
ISSN 1857-3185

VINERI
 7 februarie

2014
Anul XIII

nr. 5 (504)
8 pagini  –  4 leiSăptămînal juridic

 (Johann Wolfgang von Goethe) 

E-mail: dreptul_pravo@yahoo.com

Olanda susține reforma 
în sectorul justiției din 
Republica Moldova

Patrimoniul cultelor 
religioase şi a părţilor lor 
componente

FONDATORI: 
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Studii Politice şi  
Economice Europene ,,Constantin Stere” din Moldova
Uniunea Juriştilor din Moldova

Redactor-şef: 
Gheorghe AVORNIC

Reporteri:  Irina BUREA, Lilia DUMINICA
Jurist:  Vitalie MODRÎNGĂ

Redactor-stilizator:  Corina BERZOI
Asistenţă computerizată:  Maria BONDARI

Contabila: Maria JOsANU

Noţiunea şi esenţa 
recursului împotriva 
deciziilor instanţei de 
apel

V iceministrul Afaceri-
lor Externe şi Integră-

rii Europene, Iulian Groza, a 
efectuat, recent, o vizită de 
lucru la Roma, unde a avut 
întrevederi cu Marta Dassù, 
viceministrul italian al Afa-
cerilor Externe, şi Armando  
Varricchio, consilierul diplo-
matic al preşedintelui Consi-
liului de Miniştri al Italiei. 

Principalele teme abor-
date în dialogul cu oficialii 
italieni au vizat obiectivele R. 
Moldova pe parcursul preşe-
dinţiei italiene a Uniunii Eu-
ropene (semestrul II, 2014). 
În context, oficialii italieni 
au menționat că vor fi depuse 
toate eforturile necesare pen-
tru ca Acordul de Asociere 
RM-UE să fie semnat pînă în 
luna august curent. De ase-
menea, au fost date asigurări 
că Italia va susține decizia de 
abolire a regimului de vize 
de către UE pentru cetățenii 
moldoveni, salutînd rezultate-
le obținute la acest capitol de 
R. Moldova.

Părțile au discutat și 
alte subiecte de pe agenda 
relațiilor bilaterale, în spe-
cial, despre oportunitățile 
de investiții în R. Moldova 
pentru companiile italiene și 
situația cetățenilor moldoveni 
care muncesc în Italia.

În contextul vizitei 
la Roma, viceministrul I.       
Groza a avut o reuniune la 
sediul ambasadei R. Moldo-
va cu reprezentanții diasporei 
moldovenești. Diplomatul 
moldovean a informat despre 
situația internă din R. Moldo-
va și prioritățile agendei euro-
pene a țării noastre pe parcur-
sul anului curent. Totodată, a 
fost realizat un schimb de opi-
nii cu privire la modalitățile 
de informare a cetățenilor 
moldoveni aflați peste hotare 
despre condițiile regimului 
fără vize cu UE, beneficiile 
de pe urma semnării Acor-
dului de Asociere RM-UE, 
precum și alte subiecte legate 
de promovarea imaginii țării 
noastre în Italia.

P reședintele Parlamentului Igor Corman și ambasadorii 
statelor UE acreditați la Chișinău planifică organiza-

rea unor întîlniri cu cetățenii pentru a discuta despre procesul 
de integrare europeană a țării. Anunţul a fost făcut de șeful 
Legislativului în cadrul vizitei de lucru în raionul Sîngerei. 

Speakerul i-a îndemnat pe reprezentanții autorităților 
locale să-și unească eforturile cu autoritățile centrale pen-
tru a le explica cetățenilor avantajele integrării europene. 
Președintele Parlamentului a reiterat faptul că liberaliza-
rea regimului de vize cu Uniunea Europeană și semnarea 

Acordului de Asociere, inclusiv a celui de Liber Schimb și 
ratificarea acestora în actualul mandat al Parlamentului, sînt 
prioritățile țării noastre în relația cu UE.

„Acest lucru va permite cetățenilor moldoveni să circule 
fără vize în spațiul UE, iar producătorilor noștri să fie mai 
competitivi. Accesul la fondurile europene de susținere a 
agriculturii și de dezvoltare rurală, inclusiv la fondurile EN-
PARD, le va permite producătorilor noștri să aibă acces pe 
piața europeană cu produse de calitate”, a menționat Igor 
Corman.

Igor Corman și ambasadorii statelor UE vor informa cetățenii 
moldoveni despre procesul de integrare europeană a țării

R egimul de vize în 
spaţiul european ar 

putea fi abolit pentru cetăţe-
nii moldoveni către luna iulie 
a anului curent. Declaraţia a 
fost făcută de raportorul Par-
lamentului European pentru 
liberalizarea regimului de 
vize, Tanja Fajon. 

Tanja Fajon a spus că 
propunerea de ridicare a vi-
zelor pentru moldoveni va fi 
supusă votului în Comisia 
parlamentară pe 12 februarie. 
Ulterior, proiectul va fi dez-
bătut şi supus votului în Par-
lamentul European, în luna 
martie. 

„Acest an va fi foarte im-
portant pentru Republica 
Moldova. Ţara va începe că-
lătoria sa spre UE. În calitatea 
mea de raportor în Parlamen-
tul European, voi fi fericită să 
recomand anularea acestui 
regim. Moldova este prima ţară, prin-

tre statele Parteneriatului Estic, care a 
îndeplinit criteriile regăsite în Planul 

de Acţiuni privind liberali-
zarea regimului de vize”, a 
spus oficialul, adăugînd că 
Parlamentul European va 
continua să monitorizeze 
parcursul reformelor deru-
late.

Aflată într-o vizită la 
Chişinău, Tanja Fajon a 
avut o întrevedere şi cu 
vicepremierul Natalia 
Gherman, ministrul Afa-
cerilor Externe şi Integrării 
Europene, precum şi cu 
reprezentanţi ai ministere-
lor, care au dat asigurări că 
Moldova face totul pentru 
a securiza frontierele, do-
cumentele de călătorie şi 
pentru a îndeplini alte con-
diţii prevăzute. 

De asemenea, oficialul 
european a efectuat o vizi-
tă în regiunea transnistrea-
nă unde s-a întîlnit cu admi-

nistraţia regiunii. 
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    Nimic nu ne face mai necesari în lume ca iubirea ce-o avem pentru semenii noştri. 

Începe ziua cu DREPTUL!

Italia va susține decizia de 
abolire a regimului de vize de 
către UE pentru moldoveni
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Raportorul Parlamentului 
European: Regimul de 

vize ar putea fi abolit către 
luna iulie
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Cetăţenii sînt îndemnaţi să fie atenţi 
la ţurţurii care cad de pe streşini
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale 

atenţionează cetăţenii să fie atenţi la ţurţurii care s-au for-
mat la streşini. Aceştia prezintă pericol cînd se desprind. 
Cele mai periculoase zone sînt trotuarele din faţa caselor, se 
menționează într-un comunicat de presă al Serviciului. 

Potrivit medicilor, un ţurţur desprins poate provoca le-
ziuni grave la nivelul capului, care pot duce la invaliditatea 
sau chiar la decesul victimei. Din acest considerent, este ne-
cesar ca trecătorii să se ţină mai departe mai ales de casele 
cu multe etaje.

Decis: Va fi eliminată taxa de 1,5% la 
exportul nucilor
 Prim-ministrul Iurie Leancă a emis o dispoziție prin care 

cere eliminarea taxei de 1,5 la sută la exportul de nuci. 
Șeful Guvernului a cerut Ministerelor Agriculturii și 

Industriei Alimentare, Finanțelor, și Economiei să elabore-
ze un proiect de modificare a cadrului normativ, astfel încît 
taxa la exportul nucilor să fie scoasă. Iurie Leancă a dispus 
acest lucru ca urmare a consultărilor pe care le-a avut cu 
reprezentanții mediului de afaceri, în cadrul Consiliului Eco-
nomic.

Potrivit Serviciului de presă al Guvernului, consultările 
premierului cu oamenii de afaceri vor continua în vederea 
identificării constrîngerilor din calea dezvoltării sectorului 
privat, a promovării exporturilor şi atragerii investiţiilor ge-
neratoare de locuri de muncă.

Menționăm că, Republica Moldova exportă anual 11-13 
mii de tone de nuci, ceea ce constituie 2% din volumul ex-
porturilor. Aproape toată cantitatea de nuci ajunge în Uniu-
nea Europeană.

Sectorul Rîşcani – cel mai periculos 
din Chişinău 
Pe parcursul anului 2013, în municipiul Chișinău s-au 

înregistrat 13 330 de infracțiuni, 3116 dintre care doar în 
sectorul Rîșcani. În același timp, cele mai puține  infracțiuni 
s-au atestat în sectorul Ciocana, numărul acestora fiind de 
2281 cazuri. Informaţia a fost confirmată de către purtăto-
rul de cuvînt al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău, 
Adrian Jovmir. 

În toate sectoarele din Capitală, numărul de infracțiuni 
a fost în creștere. Cea mai semnificativă creștere a cazuri-
lor de infracțiuni s-a înregistrat în sectorul Rîșcani,  urmată 
de Buiucani cu 2987 de cazuri, Botanica cu 2505, sectorul 
Centru cu 2441. Totodată, cele mai puţine infracţiuni  s-au 
înregistrat în sectorul Ciocana, numărul lor ajungînd la 2281 
cazuri.

De obicei, se produc infracțiuni contra patrimoniului, 
precum: furturi de telefoane mobile,  mașini, furturi din apar-
tamente, la fel, sînt cazuri și de huliganism, spargeri, jafuri.

Cele mai răspîndite delapidări rămîn a fi furturile averii 
personale și de stat.

Statistici îngrozitoare! Cînd au loc 
cele mai multe accidente rutiere în 
Republica Moldova
Zilele de vineri și duminică au fost cele mai periculoase 

în anul 2013. În ziua de vineri au avut loc 403 accidente 
rutiere, 15,5% din numărul total, iar duminica - 402, echiva-
lentul a 15,4 din cifra totală, potrivit datelor Inspectoratului 
General al Poliției. 

Acestea mai denotă că, miercuri au avut loc 371 accidente 
rutiere (14,3%), luni - 363 (14,0%),  joi - 352 (13,5%), marţi 

- 351 (13.5%), sîmbătă - 351 (13.5%).
După ora comiterii, cele mai multe accidente rutiere anul 

trecut, 368, au avut loc între 18.00 și 20.00. Cele mai puține, 
121, între orele 06.00 - 08.00.

Pe parcursul anului 2013, pe teritoriul republicii au 
fost înregistrate 2603 accidente rutiere, mai puțin cu 4,1% 
decît în 2012.  În rezultatul acestora au decedat 295 per-
soane, cu 33% mai puțin,  iar altele 3221 au fost traumati-
zate, cu 8,2% mai puțin decît în 2012. Conform statisticii, 
cea mai mare parte din numărul de accidente s-a produs 
din vina conducătorilor auto: 2281 (87,6% din toate acciden-
tele comise în republică).

În municipiul Chişinău s-au produs 1102 (- 9,4%, a.p. 
1216) accidente rutiere, soldate cu 46 (- 6,1%, a.p. 49) per-
soane decedate şi 1331 (- 16,7%, a.p. 1598) traumatizate.

Din numărul total de accidente, cea mai mare parte o 
constituie: tamponarea pietonilor - 980 accidente (37,7%) și 
ciocnirea mijloacelor de transport - 800 (30,7%).

P romovarea femeii în societate, în 
special în funcţii de conducere, 

este o necesitate pentru ţara noastră, a 
declarat Liuba Rotaru, preşedintele Con-
siliului de femei din cadrul Confederaţi-
ei Naţionale a Sindicatelor din Moldova 
(CNSM), în cadrul unui atelier de lucru 
cu membrele acestuia şi organizaţiile 
neguvernamentale. 

În Republica Moldova femeile sînt 
discriminate în societate, în special cele 
din mediul rural, iar legislația nu preve-
de sancțiuni pentru aceasta.

,,Ne doare să vedem în ce situație 
sînt femeile de la țară. Ele nu-și pot 
găsi un loc de muncă și sînt nevoite să 

plece peste hotare. Astfel, mii de fami-
lii se destramă. Vrem, prin intermediul 
CNSM și al organizațiilor neguverna-
mentale, să contribuim, ca femeile să 
ocupe un loc decent în societate”, a de-
clarat președintele Consiliului de femei 
al CNSM.  

Oleg Budza, președintele CNSM, a 
specificat că multe femei lucrează ca 
roabele, fără a fi remunerate decent, în 
condiții inadecvate de muncă sau să 
avanseze în carieră. ,,Nu putem vorbi 
de o țară democratică, dacă nu sînt res-
pectate drepturile femeilor. Este nece-
sar să găsim pîrghii pentru promovarea 
femeilor în societate, ca ele să devină 

lideri. O femeie în postură de condu-
cător, este mai disciplinată și mai res-
ponsabilă, ceea ce este foarte important 
într-o organizație”, a menționat liderul 
sindical.

În cadrul atelierului de lucru a fost 
prezentată activitatea reprezentanțelor 
UNWomen în Republica Moldova și 
Organizația Internațională a Muncii 
privind promovarea dimensiunii de gen. 
Reprezentanții acestor organizații și-au 
exprimat dorința de colaborare și ple-
doarie comună cu sindicatele pentru im-
plementarea recomandărilor CEDAW 
(Comitetul pentru Eliminarea Discrimi-
nării față de Femei).

Sindicatele pledează pentru promovarea femeii în funcţii 
de conducere

UE rămîne atractivă pen-
tru R. Moldova, dar deocam-
dată, nu constituie o opţiune 
implicită pentru cetăţenii săi. 

Cercetarea reprezentativă 
pe ţară s-a desfăşurat în R. 
Moldova în perioada 19 oc-
tombrie - 7 noiembrie 2013 şi 
a fost efectuată de Elena Ko-
rosteleva de la Centrul Europa 
Globale al Universităţii Kent, 
în colaborare cu Serviciul 
Independent Sociologic şi de 
Informare ,,Opinia”.

Cel puțin așa arată date-
le sondajului comandat de 
Comisia Atlantică Slovacă 
(CAS) – Institutul pentru 
Politici Central Europene 
(IPCE), care sugerează că 
viziunea modelului UE nece-
sită consolidare permanentă, 
dat fiind că ţara se confruntă 
cu o influenţă constantă din 
partea Federaţiei Ruse, pe 
lîngă insatisfacţia publică 
faţă de coaliţia de guvernă-
mînt pro-europeană. 

Potrivit sondajului co-
mandat de CAS şi IPCE în 

cadrul proiectului ,,Extinde-
rea Dialogului European în 
R. Moldova”, moldovenii 
încă mai consideră că UE 
este o opţiune atractivă pen-
tru viitorul ţării lor. Totuşi, 
această opţiune nu 
este, deocamdată, una 
implicită. Pentru mul-
ţi moldoveni, UE este 
modelul care potenţial 
ar putea oferi o soluţie 
rapidă pentru stabilita-
te, prosperitate şi secu-
ritate. 

Drept rezultat, 
opinia publică în mod 
explicit este divizată 
între cele două centre 
de puteri regionale. 
Solicitaţi să aleagă în-
tre susţinerea pentru 
UE sau UVE, o majoritate 
nesemnificativă a moldove-
nilor (44%) au dat preferinţă 
UE faţă de UVE (40%).

Acest fapt indică o schim-
bare considerabilă vizavi de 
situaţia din R. Moldova, de 
acum patru ani – de la un 

adept înflăcărat, iniţiator şi 
devotat al UE – la un recipi-
ent întrucîtva deziluzionat al 
directivelor UE, unde doar 
fiecare al treilea respondent 
consideră că direcţia de ur-

mat aleasă este una corectă.
Potrivit consultantului 

superior al IPCE Balázs Jará-
bik, unul dintre motivele ero-
dării treptate a preferinţelor 
publice pentru UE în ultimii 
patru ani este insatisfacţia 
faţă de coaliţia de guvernă-

mînt pro-europeană. În 2009, 
aşteptările moldovenilor de 
la eforturile consolidate de 
integrare europeană erau 
foarte înalte, dar lipsa unui 
progres tangibil s-a combi-

nat cu greu-
tăţile econo-
mice şi rate-
le înalte ale 
şomajului. 

G u -
vernul R. 
Moldova a 
realizat un 
anumit pro-
gres de la 
efectuarea 
sondajului, 
reflectat prin 
p a r a f a r e a 
A c o r d u l u i 

de Asociere (AA) şi a Acor-
dului privind Comerţul Liber 
Cuprinzător şi Aprofundat 
(DCFTA) cu UE şi primirea 
avizului pozitiv din partea 
Comisiei Europene privind 
liberalizarea regimului de 
vize. 

Moldovenii consideră UE atractivă, dar nu este o opţiune 
implicită

P oliţiştii de frontieră şi criminaliştii au o reputaţie nega-
tivă printre cetăţeni. 

Potrivit unui sondaj de opinie desfăşurat de Institutul pentru 
Politici Publice şi CBS-AXA, poliţiştii de frontieră, criminaliştii 
şi poliţiştii din comisariate se numără printre cei mai corupţi an-
gajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne. 

Poliţiştii de frontieră, carabinierii şi criminaliştii au cea 
mai slabă reputaţie printre cetăţeni. Datele sondajului de opi-

nie, desfăşurat de Institutul pentru Politici Publice şi CBS-
AXA, arată că, dintre cei 1212 oameni intervievaţi în toată 
ţara doar 45% susțin că poliţia de frontieră, carabinierii şi 
criminaliştii sînt demni de încredere, în timp ce 83% spun 
că pompierii şi salvatorii reprezintă subdiviziunea Ministeru-
lui Afacerilor Interne în care au foarte multă încredere. 34% 

dintre cei intervievaţi sînt de părere că reforma Ministerului 
de Interne se face cu intenţii bune, dar se îndoiesc că va da 
rezultate pozitive, iar 25,1% spun că, deocamdată, această 
reformă nu îmbunătăţeşte activitatea poliţiei. 

Sondajul, care a fost realizat în lunile noiembrie şi de-
cembrie 2013, mai arată că 48% dintre respondenţi consideră 
că cea mai coruptă subdiviziune a MAI e Poliţia criminală, 
urmată de Comisariatul de Poliţie cu 45% dintre răspunsuri, 
Poliţia de patrulare şi Poliţia de frontieră, cu 42%. În schimb, 
cea mai puţin coruptă instituţie e Departamentul Situaţiilor 
Excepţionale, unde s-au exprimat 53% dintre cei intervievaţi, 
urmată de Detaşamentul de Carabinieri, cu 23% din răspun-
suri. 

„Prin acest sondaj de opinie am remarcat că oamenii nu 
sînt prea bine informaţi în legătură cu activitatea subdiviziu-
nilor MAI. De exemplu, respondenţii din ţară au spus că di-
recţia cea mai nedemnă de încrederea lor e Poliţia de frontieră. 
În schimb, oamenii din localităţile de frontieră, care ştiu cu 
ce se ocupă angajaţii din această direcţie, au o încredere mai 
mare în aceşti poliţişti”, a spus directorul executiv al Institu-
tului pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroşie. 

„Vom găsi resursele necesare să facem acest sondaj la fie-
care jumătate de an. Pentru noi, din cifrele prezentate e clar 
că avem două priorităţi: poliţistului care activează nemijlocit 
în societate trebuie să-i creăm un loc de muncă confortabil, 
echipat şi conectat la sistemele centralizate. Al doilea aspect 
e cel de integritate, constînd în eliminarea oportunităţilor 
de corupţie şi monitorizarea. Sistemele informaţionale pe 
care le vom implementa în 2014 va face ca parcursul plîn-
gerilor venite din partea cetăţenilor să fie unul mai transpa-
rent”, a precizat ministrul Afacerilor Interne Dorin Recean. 

Moldovenii nu au încredere în poliţiştii de frontieră şi 
nici în criminalişti
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C omitetul de Co-
ordonare a Pro-

iectului privind susținerea 
coordonării reformei în 
sistemul justiției a prezen-
tat rezultatele înregistrate 
de proiect pe parcursul 
celei de-a doua jumătăți 
a anului 2013 și a aprobat 
planul de activități pentru 
prima jumă-
tate a acestui 
an, informează 
Ministerul Jus-
tiţiei.

La eveni-
ment a partici-
pat și Sabina 
Cerbu, vicemi-
nistrul Justiției.

Astfel, în 
cadrul primei 
ședințe a Comi-
tetului din acest an, liderul 
de echipă al proiectului 
Erik Svanidze a evaluat 
realizările înregistrate. În 
opinia expertului, acestea 
sînt substanțiale, iar im-
plementarea reformei a 
avansat.

,,Datorită suportului 
acordat de către proiect, a 
fost accelerat mecanismul 
de coordonare al reformei. 

În special, s-a intensificat 
colaborarea cu experții 
din proiect, cu grupurile 
de lucru asupra Strategiei 
de reformare a sectorului 
justiției, cu instituțiile 
responsabile de reformă 
și cu Ministerul Justiției”, 
a ţinut să sublinieze Erik 
Svanidze.

Ministerul Justiției 
a reușit să facă față tu-
turor provocărilor și a 
implementat mai mult 
de jumătate din cele 500 
de acțiuni ce intră în res-
ponsabilitatea acestuia, a  
remarcat liderul de echi-
pă al proiectului. Potrivit 
lui, procesul de reformă 
în domeniul justiției a 
devenit mai transparent 

datorită întrunirilor regu-
late cu societatea civilă, a 
comunicării cu instituțiile 
donatoare și a mediatiză-
rii acțiunilor.

După prezentarea re-
zultatelor pentru primele 
șase luni au fost stabilite 
obiectivele pentru urmă-
toarea perioadă. Astfel, 

proiectul își 
propune să eva-
lueze Strategia 
de reformare 
a sectorului 
justiției și Pla-
nul de acțiuni, 
iar în caz de ne-
cesitate să vină 
cu propuneri 
de modificare. 
În același timp, 
va fi elaborat și 

lansat Sistemul Integrat 
de Monitorizare a Datelor 
privind implementarea 
Strategiei și a Planului de 
acțiuni, în scopul creării 
posibilității de accesare a 
acestora de către publicul 
larg.

Un alt obiectiv propus 
este planificarea și revizu-
irea cheltuielilor bugetare 
în domeniul justiției, ast-

fel încît să fie mai efici-
entă absorbția ajutorului 
financiar de 60 de milioa-
ne de euro, bani acordați 
de Uniunea Europeană 
în baza unui Acord de 
finanțare încheiat cu Gu-
vernul Republicii Moldo-
va.

Ministerul Justiţiei 
precizează că, Comite-
tul de Coordonare este 
constituit pentru supra-
vegherea și monitorizarea 
implementării tehnice a 
Proiectului „Suport în 
coordonarea reformei 
în sectorul justiției din 
Moldova” (2013-2015). 
Proiectul a demarat în 
luna iulie a anului trecut 
și are un buget total de 
2,2 milioane de euro, ofe-
rit de Uniunea Europeană. 
Acesta este implementat 
de către Altair Acesores 
(Spania), în colaborare cu 
ICON-INSTITUTE Con-
sulting Group (Germa-
nia), Fundația Germană 
pentru cooperare Juridică 
Internațională (IRZ) și In-
stitutul de Reforme Pena-
le din Moldova (IRP).

L.D.

P erspectiva de co-
laborare dintre 

Republica Moldova şi 
Olanda privind continu-
area reformei în sectorul 
justiției – acesta repre-
zintă subiectul principal 
al întrevederii vicemi-
niştrilor Justiţiei Repu-
blicii Moldova Sabina 
Cerbu, şi Nicolae Eşanu, 
cu ambasadorul Olandei 
la București  Matthi-

js van Bonzel, și consulul 
Olandei la Chișinău Robert 
de Groof.

Potrivit informaţi-
ei Ministerului Justiţiei, 
diplomații au declarat că 
Olanda este gata să acorde 
ajutorul necesar ţării noas-
tre în acest sens. Totodată, 
ambasadorul Matthijs van 
Bonzel a propus elaborarea 
unui proiect comun pentru 
implementarea unor obiecti-

ve specifice prevăzute de Strategia 
de reformare în sectorul justiției, 
și anume schimbul de experiență 
dintre judecătorii olandezi și jude-
cătorii din Republica Moldova prin 
programe de comunicare eficientă 
și conlucrare pe baza principiului 
peer-to-peer. Oficialul olandez 
este de părere că acest lucru ar 
permite însușirea bunelor practici 
internaționale în materie de asigu-
rare a unui act de justiție corect și 
echitabil.

Astfel, fiecare parte trebuie să 
vină cu propuneri concrete referi-
toare la modul în care va fi realizat 
proiectul comun în cele mai opti-
me termene. Viceminiștrii Justiției 
au mulțumit oficialilor olandezi 
pentru interesul pe care îl prezintă 
faţă de țara noastră.

Reamintim că, acum două săp-
tămîni, în Amsterdam, Olanda, a 
fost inaugurat Consulatul onorific 
al Republicii Moldova.

L.D.

Olanda susține reforma în sectorul justiției din Republica Moldova

R ecent, la Strasbourg, Franţa, a avut loc des-
chiderea oficială a noului an judiciar al Curții 

Europene a Drepturilor Omului. La eveniment au parti-
cipat peste  260 de oficiali de nivel înalt din mai multe 
state. 

Potrivit unor informaţii ale Ministerului Justiţiei, 
Procuraturii Generale, şi 
Curţii Supreme de Justi-
ţie, din partea Republicii 
Moldova la această întru-
nire importantă au parti-
cipat ministrul Justiţiei 
Oleg Efrim, procurorul 
general Corneliu Gurin, 
şi preşedintele CSJ Mi-
hai Poalelungi. 

Cu ocazia acestui 
eveniment, reprezentan-
ţii ţării noastre au avut un 
şir de întrevederi de lucru 
cu membri ai instituţiilor 
Consiliului Europei, dar 
și cu experţi internaţio-
nali din domeniul justiţiei 
şi a drepturilor omului.

Totodată, în cadrul re-
uniunii a fost desfăşurată 
conferinţa internaţională cu genericul ,,Implementarea 
hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului: o res-
ponsabilitate judiciară comună”, startul căreia a fost dat 
de către preşedintele CEDO Dean Spielmann.

În context, preşedintele Curţii Europene a Drep-
turilor Omului a adus la cunoştinţă unele aspecte din 
Raportul privind activitatea Curţii pentru anul 2013, 
prezentat în faţa Comitetului de Miniștri al Consiliu-
lui Europei. 

Conform datelor Raportului, în anul 2013, numă-
rul  cererilor versus 
Republica Moldova, 
admise spre exami-
nare la Înalta Curte 
de la Strasbourg, a 
scăzut considerabil 
şi constituie 0,6%. În 
anii 2010-2011-1012, 
numărul acestora a 
constituit 28,3%. 

Admisibilitatea 
cererilor este sub me-
dia generală CEDO, 
fapt ce denotă clar 
îmbunătăţirea actu-
lui de justiţie, susţin 
experţii.

Prin urmare, Re-
publica Moldova nu 
mai deţine „un loc de 
frunte” în lista state-

lor cu un număr mare de cereri admisibile şi nu se mai 
află în „topul celor 10 state” care furnizează cereri la 
CEDO.

L.D.

A avut loc deschiderea oficială a 
noului an juridic al CEDO

Ministerul Justiției a înregistrat rezultate 
semnificative în domeniul reformei justiției

R ecent, ministrul Justiţiei 
Oleg Efrim a participat la 

ceremonia de inaugurare a sediu-
lui Judecătoriei Glodeni,  care a 
fost renovat. La eveniment au mai 
luat parte preşedintele Curții Su-
preme de Justiție Mihai Poalelungi, 
președintele Consiliului Superior al 
Magistraturii Dumitru Visternicea-
nu, şi reprezentanţi ai autorităţilor 
publice locale.

Ministrul s-a arătat mulțumit de 
noile condiţii în care vor activa ma-
gistraţii de la Glodeni. ,,Această in-
vestiţie trebuie să-i responsabilizeze 
pe judecători, astfel încît actul de 
justiţie să fie corect şi transparent. 
Au rămas puține instanțe de 
judecată care trebuie reno-
vate sau construite din nou. 
Vom depune tot efortul ca 
acest lucru să se întîmple 
cît mai curînd posibil”, a 
menționat ministrul Justiției 
Oleg Efrim.

Pentru reparația capitală 
a sediului Judecătoriei Glo-
deni s-au cheltuit circa 2,8 
milioane lei, bani alocați din 
bugetul de stat. Lucrările 
de reparație au durat aproape ju-
mătate de an, iar acum judecătoria 
corespunde tuturor standardelor eu-
ropene. ,,Instanța din Glodeni arată 
exact ca o judecătorie din Franța sau 
Germania. Salariile magistraților 
au fost majorate, condițiile de mun-

că sînt foarte bune, rămîne doar 
ca judecătorii să demonstreze că 
avem o justiție calitativă”, a spus 
președintele Curții Supreme de 
Justiție Mihai Poalelungi.

La rîndul său, preşedintele Ju-
decătoriei Glodeni Ion Cazacu a re-
marcat sprijinul și suportul financiar 
primit din partea Guvernului și a 
mulțumit celor care au contribuit la 
renovarea sediului instanței.

Fiecare magistrat, din cei cinci 
care activează la Judecătoria Glo-
deni, dispune de propria  sală de 
judecată, bine amenajată și dotată 
cu echipament tehnic necesar pen-
tru înregistrarea audio a proceselor. 

Instanța din Glodeni dispune de o 
cameră de audiere a minorilor și de 
o sală pentru conferițe. În subsolul 
clădirii se află toată arhiva Jude-
cătoriei Glodeni, începînd cu anul 
1967 și pînă în prezent.

Ministerul Justiţiei

Judecătoria Glodeni a fost 
renovată și corespunde 
standardelor europene

P remierul l-a fe-
licitat pe Ion 

Sula cu ocazia înves-
tirii în funcţia de șef 
al Agenţiei Naţionale 
pentru Siguranţa Ali-
mentelor, dorindu-i 
succese în activitate, 
menţionînd că îl aş-
teaptă o muncă extrem 
de responsabilă, trans-
mite Biroul comunica-
re şi relaţii cu presa al 
Guvernului. 

„Agenţia este rela-
tiv nouă, însă aştep-
tările – foarte mari. 
Odată cu semnarea 
Acordului de Liber 
Schimb cu Uniunea 
Europeană, trebuie să 
demonstrăm că pro-
dusele noastre, mol-
doveneşti, sînt bune. 
Şi în calitate de con-
sumatori, trebuie să 
fim siguri că ceea ce 

procurăm corespunde 
tuturor criteriilor”, a 
spus Iurie Leancă. 

Şeful Executivu-
lui a precizat că peste 
o lună va reveni la 
Agenţia Naţională 
pentru Siguranţa Ali-
mentelor (ANSA): „îi 
lăsăm noului şef o pe-
rioadă de acomodare. 
Vreau să văd un plan 
de acţiuni cu privire 
la toate recomandări-
le care au venit şi vor 
veni de la partenerii 
noştri europeni”. 

La rîndul său, Ion 
Sula a dat asigurări 
că instituţia, condu-
cerea căreia i-a fost 
încredințată, va depu-
ne tot efortul pentru 
a realiza obiectivele 
stabilite. 

Ion Sula a deţinut 
funcţia de viceminis-

tru al Agriculturii şi 
Industriei Alimentare, 
începînd cu 10 iulie 
2013, iar săptămîna 
trecută, în cadrul şe-
dinţei de Guvern, a 
fost numit în funcţia 
de şef al Agenţiei Na-
ţionale pentru Siguran-
ţa Alimentelor. 

Instituţia a fost 
creată la 16 ianuarie 
2013 şi este respon-
sabilă de realizarea 
politicii statului în do-
meniul de reglemen-
tare şi control pentru 
siguranţa alimentelor 
şi în domeniul sanitar-
veterinar, zootehnic, al 
protecţiei plantelor şi 
carantinei fitosanitare, 
controlului semincer, 
calităţii produselor 
primare, produselor 
alimentare şi a hranei 
pentru animale.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa 
Alimentelor are şef nou
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F uncţiunea esenţială a instan-
ţelor constă în soluţionarea 

litigiilor purtate între părţi, prin 
pronunţarea hotărîrilor judecăto-
reşti. În decursul evoluţiei statului şi 
dreptului s-au cristalizat o serie de 
concepte care au influenţat activita-
tea de administrare a justiţiei şi au 
fundamentat ideea de cale de atac.

Separarea puterilor în stat a con-
dus la apariţia conceptelor de auto-
ritate judecătorească, de funcţiune 
judiciară şi de putere (obligaţie) de 
control judiciar, adică de verificare 
a corectitudinii hotărîrilor judecăto-
reşti în interiorul sistemului judiciar, 
de către alte instanţe.

În sistemul mecanismelor ju-
ridice, orientate spre remedierea 
erorilor comise la înfăptuirea justi-
ţiei, un loc important îl ocupă căile 
de atac al hotărîrilor judecătoreşti. 
Este unanim recunoscut că această 
instituţie reprezintă o garanţie fun-
damentală a dreptului la apărare ju-
diciară, asigurînd pronunţarea unor 
hotărîri legale şi temeinice. Dreptul 
de a controla hotărîrile primei in-
stanţe de către o instanţă ierarhic 
superioară a constituit un progres 
în procedura judiciară. 

În literatura mai veche, unii 
autori au pus, totuşi, la îndoială ne-
cesitatea existenţei căilor de atac, 
susţinînd că ar fi suficient un singur 
grad de jurisdicţie. Potrivit acestor 
opinii, existenţa şi exercitarea căi-
lor de atac generează prelungirea 
procesului, cheltuieli mai mari în 
sarcina justiţiabililor şi a statului, 
scădere a încrederii părţilor în ac-
tul de justiţie, slăbire a responsabi-
lităţii judecătorilor primei instanţe. 
Un argument desprins din practica 
judiciară, invocat în sprijinul aces-
tei idei, constă în faptul că în mul-
te situaţii hotărîrile pronunţate în 
căile de atac nu sînt cu nimic mai 
bune decît cele atacate, iar uneori 
se pronunţă chiar hotărîri greşite 
care le înlocuiesc pe cele corecte, 
trecînd irevocabil în puterea lucru-
lui judecat. În acest context, Ulpian 
sublinia că este posibil ca judecăto-
rul din instanţa superioară să nu ju-
dece mai bine decît cel de la prima 
instanţă şi să desfiinţeze o hotărîre 
care să nu fie greşită. Această con-
cepţie nihilistă nu şi-a găsit aplicare 
practică. Actualmente, în toate sta-
tele democratice justiţiabililor li se 
asigură dreptul de a ataca hotărîrile 
judecătoreşti.       

Două dispoziţii din Convenţia 
Europeană pentru Apărarea Drep-
turilor şi Libertăţilor Fundamentale 
ale Omului, adoptată la Roma la  
04.11.1950 şi intrată în vigoare la 
03.09.1953, cer statelor oferirea re-
cursurilor contra încălcării drepturi-
lor protejate: art.5(4) habeas corpus 
şi art.6(1) proces echitabil. Curtea 
de la Strasbourg a interpretat noţiu-
nea de ,,cale de recurs” ca orice cale 
de drept susceptibilă să ajungă la 
un rezultat satisfăcător în raport cu 
obiectul cererii.

Astfel, în sistemele judiciare de 
esenţă continental-europeană sau 
romano-germanică s-au conceput şi 
stabilizat căi de atac diverse, speci-
alizate ca funcţiuni, menite a corec-
ta erori judiciare de diferite tipuri, 
realizîndu-se diviziunea între căi de 
atac ordinare şi extraordinare, căi 
de atac de reformare şi retractare, 
devolutive şi nedevolutive, comune 
şi speciale etc.

În Republica Moldova, exerci-
tarea căilor de atac este prevazută în 
art.119 al Legii Supreme şi în art.15 
al Codului de procedură civilă. Ul-
timul act normativ indică în dispozi-
ţiile sale care sînt ele în procedura 
civilă şi anume: apelul, recursul 

Noţiunea şi esenţa recursului împotriva deciziilor instanţei de apel
împotriva încheierilor judecătoreşti 
(numit şi recurs secţiunea a I-a), re-
cursul împotriva actelor de dispozi-
ţie ale curţilor de apel (numit şi re-
curs secţiunea a II-a) şi revizuirea.

Recursul împotriva deciziilor 
instanţei de apel ocupă un loc apar-
te în sistemul căilor de atac pentru 
că spre deosebire de celelalte, vine 
să înlăture erorile comise la judeca-
rea pricinii în apel.

Originea recursului – cale de 
atac ce se particularizează prin tră-
săturile sale faţă de alte mijloace de 
corectare a erorilor in judicando – a 
fost identificată încă în primele le-
giuiri medievale franceze, respectiv 
în Aşezămintele (Établissements) 
lui Ludovic cel Sfînt (Saint Lou-
is) din 1270, care pun la dispoziţie 
calea extraordinară a „suplicaţiei” 
(supplication) împotriva hotărîrilor 
Curţilor regelui (les co-
urs du roi).

Pe parcursul istori-
ei s-au evidenţiat mai 
multe orientări şi carac-
teristici ale recursului, 
unele din ele s-au păs-
trat, altele însă au rămas 
doar istorie. 

Recursul secţiunea 
a II-a prezintă cîteva 
atribute importante care 
sînt de natură să-i confi-
gureze întreaga fiziono-
mie, astfel cum ea a fost 
concepută de legiuitor, 
în forme şi modalităţi 
departe de a fi lipsite de 
critică. Vom aborda pe 
scurt aceste caractere 
ale acestui tip de recurs.

Recursul împotriva 
deciziilor instanţei de 
apel este o cale extra-
ordinară de atac, deoarece poate 
fi declarat doar pentru temeiurile 
şi în condiţiile expres şi exhaustiv 
prevăzute de lege şi doar în cazul 
hotărîrilor definitive care constituie 
obiectul acestei căi de atac.

Precum se menţionează în lite-
ratura de specialitate, după adopta-
rea Codului de procedură civilă, din 
1964 şi pînă în anul 1996, recursul, 
fiind o singură cale de atac pusă la 
dispoziţia participanţi lor la proces, 
era calificat drept cale ordinară de 
atac (dreptul de a ataca hotărîrea în 
ordinea supravegherii era acordat 
numai subiecţilor speciali). În 1996, 
cînd prin legea Republicii Moldova 
nr.942-XIII „Pentru modificarea şi 
completarea Codului de procedură 
civilă” a fost reformat sistemul că-
ilor de atac în procedura civilă, re-
cursul a fost plasat, alături de apel, 
în Titlul al treilea al C. proc. civ. 
din 1964, intitulat ,,căile ordinare 
de atac”. Legiuitorul, pentru prima 
dată, a consfinţit în mod legal clasi-
ficarea căilor de atac în căi ordinare 
şi căi extraordinare. Totuşi, natura 
juridică a recursului nu se conforma 
cu denumirea Titlului în care acesta 
era plasat. Această reglementare 
inconsecventă ar putea fi explicată 
prin faptul că normele respective 
privind căile de atac au fost prelua-
te în mare parte din Codul de proce-
dură civilă al României în redacţia 
Legii nr.59/1993. 

În România siste mul judiciar 
a fost organizat pînă în anul 1948, 
sub forma existenţei a două grade 
de jurisdicţie – judecata în primă 
instanţă şi judecata în apel – alături 
de care mai subzistau anumite căi 
de atac de reformare care nu puteau 
fi însă exercitate decît în anumite 
condiţii şi numai pentru motive de-
terminate. Ase menea căi de atac au 
fost calificate drept căi extraordi-
nare de atac. Printre aces te căi ex-

traordinare de atac se număra şi re-
cursul în casaţie, reglementat pînă 
în 1948 numai de legile Curţii de 
Casaţie. Prin modificarea din 1948, 
recursul a fost introdus în Codul de 
procedură civilă ca o cale ordinară 
de atac, alături de apel, pentru ca, 
începînd din 1952, să rămînă, pînă 
în 1993, singura cale ordi nară de 
atac. În Legea nr. 59/1993, rein-
troducîndu-se apelul, s-a păstrat şi 
recursul, ca o a doua cale de atac 
ordinară, preluîndu-se astfel, nein-
spirat, sistemul de reglementare din 
perioada anilor 1948-1952. Califi-
carea recursului ca o cale ordina-
ră de atac punea în discuţie unele 
dintre reglementările şi atributele 
specifice acestuia: existenţa a două 
grade de jurisdicţie; limitarea mo-
tivelor de recurs; numărul precum-
pănitor al motivelor de nelegalitate; 

caracterul nedevolutiv al recursu-
lui; realizarea lui ca o cale de atac 
în principiu nesuspensivă de exe-
cutare. Pentru aceste motive, prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 138/2000, capitolul II – „Recur-
sul” a Titlului IV – „Căile ordinare 
de atac” din cartea II a devenit ca-
pitolul I – „Recursul” al titlului V 

– „Căile extraor dinare de atac” din 
aceeaşi carte.

În prezent, noul Cod de pro-
cedură civilă al României, art.456,  
păstrează aceeaşi calificare pentru 
recurs, drept cale de atac extraordi-
nară, nefăcînd nici o deosebire între 
recursul secţiunea I-a şi recursul 
secţiunea a II-a, aşa cum a făcut-o 
legiuitorul moldovean. 

Actualul Cod de procedură civi-
lă al Republicii Moldova, spre deo-
sebire de cel din 1964, nu evidenţi-
ază căi ordinare şi căi extraordinare 
de atac. Totodată, din punctul de 
vedere al condiţiilor de exercitare, 
recursul împotriva deciziilor instan-
ţei de apel reprezintă o cale extraor-
dinară de atac. Or, potrivit art.432 C. 
proc. civ., părţile şi alţi participanţi 
la proces sînt în drept să declare re-
curs în cazul în care se invocă încăl-
carea esenţială sau aplicarea eronată 
a normelor de drept material sau a 
norme lor de drept procedural pre-
văzute în acelaşi articol.

Astfel, în faţa primei instanţe, 
cît şi în faţa instanţei de apel avem 
o examinare a temeiniciei hotărîrii 
atacate, iar judecătorii instanţei de 
recurs, fiind scutiţi de examinarea 
circumstanţelor de fapt ale pricinii, 
pot să se concentre ze asupra laturii 
de drept a acesteia, care este mai 
complicată şi necesită o calificare 
înaltă şi profesionalism. 

În literatura de specialitate din 
Republica Moldova mai întîlnim şi 
alte opinii referitoare la recursul îm-
potriva deciziilor instanţei de apel 

ca și cale ordinară sau cale extraor-
dinară şi anume ,,că legiuitorul nu 
utilizează noţiunea de căi ordinare 
şi extraordinare, considerăm că re-
cursul declarat împotriva deciziilor 
date în ordine de apel este un recurs 
ordinar specific, care permite ulti-
mului grad de justiţie, adică Curţii 
Supreme de Justiţie, ca instanţă de 
recurs, să verifice dacă instanţele 
ierarhic inferioare au aplicat corect 
legea materială şi procesuală, fiind 
obligată să aprecieze diferite califi-
cative juridice, care includ examina-
rea elementelor de fapt”.

Totuşi, consider că recursul îm-
potriva deciziilor instanţei de apel 
este o cale extraordinară de atac, 
în sensul că, pe de o parte, pot face 
obiectul acestuia numai hotărîrile 
definitive, iar pe de altă parte, pot 
fi ca motive de recurs numai cele 

arătate expres şi limitativ de 
lege în art.432 C. proc. civ. 
al Republicii Moldova,  fără 
a se administra probe noi, cu 
excepţia înscrisurilor. 

Cu alte cuvinte, apelul 
este deschis părţii în toate 
cazurile, cu excepţia situaţii-
lor expres prevăzute de lege. 
Calea recursului este des-
chisă, în principiu, în mod 
excepţional, respectiv doar 
în prezenţa unui temei de 
nelegalitate avut în vedere 
de lege ca motiv de recurs.

Recursul împotriva deci-
ziilor instanţei de apel – cale 
de atac de drept

 Părţile şi alţi participanţi 
la proces sînt în drept să de-
clare recurs în cazul în care 
se invocă încălcarea esen-
ţială sau aplicarea eronată a 
normelor de drept material 

sau a normelor de drept procedural 
prevăzute în articolul 432  alin.(2) 
şi alin.(3) al C. proc. civ. Deci, re-
cursul împotriva deciziilor instanţei 
de apel este o cale de atac de drept, 
vizînd în exclusivitate legalitatea 
deciziei contestate. Trebuie de re-
marcat că, în contextul menţionat, 
legalitatea hotărîrii urmează a fi in-
terpretată restrictiv, întrucît în sens 
larg orice hotărîre neîntemeiată este 
în acelaşi timp şi ilegală, temeinicia 
fiind una din cerinţele înaintate de 
lege faţă de o hotărîre.

Instanțele inferioare au stabilit 
circumstanțele de fapt, le-au exami-
nat și de aceea nu mai este necesară 
o cercetare în acest sens din partea 
instanţei de recurs. Dar chestiunile 
de fapt şi cele de drept ale pricinii 
sînt interdependente şi efectuarea 
controlului asupra unui aspect (de 
drept), fără a-1 atinge pe celălalt 
(de fapt), este extrem de dificilă.

Totuşi, aplicarea de către instan-
ţa de judecată a normelor de drept 
material la examinarea şi soluţio-
narea pricinilor civile are un anumit 
specific. La determinarea circum-
stanţelor care au importanţă pentru 
justa soluţionare a pricinii (obiectul 
probaţiunii) instanţa de judecată 
porneşte, printre altele, şi de la nor-
mele de drept material ce urmează a 
fi aplicate. Pe de altă parte, pentru 
a stabili dacă o normă materială va 
fi aplicată sau nu, instanţa trebuie 
să cunoască circumstanţele de fapt 
ale pricinii care formează ipoteza 
normei de drept potrivite. De aceea, 
stabilind incomplet circumstanţele 
de fapt ale pricinii, instanţa poate 
comite o greşeală la alegerea nor-
mei aplicabile potrivite şi, în final, 
să emită o hotărîre ilegală. Prin 
urmare, controlul de către instanţa 
de recurs a aplicării corecte a nor-
melor de drept material impune în 
mod obligatoriu şi verificarea co-

rectitudinii de stabilire a obiectului 
probaţiunii.  

Aşadar, odată fiind constatate şi 
elucidate pe deplin circumstanţele 
de fapt de către instanţa de fond şi 
cea de apel, instanţa de recurs va 
aplica norma de drept asupra aces-
tora în cazul aplicării eronate.

Recursul împotriva deciziilor 
instanţei de apel – cale nedevolu-
tivă de atac

Termenul „devoluare” sau „de-
voluţie” provine din latinescul „de-
volvo, devolvere”, care înseamnă „a 
trece” sau „a transmite”.

Prin efect devolutiv al unei căi 
de atac se înţelege, într-o accep-
ţiune cvasiunanim însuşită în doc-
trină, aptitudinea căii de atac de a 
transmite unei instanţe superioare 
dreptul de a rejudeca pricina în 
fond. Acest efect îl au de regulă sau 
în mod primordial, în sistemul nos-
tru procesual, apelul, prin aceea că 
instanţa de apel are posi bilitatea de 
a reexamina cauza sub toate aspec-
tele ei, atît de drept cît şi de fapt, şi 
are la dispoziţie şi toate instrumen-
tele probatorii în măsură să conducă 
la o asemenea completă reexamina-
re. Se consideră că, spre deosebire 
de apel, recursul este nedevolutiv, 
în cadrul judecării acestuia nereali-
zîndu-se, în principiu, o reeditare a 
judecării fondului. Aceasta, întrucît 
în recurs nu s-ar reexamina toate 
elementele cauzei, ci mai degrabă 
hotărîrea, strict sub aspectul necon-
formării cu legea şi prin prisma mo-
tivelor de recurs, iar regimul proba-
toriu este unul restrictiv. 

În sistemul de drept român 
există părerea că notele recursului 
justifică însă calificarea acestuia ca 
o cale de atac devolutivă, urmarea 
faptului că instanţei de recurs i-au 
fost încredinţate atribuţii de instan-
ţă de fond prin legife rarea posibili-
tăţii de modificare a hotărîrii atacate 
şi prin consacrarea etapei procedu-
rale a rejudecării după casare, prin 
pronunţarea unei hotărîri noi. 

În Republica Moldova, pentru 
că nu avem o rejudecare a fondului 
cauzei, ci un control al legalităţii, nu 
şi a altor aspecte, în scopul apărării 
drepturilor încălcate sau contestate 
şi asigurării aplicării uniforme a le-
gii de către toate instanţele judecă-
toreşti, recursul împotriva deciziilor 
instanţei de apel reprezintă o cale 
nedevolutivă de atac.

Judecînd recursul declarat îm-
potriva deciziei date în apel, instan-
ţa verifică, în limitele invocate în 
recurs şi în baza referinţei depuse 
de către intimat, legalitatea hotă-
rîrii atacate, fără a administra noi 
dovezi (art.442 alin.(1) C. proc. civ. 
al RM). Aceasta este explicaţia ce 
stă la baza afirmaţiei că ,,recursul 
împotriva deciziilor instanţei de 
apel nu reprezintă un al treilea grad 
de jurisdicţie (judecare a pricinii în 
fond)”.

În literatura de specialitate întîl-
nim opinii diferite cu privire la acest 
caracter: 

1) este o cale de atac parţial de-
volutivă sau, cu alte cuvinte, limita-
tă numai la efectuarea controlului 
judiciar în drept asupra judecăţii 
efectuate de instanţa sau organul de 
jurisdicţie a cărei hotărîre se atacă; 

2) este o cale de atac nedevoluti-
vă, întrucît, în principiu, nu determi-
nă o rejudecare în fond a cauzei. 

Aşadar, recursul împotriva 
deciziilor instanţei de apel este o 
cale de atac nedevolutivă, fiindcă 
nu urmează să se rejudece pricina 
civilă sub toate aspectele aşa cum 
este în cazul apelului şi nu pot fi 
deacord cu existenţa caracterului 
devolutiv incomplet, care ar opera 
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în linii mari pentru probleme de 
drept, fiindcă aceasta ar însemna 
că toate căile de atac ar prezenta un 
caracter devolutiv, total sau parţial, 
de vreme ce se solicită rejudeca-
rea unei probleme de drept sau de 
fapt. 

Recursul împotriva deciziilor 
instanţei de apel – cale de atac de 
reformare 

Sînt considerate căi de atac de 
reformare acelea care sînt soluţio-
nate de instanţa ierarhic superioară 
celei care a emis hotărîrea atacată, 
instanţă care astfel realizează con-
trolul judiciar, iar căile de atac de 
retractare sînt examinate de aceeaşi 
instanţă care a emis hotărîrea. 

Dat fiind că, în Republica Mol-
dova judecarea recursului împotriva 
deciziilor instan ţei de apel este de 
competenţa Curţii Supreme de Jus-
tiţie (instanţă ierarhic superi oară 
celei care a emis hotărîrea atacată), 
aceasta reprezintă o cale de atac de 
reformare.

În doctrina juridică se menţi-
onează că recursul se manifestă ca 
o cale de atac calificabilă ca fiind 
una de reformare în sensul propriu 
al noţiunii doar atunci cînd instanţa 
modifică hotărîrea atacată şi, even-
tual, atunci cînd instanţa casează cu 
reţinere.

Aceiaşi autori duc raţionamen-
tul mai departe, arătînd că decizia 
de casare „atrage implicit anularea 
(infirmarea) hotărîrii atacate”, iar 
reformarea este o urmare (deci o 
etapă subsecventă şi distinctă ) a 
casării, care intervine ca efect al re-
judecării (etapă secundă).

Mai mult, în plan juridic proce-
sual, este de arătat că, în doctrina 
franceză, doar apelul este considerat 

„exemplul-tip” de cale de reformare, 
pentru că în apel instanţa schimbă 
(modifică) hotărîrea atacată.

Recursul, în schimb, nu se sub-
sumează clasificării dihotomice în 
căi de reformare şi căi de retractare, 
pentru motivul că instanţa de recurs 
(instanţa supremă) „nu rejudecă 
speţa, ci se limitează la a casa hotă-
rîrea dacă nu s-a respectat legea”.

Recursul este asemănător cu 
o cale de reformare pentru că este 
adus în faţa unei jurisdicţii ierarhic 
superioare, dar nu este o aseme nea 
cale pentru că nu repune în discuţie 
afacerea judecată.

Chiar dacă se apropie de căile 
de reformare, recursul prezintă o 
natură particulară, care nu permite 
să fie clasat într-una sau alta din ca-
tegoriile căilor de atac (cu referire la 
căile de retractare şi reformare). 

Pentru a atribui o calificare co-
rectă recursului, doctrina franceză a 
delimitat o categorie suplimentară 
şi distinctă de căi de atac, cea a căi-
lor de atac de anulare, al căror arhe-
tip este considerat recursul, întrucît 
şi în măsura în care acesta „nu are 
ca obiect soluţionarea din nou a li-
tigiului în fapt şi în drept, ci vizează 
pur şi simplu anularea judecăţilor 
(hotărîrilor) contrare regulilor de 
drept. Judecătorul sesizat cu o cale 
de anulare judecă doar hotărîrea, pe 
care poate doar să o anuleze sau să 
refuze să o anuleze, şi nu rejudecă 
speţa în între gul ei.

Modificările succesive aduse, în 
dreptul român, căii de atac a recursu-
lui au condus la transformarea aces-
tuia într-o cale de atac hibridă. Tre-
cerea competenţei de soluţionare a 
recursurilor de la instanţa supremă 
la instanţele inferioare (tribunalele, 
începînd din 1952, şi curţile de apel, 
din 1993) şi instituirea de atribuţii 
de instanţă de fond în sarcina aces-
tor instanţe de recurs (recursul a fost 
o perioadă îndelungată, 1952-1993, 
singura cale de atac ordinară în pro-
cedura noastră) sînt modificări care 
au configurat natura juridică mixtă 
a recursului actual: cale de reforma-

re în anumite ipoteze, cale de anula-
re în altele.

Consider că în acest caz, doctri-
narii nu au determinat hotarele de 
delimitare a noţiunilor de devolutiv 
şi de reformare, pentru că primul 
se referă la  examinarea cauzei sub 
toate aspectele ei, iar cel de-al II-lea 
indică faptul că nu aceeaşi instanţă, 
ci instanţa ierarhic superioară va 
efectua controlul judiciar.

Credem însă că, raportîndu-ne 
la ansamblul activităţii instanţei de 
recurs şi la faptul că soluţia finală 
asupra litigiului este adusă de aceas-
tă instanţă, putem califica recursul şi 
în ipoteza casării cu reţinere, ca fi-
ind o cale de reformare.

Recursul împotriva deciziilor 
instanţei de apel – cale de atac ne-
suspensivă de executare

 Potrivit regulilor generale, de-
clararea recursului împotriva deci-
ziilor instanţei de apel nu suspendă 
executarea hotărîrii, fapt explicat 
prin aceea că obiect al recursului 
sînt deciziile instanţei de apel, care 
devin definitive în momentul pro-
nunţării şi sînt pasibile de execu-
tare silită (art.255, 394 ale C. proc. 
civ.). 

Aceasta înseamnă că atît în pre-
zenţa declarării recursului, cît şi pe 
parcursul judecării acestuia, urmă-
rirea silită a debitorului în temeiul 
hotărîrii atacate (care se constituie 
în titlu executoriu) este permisă şi 
posibilă.

Această caracteristică a recursu-
lui este una subsidiară, derivată din 
caracterul de cale de atac extraor-
dinară pe care recursul îl are, şi îşi 
găseşte justificarea în ideea că exer-
citarea unei asemenea căi extraordi-
nare – după parcurgerea, în multe 
situaţii, a două grade de jurisdicţie 

– nu trebuie să afecteze dreptul celui 
care a obţinut cîştig de cauză şi este 
în posesia unei hotărîri definitive.

Totuşi, legiuitorul a prevăzut 
unele excepţii de la caracterul ne-
suspensiv al recursului în art.435 
alin.(1) al C. proc. civ., ,,recursul 
suspendă executarea hotărîrii în ca-
zul strămutării de hotare, distrugerii 
de plantaţii, demolării de construc-
ţii sau de orice bun imobil”. Aceste 
excepţii nu sînt prevăzute exhaustiv, 
fapt demonstrat prin sintagma ,,în 
alte cazuri prevăzute de lege”, adică 
prin lege pot fi stabilite şi alte cazuri 
de suspendare a executării deciziei 
instanţei de apel atacate cu recurs. 

Dacă asemenea împrejurări, 
precum demolarea unei construcţii 
ori desfiinţarea unei plantaţii etc.,  
ar avea loc, eventuala admitere a 
recursului şi casare ori modificare 
a hotărîrii (care deja fusese execu-
tată) nu ar mai putea conduce la 
restabilirea situaţiei anterioare con-
sumării executării. 

Totuşi, dacă recursul va fi admis, 
restabilirea drepturilor debitorului 
urmărit se realizează prin interme-
diul instituţiei întoarcerii executării.

Efectul suspensiv al recursului 
se produce în aceste situaţii în vir-
tutea legii, nefiind necesară depu-
nerea unei cereri speciale de către 
recurent. 

Legea admite posibilitatea sus-
pendării executării hotărîrii atacate 
şi la cererea recurentului (suspen-
darea facultativă) în conformitate cu 
art.435 alin.(2) şi (3) al C. proc. civ., 
la cererea recurentului, instanţa în-
vestită cu judecarea recursului este 
în drept să dispună suspendarea 
executării hotărîrii atacate în recurs 
dacă recurentul a depus o cauţiune. 

Cauţiunea se depune în pricinile 
patrimoniale în care hotărîrile nu au 
fost executate, în mărimea valorii 
acţiunii admise prin hotărîrea con-
testată. În cazul în care nu se depune 
cauţiune, cererea privind suspenda-
rea executării se respinge. Aşa s-a 
procedat în cauza civilă la acţiunea 

SA ,,Universcom” către SRL ,,Fes-
tumas” privind încasarea datoriei şi 
penalităţii: ,,La 12.11.2010, con-
comitent cu declararea recursului, 
SRL ,,Festumas” a solicitat suspen-
darea executării hotărîrii JEC din 
03.03.2010.

Examinînd cererea de suspen-
dare înaintată, Colegiul conchide 
că aceasta urmează a fi respinsă 
din următoarele considerente. Po-
trivit stipulărilor art.435 alin.(2) C. 
proc. civ., în cazul în care pricinile 
poartă caracter patrimonial, instan-
ţa învestită cu judecarea recursului 
este în drept, la cererea recurentului, 
să dispună suspendarea executării 
hotărîrii atacate cu recurs, dacă re-
curentul a depus cauţiunea în mări-
mea valorii acţiunii admise. Însă, în 
acest caz, recurentul nu a depus ca-
uţiunea prevăzută de lege”.

Pentru suspendarea executării 
hotărîrii emise în pricinile nepatri-
moniale este suficientă doar o cere-
re motivată din partea recurentului, 
condiţia depunerii cauţiunii nefiind 
aplicabilă (art.435 alin.(8) C. proc. 
civ.). În acest sens, în cauza civilă 
SA ,,Hotelul Chişinău” şi SRL ,,First 
Hotel” către SRL ,,Crevogent”, Cur-
tea Supremă de Justiţie a considerat 
suficient de motivată cererea de sus-
pendare a executării depusă de SRL 

,,Crevogent”  prin faptul că recuren-
tul ar putea fi evacuat, iar în locul lui 
ar putea fi instalaţi alţi arendaşi, pe 
cînd în pricina civilă la acţiunea BC 

,,Eximbank-Gruppo Veneto Banca” 
SA către SRl ,,Cepheus-Agro”, ace-
eaşi instanţă de judecată a indicat că 
recurentul nu a invocat motive înte-
meiate, ce ar justifica necesitatea sus-
pendării executării deciziei Curţii de 
Apel Economice din 24.02.2010 şi 
instanţa nu poate să se expună asu-
pra existenţei sau inexistenţei teme-
iurilor de suspendare, iar invocarea 
în cererea de recurs a prevederilor 
art.403 C. proc. civ. nu este relevan-
tă în pricina dată.

O reglementare asemănătoare 
avem şi în legislaţia română, art. 
300 al Codului de procedură civilă 
din 26.07.1993, în prezent în vigoa-
re, iar referitor la legea franceză, 
spaniolă şi italiană putem menţiona 
următoarele :

Legea de procedură civilă fran-
ceză a consacrat un regim radical di-
ferit al executării hotărîrilor supuse 
recursului.

Recursul este suspensiv de 
executare în situaţii de excepţie, 
reduse ca număr, în special în ca-
zul unor litigii relative la starea şi 
capacitatea persoanelor, respectiv 
cele referitoare la constatarea na-
ţionalităţii (art.1040,1045 C. proc. 
civ. francez), declararea dispariţiei 
(art.1069) şi divorţul (art.1122). 

În caz de divorţ sînt executorii 
dispoziţiile referitoare la contribu-
ţiile de întreţinere, încredinţarea 
copiilor, folosinţa locuinţei şi mo-
bilierului.

În celelalte cazuri, recursul nu 
este suspensiv, soluţia aleasă fiind 
aceea ca, în cazul casării hotărîrii, 
să se recurgă la dezdăunarea părţii 
prejudiciate ca urmare a executării 
întreprinse.

Nu numai că instanţei de recurs 
nu îi este acordată posibilitatea de 
a dispune suspendarea executării 
hotărîrii recurate, dar legea impune 
chiar regula potrivit căreia, în anu-
mite cazuri, trebuie îndeplinită  ce-
rinţa ca hotărîrea să fi fost executată 
pentru ca recursul să fie examinat.

În alte sisteme de drept de inspi-
raţie franceză este consacrat dreptul 
instanţei de recurs de a dispune sus-
pendarea executării. 

Ast fel, la Curtea Supremă din 
Maroc există o practică frecventă 
de admitere a cererilor de suspen-
dare, chiar fără depunerea vreunei 
cauţiuni sau garanţii.

În sistemul spaniol a fost con-
sacrată o soluţie similară procedu-
rii franceze, aceea de a impune, în 
sarcina celui care exercită o cale 
de atac, executarea sau garantarea 
posibi lităţii de executare a obliga-
ţiei stabilite prin hotărîrea atacată 
(art.449 Cod de procedură civilă 
spaniol).

Art.373 din Codul de procedură 
civilă italian stabileşte că recursul 
în casaţie nu sus pendă executarea 
hotărîrii. Totuşi, aceeaşi instanţă 
care a pronunţat hotărîrea atacată 
poate, atunci cînd executarea poate 
provoca un prejudiciu grav şi ire-
parabil, să dispună printr-o hotărîre 
nesupusă nici unei căi de atac ca 
executarea să fie suspendată sau să 
aibă loc cu depunere de cauţiune.

În concluzie, consider că soluţia 
legii este raţională, urmărindu-se 
evitarea producerii, în urma execu-
tării hotărîrii recurate, a unor conse-
cinţe ireversibile.

Dreptul de a declara recurs îm-
potriva deciziilor instanţei de apel 
aparţine părţi lor şi altor participanţi 
la proces, ceea ce ne permite să-1 
plasăm în categoria căilor comune 
de atac. 

În Republica Moldova această 
clasificare nu are valoare, deoarece 
toate căile de atac sînt comune, adi-
că se află la dispoziţia părţi lor şi a 
altor participanţi la proces (art.360 
alin.(1) lit.a) C. proc. civ. al RM – 
pentru apel; art.423 alin.(1) – pen-
tru recursul împotriva încheierilor 
judecătoreşti; art.430 lit.a) – recur-
sul împotriva actelor de dispoziţie 
ale curţilor de apel; art.447 lit.a) 

– revizuirea), dar ca excepţie de la 
cele menţionate mai sus avem drept 
cale de atac specială revizuirea pen-
tru temeiul indicat în art.449 lit.g) şi 
h), care este recunoscut doar unui 
subiect concret de drept şi anume 
Agentului Guvernamental. 

 Recursul împotriva deciziilor 
instanţei de apel mai este caracteri-
zat ca și cale de atac subsecventă, în 
sensul că survine, de regulă, numai 
după judecarea apelului, cu alte cu-
vinte, el nu poate fi exercitat, omis-
so medio, lăsînd în afară apelul. 

Atît doctrina, cît şi prevederile 
legale din țara noastră sînt unani-
me în a considera inadmisibilitatea 
recursului omisso medio. Aceasta 
înseamnă că judecata nu a parcurs 
cele două grade de jurisdicţie exis-
tente, de regulă, în procesul civil, 

„prin grad de jurisdicţie  înţelegîn-
du-se posibilitatea examinării pe 
fond a cauzei de către două instan-
ţe”, avînd grade ierarhice diferite. 
Principiul dublului grad de jurisdic-
ţie creează posibilitatea exerciţiului 
controlului judiciar, în fapt şi în 
drept, pe calea apelului, a hotărîrii 
pronunţate în primă instanţă.

Instanţele judecătoreşti sînt 
organizate ierarhic, respectiv, une-
le sînt constituite în juris dicţii de 
gradul întîi, deoarece examinează 
cauza pentru prima dată – „în primă 
instanţă”, iar altele, de rang ierarhic 
superior, în jurisdicţii de al doilea 
grad – „instanţe de apel” – pentru 
că ro lul lor este de a judeca aceeaşi 
pricină pentru a doua oară şi, după 
caz, de a reforma hotărîrea pro-
nunţată de prima instanţă.

Noţiunea judiciară de recurs 
omisso medio circumscrie procedu-
ra ati pică urmată, în exercitarea căii 
extraordinare de atac, cu încălcarea 
principiului dublului grad de juris-
dicţie.

Această regulă a fost preluată şi 
de legiuitorul moldovean în art.429 
alin.(4) C. proc. civ.  – hotărîrile 
în a căror privinţă persoanele in-
teresate nu au folosit calea de apel 
prevăzută de lege nu pot fi atacate 
cu recurs.

Dar ce se întîmplă în cazul în 
care partea ce a obţinut cîştig de 

cauză în prima instanţă, nu folo-
seşte calea apelului, neavînd in-
teres, dar în apel la cererea părţii 
adverse, hotărîrea este casată sau 
modificată.                    

În doctrina Republicii Moldo-
va, pentru evitarea eventualelor 
dificultăţi la interpretarea art.429 
alin.(4) al C. proc. civ. s-a propus 
completarea acestuia cu următoarea 
frază: „Persoana care nu a folosit 
apelul poate ataca cu recurs decizia 
instanţei de apel prin care i s-a în-
răutăţit situaţia”. Prevederi similare 
conţine art.420 alin.(4) al Codului 
de procedură penală al Republicii 
Moldova.

Legislaţiile procesuale ale unor 
state prevăd posibilitatea declarării 
recursului fără exercitarea preala-
bilă a apelului (die Sprungrevision) 
în Germania, „leap frog”, în Anglia, 
Ungaria, „ricorso per saltum” în 
Italia. În conformitate cu art.566 
din C. proc. civ. al Germaniei, hotă-
rîrile primei instanţe pasibile apelu-
lui pot fi atacate cu recurs la Curtea 
Federală de Justiţie cu condiţia că: 
1) ambele părţi sînt de acord, 2) sînt 
respectate premisele de admisibili-
tate a recursului, 3) recursul nu se 
bazează pe încălcarea de către pri-
ma instanţă a normelor de drept pro-
cedural. Reglementări asemănătoare 
erau prevăzute în art.447 al Proiec-
tului Codului de procedură civilă al 
Republicii Moldova. Acelaşi autor 
consideră că, prin prisma principiu-
lui economiei procesuale, asemenea 
prevederi ar fi binevenite în legis-
laţia Republicii Moldova, permiţînd 
părţilor să obţină soluţia instanţei 
supreme într-un termen redus, în 
situaţia în care litigiul se axează ex-
clusiv pe probleme de drept, fără a fi 
necesară judecarea apelului.     

Curtea Supremă de Justiţie a 
Republicii Moldova s-a expus şi ea 
asupra acestei situaţii în pct.16) al 
Hotărîrii privind procedura de exa-
minare a cauzelor civile în ordine de 
recurs nr.5 din 11.11.2013, care are 
următorul conţinut: ,,dacă o parte 
a obţinut cîştig de cauză în prima 
instanţă, hotărîrea fiind casată sau 
modificată în apel la cererea părţii 
adverse, prima parte are dreptul de 
a ataca cu recurs decizia instanţei 
de apel, deşi nu a folosit calea ape-
lului, neavînd interes. Astfel, per-
soana care nu a folosit apelul poate 
ataca cu recurs decizia instanţei de 
apel prin care i s-a înrăutăţit situaţia. 
Însă, în acest caz, controlul instan-
ţei de recurs se va limita doar la le-
galitatea deciziei în partea ce ţine de 
înrăutăţirea situaţiei”. 

În concluzie, pot menţiona că 
orice persoană, căreia i s-a creat o 
situaţie defavorabilă la cererea de 
apel a părţii adverse nu decade din 
dreptul de a ataca hotărîrea cu re-
curs. Totuşi, consider necesară exis-
tenţa unor prevederi exprese în C. 
proc. civ. al R. Moldova prin care 
s-ar introduce „procedura de trans-
mitere a pricinii cu omiterea unei 
instanţe” pentru soluţionarea ches-
tiunilor de drept sau completarea 
C. proc. civ.  al RM cu o prevedere 
similară celei prevăzute de art.420 
alin.(4) C. proc. pen. al RM.

Aşadar, reieşind din cele expu-
se, putem caracteriza recursul împo-
triva deciziilor instanţei de apel ca 
fiind o cale de atac extraordinară, 
comună, de reformare, nedevolu-
tivă şi, de regulă, nesuspensivă de 
executare, prin care se exercită con-
trolul de legalitate asupra deciziilor 
pronunţate de instanţa de apel în 
scopul apărării drepturilor încălca-
te sau contestate şi asigurării apli-
cării uniforme a legii de către toate 
instanţele judecătoreşti.

Veronica JOMIRU-NICUlIţă, 
magistru în drept, absolventă 

a Institutului Naţional al Justiţiei



Dreptul6 Educaţie juridică
Avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGă

? Care este termenul de atac al procesului ver-
bal cu privire la contravenţie şi unde se poate în-
făptui acest lucru? 

Victor Popescu,                                                               
r-n Cimişlia

Conform prevederilor ar-
ticolului 448 din Codul con-
travenţional,  în decursul a 15 
zile de la data aducerii la cu-
noştinţă a faptului încheierii 
procesului verbal cu privire 
la contravenţie, contraveni-
entul, victima sau reprezen-
tantul acestora, procurorul 
sînt în drept să-l contesteze 
în instanţa de judecată în a 
cărei rază teritorială activea-
ză autoritatea din care face 
parte agentul constatator. 
Contestaţia împotriva pro-
cesului verbal cu privire la 
contravenţie se depune la 
autoritatea din care face par-
te agentul constatator. În cel 
mult 3 zile de la data depune-
rii contestaţiei, agentul con-
statator expediază în instanţă 
contestaţia şi dosarul cauzei 

contravenţionale. Contestaţia 
suspendă executarea sancţiu-
nii contravenţionale aplicată 
prin proces verbal. Persoana 
care face contestaţie împo-
triva deciziei de aplicare a 
sancţiunii contravenţionale 
nu plăteşte taxă de stat. Con-
testaţia împotrivă hotărîrii cu 
privire la contravenţie poate 
fi depusă în decursul a 15 
zile de la data pronunţării ho-
tărîrii sau de la data aducerii 
ei la cunoştinţă, după caz. 
În cazul omiterii acestui ter-
men din motive întemeiate, 
persoana faţă de care a fost 
pronunţată hotărîrea poate fi 
repusă în termen, la cerere, 
de către autoritatea (persoa-
na cu funcţie de răspundere) 
împuternicită să examineze 
contestaţia.

VINerI, 7 februarIe 2014

 La solicitarea cititorilorl

L egea privind liberta-
tea de conştiinţă, de 

gîndire şi de religie conţine 
reglementări referitoare la 
patrimoniul cultelor religi-
oase şi a părţilor lor compo-
nente. Conform prevederilor 
acestei legi, fiecare cult reli-
gios şi fiecare din părţile lui 
componente poate deţine, 
folosi şi dispune liber de un 

patrimoniu distinct. Dreptul 
de proprietate al cultelor reli-
gioase, al părţilor lor compo-
nente, al instituţiilor şi între-
prinderilor create de ele este 
exercitat în conformitate cu 
legislaţia naţională şi cu nor-
mele internaţionale acceptate 
de Republica Moldova. În 
proprietatea cultelor religioa-
se, a părţilor lor componente, 
a instituţiilor şi întreprinderi-
lor create de ele pot să se afle 
clădiri, construcţii, terenuri, 
mijloace de transport, utilaje, 
edituri, tipografii, posturi de 
radio şi televiziune, publi-
caţii, obiecte de cult, obiec-

tive de producţie, de menire 
socială şi de binefacere, 
mijloace financiare şi alte 
bunuri materiale necesare 
pentru asigurarea activităţii 
lor. Cultele religioase şi păr-
ţile lor componente pot avea 
în proprietate orice obiecte 
de proprietate intelectuală 
conform legislaţiei naţiona-
le şi tratatelor internaţionale 

la care Republica Moldova 
este parte. Cultele religioase 
şi părţile lor componente pot 
avea în calitate de simboluri 
proprii steme istorice, drape-
le, fanioane, semne heraldice 
etc., care se vor înregistra ofi-
cial, în modul stabilit pentru 
înregistrarea cultului religios 
sau a părţii lui componente. 
Cultele religioase, părţile lor 
componente, instituţiile şi 
întreprinderile create de ele 
au dreptul exclusiv de pro-
prietate asupra bunurilor pro-
curate sau create de ele din 
contul mijloacelor proprii, al 
donaţiilor cetăţenilor, asoci-

aţiilor obşteşti, primite de la 
stat sau dobîndite pe alte căi 
ce nu contravin legislaţiei. 
Dreptul de proprietate presu-
pune, pentru fiecare subiect 
vizat, dreptul de a poseda, de 
a dispune şi de a folosi liber 
bunurile create sau dobîndite 
legal.

Cultele religioase, părţile 
lor componente, instituţiile 

şi întreprinderile crea-
te de ele au dreptul să-
şi revendice bunurile 
lor dintr-o posesiune 
nelegitimă. Republica 
Moldova apără drep-
turile de proprietate 
ale tuturor cultelor re-
ligioase, ale părţilor lor 
componente, ale insti-
tuţiilor şi întreprinde-
rilor create de ele atît 
asupra bunurilor din 
ţară, cît şi de peste ho-
tare.  Apărarea drep-
tului de proprietate al 
cultelor religioase, al 
părţilor lor componen-
te, al instituţiilor şi în-
treprinderilor create de 

ele se înfăptuieşte în instan-
ţele judecătoreşti conform 
legislaţiei.

Mijloacele financiare 
ale cultelor religioase şi ale 
părţilor lor componente se 
formează din contribuţiile 
benevole financiare şi de altă 
natură ale credincioşilor şi 
organizaţiilor, din veniturile 
provenite în urma activităţii 
religioase, din comerciali-
zarea obiectelor de cult, din 
activitatea de întreprinzător, 
din moşteniri, din donaţiile 
persoanelor fizice şi juridice 
din Republica Moldova şi 
din străinătate, precum şi din 

alte surse neinterzise de lege.
Cultele religioase şi păr-

ţile lor componente pot avea 
în proprietate sau în folosin-
ţă terenuri în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.

Statul promovează faţă 
de cultele religioase o politi-
că fiscală preferenţială.  Păr-
ţile componente ale cultelor 
religioase cărora le aparţin 
lăcaşurile de cult, precum 
şi terenurile pe care acestea 
sînt construite, sînt scutite de 
impozitele pe bunurile imo-
biliare şi funciare conform 
prevederilor Codului fiscal.  
În relaţiile cu cultele religi-
oase, autorităţile publice nu 
vor acorda preferinţă nici 
unuia dintre ele.

Lăcaşurile de cult, obiec-
tele de artă şi alte valori 
aflate în proprietatea sau fo-
losinţa cultelor religioase şi 
părţilor lor componente şi 
recunoscute ca monumente 
de istorie sau cultură vor fi 
întreţinute şi folosite în con-
formitate cu statutul acestor 
valori, cu legislaţia privind 
ocrotirea monumentelor. 
Obligaţiile comune ale statu-
lui şi ale cultelor religioase şi 
părţilor lor componente pen-
tru păstrarea, întreţinerea şi 
folosirea valorilor menţiona-
te  pot fi stabilite în acordurile 
sau convenţiile de cooperare 
dintre stat şi cultele religioa-
se sau părţile lor componente. 
Bunurile cultelor religioase 
sau ale părţilor lor compo-
nente aflate în străinătate, 
precum şi interesele religioa-
se ale cetăţenilor Republicii 
Moldova în străinătate fac 
obiectul unor convenţii inter-
naţionale.

Patrimoniul cultelor religioase şi a părţilor 
lor componente

P rețurile la unele servicii medicale 
pentru persoanele neasigurate ar 

putea să crească. Oficialii Ministerului 
Sănătății au anunțat că se cere o ajustare, 
deoarece tarifele pe care le achită Com-
pania Națională de Asigurări în Medi-
cină sînt mai mari, decît cele achitate 
contra cost. Directorii de spitale spun că 
tarifele sînt, într-adevăr, mult mai mici, 
decît cheltuielile pe care 
le suportă și că și-ar dori 
o majorare, însă cred că 
pentru oamenii săraci 
decizia va fi prea dras-
tică.

Potrivit viceminis-
trului Sănătății, Mihai 
Ciocanu, Compania 
Națională de Asigurări 
în Medicină cheltuie 
mai mulți bani pentru 
un anumit serviciu, în comparație cu o 
persoană neasigurată care beneficiază 
de același serviciu în aceeași instituție 
medicală.

„Dacă este să comparăm în medie o zi 
în spital, atunci CNAM achită peste 500 
de lei, în timp ce în aceeași instituție o 
persoană neasigurată achită 180 de lei. 
Este o problemă și trebuie să vedem 
cum o soluționăm. Trebuie să ajustăm 

aceste prețuri, vrem noi sau nu, pentru 
că iese că din banii CNAM sînt achitate 
serviciile pentru cei neasigurați”, a pre-
cizat M. Ciocanu în cadrul unui atelier 
de lucru de la Ministerul Sănătății.

Unii manageri de spital spun că 
prețurile la serviciile medicale sînt 
mult mai joase decît în realitate și că 
influențează negativ asupra capacităților 

de plată și servicii 
ale spitalului.

Directorul spi-
talului din Edineț, 
Anatolie Guțu, afir-
mă că prețul pe care 
îl achită moldove-
nii, ce nu au poliță 
de asigurare, pentru 
internarea în spital, 
este cu aproximativ 
20 la sută mai mic, 

decît cel pe care îl contractează CNAM.
„CNAM face în fiecare an evaluarea, 

iar costurile pentru cazul tratat se mă-
resc, în schimb catalogul de prețuri a 
rămas același din 2011”, spune A.Guțu. 
Totuși, directorul afirmă că nu ar majora 
tarifele, întrucît și așa oamenii nu au de 
unde plăti.

„Spitalul nostru nu este afectat atît 
de tare de acest lucru, deoarece tratăm 

puțini oameni neasigurați. Cei mai 
mulți vin în baza poliței. Ar fi bine să 
fie ajustate prețurile, dar și așa cum este 
acum e prea mult pentru cei de la țară. 
Mulți dintre ei pur și simplu nu au de 
unde să ia bani pentru tratament”, mai 
spune A. Guțu.

Managerul Spitalului raional din 
Strășeni, Alexandru Tuchilă, este revol-
tat de faptul că CNAM încheie contrac-
te cu instituții private care au stabilite 
prețuri de trei ori și chiar patru ori mai 
mari decît la o instituție publică.

Lidia Crăciun, managerul spitalului 
din Ungheni este de părere că unele tari-
fe sînt exagerat de mici.

„O consultație a medicului specialist 
de categorie superioară costă astăzi 16 
lei. Este exagerat de puțin, avînd în ve-
dere că trebuie să stabilești un diagnos-
tic, sînt necesare analize și încă trebuie 
să faci școlarizare în privința modului 
sănătos de viață. Unele prețuri chiar ar 
trebui ajustate”, crede aceasta.

Hotărîrea de Guvern cu privire la 
serviciile medicale a fost modificată ul-
tima oară în 2011. Lista cuprinde peste 
4500 de servicii, iar costul acestora va-
riază între 6 și 36 de mii de lei, cele mai 
costisitoare servicii fiind cele cardiolo-
gice.

Prețurile la unele servicii medicale pentru cei care nu au poliță 
de asigurare ar putea crește. Managerii spitalelor susțin inițiativa, 

deoarece, spun ei, unele tarife chiar sînt exagerat de mici

Citaţii în judecată
Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM,  solicită prezentarea cet. Malenchi Angela, 
pentru data de 5 martie 2014, ora 11.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 615) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă nr. 2-1827/14, la cererea înaintată de ÎCS ,,Red Union Fenosa” 
SA privind încasarea sumei.

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

Judecător     Elena Cojocari    
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM,  solicită prezentarea cet-lor: Marcenco 
Sergiu, Melnic Tamara, Melnic Andrei, pentru data de 7 aprilie 
2014, ora 9.45, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 2, bir. 
615) în calitate de pîrîţi în cauza civilă nr. 2-1305/14, la cere-
rea înaintată de ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA privind încasarea 
sumei.

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

Judecător     Elena Cojocari    
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Dublu W”, pentru data de 24 martie 2014, 
ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 24) în calita-
te de pîrît în cauza civilă la acţiunea depusă de ÎCS ,,Red Union 
Fenosa” SA privind încasarea sumei.

Judecător     Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Michicin Aurica şi Michicin Gheorghe, cu domiciliul: str. 
Ismail, nr. 108, apt. 49 ,,B”, mun. Chişinău, pentru data de 30 
aprilie 2014, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
20) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea depusă de ÎCS 

,,Red Union Fenosa” SA privind încasarea sumei.
Judecător     Gh. V. Bîrnaz    

www
Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  

solicită prezentarea cet. Barbulat Vasilii Gheorghe, domiciliat: 
satul Buţeni, Hînceşti, pentru data de 3 martie 2014, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (Hînceşti, str. Chişinăului, nr. 7, bir. 3) în 
calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-1555, la cererea depusă de 
ÎCS ,,Red Union Fenosa” SA privind încasarea sumei.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa persoanei interesate.

Judecător     Angela Braga    
 www

Judecătoria Orhei  solicită  prezentarea cet. Botnaru Nicolae 
Dumitru, pentru data de 28 februarie 2014, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et. 1) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea depusă de către Blanovschi Victor 
privind încasarea prejudiciului material şi moral.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa pîrîtului Botnaru Nicolae Dumitru.

Judecător     V. Selevestru
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Citaţii în judecată
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea  re-

prezentantului SRL ,,Conlitos”, pentru data de 27 februarie 
2014, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară, nr. 43, bir. 
66) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Forem-
cons” privind încasarea datoriei.

Judecător     A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Balica Viorel, pentru data de 28 februarie 2014, ora 12.30, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară, nr. 43, bir. 59) în calitate de 
pîrît în cauza civilă la acţiunea OM ,,Creditactiv” SRL privind 
încasarea datoriei.

Judecător     Ştefan Niţă    
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Groza Irina, cu domiciliul: mun. Chişinău, str. Lev Tolstoi, nr. 
25, pentru data de 6 martie 2014, ora 15.00, la şedinţa de ju-
decată (str. Bulgară, nr. 43, bir. 42) în calitate de pîrît, unde va 
avea loc examinarea cererii de chemare în judecată înaintată de 
Ciobanu Eugeniu către: Groza Irina, Carpenco Simion privind 
ridicarea sechestrului.

Judecător     Alexandru Gafton        
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Nadchernicinaia Elena Vladimir, a.n. 04.09.1974, domiciliată: 
mun. Chişinău, Şos. Hînceşti, nr. 55/3, apt. 111, pentru data de 
14 martie 2014, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară, 
nr. 43, bir. 55) în calitate de pîrît, unde va avea loc examina-
rea cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă de      
Nadkernicinîi Anatolii privind desfacerea căsătoriei.

Judecător     Maria Avornic
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău  solicită prezentarea 
reprezentantului ÎI ,,Nunu-Betak Rodica”, cu sediul: mun. 
Chişinău, str. V. Lupu, nr. 6, apt. 54, pentru data de 17 februa-
rie 2014, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul, nr. 
2, bir. 508), unde va avea loc examinarea cauzei civile depusă 
de SRL ,,BIComplex” privind încasarea sumei.

Judecător     Oleg Sternioală
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Pavlov Alexei, 
pentru data de 17 februarie 2014, ora 8.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev, nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă la 
acţiunea lui Purice Lilian privind încasarea datoriei.

Judecător     lilia lupaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sirghi Alexandru Ion, pentru data de 24 februarie 2014, ora 
14.20, la şedinţa de judecată (str. Kiev, nr. 3, bir. 4) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL ,,Vetuga Zemif” către 
II ,,Moldovanu Carolina” privind recunoaşterea nulităţii con-
tractului.

Judecător     Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Derenji Alexandru, domiciliat: mun. Chişinău, bdul Moscovei, 
nr. 15/2, apt. 82, pentru data de 25 februarie 2014, ora 11.45, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, 
nr. 73, bir. 225, et. 2, în incinta Judecătoriei Comerciale de 
Circumscripţie) la cererea de chemare în judecată depusă de 
APLP-52/170 către Derenji Alexandru, intervenient accesoriu 
SA ,,Termocom” privind încasarea datoriei pentru energia ter-
mică livrată, în sumă de 10 590,89 lei. 

Prezenţa cu buletinul de identitate şi referinţă este obliga-
torie. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa 
părţii absente.

Judecător    Iurie ţurcan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gavrilova Natalia, domiciliată: mun. Chişinău, bdul Mosco-
vei, nr. 15/2, apt. 77, pentru data de 25 februarie 2014, ora 
12.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel 
Mare, nr. 73, bir. 225, et. 2, în incinta Judecătoriei Comerciale 
de Circumscripţie) la cererea de chemare în judecată depusă 
de APLP-52/170 către Gavrilova Natalia, intervenient acceso-
riu SA ,,Termocom” privind încasarea datoriei pentru energia 
termică livrată, în sumă de 4984,04 lei. 

Prezenţa cu buletinul de identitate şi referinţă este obliga-
torie. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa 
părţii absente.

Judecător    Iurie ţurcan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Dolghie Olga, pentru data de 25 februarie 2014, ora 17.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea de chemare în 
judecată depusă de Bradu Patric privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător    Stelian Teleucă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Voronina Elivira, pentru data de 6 martie 2014, ora 16.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea depusă de CCL-72 
privind încasarea datoriei.

Judecător     V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Darienco Petru, 
pentru data de 11 martie 2014, ora 12.30, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît, unde va avea 
loc examinarea cauzei la cererea lui Buimistr Artur către: SC 
,,Prof Service” SRL, Darienco Petru privind  încasarea dato-
riei.

Judecător     Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ÎM ,,China Partners”, cu sediul: mun. Chişi-
nău, str. N. Zelinski, nr. 44, apt. 158, pentru data de 19 martie 
2014, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
sala nr. 1) în calitate de pîrît în cauza cvilă la acţiunea SC ,,Mo-
bvaro-M” privind încasarea datoriei.

Judecător     Serghei Dimitriu    
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Ceban Igor, pentru data de 19 martie 2014, ora 9.40, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată 
depusă de ÎM CIA ,,Transelit” SA privind încasarea prejudi-
ciului material în ordine de regres.

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

Judecător    Stelian Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Ciolac Evghenii, pentru data de 20 martie 2014, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea depusă de Ciolac 
Natalia privind desfacerea căsătoriei.

Judecător     V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Bulgarov Ion, pentru data de 25 martie 2014, ora 16.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 25), unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea de chemare în 
judecată depusă de Stolear Fiodor privind încasarea datoriei.

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

Judecător    Stelian Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Răileanu Oleg, pentru data de 8 aprilie 2014, ora 15.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1 ,,A”), unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea înaintată de 
APLP-51/400 privind încasarea datoriei.

Judecător     Nicolae Şova
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Dimitriu (Popa) 
Igor Ion, a.n. 22.05.1972, pentru data de 24 februarie 2014, 
ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, 
bir. 318) în calitate de pîrît la cererea de chemare în judecată 
depusă de Dimitriu Viorica privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător     Ala Malîi
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Buevici 
Igor, a.n. 13.03.1964, c/p 2003088007857; Buevici Olga 
Ivan, a.n. 25.06.1964, c/p 2000048089865; Buevici Maxim 
Igor, a.n. 26.12.1990; Buevici Dmitri, a.n. 26.04.1987, c/p 
2003048039311, domiciliaţi: mun. Chişinău, str. Igor Vieru, 
nr. 9, apt. 15, pentru data de 5 martie 2014, ora 15.00, la şedin-
ţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 313) în calitate 
de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea APLP-54/35 privind înca-
sarea datoriei.

Judecător     ludmila Ouş 
www

Judecătoria Nisporeni, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM,  solicită  prezentarea cet. Triboi Ion Vasile, domiciliat: 
satul Cioreşti, Nisporeni, pentru data de 21 februarie 2014, 
ora 11.00, la şedinţa de judecată (or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 
nr. 5, bir. 20) în calitate de pîrît în cauza înaintată de ÎM CIA 
,,Transelit” privind repararea prejudiciului material.

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

Judecător     Rodica Costru
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Alexandri Constantin, cu domiciliul: 
or. Orhei, str. Iachir, nr. 25, apt.5, pentru data de 25 februarie 
2014, ora 13.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza intentată de către Ale-
xandri Natalia privind încasarea pensiei alimentare.

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

Judecător   Sergiu Procopciuc

www
Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  

solicită  prezentarea cet. Bagrinovschi Igor Mihail, cu domi-
ciliul: r-n Orhei, satul Pelivan, str. Ştefan cel Mare, nr. 11, 
apt. 39, pentru data de 28 februarie 2014, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, bir. 5) în calitate 
de pîrît în cauza intentată de către Pisarenco-Bagrinovschi 
Elena privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului 
copilului minor şi încasarea pensiei alimentare.

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

Judecător   Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Făleşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Buga Evghenii, a.n. 09.09.1979, cu 
ultimul domiciliu: satul Ciolacu Nou, Făleşti, pentru data de 
28 februarie 2014, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Fă-
leşti, str. 1 Mai, nr. 14, bir. 4) în calitate de pîrît la cererea de 
chemare în judecată depusă de Buga Anna privind încasarea 
pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă.

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

Judecător    lilia Trocin 
www

Judecătoria Glodeni  solicită  prezentarea cet. Franţman 
Vitali Alexandru,  domiciliat: or. Ceadîr-Lunga, str. Karl 
Marx, nr. 17, apt. 59, pentru data de 3 martie 2014, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (Glodeni, str. Ştefan cel Mare, nr. 7, 
bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2-72/14, intentată 
de Franţman Viorica privind încasarea forţată a pensiei de 
întreţinere.

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

Judecător     Vasile Nogai             
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Coban Maxim, cu domiciliul: satul 
Cucuruzeni, Orhei, pentru data de 4 martie 2014, ora 9.15, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Coban Zinaida 
privind desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei alimentare.

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

Judecător     Ecaterina Buzu 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Garştea Lilia Victor, cu domiciliul: 
or. Orhei, str. Scrisului Latin, nr. 6, apt. 58, pentru data de 6 
martie 2014, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. 
Mahu nr. 135, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza intentată de 
către SRL ,,Orhei-Gaz” privind încasarea datorei.

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

Judecător   Sergiu Procopciuc
    

ANUNţ
Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, anunţă debi-

torul SRL ,,Torais Design”, c/f – 1003600100157, cu sediul: 
mun. Chişinău, str. Gh. Madan, nr. 46/5, apt. 111, că pe data 
de 09.01.2014, a avut loc executarea documentului executo-
riu nr. 2e-3428/2013, emis de Judecătoria Rîşcani mun. Chi-
şinău, pe data de 11.09.2013 privind evacuarea SRL ,,Torais 
Design”, c/f – 1003600100157, cu sediul: mun. Chişinău, str. 
Gh. Madan, nr. 46/5, apt. 111, din biroul nr. 609, amplasat 
în imobilul nr. 7 de pe str. M. Costin, mun. Chişinău, iar în 
acest sens, a fost întocmit Procesul verbal din 09.01.2014, în 
conformitate cu art.147, 149 CE al RM.

Executor judecătoresc     Anatolie Bănărescu

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Oltean Mihail, pentru data de 6 martie 2014, ora 12.30, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea depusă de APLP-51/285 
privind încasarea datoriei.

Judecător     V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Carp Sergiu, pentru data de 14 martie 2014, ora 11.30, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1 ,,A”), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea înaintată de Guitu 
Ianec privind încasarea prejudiciului moral şi material.

Judecător     Nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Spatari Stanislav, 
a.n. 10.10.1986, pentru data de 27 martie 2014, ora 15.50, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 17) în calitate de 
pîrît la cererea de chemare în judecată depusă de Tamciuc Ana 
privind  încasarea datoriei în baza contractului de împrumut.

Judecător     Maria ţurcan    
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C artofii, dovleceii şi 
bananele care se 

vînd în pieţele noastre conţin 
cel mai mare surplus de nitraţi 
din toate legumele şi fructele 
testate de Centrul de Sănătate 
Publică. Medicii avertizează 
că nitraţii în exces duc la into-
xicaţii grave şi afectează trep-
tat ficatul şi rinichii.

 Pe parcursul anului 2013 
au fost testate legumele şi 
fructele din diferite pieţe şi 
magazine ale Chişinăului. În 
cele mai multe probe făcute, 
cartoful a inregistrat nitraţi 
peste normele maxime admi-
se, în unele cazuri chiar dublu.

Urmează dovleceii şi 
roşiile. Din toate probele lu-
ate la dovlecei, 15 la sută au 
avut nitraţi peste normă. În 
cazul fructelor, nitraţi în ex-

ces s-au depistat doar 
în cazul bananelor şi 
a căpşunilor. Totuși, 
acum, rezultatele sînt 
mai bune comparativ 
cu 2012, cînd numărul 
de fructe şi legume cu 
nitraţi în exces a fost 
mai mare.

Cu toate acestea, 
dacă mergi la piaţă, 
producătorii se jură că 
produsele lor sînt cele 
mai bune.

 Majoritatea cum-
părătorilor spun că au 
metoda lor prin care 
depistează dacă produsul e 
unul bun sau nu.

Însă, medicii subliniază 
că este greu să depistăm dacă 
produsul are doza de nitraţi 
depășită şi vin cu un sfat.

 Luminiţa Suveică, nutriţi-
onist: ,,Trebuie să cumpărăm 
fructele şi legumele în sezon. 
Asta e cel mai bine. Nitraţii 
duc la intoxicaţii grave şi 
afectează cel mai des ficatul, 

rinichii si sistemul nervos 
central”.

 Nitraţii în exces apar din 
cauza utilizării intensive în 
agricultură a îngrăşămintelor 
organice naturale. 

V reţi să fiţi în pas cu moda? Atunci trebuie să alegeţi 
haine, accesorii şi produse pentru machiaj în culoa-

rea anului 2014. Este vorba despre rozul-violet, supranumit 
orhidee radiantă, pe care Institutul Pantone, lider recunoscut 
pe plan mondial în domeniul cromaticii, l-a desemnat ca fiind 
nuanţa-vedetă a acestui an.

Rozul-violet este o combinaţie între aceste două culori, 
rezultatul împrumutînd din pasiunea specifică nuanţei fuchsia 
(roz închis), dar păstrînd, în acelaşi timp, eleganţa enigmatică 
tipică violetului.

Specialiştii Pantone au decis ca rozul-violet să fie culoa-
rea-vedetă a acestui an, datorită capacităţii sale de a atrage 
atenţia asupra ţinutei, indiferent dacă este vorba despre domni 
sau despre doamne.

O bluză, o rochie, un fular sau un papion de culoare      
roz-violet e tocmai ceea ce ne trebuie în acest an.

Nici accesoriile nu trebuie trecute cu vederea. O geantă 
şi un set de bijuterii în culoarea anului 2014 sînt alegerea 
perfectă pentru o ţinută în culori neutre sau pentru a scoate 
din anonimat o rochie neagră.

De asemenea, puteţi opta pentru un machiaj şi pentru o 
manichiură inspirate de orhideea radiantă.

Pentru cele mai curajoase doamne şi domnişoare, frize-
riile au, cu siguranţă, la îndemînă produse pentru colorarea 
părului, inspirate de nuanţa supranumită orhidee radiantă.

Culoarea anului 2014 poate fi purtată, indiferent de mo-
mentul zilei sau de ţinută, dacă vreţi să ieşiţi în evidenţă.

În poșeta femeii. Culoarea anului 2014

Marmota Phil din Pennsylvania ,,a 
vorbit”: Iarna va dura încă şase 

săptămîni în Statele Unite
Iarna va dura încă şase săptămîni în SUA a ,,anunţat” 

marmota Phil din Punxsutawney (o mică localitate din 
statul Pennsylvania), ale cărei previziuni meteorologice se 
bazează pe analiza propriei umbre.

 Ca în fiecare an, potrivit unei tradiţii care datează de la 
sfîrşitul secolului al XIX-lea, membrii Clubului Marmotei, 
purtînd frac şi joben, s-au reunit, pe 2 februarie, în zorii 
zilei, pentru a scoate animalul din vizuină ca să afle cele 
mai recente previziuni meteorologice ale acestuia.

 Duminică, la ora locala 7.25, într-o dimineaţă aspră, 
înnorată şi ceţoasă, marmota Phil şi-a văzut umbra atunci 
cînd a ieşit din bîrlogul său din localitatea Punxsutawney.

 Potrivit tradiţiei, apariţia umbrei lui Phil înseamnă că 
iarna va dura pînă la jumătatea lunii martie.

 Dacă Phil nu şi-ar fi văzut umbra, ar fi însemnat că pri-
măvara soseşte timpuriu în Statele Unite în acest an.

O tînără a suferit arsuri de gradul doi 
după ce telefonul ei, un iPhone 5C, i-a 

luat foc în buzunar
O adolescentă a suferit arsuri de gradul doi, deoarece 

iPhone-ul ei a luat foc în buzunar.
Tînăra, a cărei identitate nu a fost făcută publică, din 

Maine, Statele Unite, a fost arsă pe coapsă şi pe o fesă din 
cauza telefonului ei, un iPhone 5C, pe care îl ţinea în buzu-
narul de la spate al pantalonilor.

 Colegii de clasă au auzit un zgomot şi au văzut cum 
fumul a învăluit-o pe eleva de 14 ani. Au ajutat-o imediat 
să-şi dezbrace pantalonii, ca să poată scăpa de flăcări.

 Adolescenta abia intrase la ora de limbă franceză, la 
o şcoală din Kennebunk. ,,Şi-a dat seama imediat că ceva 

era în neregulă, pantalonii i-au luat foc şi a intrat în panică. 
Toţi copiii au văzut că de la telefon a izbucnit flama”, a 
spus directorul şcolii Jeff Rodman.

 Mama adolescentei, Judy Milligan, i-a dăruit acesteia 
telefonul în urmă cu două luni. A fost şocată să audă ce s-a 
întîmplat şi că fiica ei a ajuns la spital din cauza telefonu-
lui.

 Nu este primul caz de acest fel. Mai multe persoane au 
semnalat incidente similare, însă în acele situaţii telefoane-
le erau la încărcat. De această dată se pare că telefonul s-a 
supraîncălzit, însă nu sînt cunoscute motivele.

Un elev de şase ani din Marea Britanie 
a fost suspendat de la şcoală din cauza 

unor biscuiţi
Cu politica de alimentaţie sănătoasă nu-i de glumit. 

Nici măcar dacă ai şase ani, eşti cam firav şi pofteşti la 
ceva dulce în pauză.

 Prins cu biscuiţi în ghiozdan, un băieţel din Marea Bri-
tanie a fost suspendat de la cur-
suri timp de 4 zile pentru că a 
încălcat regulile şcolii.

 Extrem de vigilentă, învă-
ţătoarea a găsit în pacheţelul 
băiatului biscuiţii interzişi şi 
s-a dus glonţ cu ei la direc-
tor. În şcoala respectivă este 
instituit de peste un an un re-
gulament sever de hrană, care 
exclude cu desăvîrşire ciocolata, biscuţii, chipsurile şi bă-
uturile acidulate.

 Părinţii băiatului au argumentat fără succes că o dietă 
echilibrată include şi carbohidraţi. Nici faptul că cel mic nu 
este nici pe departe supraponderal n-a convins conducerea 
şcolii să renunţe la sancţiune.

Tatiana TROIANOVSChI, 
judecător, Orhei

Mult stimată doamnă Tatiana Troianovschi, 
Popasul aniversar la care aţi ajuns  evidenţia-

ză şi mai mult alura unei persoane demne de ad-
miraţie, care prin asiduitate, cinste, perseverenţă, 
profesionalism, a atins culmi înalte.

...Dat fiind că, o zi din această splendidă iarnă 
este specială pentru dumneavoastră, vă adresăm 
şi noi din suflet acest sincer şi cald mesaj de fe-
licitare. 

Vă dorim sănătate, bucurii de la cei dragi, de-
plină revelaţie sufletească, noi împliniri şi succe-
se pe măsura aşteptărilor.

La Mulţi Ani! 
   * * *

Ivan GhIlAŞ, 
judecător, Şoldăneşti

Sincere felicitări, cu ocazia  unei frumoase 
aniversări, adresăm domnului Ivan Ghilaş, jude-
cător la  Judecătoria Şoldăneşti.

Mult stimate domnule Ivan Ghilaş, în această 
zi remarcabilă pentru dumneavoastră vă aducem 
în dar cele mai calde şi frumoase urări de bine, 
prosperitate şi sănătate.

 Vă dorim să aveţi parte de noi împliniri, noi 
planuri îndrăzneţe a căror realizare să vă facă 
să trăiţi în permanenţă sentimentul fericirii şi al 
mulţumirii de sine. Fie ca forţa exemplului pro-
priu să servească drept model de profesionalism 
pentru generaţiile viitoare de judecători, căci      
v-aţi îndeplinit întotdeauna cu cinste şi demnita-
te misiunile care v-au fost încredinţate.

La Mulţi Ani! 
* * *

Recent, şi-au aniversat ziua de naştere: Vic-
toria Arhiliuc, doctor habilitat în drept, profesor 
cercetător, Facultatea de Drept, USM; Iulia Dru-
mea, magistru în drept, lector universitar, Facul-
tatea de Drept, USM; Oxana Chisari-lungu, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea 
de Drept, USM; Nicolae Șandrovschi, master 
în drept, lector universitar, USPEE ,,Constantin 
Stere”; Galina Stratulat, judecător, CSJ; Maria 
Guzun, judecător, CA Chişinău; liliana Catan, 
judecător, CSJ; luiza Gafton, judecător, Bota-
nica; Nadejda Mazur, judecător, Centru; Elena 
Grumeza, judecător, Bălţi; Ion Cotea, judecător, 
Cahul; Iurie ţîmbalari, judecător, Donduşeni; 
Sergiu Balaban, judecător, Hînceşti, Buiucani; 
Dorel Musteaţă, judecător, Anenii Noi. 

Mult stimaţi omagiaţi, este o onoare pentru 
noi să  vă adresăm sincere şi calde urări de să-
nătate. Apreciem străduinţa, devotamentul, ab-
negaţia, responsabilitatea cu care vă îndepliniţi 
obligaţiile, întru bunăstarea societăţii noastre.

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

La Mulţi Ani! 
membrii Consiliului de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul  

şi Revista Naţională de Drept

C a l e i d o s c o p

Divert is

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.
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