

În urma examinării sesizărilor, 
procurorii responsabili de exa-
minarea cazurilor de tortură din 
cadrul procuraturilor teritoriale şi 
specializate au pornit 108 cauze 
penale, în 775 cazuri, pornirea ur-
măririi penale a fost refuzată, 92 
cauze penale au fost încetate, în 
instanţa de judecată au fost expedi-
ate 36 cauze penale. În perioada de 
referinţă, Secţia combatere tortură 
a examinat 152 de adresări. 

În anul 2011, în baza art.3091 
din Codul penal, instanţele de 
fond au pronunţat nouă sentinţe în 
privinţa a 11 persoane, iar în baza 
art.328 alin.(2) şi (3) din Codul 
penal - 24 sentinţe în privinţa a 
41 persoane. În aceeaşi perioadă, 
Judecătoria militară a examinat, 
în baza art.368 din Codul penal, 
10 cauze în privinţa a 11 persoane 
(militari prin contract şi în termen 
ai Armatei Naţionale şi Departa-
mentului Trupelor de Carabinieri). 

Lilia DUMINICA
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D elicvenţa juvenilă este una 
din problemele tot mai acu-

te cu care se confruntă societatea 
noastră, prevenirea şi diminuarea 
acesteia constituind o prioritate în 
activitatea angajaților Ministerului 
Afacerilor Interne.

Recent, în mai multe ţări ale lu-
mii, a fost sărbătorită Ziua interna-
ţională a nonviolenţei în şcoli, care 
are drept scop promovarea ideii de 
educare a copiilor în armonie, soli-
daritate şi respect. Mesajul principal 
al acestei zile este ,,dragoste univer-
sală, nonviolenţa şi pace”.

Specialiştii susţin că cel mai 
frecvent formele agresiunii întîlni-
te în şcoală sînt injuriile, jignirile, 
îmbrîncelile, intimidările şi vul-
garităţile. Adesea, elevii preferă să 
rezolve singuri conflictele apărute, 
care deseori au o justificare minoră, 
însă pot culmina cu agresiuni fizice, 
ajungînd la ameninţări şi bătăi în 
plină stradă. 

Aşadar, pe parcursul anului 
2011, organele de poliţie au fost se-
sizate în 129 de cazuri de violenţă 
înregistrate în cadrul instituţiilor de 
învăţămînt.

Există mai multe motive pentru 
care copiii manifestă un comporta-
ment agresiv. Printre acestea se in-
clud dificultăţile de adaptare, eşecul 
şcolar sau sentimental, dezechili-

Prevenirea actelor de violenţă în şcoală – în atenţia Ministerului Afacerilor Interne
brul emoţional, pe fondalul unei lip-
se de comunicare eficientă cu părin-
ţii (din motivul lipsei acestora sau 
neglijării obligaţiunilor părinteşti) 

sau rude. De asemenea, acestea pot 
servi temei şi pentru comportament 
violent asupra propriei persoane 
(autoagresiune), care pot culmina 

cu sinuciderea. Astfel, pe parcursul 
anului 2011, au fost înregistrate 46 
cazuri de tentativă de suicid în rîn-
dul minorilor (27 fete și 19 băieţi, în 

special cu vîrsta cuprinsă între 13-
17 ani), care în 18 cazuri s-au soldat 
cu deces.

De către angajaţii subdiviziuni-

lor Ministerului Afacerilor Interne, 
au fost desfăşurate, în instituţiile de 
învăţămînt preuniversitar, 11 431     
(în anul 2010 - 10 101) lecţii şi con-

vorbiri, prin intermediul cărora ele-
vii au fost familiarizaţi cu situaţia la 
capitolul infracţionalităţii în mediul 
persoanelor de vîrstă minoră, pre-

vederile legislaţiei penale şi contra-
venţionale la acest compartiment, 
precum şi riscurile de victimizare la 
care sînt expuşi, fiindu-le înaintate 
recomandări pentru a le evita.

Pentru prevenirea comporta-
mentului deviant al copilului, spe-
cialiştii MAI recomandă părinţilor 
să comunice cu copilul, deoarece 
acesta trebuie înţeles, iar persona-
litatea lui respectată; să fie fermi, 
dar nu agresivi, cu micuţii, violenţa 
nu rezolvă problemele ci, mai de-
grabă, le amplifică; să se intereseze 
permanent de situaţia şcolară a co-
pilului; cine sînt prietenii lui; să asi-
gure în familie un climat afectiv, de 
bună înţelegere; în cazurile în care 
se observă o schimbare negativă în 
comportamentul copilului, acesta 
trebuie motivat pentru a soluţiona, 
în comun, problema cu care se con-
fruntă. Totodată, este important şi 
dialogul între copii şi părinţi, lipsa 
acestuia creează bariere greu de tre-
cut în relaţia copil-părinte. În cazul 
în care situaţia este una mai compli-
cată şi a scăpat de sub control, este 
necesar de a apela şi la alţi subiecţi 
ce pot fi de ajutor (profesori, poliţie, 
ONG-uri, asociaţii de tineret) care 
pot veni cu sfaturi utile întru soluţi-
onarea problemei.

Cor. DREPTUL

S ezonul rece aduce cu 
sine un şir de proble-

me cu un vădit impact social. 
De la accidente rutiere pînă 
la hipotermie şi incendii. 

Pe parcursul ultimelor 
zile, din cauza nerespectării 
regulilor de securitate an-
tiincendiară la exploatarea 
sobelor şi focului deschis, pe 
teritoriul ţării, s-au produs 
25 de incendii, în rezultatul 
cărora au decedat 4 persoane 
în etate.

Potrivit unor studii efec-
tuate de către specialiştii Ser-
viciului Protecţie Civilă şi 
Situaţii Excepţionale al Mi-
nisterului Afacerilor Interne, 
printre cele mai răspîndite 
încălcări ale regulilor antiin-
cendiare în sectorul locativ, 
se numără lipsa foii meta-
lice cu dimensiunile 70X50 
cm, pe podeaua de lemn, de 
la gura sobei; stocarea mate-
rialelor inflamabile în preaj-
ma sobei; necurăţarea de 
funigine a canalelor de fum; 
păstrarea în podurile caselor 
a paielor, fînului, cherestelei 
şi altor materiale uşor infla-
mabile; depozitarea fînului, 
lemnului de foc şi altor ma-
teriale uşor inflamabile în 
apropierea casei; aprinderea 
rugurilor în imediata apropi-
ere de construcţii; aprinderea 
focului în sobe cu ajutorul 
lichidelor uşor inflamabile; 
supraîncălzirea sobelor; uti-
lizarea aparatelor electrice 
de încălzit defecte sau arti-

Recomandări 
de prevenire a 
incendiilor în 

sectorul locativ
zanale; concentrarea conco-
mitentă a mai multor aparate 
electrice, care suprasolicită 
reţeaua; lăsarea fără supra-
veghere a focului în sobe.

Pentru prevenirea in-
cendiilor în sectorul locativ, 
Serviciul Protecţie Civilă şi 
Situaţii Excepţionale al Mi-
nisterului Afacerilor Interne 
recomandă:

– verificaţi sobele şi cana-
lele de evacuare a fumului. 
Sobele trebuie să fie curăţate 
la începutul sezonului de în-
călzire şi o dată la 3 luni să fie 
înlăturată funiginea din cana-
lele de fum şi din sobe;

– nu lăsaţi fără suprave-
ghere sobele aprinse. Cate-
goric se interzice lăsarea so-
belor în seama copiilor mici;

– nu lăsaţi combustibil şi 
alte materiale pentru aprin-
derea focului pe placa meta-
lică din faţa uşiţei de alimen-
tare;

– nu utilizaţi pentru aprin-
derea focului în sobă benzi-
na, gazul lampant, motorina 
sau alţi lubrifianţi;

– nu utilizaţi canalele de 
gaze sau de ventilare în cali-
tate de coş de fum;

– nu închideţi canalele de 
evacuare a fumului pînă la 
arderea completă.

De respectarea normelor 
şi regulilor antiincendiare de-
pinde viaţa şi sănătatea dum-
neavoastră, precum şi integri-
tatea bunurilor materiale.

Cor. DREPTUL

M inisterul Justiției a 
prezentat, recent, 

într-o ședință a unui grup de 
lucru la care au participat 
reprezentanți ai instanțelor 
judecătorești din municipiul 
Chișinău și membri ai Con-
siliului Superior al Magis-
traturii, varianta finalizată a 
unui pachet de modificări la 
legislația ce reglementează 
organizarea și funcționarea 
sistemului judecătoresc, pre-
cum și proiectul unei legi 
privind cariera, selectarea 
și evaluarea performanțelor 
judecătorești.  

În debutul ședinței, mi-
nistrul Justiției, Oleg Efrim, 
le-a amintit participanților că 
elaborarea acestor proiecte 
a fost inițiată cu aproape un 
an în urmă și s-a desfășurat 
în paralel cu Strategia de re-
formare în sectorul justiției. 
La elaborarea lor au contri-
buit organele autoadminis-
trării judecătorești, instanțele 
de judecată, instituții ale 
administrației publice cen-
trale, precum și un șir de 
exponenți ai societății civile, 
iar o versiune incipientă a 
acestora a fost examinată de 
doi experți ai Consiliului Eu-
ropei.

În acest fel, proiectele 
propuse conțin reglementări 
orientate spre implementarea 
unor direcții strategice și do-
menii specifice de intervenție 
stipulate în Strategia de refor-
mare în sectorul justiției, cum 
ar fi stabilirea unor criterii 
clare, obiective, transparen-
te și bazate pe merit pentru 

Dezbateri finale pe seama unui pachet de 
modificare a legislației privind organizarea și 

funcționarea sistemului judecătoresc
procedura de selectare, nu-
mire și promovare a jude-
cătorilor, dar și unificarea 
și asigurarea transparenței 
de numire a președinților și 
vicepreședinților instanțelor 
judecătorești. De asemenea, 

este urmărită consolidarea 
capacităților de autoadminis-
trare a sistemului judecăto-
resc, prin revizuirea rolului, 
componenței și competențelor 
Consiliului Superior al Ma-
gistraturii și a instituțiilor din 
subordinea acestuia, precum 
și crearea unui sistem de eva-
luare periodică a performanței 
actorilor din sectorul justiției. 
În aceeași ordine de idei, 

sînt prevăzute reformarea 
instituției imunității jude-
cătorilor, pentru a exclude 
abuzurile în cazul unor acte 
de corupție și a le asigura ex-
clusiv imunitatea funcțională, 
dar și consolidarea sistemului 

judecătoresc, prin introduce-
rea funcției de asistent judi-
ciar și modificarea statului și 
atribuțiilor grefierului.

Cea din urmă prevedere 
a provocat discuțiile cele mai 
aprinse în timpul ședinței, 
magistrații insistînd ca fiecă-
rui judecător aflat în funcție 
să-i revină cîte un asistent, 
care le-ar putea în acest fel 
ușura povara numărului prea 

mare de dosare pe care le exa-
minează în prezent.

La rîndul său, Oleg Efrim 
a insistat pe responsabilitatea 
magistraților de a contribui, 
deopotrivă cu reprezentanții 
celorlalte puteri în stat, la cre-

area unui sistem judecătoresc 
eficient, responsabil și intole-
rant față de orice manifestare 
a corupției.

În final, participanții au 
căzut de acord să mai con-
voace o ședință a grupului de 
lucru vineri, pe 3 februarie, în 
care ar urma să aprobe varian-
ta ce va fi în cel mai scurt timp 
expediată Guvernului spre 
examinare.
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Potrivit datelor prezen-
tate, la moment, în 

baza licenţei de prestare a 
acestui gen de activitate, pe 
teritoriul ţării sînt înregis-
trate 119 organizaţii particu-
lare de pază, dintre care 91 
în municipiul Chişinău. În 
cadrul lor activează 4220 de 
angajaţi, dintre care doar 526 
au trecut cursuri de pregătire 
iniţială şi 283 - cursuri de 
perfecţionare. De asemenea, 
sînt înregistraţi 53 de detec-
tivi particulari, dintre care 34 
activează în Capitală, iar re-
stul în alte localităţi ale ţării.

În dotarea a 23 de orga-
nizaţii particulare de pază 
sînt înregistrate 324 unităţi 
de arme de foc, printre aces-
tea: arme cu ţeavă ghintuită, 
cu ţeavă lisă, arme cu gaze 
şi arme pneumatice.

Pe parcursul anului 2011, 
la menţinerea ordinii publi-
ce în comun cu forţele de 
ordine au fost antrenaţi 538 

MAI cu ochiul pe organizaţiile 
particulare de detectivi şi de pază

de angajaţi ai organizaţiilor 
particulare de pază. Aceş-
tia au reţinut 57 persoane 
pentru comiterea diverselor 
infracţiuni, preponderent în 
centrele comerciale şi de-
pozite, iar în şase cazuri au 
contribuit la descoperirea 
infracţiunilor şi au predat 
organelor de poliţie 570 de 
persoane ce au încălcat ordi-
nea publică.

În perioada vizată, an-
gajaţii Direcţiei securitate 
publică a Departamentului 
Poliţie al MAI au efectuat 
44 de verificări ale activită-
ţii organizaţiilor particulare 
de pază la capitolul execută-
rii legislaţiei, condiţiilor de 
licenţiere, totodată fiind su-
puse controlului 68 de grupe 
mobile şi 71 posturi de pază 
fizică. Concomitent, au fost 
verificate şase camere de 
păstrare a armamentului în 
sediile organizaţiilor parti-
culare de pază ce dispun de 

armament. Potrivit oameni-
lor legii, încălcări esenţiale 
nu au fost depistate.

Drept urmare a acţiu-
nilor întreprinse, în adresa 
Camerei de Licenţiere au 
fost expediate 17 sesizări 
privind încălcarea de către 
organizaţiile particulare de 
pază a condiţiilor de licenţi-
ere. Alte 13 sesizări au fost 

înaintate în adresa condu-
cătorilor organizaţiilor par-
ticulare de pază, în vederea 
înlăturării neajunsurilor de-
pistate.

La solicitarea organizaţi-
ilor particulare de pază, în 74 
de cazuri, angajaţii Direcţiei 
securitate publică a Depar-
tamentului Poliţie al MAI 
au acordat ajutor de speci-

alitate la organizarea pazei, 
inclusiv la pregătirea perso-
nalului de pază şi antrenarea 
acestuia la menţinerea ordi-
nii publice.

În comun cu reprezen-
tanţii Camerei de Licenţiere 
au fost verificate 35 organi-
zaţii particulare de detectivi 
şi de pază la compartimentul 
respectării condiţiilor de li-

cenţiere. Ca rezultat, Camera 
de Licenţiere a eliberat 12 li-
cenţe de activitate pentru or-
ganizaţii particulare de pază, 
iar în şase cazuri, licenţa de 
activitate a fost reperfectată. 
De asemenea, au fost elibe-
rate şapte licenţe de detectiv 
particular, iar patru licenţe 
au fost prelungite.

Lilia DUMINICA

Ministerul Afacerilor Interne stă cu ochiul pe 
organizaţiile particulare de detectivi şi de pază 
care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Repu-
blicii Moldova. Astfel, pe parcursul anului 2011, 
angajaţii Direcţiei securitate publică a Departa-
mentului Poliţie al MAI au monitorizat activita-
tea organizaţiilor respective la compartimentul 
respectării legislaţiei în vigoare ce reglementea-
ză acest gen de activitate.

Transportarea pasagerilor fără 
bilet este interzisă, dar nu este 

controlată
Legea interzice transportarea pasagerilor fără bilet, însă 

nu atribuie competenţe vreunei instituţii să lupte cu acest fe-
nomen, a declarat şeful Direcţiei transport terestru din cadrul 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, 
Iulian Postică. De cealaltă parte, transportatorii, chiar şi cei 
autorizaţi, recunosc că mai iau şi pasageri fără bilet, dar se 
justifică spunînd că doar aşa reuşesc să se menţină pe piaţă 
în condiţiile în care tarifele nu le acoperă decît o parte din 
cheltuieli. 

„Sistemul actual de combatere a încălcărilor, stabilit în 
Codul contravenţional, este practic ineficient. Poliţia rutieră 
nu poate să întreprindă toate măsurile pentru a eficientiza 
situaţia”, a declarat funcţionarul de la Ministerul Transpor-
turilor. 

Un şofer pe ruta Chişinău-Anenii Noi spune că în zilele 
cu aglomeraţie mare se adună cel mult 200 de lei. „Pasagerii 
se înregistrează într-un borderou special. În medie îmbarcăm 
cîte 15-20 pasageri pe rută, iar pe zi avem cîte 2 sau 3 rute. 
Dar sînt zile cînd această cifră este de 4-5 pasageri şi atunci 
mai luăm pasageri de pe drum”, a spus şoferul. 

Potrivit directorului executiv al Uniunii Transportatorilor 
şi Drumarilor, Eugen Daţco, tarifele nu au fost majorate din 
anul 2009, iar transportatorii au înregistrat pierderi de circa 
60 mil. lei. „Cerem majorări de tarife deoarece combustibi-
lul constituie mai mult de jumătate din preţul de cost. Înţe-
legem că majorarea bruscă a tarifelor va duce la diminuarea 
numărului de pasageri. Populaţia nu are venituri destule ca 
să suporte tariful real, de aceea trebuie să majorăm tarifele 
cu 10% în prima jumătate a anului, iar în a doua – cu încă 
10%. Ministerul, cu părere de rău, nu a îndeplinit aceste ce-
rinţe, iar legislaţia nu a fost racordată la situaţia creată”, a 
declarat Eugen Daţco. 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a 
apelat la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Aca-
demiei de Ştiinţe pentru elaborarea unei noi metodologii de 
calculare a tarifelor. Dar lucrurile stau pe loc din cauza lipsei 
banilor. „Pentru elaborarea strategiei institutul solicită resur-
se financiare suplimentare, de care noi nu dispunem. Nu ştiu 
dacă vor fi alocaţi bani din fondul de rezervă al Guvernului. 
De aceea, amînarea poate dura un an sau mai mult”, a mai 
spus şeful Direcţiei Transport Terestru, Iulian Postică. 

Ministerul propune crearea Autorităţii Naţionale Rutiere, 
care va substitui instituţia publică Agenţia Naţională Trans-
port Auto. Ultima urmează a fi lichidată, iar autoritatea care 
îi va lua locul va fi la autogestiune. Veniturile le va obţine 
din plăţile pentru eliberarea autorizaţiilor şi certificatelor. Pe 
lîngă activităţile de autorizare, autoritatea va avea şi funcţii 
de supraveghere şi control.

Răspunderea producătorului 
pentru produsele cu defect s-ar 

putea înăspri 
Pe parcursul lunii februarie 2012, Guvernul ar urma să 

examineze un proiect de lege prin care se va înăspri răspun-
derea pentru prejudiciul cauzat consumatorilor de produsele 
cu defect. Ministerul Economiei a organizat săptămîna tre-
cută o masă rotundă în acest sens, la care au participat circa 
30 de reprezentanţi ai mediului de afaceri, societăţii civile, 
autorităţilor şi instituţiilor interesate în perfecţionarea siste-
mului naţional de apărare a drepturilor consumatorilor.

Subiectul dezbaterilor a fost proiectul de modificare a 
articolelor privind răspunderea pentru prejudiciul cauzat de 
produsele cu defect, al Codului civil şi ajustarea măsurilor 
de sancţionare întru protecţia consumatorilor, din Codul con-
travenţional al RM. Proiectul respectiv prevede lărgirea listei 
de produse pentru care producătorii vor purta răspundere în 
cazul acordării de prejudicii consumatorului. În listă au fost 
incluse produsele industriale nealimentare, agricole, energia 
electrică, gazele naturale şi apa livrată pentru consumul in-
dividual. 

Reprezentanţii mediului de afaceri au propus de a extinde 
responsabilitatea producătorului pentru produsele cu defect 
pentru o  perioadă de 10 ani din momentul punerii în circu-
laţie, de a fi introduse modificări ce ar concretiza noţiunea 
de producător în cazul produselor de import, legătura cau-
zală între defectul produsului şi prejudiciul cauzat, precum 
şi stabilirea sumei minime a prejudiciului pentru atragerea 
răspunderii.

În opinia participanţilor la dezbateri, proiectul respectiv 
de lege va dezvolta cadrul legislativ în domeniul protecţiei 
consumatorilor şi va spori responsabilitatea producătorilor 
pentru produsele plasate pe piaţă. Proiectul modificărilor va 
fi prezentat spre examinare  Guvernului Republicii Moldova 
pe parcursul lunii februarie 2012, comunică Serviciul de Pre-
să al Ministerului Economiei.

Producătorii agricoli ar putea să 
fie lipsiţi de posibilitatea de a-şi vinde 
marfa în cadrul iarmaroacelor agricole. 
Şi aceasta pentru că autorităţile locale 
consideră că vînzarea pe trotuare din 
prezent, lîngă Piaţa Centrală, este pro-
vocată de permisiunea de a vinde în afa-
ra pieţei în timpul iarmaroacelor. 

Subiectul comerţului neautorizat 
a fost discutat în cadrul şedinţei ope-
rative de la Primărie. Primarul Dorin            
Chirtoacă a declarat că vînzătorii stra-

dali trebuie convinşi să treacă în interi-
orul pieţei. „Noi, cînd facem iarmarocul 
de primăvară - vară - toamnă, este ca un 
semnal pe care îl dăm că se poate de co-
mercializat şi în afara pieţei şi de aici e 
şi problema pe care ne-o creem cu mîna 
noastră şi care conduce la comerţul nea-
utorizat”, a notat primarul. 

Pretorul sectorului Centru, Vladimir 
Şarban, a declarat că în prezent în afara 
Pieţei Centrale în jur de 30 de persoane 
comercializează fructe şi legume autoh-

tone, circa 50 de persoane vînd citrice 
şi între 20 şi 30 - vin cu lactate şi carne. 
Potrivit pretorului, locuri în piaţă sînt 
destule, dar comercianţii nu doresc să 
plece din stradă, unde spun că fluxul de 
cumpărători este mai mare. 

Şeful Poliţiei municipale, Silviu   
Muşuc, a comunicat că pe parcursul săp-
tămînii precedente au fost întocmite 120 
de procese-verbale şi aplicate amenzi în 
valoare de 60 de mii de lei pentru încăl-
carea regulilor de comerţ. 

Angajaţii Direcţiei generale trans-
port public şi căi de comunicaţie şi co-
laboratorii Poliţiei 
municipale vor 
evalua situaţia în 
intersecţiile din 
Capitală unde la 
semafoare au fost 
montate plăci cu 
săgeată verde, 
care permite şo-
ferilor să vireze la 
dreapta indiferent 
de culoarea sema-
forului. 

Viceprimarul Capitalei, Nistor     

Grozavu, a declarat, în cadrul şedinţei 
operative de la Primărie, că o bună parte 

din conducătorii 
auto nu cunosc 
această regulă 
de circulaţie. 
Şi dacă şoferul 
din prima maşi-
nă din coloană 
nu ştie regula, 
atunci tot rîndul 
e nevoit să aş-
tepte. 

P r i m a r u l 
Capitalei, Dorin 

Chirtoacă, a solicitat direcţiei de profil 

şi poliţiei să amplaseze la aceste inter-
secţii colaboratori care vor evalua situa-
ţia, dar şi vor informa conducătorii auto 
despre regula nouă. 

Prima placă cu săgeată verde a fost 
instalată la semaforul de la intersecţia 
străzii Bucureşti cu Viaductul care lea-
gă sectorul Centru şi Botanica, după 
care au mai fost instalate încă 5. Altele 
7 urmează să fie montate în această săp-
tămînă. 

Plasarea lîngă semafoare a panou-
rilor adiţionale de culoare neagră cu să-
geată verde la dreapta este o prevedere 
aprobată de Guvernul Republicii Mol-
dova în vara anului trecut.   

Primăria se gîndeşte să interzică iarmaroacele agricole

Şoferii care vor trece la intersecţiile unde au fost 
amplasate săgeţi vor fi traşi pe dreapta

Atenţie! Dacă intenţionaţi să mergeţi în România, 
dar  nu aveţi automobilul echipat corespunzător perioadei 
de iarnă, riscaţi să faceţi cale întoarsă. Restricţiile au fost 
impuse din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile 
din România.

Serviciul Grăniceri precizează că, automobilele care nu 
sînt echipate cu anvelope de iarnă, iar autovehicolele de 
transportat marfă, care nu au  anvelope de iarnă pe roţile 

axei/axelor de tracţiune, lanţuri sau alte echipamente anti-
derapante, nu vor avea acces în România, întrucît prezintă 
pericol pentru siguranţa rutieră.

 Administraţia Naţională de Meteorologie din România 
a emis o avertizare de cod portocaliu de ger pentru cea mai 
mare parte a ţării, valabilă în intervalul 30 ianuarie - 3 fe-
bruarie, în această perioadă temperaturile minime ajungînd 
la valoarea de minus 27 de grade.

Restricții la traversarea frontierei moldo-române
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Articolul 17 din Legea ce-
tăţeniei Republicii Moldova, 
referitor la condiţiile natura-
lizării prevede că, cetăţenia 
Republicii Moldova se poate 
acorda la cerere persoanei 
care a împlinit vîrsta de 18 
ani şi care: 

a) deşi nu s-a născut pe 
acest teritoriu, domiciliază 
legal şi obişnuit aici cel pu-
ţin în ultimii 10 ani sau este 
căsătorită cu un cetăţean al 
Republicii Moldova de cel 
puţin 3 ani şi domiciliază le-
gal şi obişnuit aici în ultimii 
3 ani, sau domiciliază legal 
şi obişnuit nu mai puţin de 3 
ani la părinţi sau copii (inclu-
siv înfietori şi înfiaţi) cetăţeni 
ai Republicii Moldova);

b) domiciliază legal şi 
obişnuit pe teritoriul Repu-
blicii Moldova timp de 5 ani 
înaintea împlinirii vîrstei de 
18 ani;

c) este apatrid sau recu-

noscută ca fiind refugiată, 
conform prevederilor legii 
naţionale, şi domiciliază le-
gal şi obişnuit pe teritoriul 
Republicii Moldova nu mai 
puţin de 8 ani;

precum şi
d) cunoaşte şi respectă 

prevederile Constituţiei;
e) cunoaşte limba de stat 

în măsură suficientă pentru a 
se integra în viaţa socială;

f) are surse legale de 
existenţă; 

g) pierde sau renunţă la 
cetăţenia unui alt stat, dacă 
o are, cu excepţia cazurilor 
cînd pierderea sau renunţa-
rea nu este posibilă sau nu 
poate fi rezonabil cerută. 

Cunoaşterea prevederilor 
Constituţiei şi a limbii de stat 
de către solicitantul cetăţeni-
ei Republicii Moldova este 
verificată în modul stabilit 
de Guvern.   

Educaţie juridică

? În ţara noastră, ca şi în alte ţări, pot veni cetă-
ţeni din diferite colţuri ale lumii. Aceştia, locuind 
pe teritoriul ţării noastre pot obţine şi cetăţenia 
Republicii Moldova. Totuşi numai faptul că omul 
locuieşte pe acest teritoriu nu cred că e suficient 
pentru obţinerea cetăţeniei. Ce mai este necesar 
pentru aceasta?

Ana Popescu,
r-n Cimişlia  

C onform prevederilor  
Legii privind actele 

de stare civilă, căsătoria se 
înregistrează în temeiul de-
claraţiei comune a viitorilor 
soţi.  Căsătoria se încheie de 
către organul de stare civilă 
în a cărui rază teritorială do-
miciliază unul dintre viitorii 
soţi sau părinţii acestora.  
Căsătoria se poate încheia în 
afara sediului organului de 
stare civilă (acasă, la spital 
etc.) dacă, din motive temei-
nice, unul dintre viitorii soţi 
se află în imposibilitatea de 
a se prezenta personal la or-
ganul de stare civilă. Locul 
unde s-a încheiat căsătoria 
(cu adresa concretă), precum 
şi motivele se vor indica în 
actul de căsătorie la rubrica 

,,Menţiuni”. 
Declaraţia de căsătorie, în 

formă scrisă, se depune per-
sonal de către viitorii soţi la 
organul de stare civilă.  Mo-
delul declaraţiei de căsătorie 
se aprobă de către Serviciul 
Stare Civilă.  În declaraţia de 
căsătorie se indică, în mod 
obligatoriu, consimţămîntul 
viitorilor soţi de a încheia că-
sătoria, lipsa impedimentelor, 
prevăzute de lege, la căsăto-
rie.  Organul de stare civilă, la 
care se depune declaraţia de 
căsătorie, solicită viitorilor 
soţi prezentarea actelor de 
identitate, a certificatelor de 
naştere, a certificatelor prin 
care se atestă trecerea contro-
lului medical şi, după caz, a 
dovezilor privind desfacerea 
sau încetarea căsătoriei, pre-
cum şi a deciziei privind redu-
cerea vîrstei matrimoniale, în 
condiţiile articolului 14 din 
Codul familiei. 

Încheierea căsătoriei se 
face în termen de o lună de 
la data depunerii declaraţiei 
de căsătorie.  În cazul înche-
ierii căsătoriei într-un termen 
redus, conform articolului 12 
din Codul familiei, viitorii 

Întocmirea actului de căsătorie
soţi vor depune în acest sens 
o cerere scrisă, anexînd actul 
prin care se confirmă moti-
vul urgentării.  Şeful oficiului 
stare civilă urmează să deci-
dă în privinţa reducerii terme-
nului de încheiere a căsătoriei, 
făcînd menţiunea respectivă 
pe cererea depusă.  Căsătoria 
se încheie în prezenţa viitori-
lor soţi.  La dorinţa viitorilor 
soţi, căsătoria se oficiază în 
mod solemn.  La încheierea 

căsătoriei între cetăţeni stră-
ini sau între aceştia şi cetăţeni 
ai Republicii Moldova, dacă 
cel puţin unul dintre ei nu 
cunoaşte limba în care are 
loc oficierea căsătoriei, pre-
cum şi în cazul în care una 

sau ambele persoane care se 
căsătoresc sînt surdomute, se 
va recurge la serviciile inter-
pretului.  Căsătoria cu un ce-
tăţean străin sau între cetăţeni 
străini se încheie numai dacă, 
pe lîngă actele menţionate, 
persoanele care se căsătoresc 
vor prezenta dovezi, elibera-
te de autorităţile competente 
ale statelor ai căror cetăţeni 
sînt, din care să rezulte că 
sînt îndeplinite condiţiile 

de fond, cerute de legislaţia 
Republicii Moldova, pentru 
încheierea căsătoriei.  Orga-
nul de stare civilă  urmează să 
refuze încheierea căsătoriei 
dacă constată că nu sînt înde-
plinite cerinţele legislaţiei. 

Identificarea impedimen-
telor la căsătorie urmează a fi 
confirmată prin acte dovedi-
toare. 

 În actul de căsătorie se 
înscriu: 

a) data întocmirii actului 
şi numărul de ordine al aces-
tuia; 

b) denumirea organului 
de stare civilă care a înregis-
trat căsătoria; 

c) numele de familie pînă 
la şi după căsătorie, prenume-
le, data şi locul naşterii, domi-
ciliul fiecăruia dintre soţi; 

d) datele (numele şi pre-
numele) privind părinţii vii-
torilor soţi; 

e) datele privind înce-
tarea căsătoriei precedente 

- dacă declaranţii au fost ante-
rior căsătoriţi; 

f) datele de identificare 
ale actelor de identitate ale 
declaranţilor; 

g) seria şi numărul certifi-
catului de căsătorie eliberat. 

În actul de căsătorie pot 
fi incluse, după caz, şi alte in-
formaţii privind declaranţii. 

În certificatul de căsăto-
rie se înscriu: 

a) numele de familie pînă 
la şi după căsătorie, prenu-
mele, data şi locul naşterii 
fiecăruia dintre soţi; 

b) data înregistrării că-
sătoriei şi numărul actului 
întocmit; 

c) denumirea organului 
de stare civilă care a înregis-
trat căsătoria; 

d) data eliberării certifi-
catului de căsătorie; 

e) denumirea organului 
care a eliberat certificatul. 

  În actele de identitate ale 
persoanelor care s-au căsăto-
rit se fac menţiuni cu privire 
la încheierea căsătoriei, indi-
cîndu-se numele de familie, 
prenumele şi anul naşterii ce-
luilalt soţ, numărul actului de 
căsătorie şi locul înregistrării 
căsătoriei.

Citaţii în judecată
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea 

reprezentantului SRL „Survent”, pentru data de 15 februarie 
2012, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
66) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea „Autointer-
com-Service” privind încasarea penalităţii.

Judecător A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tarnovschi Valeriu, a.n. 1974, cu ultimul domiciliu cunoscut: 
str. M. Lomonosov nr. 49/2, apt. 30, mun. Chişinău, pentru 
data de 22 februarie 2012, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. 
Bulgară nr. 43, bir. 61) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de Tarnovschi Violeta privind desfacerea că-
sătoriei.

Judecător D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului „Brodsky Media” SRL, cu ultimul sediu cunos-
cut: mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 65, of. 400, pentru 
data de 24 februarie 2012, ora 8.35, la şedinţa de judecată (str. 
Bulgară nr. 43, bir. 61) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de „Sambucus” SRL privind încasarea sumei.

Judecător D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului „Praxis-Grup” SRL, pentru data de 16 martie 
2012, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
46) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea „Op-
tica-M” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător V. Efros

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului SRL „Ariagro Grup”, pentru data de 5 martie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
45) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL „Agrole-
on Consulting” privind încasarea datoriei.

Judecător Liubovi Brînza
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Panmar-Prim”, IDNO 1006600053760, cu sediul în mun. 
Chişinău, str. Cornului nr. 9/1, pentru data de 9 februarie 2012, 
ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
605) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL „Ru-
mitox” privind încasarea datoriei de 4029,06 lei.

Judecător Natalia Simciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mojila Vladimir 
Pavel, a.n. 12.02.1966, pentru data de 23 februarie 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 602) în 
calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-4234/2011, intentată de: 
Valentina Bai şi Vitalie Mojila privind pierderea dreptului la 
spaţiul locativ şi anularea înregistrării domiciliului.

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

Judecător Ghenadie Pavliuc 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Filipov Ghenadii, 
născut la 02.08.1971, pentru data de 21 februarie 2012, ora 
15.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Popodneac Elena pri-
vind desfacerea căsătoriei.

Judecător Sergiu Papuha

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Jalobă Mihail, 
născut la 10.07.1979, pentru data de 28 februarie 2012, ora 
17.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Jalobă Mariana privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător Sergiu Papuha
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
pîrîtului SRL „Arghiter”, cu sediul: or. Chişinău, bdul Traian 
nr. 22, apt.100, pentru data de 16 februarie 2012, ora 15.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 15) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile intentată de SRL „Elia” pri-
vind încasarea datoriei.

Judecător Luiza Gafton  
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Criconst&Co” SRL, pentru data de 20 februarie 2012, ora 
15.10, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de „Suvi-Impex” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător S. Teleucă  
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
pîrîtului SRL „Valendum-Lux”, cu sediul: or. Chişinău, str. 
Meşterul Manole nr. 2/3, pentru data de 21 februarie 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 15) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile intentată de ÎI „Moldcell” 
privind încasarea sumei.

Judecător Luiza Gafton  
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
pîrîtului SRL „Vicnisorcons”, cu sediul: or. Chişinău, str. Hris-
to Botev nr. 19/7, apt (of) 86, pentru data de 21 februarie 2012, 
ora 9.15, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 
15) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de ÎI 
„Moldcell” privind încasarea sumei.

Judecător Luiza Gafton 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
pîrîtului SRL „Comedia Media”, cu sediul: or. Chişinău, str. 
Burebista nr. 120, pentru data de 21 februarie 2012, ora 9.25, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 15) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile intentată de ÎI „Moldcell” 
privind încasarea sumei.

Judecător Luiza Gafton 
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Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
pîrîtului Juravliov Veaceslav, a.n. 01.11.1975, cu ultimul do-
miciliu cunoscut: or. Chişinău, bdul Dacia nr. 71/5, apt. 56, 
pentru data de 21 februarie 2012, ora 10.30, la şedinţa de jude-
cată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 15) unde va avea loc examina-
rea cauzei civile la acţiunea SA „Moldcargo” privind încasarea 
prejudiciului.

Judecător Luiza Gafton
www 

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului SRL „Dalvi&Co”, pentru data de 22 februarie 
2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL „Şte-
viprod” privind încasarea datoriei.

Judecător Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului „IUMA-PREST” SRL, pentru data de 27 fe-
bruarie 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 8) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎM 
„MOLDCELL” SA privind încasarea datoriei.

Judecător Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului „OVESAN” SRL, pentru data de 27 februarie 
2012, ora 11.45, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 8) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea ÎM „Mold-
cell” SA privind încasarea datoriei.

Judecător Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului „Autocer Grup” SRL, pentru data de 27 fe-
bruarie 2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 8) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL 
„Suiram” privind încasarea datoriei.

Judecător Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului „Top-Logistic” SRL în calitate de pîrît, pentru 
data de 27 februarie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. 
N. Zelinski nr. 13, bir. 12) unde va avea loc examinarea cauzei 
civile intentată de SRL „Quehenberger Logidtics MDV” pri-
vind încasarea datoriei.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Dubovaia Va-
lentina şi Dubovaia Alevtina, pentru data de 29 februarie 2012, 
ora 12.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 
17) în calitate de pîrîte în cauza civilă intentată de ÎMGFL-6 
privind încasarea datoriei.

Judecător Maria Ţurcan  
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Duplava Grigore, pentru data de 2 martie 2012, ora 11.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 8) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Lazar Vera privind încasa-
rea sumei.

Judecător Virgiliu Buhnaci
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ţîmbalist Victor, 
pentru data de 22 martie 2012, ora 11.00, la şedinţa de jude-
cată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la cererea cet. Verjinscaia Tatiana privind recunoaşterea 
dreptului la spaţiul locativ.

Judecător Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Carp Vladislav, 
născut la 5 aprilie 1980, pentru data de 20 februarie 2012, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
311) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Purciuleanu 
(Carp) Nina privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Stalalex&Co”, pentru data de 22 februarie 2012, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă intentată de CD „Vladalina” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător Oxana Robu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Sataulov Pavel, 
c/p – 0963101548537, Sataulov Vitalii, c/p – 2001048326336, 
Sataulova Galina, c/p – 0982406485215, toţi domiciliaţi: mun. 
Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn nr. 17, apt. 143, pentru data de 
24 februarie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sa-
doveanu nr. 24/1, bir. 309) în calitate de pîrîţi în cauza civilă 
intentată de APLP 54/219 privind încasarea datoriei.

Judecător Ion Bulhac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Jucov Leonid, 
c/p – 0991404486049, Jucov N.L, născut la 10.12.1986, domi-
ciliaţi: mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu nr. 30/2, apt. 9, pentru 
data de 24 februarie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309) în calitate de pîrîţi în cauza 
civilă intentată de APLP 54/219 privind încasarea datoriei.

Judecător Ion Bulhac

Citaţii în judecată www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Timofeev Victor, 
c/p – 0981501489409, Timofeeva Olga, c/p –2003048048902, 
domiciliaţi: mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn nr. 9, apt. 47, 
pentru data de 24 februarie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judeca-
tă (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309) în calitate de pîrîţi în ca-
uza civilă intentată de APLP 54/219 privind încasarea datoriei.

Judecător Ion Bulhac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Selerum Prim”, c/f 1006600025967, pentru data de 27 februa-
rie 2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 311) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de SA 
„JLC” privind încasarea datoriei.

Judecător Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Şavga Lidia  Şte-
fan, a.n. 11.01.1966 şi Vasileac Leonid Ştefan, a.n. 19.05.1959, 
cu ultimul domiciliu: mun. Chişinău, str. Voluntarilor nr. 14/1, 
apt. 51, pentru data de 29 februarie 2012, ora 14.15, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 313) în calitate de 
pîrîţi în cauza civilă intentată de APLP 54/255 privind încasarea 
datoriei.

Judecător Ludmila Ouş 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Navatur-Service”, cu sediul în mun. Chişinău, str. A. Russo nr. 
59/1, pentru data de 29 februarie 2012, ora 16.30, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de SRL „Moldcărbune” privind încasa-
rea datoriei.

Judecător Ion Bulhac
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SC 
„Leolemnus” SRL, pentru data de 14 martie 2012, ora 10.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă intentată de Casa de Comerţ „Vita” 
SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător Alexandru Spoială
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Cojocaru Constantin Constantin, domi-
ciliat în satul Cobăieşti, Călăraşi, pentru data de 20 februarie 
2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 
135, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Cojoca-
ru Nona Semion privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Veronica Cupcea 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea reprezentantului ÎI „Motînga Alexandru”, 
pentru data de 22 februarie 2012, ora 10.30, la şedinţa de jude-
cată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135, bir. 6) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de SA „Basarabia” privind încasarea 
datoriei.

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

Judecător Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Medvedenco Mariana Ion, a.n. 
21.08.1984, c/p 2003020044939, domiciliată: satul Lăpuşna, 
Hînceşti, pentru data de 24 februarie 2012, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (Hînceşti, str. Chişinăului nr. 7, bir. 12) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-164 intentată de ÎCS „Easy Credit” 
SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător Nina Rusu
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Evtodienco Serghei Mihai, a.n. 
29.08.1962, domiciliat: satul Drăguşenii Noi, Hînceşti, pentru 
data de 7 martie 2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată (Hîn-
ceşti, str. Chişinăului nr. 7, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza 
civilă nr. 2-382 intentată de Evtodienco Ana Vasile privind 
desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător Mihail Macar
www

Judecătoria Donduşeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet-lor: Puşcaş Valea, Puşcaş Valen-
tin, Cazaciuc Svetlana, pentru data de 27 februarie 2012, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (Donduşeni, str. 31 August 1989, 
nr. 19, bir. 11) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de 
Labuneţ Inga privind încasarea datoriei.

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

Judecător Oxana Banari
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Gudima Ecaterina, cu ultimul domici-
liu: satul Selişte, Orhei, pentru data de 29 februarie 2012, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135, 
bir. 6) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Onofraş 
Galina privind încasarea datoriei.

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

Judecător Tatiana Troianovschi

www
Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 

RM, solicită prezentarea cet. Selezniov Stanislav Ghenadie, 
cu ultimul domiciliu: or. Drochia, str. Ghica Vodă nr. 5, apt. 
17, pentru data de 22 februarie 2012, ora 11.00, la şedinţa de 
judecată (Drochia, str. 31 August 1989, nr. 7, bir. 4) în cali-
tate de pîrît în cauza civilă acţiunea lui Bejan Ion Dumitru şi 
Bejan Denis Ion către Selezniov Stanislav Ghenadie, Borziac 
Alexandru şi Framondea Dumitru privind recuperarea prejudi-
ciului cauzat.

Judecător Ion Rusu
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea obligatorie a reprezentantului SC 
„Survent” SRL, cu sediul: mun. Chişinău, str. Vasile Alecsan-
dri nr. 91, of. 10, pentru data de 14 martie 2012, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (Drochia, str. 31 August 1989, nr. 7, bir. 8) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de ĂM „Sudzucher-
Moldova” SA privind încasarea sumei.

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

Judecător L. Lupaşcu
www

 Judecătoria Cahul solicită prezentarea cet. Hreţu Nicolae 
Ion, a.n. 1959, cu ultimul domiciliu cunoscut: or.Cahul, str. 
Sanatoriului nr. 22, apt. 37, pentru data de 24 februarie 2012, 
ora 12.30, la şedinţa de judecată (Cahul, str. Victoriei nr. 8, bir. 
213) în calitate de pîrît, în cauza civilă cu nr. 2-2032/2011 la 
acţiunea ÎCS „Easy Credit” SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător Ion Cotea 
www

 Judecătoria Cahul solicită prezentarea cet. Căpăţînă Vasile 
Vasile, a.n. 1981, cu ultimul domiciliu cunoscut: or.Cahul, str. 
Dunării nr. 31, pentru data de 24 februarie 2012, ora 12.45, 
la şedinţa de judecată (Cahul, str. Victoriei nr. 8, bir. 213) în 
calitate de pîrît, în cauza civilă nr. 2-2094/2011 la acţiunea ÎCS 
„Easy Credit” SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător Ion Cotea 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pîjianova Victoria Victor, a.n. 1967, cu ultimul domiciliu cuno-
scut: Chişinău, str. Pietrarilor nr. 8, apt. 43, pentru data de 27 
februarie 2012, ora 8.50, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 61) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată 
de Popuşoi Vladimir privind desfacerea căsătoriei.

Judecător D. Chistol
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea rep-
rezentantului ÎI „Cazimir Vitalie”, pentru data de 29 februarie 
2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
618) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Musteaţa 
Elizaveta privind rezolvirea contractului.

Judecător S. Lazari
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea rep-
rezentantului SRL „Dalvi&Co”, cu sediul: mun. Chişinău, str. 
Independenţei nr. 14/2. apt. 1, pentru data de 29 februarie 2012, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 15) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SRL „Gar-
ma Grup” privind încasarea sumei.

Judecător Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Cazacu Lilia, pentru data de 13 martie 2012, ora 12.15, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile intentată de ÎMGFL-6 privind în-
casarea datoriei.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Josanu Iurie Ion, 
pentru data de 22 februarie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît în cauza civilă întentată 
de CCL-134, intervenient accesoriu SA „Termocom” privind în-
casarea datoriei.

Judecător Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Leahu Grigore, pen- solicită prezentarea cet. Leahu Grigore, pen-
tru data de 22 februarie 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 608) în calitate de pîrît în cauza civilă 
nr. 2-4615/2011 la cererea cet. Ignatik Nadezhda privind încasa-
rea sumei.

Judecător Alexandru Gafton
www

Judecătoria Anenii Noi solicită prezentarea cet. Sumin 
Serghei, pentru data de 28 februarie 2012, ora 14.00, la şedinţa 
de judecată (Anenii Noi, str. Mărţişor nr. 15, bir. 6) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea lui Lepioşchin Mihail către ÎP 
„Volna” privind anularea actelor juridice.

Judecător Maria Chiperi

AVIZ
Executorul judecătoresc Igor Doroftei, comunică că la 21 

februarie 2012, ora 10.30, pe adresa: mun. Chişinău, bdul Şte-
fan cel Mare nr. 73, et. 1, bir. 144, va avea loc licitaţia publică 
repetată pentru vînzarea apartamentului nr. 66 de pe str. Alecu 
Russo nr. 24/2, mun. Chişinău, estimat la -347 263 lei şi expus 
la licitaţie la preţul de 277 810,4 lei întru executarea hotărîrii 
judecătoreşti nr. 2-2338/2010 din 06.12.2010, eliberat de Jude-
cătoria Ciocana, mun. Chişinău.

Relaţii la tel. 27-75-85 
Executor judecătoresc Igor Doroftei
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Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naşte-
re: Victoria Arhiliuc, doctor habilitat în drept, 
profesor cercetător, Facultatea de drept, USM; 
Iulia Drumea, magistru în drept, lector uni-
versitar,  Facultatea de drept, USM; Mariana 
Pitic, judecător, Centru; Sergiu Godorogea, 
judecător, Rîşcani; Octavian Lazarev, pro-
curor militar principal, şef secţie, Procuratura 
Generală. 

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

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, 
doar de împliniri şi realizări care să vă între-
gească deplin fericirea.

La mulţi ani!

membrii Consiliului de administraţie   
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept

Hainele care conţin 
poliester nu ţin de 

cald, ci dimpotrivă, menţin 
temperatura scăzută a corpu-
lui, motiv pentru care specia-
liştii recomandă purtarea ves-
timentaţiei din bumbac 

Expunerea prelungită la 
temperaturile extrem de scă-
zute din ultima perioadă ne 
afectează sistemul imunitar. 
Acesta este motivul pentru 

care specialiştii ne recoman-
dă să ne protejăm de efectele 
frigului, în primul rînd, prin 
adoptarea unei vestimentaţii 
corespunzătoare, apoi prin-
tr-o alimentaţie şi hidratare 
adecvate.

,,Prima regulă destul de 
importantă este să ne îmbră-
căm pe sistemul ,,foilor de 
ceapă”. Trebuie să purtăm 
lenjerie de corp, bluză, pu-
lover şi apoi canadiană sau 
haină. Este de preferat să ne 
alegem haine din bumbac, 

deoarece ţinutele vestimenta-
re care conţin poliester nu ţin 
de cald, dimpotrivă”, spune 
dr. Marina Luculescu, medic 
de familie.

Mai mult, specialistul re-
comandă să ne protejăm ex-
tremităţile, respectiv mîinile, 
picioarele şi capul, deoarece 
acestea sînt cele mai expuse 
părţi la frigul de afară. Încăl-
ţămintea trebuie să fie una din 

piele şi îmblănită, deoarece 
astfel se păstrează căldura, 
iar picioarele ,,respiră”. Tot-
odată, ghetele nu trebuie să 
fie fixe, deoarece picioarele 
trebuie să stea lejer.

Recomandări 
speciale pentru 

cardiaci şi 
astmatici

Dr. Luculescu recoman-
dă persoanelor care suferă de 
afecţiuni pulmonare, precum 

astmul sau bronşitele, car-
diacilor şi hipertensivilor să 
stea în casă şi să evite ieşirile 
lungi în zone expuse frigu-
lui, deoarece starea acestor 
pacienţi se poate agrava. ,,În 
cazul cardiacilor şi a hiper-
tensivilor se pot înregistra 
creşteri ale valorilor cardia-
ce sau creşteri ale ischemiei 
cardiace. Dacă tot au de făcut 
drumuri, atunci să nu uite să 

îşi ia cu ei medicamentele, 
deoarece există riscul de in-
farct datorat temperaturilor 
scăzute”, explică medicul de 
familie.

Băuturile se 
consumă la 

temperatura 
camerei

Medicii recomandă ca pe 
timp de iarnă să consumăm 
lichide, deoarece frigul are 
acelaşi efect asupra organis-
mului, ca şi căldura – duce 

la deshidratare. Pe o astfel 
de vreme sîntem tentaţi să 
bem ceva fierbinte, deoarece 
avem senzaţia că aşa putem 
face faţă temperaturilor scă-
zute. Medicii avertizează că 
lichidele fierbinţi fac mai 
mult rău decît bine.

,,Este greşit să crezi că 
un pahar de vin fiert sau de 
ţuică te va încălzi. Alcoolul 
încălzit oferă căldură doar 
pe moment. Vasele de sîn-
ge se dilată atunci cînd bem 
alcool, indiferent dacă este 
sau nu fiert, şi atunci apare 
senzaţia de căldură. Aceasta 
durează foarte puţin, deoare-
ce apare fenomenul de vaso-
constricţie, respectiv vasele 
de sînge se contractă. Ulte-
rior, apare senzaţia de frig, 
care este mult mai puternică 
decît dacă nu am fi băut de-
loc alcool”, explică dr.  Ma-
rina Luculescu. Ceaiurile sau 
supele fierbinţi trebuie şi ele 
evitate, deoarece consumate 
ca atare irită mucoasa şi eso-
fagul.

Mai mult, în sezonul ră-
celilor şi gripelor sezoniere, 
multe persoane recurg la 
lichide fierbinţi pentru a di-
minua senzaţia de durere în 
gît. Acest lucru trebuie evitat, 
mai ales că esofagul este deja 
afectat. ,,Ceaiul trebuie să îl 
bem la temperatura camerei. 
Atît lichidele fierbinţi cît şi 
cele reci trebuie evitate în 
această perioadă”, spune dr. 
Luculescu.

Alimentaţia joacă şi ea 
un rol extrem de important, 
motiv pentru care medicii 
recomandă renunţarea la 
produsele bogate în grăsimi, 
şi înlocuirea lor cu alimente 
bogate în vitamine şi prote-
ine, pentru întărirea sistemu-
lui imunitar.

C ît mai mulţi bani, dragoste, realizări pe plan profe-
sional sau o familie fericită. Fiecare dintre noi are 

propria concepţie despre fericire. Mai nou, o dispută asupra 
formulei fericirii s-a declanşat în mediul ştiinţific. 

Astfel, cercetătorii britanici spun că fericirea nu este 
nici pe departe legată doar de dorinţele materiale, ci este 
o combinaţie între caracteristicile individuale ale omului, 
viziunile sale asupra vieţii, starea persoanei la momentul 
de faţă şi sentimentul propriei demnităţi. În acelaşi timp, 

Formula fericirii conţine două elemente: Dorinţa şi posibilitatea
oamenii de ştiinţă americani au prezentat o altă formulă a 
fericirii, care conţine doar două elemente, dorinţa şi posi-
bilităţile. 

Potrivit cercetătorilor americani, dacă individul reuşeşte 
să-şi adapteze dorinţele la posibilităţile sale, atunci este mai 
puţin expus dezamăgirilor şi stresului, şi are mai multe şanse 
să devină fericit. Fiecare este, însă, în drept să îşi stabilească 
o listă a lucrurilor care îi aduc starea de mulţumire, formule 
ale fericirii existînd astfel milioane. 

S-a născut fără nici o picătură de 
sînge în corp

Oliver Morgan a uimit o lume întreagă atunci cînd a 
venit pe lume. Încă din primele secunde de viaţă a fost 
dovada vie că este un adevărat miracol. 

Atunci cînd medicii l-au scos din uterul mamei părea mort. 
Era palid, iar doctorii nu au găsit nici o bătaie a inimii vreme 
de 25 de minute. I-au făcut masaj cardiac, apoi i-au pus o 
transfuzie cu sînge şi l-au conectat la aparatul cu oxigen. 

Boala de care suferă micuţul se numeşte Vasa Previa. 
Copilul a dezvoltat o venă în exteriorul corpului său, care 
îl lega de pîntecul mamei, iar înainte să vină pe lume, 
această venă s-a rupt, tot sîngele din corpul lui fiind vărsat 
în uterul mamei.

,,Nu vreau să îmi mai aduc aminte de naşterea lui Oliver. 
A fost un moment foarte traumatizant pentru mine. Îmi era 
teamă că va suferi probleme la creier şi că va fi o legumă 
toată viaţa. Dar Oliver este un adevărat miracol”, a declarat 
mama copilului.

Ciocolata previne cancerul de colon
Consumul de ciocolată previne cancerul de colon. La 

această concluzie au ajuns cercetătorii spanioli, care susţin 
că includerea în dieta zilnică a ciocolatei ţine la distanţă boa-
la.

Anterior, s-a constatat că, deliciosul desert are în com-
ponenţa sa antioxidanţi, iar datorită conţinutului ridicat de 
cacao ajută la prevenirea diabetului şi diminuează riscul 

apariţiei bolilor de inimă. În urma 
analizelor realizate pe subiecţi, 
savanţii au constatat că şoarecii 
care au urmat o dietă care conţi-
nea cacao prezentau mai puţine 
tumori canceroase. 

Potrivit statisticilor de specia-
litate, cancerul de colon este mai 
des întîlnit în rîndul persoanelor 
trecute de 40 de ani, cu o frecven-
ţă mai ridicată la femei. Statisticile 
mai arată că boala afectează 1 din 
20 de persoane din ţările dezvol-
tate şi este a doua cauză de deces 

prin cancer, la ambele sexe, în Europa.

O mamă a minţit că i-a murit fiica pentru 
cîteva zile libere în plus

 Această lecţie de prostie vine de la o femeie din New York 
care a falsificat un certificat de deces şi a pretins că şi-a pierdut 
copilul, pentru cîteva zile libere în plus.

Joan Barnett a fost concediată de şefii săi de la şcoala din 
Manhattan la care lucra, pentru că a pretins că i-a murit fiica şi 
a falsificat certificatul de deces al acesteia. Femeia, care avea 
dreptul la concediu şi la două luni de vară libere, atunci cînd 
elevii sînt în vacanţă, afirmă ABC News, a decis anul trecut 
în martie, că trebuie să petreacă o vacanţă de două săptămîni 
în Costa Rica. Aşa că şi-a convins fiica să sune la şcoală şi să 
spună că o altă fiică a sa, inexistentă, a murit în Costa Rica şi 
că toată familia trebuie să se deplaseze de urgenţă acolo. Iar 
atunci cînd a revenit din vacanţă, femeia a oferit şefilor săi un 
certificat de deces cu un nume care nu avea legătură cu al său, 
scris cu mai multe fonturi. 

 Asta l-a făcut pe directorul şcolii să fie suspicios şi să in-
vestigheze totul. Iar investigaţiile detectivului angajat de şcoa-
lă au arătat că femeia reţinuse biletul cu aproape o lună înainte, 
ceea ce făcea improbabil un deces subit al unui membru al 
familiei. Acum femeia are tot timpul liber pe care şi-l doreşte, 
pentru că a fost concediată şi acuzată de fals, acuzaţie la care 
a pledat vinovată. 
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel 
de unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători 
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  

Noi avem nevoie de acest ajutor şi vom  
rămîne alături de Dvs.

Aniversări

Caleidoscop

Divert is

Cum să te aperi de ger

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


