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MAI avertizează 
asupra circulaţiei 
dificile de pe drumurile 
naţionale

Penitenciarele sub 
lupa procurorilor: 
Legislaţia se încalcă 
şi la închisoare

(Guillaume Apoillnaire)

Copiii din Moldova în 
lumea virtuală: 
Potenţiale victime ale 
exploatării sexuale

C omisia Europeană a făcut public cel de-al 
II-lea Raport de Progres privind imple-

mentarea, de către Republica Moldova, a Planului 
de Acţiuni RM-UE în domeniul liberalizării regi-
mului de vize.

Raportul vine să completeze Primul Raport de 
Progres al comisiei, care a fost publicat în septem-
brie 2011. Acesta constată, în general, un progres 
foarte bun în realizarea primei etape. De asemenea, 
au fost realizate progrese suplimentare în ajustarea 
cadrului legislativ la standardele UE în domeniul 
drepturilor omului, comisia recomandînd adopta-
rea unei legi cuprinzătoare anti-discriminare.

Respectivul raport  confirmă ca fiind adoptat 
cadrul legislativ necesar pentru Blocul I privind 
securitatea documentelor şi Blocul II privind gesti-
onarea frontierelor şi migraţiei, inclusiv readmisia.

Cît priveşte Blocul III, după ordinea publică 
şi securitate se constată un nivel avansat al cadru-
lui legislativ şi de politici în vigoare în domeniul 
prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, 
corupţiei, spălării banilor şi finanţării acţiunilor de 
terorism. Totodată, raportul precizează că e nece-
sară sporirea eforturilor în reformarea structurilor 
din domeniul afacerilor interne.

Decizia de a trece la cea de-a II-a etapă a dia-
logului RM-UE privind liberalizarea regimului de 
vize va fi luată în baza Raportului complementar al 
Comisiei Europene şi Studiului de impact asupra 
posibilelor efecte migraţionale şi de securitate în 
rezultatul liberalizării regimului de vize pentru ce-
tăţenii Republicii Moldova, pe care urmează să-l 
elaboreze Comisia Europeană.

A avut loc cea de-a 9-a 
rundă de negocieri a 

Acordului de Asociere 
între RM şi UE 

Cea de-a noua rundă de nego-
cieri a Acordului de Asociere între 
Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană a avut loc, recent, la 
Bruxelles.

Delegaţia RM a fost condusă 
de Natalia Gherman, viceministru 
al Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene, negociator-şef al Acor-
dului de Asociere din partea RM, 
iar cea a UE de către Miroslav 
Lajcak, director executiv pentru 
Europa şi Asia Centrală în cadrul 
Serviciului European pentru Acţi-
une Externă.

În cadrul reuniunii au conti-
nuat negocierile asupra principii-
lor generale ale acordului, precum 
şi ale capitolelor justiţie, libertate 
şi securitate, economie şi coope-
rarea sectorială şi financiară. De 
asemenea, au fost trecute în re-
vistă rezultatele rundei tehnice de 
negocieri privind Zona de Liber 
Schimb Cuprinzător şi Aprofun-
dat RM-UE, parte componentă 
a Acordului de Asociere, ce s-a 
desfăşurat pe data de 18 ianuarie 
curent, la Chişinău.

În cadrul acestei vizite la Bru-
xelles, Natalia Gherman a avut 
întrevederi cu Graham Watson, 
membru al Parlamentului Euro-
pean, raportor pentru Acordul de 
Asociere RM-UE, precum şi cu 
înalţi oficiali din cadrul Servi-
ciului European pentru Acţiune 
Externă.

O rganizaţia Naţiunilor Unite a acordat asistenţă victi-
melor frigului din Moldova în valoare de 70 mii do-

lari SUA. Ajutorul este oferit în urma solicitării de asistenţă 
din partea Guvernului Republicii Moldova. 

Potrivit unui comunicat al Programului Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova, Naţiunile Unite, În-
altul Comisariat ONU pentru Refugiaţi şi Oficiul ONU pen-
tru Asistenţă Umanitară, în colaborare cu autorităţile locale 
şi organizaţiile non-guvernamentale Caritas şi Crucea Roşie, 
au oferit combustibil şi echipamente de încălzire punctelor 
de reabilitare, create de Guvern în mai multe localităţi din 
ţară. Acestea oferă un adăpost temporar oamenilor care au 
nevoie să se încălzească. De asemenea, persoanele şi famili-

ile vulnerabile din localităţile rurale au fost asigurate cu îm-
brăcăminte, plăpumi şi produse alimentare. 

Kaarina Immonen, Coordonator Rezident ONU în Mol-
dova a declarat că în prezent, eforturile organizaţiei se în-
dreaptă spre ajutorarea celor care au nevoie de căldură şi ac-
ces la serviciile de bază. 

Potrivit Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excep-
ţionale, zilnic sînt înregistrate cel puţin 20 de persoane cu hi-
potermie, iar numărul incendiilor în locuinţe este în creştere. 
În mai multe localităţi, în special din sudul ţării, oamenii au 
rămas fără curent electric din cauza deteriorării liniilor de 
electricitate.

Începe ziua cu DREPTUL!

Din cînd în cînd este bine să te opreşti din urmărirea fericirii şi să te mulţumeşti să fii fericit. 
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Al doilea raport privind implementarea 
Planului de Acţiuni în domeniul liberalizării 

vizelor: Progres la capitolul drepturile 
omului şi traficul de fiinţe umane

ONU a acordat 70 mii dolari SUA 
victimelor gerului din Moldova
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Studenţii de la Academia de Poliţie au, 
mai nou, un laborator psihologic
Vorbim despre un laborator psihologic, unde atît cadeţii, 

cît şi poliţiştii se vor recupera după misiuni dificile. Ei vor fi 
ajutaţi să treacă peste problemele specifice profesiei. 

În sala de reabilitare psihologică, viitorii dar şi actualii 
poliţişti vor petrece aproximativ 40 de minute pe zi. Experţii 
din laborator vor studia personalitatea tuturor poliţiştilor im-
plicaţi în misiuni, inclusiv în care se cere aplicarea armelor 
de foc. 

Laboratorul de psihologie juridică a fost dotat cu şase 
calculatoare şi patru televizoare. 

Benzina şi motorina se scumpesc 
Benzina şi motorina se scumpesc cu aproximativ 50 de 

bani pentru un litru. Săptămîna trecută, companiile petro-
liere au anunţat Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Energetică despre intenţia de a majora tarifele. 

Petroliştii argumentează scumpirile prin creşterea, de la 
1 ianuarie, cu aproape şapte la sută, a accizului la importul 
produselor petroliere. De asemenea, la baza majorării preţu-
rilor stă şi aprecierea dolarului faţă de leu.

Pentru unele tipuri de combustibil, preţurile vor depăşi 
pragul psihologic de 17 lei. Benzina cu cifra octanică 98 va 
costa 17 lei şi 35 de bani, iar cea cu cifra octanică 95 va ajun-
ge la 16 lei şi 95 de bani. Preţul motorinei va depăşi 16 lei 
pentru un litru, iar gazul lichefiat se va scumpi cu, cel puţin, 
1,2 lei per litru. În 2012, Guvernul a introdus accizul de 1800 
de lei pentru o tonă de gaz lichefiat.

Oamenii sînt revoltaţi de noile scumpiri. ,,Ca de obicei, 
se face totul împotriva omului. Sîntem profund indignaţi de 
acest fapt”, a spus un şofer.

Precedenta scumpire a benzinei şi motorinei a avut loc în 
luna mai a anului trecut. Atunci, preţul carburanţilor a cres-
cut cu 50 de bani şi, respectiv, cu 40 de bani. Preţul gazului 
lichefiat a fost majorat cu 30 de bani, în septembrie 2011. 

Moldova s-a angajat faţă de FMI să 
sporească transparenţa în sistemul 
bancar şi să facă publică informaţia 
despre proprietarii băncilor
Aceste angajamente sînt parte ale Memorandumului po-

liticilor economice şi fiscale ale Guvernului şi BNM, care 
au fost discutate cu Fondul Monetar Internaţional şi făcute 
publice la finele săptămînii trecute. În document se menţi-
onează că disputele legale recente şi transferurile dubioase 
aferente titlurilor de proprietate din cîteva bănci denotă ca-
renţe semnificative în cadrul legal existent.

În acelaşi document se spune că deja au fost implemen-
tate cîteva modificări ale legislaţiei care reduc substanţial 
riscul unor asemenea incidente în viitor. Însă deficienţa ma-
joră – lipsa de transparenţă a proprietarilor băncilor – persis-
tă. Acest fapt nu numai instigă la un comportament ilegal şi 
pune în pericol stabilitatea financiară, dar şi crează riscuri 
pentru spălare de bani şi evaziune fiscală, precum şi invocă 
temeri privind reputaţia întregului sistem bancar. 

Prin urmare, BNM va crea un grup de lucru care va întru-
ni reprezentanţi ai mai multor instituţii, în sarcina caruia va 
fi pusă elaborarea, cu asistenţa tehnică din partea FMI şi a 
Băncii Mondiale, a unor modificări ale legislaţiei în vederea 
asigurării transparenţei depline şi dezvăluirii deţinătorilor 
finali ai controlului asupra băncilor, în conformitate cu Prin-
cipiile de bază de la Basel şi cu standardele FATF. Aceste 
modificări urmează să fie elaborate pînă la finele lunii martie 
2012, iar Parlamentul le va adopta pînă la finele lunii iunie 
curent. 

Dosarele deschise pe numele 
militarului rus care a împuşcat un 
tînăr, interpretate diferit
Pe numele militarului rus care l-a împuşcat pe tînărul de 

18 ani, Vadim Pisari, a fost intentat cîte un dosar penal în 
Moldova şi în Rusia. Dar instituţiile de drept interpretează 
diferit această infracţiune.

În Rusia, militarul este bănuit de omor din culpă şi ris-
că pînă la doi ani de închisoare. Procuratura de la Chişinău 
îi încriminează, însă, pricinuirea leziunilor corporale grave, 
care au dus la moartea tînărului, fapt ce se pedepseşte cu 
privaţiunea de libertate de la 8 la 15 ani.

Anterior, surse de la Procuratura Generală declarau că 
Moscova cere să i se pună la dispoziţie probe, oferind în 
schimb posibilitatea de a interoga bănuitul. Potrivit repre-
zentanţilor Procuraturii de la Chişinău, ,,colaborarea de tip 
barter” este de nepermis.

Săraci dar cinstiţi. Asta 
este părerea judecătorilor 
despre ei înşişi. Reuniţi, re-
cent,  la adunarea anuală a 
magistraţilor, judecătorii s-au 
plîns că au un volum de lucru 
prea mare, condiţii de muncă 
proaste şi salariile mici. 

Pînă acum nici un jude-
cător nu a renunţat la post 
din cauza salariului, spune, 
în replică, ministrul Justiţiei. 
Dimpotrivă, pentru un loc se 
bat 9 candidaţi.

Unul dintre membrii 
Consiliului Superior al Ma-
gistraturii, profesorul uni-

Judecătorii: Sîntem săraci, dar cinstiţi! 
Ce spune ministrul Justiției

versitar Igor Dolea a părăsit 
sala în semn de protest. Asta 
după ce un judecător de la 
Curtea Supremă a declarat 
că membrii Consiliului Su-
perior al Magistraturii sînt 
nişte marionete în mîinile 
politicienilor. 

Judecătorii s-au plîns că 
politicienii se implică în acti-
vitatea lor, presa îi critică fără 
a avea motive, iar acuzaţiile 
despre corupţie la adresa jus-
tiţiei ar fi mincinoase. 

De asemenea, judecătorii 
s-au plîns pe condiţiile proas-
te de muncă, pe volumul de 

lucru şi pe salariile mici. 
Unii au spus-o cu voce tare, 
iar alţii au trimis scrisori ano-
nime. 

Salariul unui judecător 
variază între 4 şi 7 mii de 
lei. Totuşi pînă acum nici 
un magistrat nu a renunţat 
la funcţie. Dimpotrivă, lupta 
pentru un post de judecător 
este acerbă. 

Deşi şi-au aruncat unii 
altora săgeţi, judecătorii s-au 
solidarizat cînd a venit vorba 
despre anularea imunităţii 
magistraţilor. Ei s-au decla-
rat categoric împotriva aces-

Moldova a pierdut 
un om al ştiinţei – 
Simion DORAş

A decedat re-
putatul pro-

fesor, om de ştiinţă, 
cercetător şi practi-
cian,  Simion  Doraş, 
doctor în drept, con-
ferenţiar la Catedra 
Drept procesual pe-
nal şi criminalistică. 

Născut la 19 
aprile 1929 în com. 
Cojuşna, jud. Lăpuş-

na, S. Doraş a absolvit cu excelenţă Facultatea de drept a 
Universităţii din Leningrad în 1953, dedicîndu-se cu abne-
gaţie domeniului de activitate ales. 

În perioada anilor 1957-1968 este anchetator al Procura-
turii RSSM, expert criminalist în cadrul Laboratorului Cen-
tral de Expertize Judiciare, iar începînd cu 1968 devine cola-
borator al Catedrei Drept procesual penal şi criminalistică a 
Universităţii de Stat din Moldova.

Autor a peste 65 de publicaţii ştiinţifice şi mentor al unei 
generaţii întregi de jurişti, a fost onorat cu titlul ,,Om Emerit 
al Învăţămîntului Public”, acordîndu-i-se trei medalii, inclu-
siv, „Ordinul Republicii”. Aceste distincţii deosebite vin în 
confirmarea capacităţilor profesionale remarcabile şi înal-
telor valori morale de care a dat dovadă regretatul profesor 
Simion Doraş pe parcursul întregii vieţi.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Ministerul Justiţiei (MJ) intenţionează să transforme ju-
decătoriile economice în judecătorii comerciale şi să lichide-
ze Curtea de Apel Economică.

Potrivit Serviciului de presă al MJ, instituţia a elaborat, 
în regim de urgenţă, un proiect de lege în acest sens. 

„Ministerul propune restabilirea în Legea privind organi-
zarea judecătorească a prevederilor referitoare la instanţele 
specializate – militară şi comercială. Anume cea din urmă 
denumire reflectă, în opinia Ministerului Justiţiei, cel mai 
bine categoria de dosare pe care aceste instanţe urmează să 
le gestioneze. De asemenea, este propusă lichidarea Curţii 
de Apel Economice, care nu cade sub incidenţa prevederilor 
constituţionale ce stipulează că în Moldova „pentru anumi-
te categorii de cauze pot funcţiona judecătorii specializate”, 
fără o referinţă la existenţa unui sistem vertical de jurisdicţie 
specializată. Se propune redistribuirea judecătorilor acestei 
instanţe, conform propunerilor prezentate anterior de către 
Consiliul Superior al Magistraturii”, scrie într-un comunicat 

În aceste momente de grea încercare, colectivul Fa-
cultăţii de drept a USM şi Uniunea Juriştilor din Republi-
ca Moldova este alături de familia îndurerată a lui Simion  
DORAȘ şi îi exprimă sincere condoleanţe şi profundă 
compasiune, în legătură cu trecerea în nefiinţă a reputa-
tului savant.  

Dumnezeu să-l odihnească alături de aleșii săi.

tei propuneri. Asta chiar dacă 
procurorii nu duc lipsă de 
informaţii operative potrivit 
cărora, judecătorii sînt impli-
caţi în acte de corupţie. 

Acum judecătorii au imu-
nitate şi nu pot fi traşi la răs-
pundere pentru acte de corup-
ţie decît cu acordul Consiliu-
lui Superior al Magistraturii. 
Pînă acum nici un judecător 
nu a fost condamnat pentru 
acte de corupţie. Potrivit 
sondajelor de opinie, gradul 
de încredere al populaţiei în 
justiţie este cel mai mic înre-
gistrat vreodată.

Ministerul Justiţiei vrea să transforme judecătoriile economice în 
comerciale şi să lichideze Curtea de Apel Economică

de presă al MJ.
De asemenea, iniţiativa legislativă prevede revizuirea 

competenţelor şi componenţei colegiilor ce funcţionează în 
cadrul Curţii Supreme de Justiţie.

Potrivit proiectului de lege, „instanţele judecătoreşti co-
merciale judecă: contestarea hotărîrilor arbitrale, eliberarea 
titlurilor de executare silită a hotărîrilor arbitrale, pricinile 
privind reorganizarea persoanei juridice”. De competenţa ju-
decătoriei militare este judecarea cauzelor privind infracţiu-
nile săvîrşite de militari şi persoane din efectivul instituţiilor 
penitenciare.

Precizăm că în vara anului trecut, Parlamentul a votat 
pentru desfiinţarea judecătoriilor specializate economice şi 
militare şi transferul competenţelor acestora la instanţele de 
drept comun. Deputaţii Partidului Comuniştilor au contestat 
constituţionalitatea deciziei Parlamentului la Curtea Consti-
tuţională, care a dat, recent, cîştig de cauză opoziţiei parla-
mentare.

Republica Moldova 
ocupă locul 64 la 

capitolul democraţie din 
167 de ţări, potrivit unui 
clasament realizat de revista 
britanică „The Economist”. 
Faţă de clasamentul pentru 
2010, Moldova a urcat două 
poziţii, dar rămîne cu ace-
laşi scor - 6,33. 

Moldova se află pe ace-
eaşi poziţie cu Serbia, avînd 
în faţă state ca Mali, Para-
guay sau El Salvador. Ime-
diat după Moldova în top 
intră Papua Noua Guinee. 
Totodată, stăm cel mai bine 
printre ţările din spaţiul CSI. 
România ocupă locul 59 în 
top, în timp ce Ucraina este 
pe 79. Statele Unite şi Ru-
sia sînt la diferite extreme. 
Dacă SUA se plasează pe 
locul 19, atunci Rusia este 
abia pe 117. 

Şeful Secţiei ştiinţe po-
litice a Institutului Integrare 
Europeană şi Ştiinţe Politice 
al AŞM, Pantelimon Varzari, 
doctor în filozofie, conf. uni-
versitar, a declarat, la o masă 
rotundă de prezentare a stu-
diului, că în Moldova criza 
politico-constituţională din 
anii 2009-2012 lasă în um-
bră multe alte probleme de 
interes public pentru socie-
tate, afectează şi derutează 
populaţia ţării. 

Potrivit lui Pantelimon 
Varzari, la criza persistentă 
se adaugă şi lipsa tradiţiilor 
democratice, a unei culturi 
politice democratice, tergi-
versarea reformelor, iar de 
aici – şi o guvernare inefici-
entă, o societate civilă non-
activă, o polarizare a soci-
etăţii şi lipsa aşa-numitei 

„clase de mijloc”. În ţările cu 
tradiţii democratice „clasa 
de mijloc” este constituită 
dintr-o parte semnificativă 
a cetăţenilor, care asigură 
de fapt stabilitatea politică 
şi alternanţa democratică la 
putere a forţelor politice. 

În opinia lui Pantelimon 
Varzari, buna funcţionare 
a unui sistem democratic 
necesită structuri şi forme 
adecvate de guvernare, par-
ticiparea a cît mai multor ce-
tăţeni la alegeri, partide poli-
tice cu simţul răspunderii, un 
electorat bine informat, ofi-
cialităţi competente a căror 
atribuţie este să delibereze 
tot timpul în cunoştinţă de 
cauză şi de posibilităţi. 

Masa rotundă „Criza po-
litică şi criza constituţională: 
impactul asupra societăţii” a 
fost desfăşurată de Institutul 
Integrare Europeană şi Şti-
inţe Politice al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei.  

Republica Moldova – pe 
locul 64 la capitolul 

democraţie, din 167 de ţări
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A cţiunea face parte 
dintr-un proiect pilot, 

realizat cu susţinerea Consi-
liului Europei şi Uniunii Eu-
ropene în vederea asigurării 
condiţiilor minime de deten-
ţie, prevăzute de documente-
le internaţionale şi recoman-
dările Comitetului Împotriva 
Torturii al CE. Izolatorul nu 
doar renovat, dar şi moder-
nizat, a fost dat, recent, în 
exploatare. La eveniment au 
participat prim-ministrul Re-
publicii Moldova, Vlad Filat, 
ministrul Afacerilor Interne, 
Alexei Roibu, şeful Delega-
ţiei Uniunii Europene la Chi-
şinău, Dirk Schuebel, precum 
şi şeful oficiului Consiliului 
Europei în Republica Moldo-
va, Ulvi Akhundlu.

„În patru luni de zile, 
avînd echipamentul finanţat, 
urmează ca toate izolatoarele 
din cadrul comisariatelor de 

poliţie din ţară să fie reno-
vate şi dotate cu echipament 
de monitorizare video. Prin 
acest program vor fi asigu-
rate nu numai condiţiile de 

detenţie, dar şi drepturile po-
liţiştilor, care nu vor mai pu-

tea fi învinuiţi că au maltratat 
persoanele în comisariate”, 
a menţionat prim-ministrul 
Vlad Filat.

Reieşind din faptul că 
într-un stat de drept, valorile 

P rocurorii au efectuat, 
pe parcursul anului 

2011, 448 de controale, din-
tre care, 191 în instituţiile 
penitenciare, 171 în birourile 
de probaţiune, iar 87 în izo-
latoarele de urmărire penală, 
precum şi 26 de generalizări.  

În rezultatul verificărilor, 
au fost depistate încălcări ale 
legislaţiei privind executarea 
pedepselor penale, inclusiv 
regimul de detenţie, fiind în-
aintate 157 acte de reacţiona-
re ale procurorului (124 sesi-
zări şi 33 recursuri). Totodată, 
în privinţa colaboratorilor 
instituţiilor penitenciare au 
fost pornite 33 cauze penale. 
12 colaboratori ai instituţiilor 
penitenciare au fost pedepsiţi 
în ordine disciplinară, dintre 

Penitenciarele sub lupa procurorilor: 
Legislaţia se încalcă şi la închisoare

Procuratura Generală stă cu ochiul pe în-
chisorile din ţară, din cadrul Departamentului 
Instituţii Penitenciare al Ministerului Justiţi-
ei. 19 procurori teritoriali au efectuat, recent, 
un control în locurile de detenţie, birourile de 
probaţiune şi spitalele de psihiatrie, în raza 
administrativ-teritorială unde sînt amplasate. 
Acţiunea face parte din atribuţiile prevăzute 
de Legea cu privire la Procuratură.

aceştia doi au fost concedi-
aţi. 

În perioada de referinţă, 
procurorii au examinat 595 
petiţii şi au primit în audi-
enţă, inclusiv în instituţiile 
penitenciare  479 de cetăţeni. 
Totodată, în vederea redresă-
rii situaţiei în domeniul exe-
cutării pedepselor, procurorii 
au verificat următoarele as-
pecte:

- activitatea gospodăriilor 
auxiliare a subdiviziunilor 
Departamentului Instituţii 
Penitenciare al Ministerului 
Justiţiei; 

- legalitatea activităţii De-
partamentului Instituţii Pe-
nitenciare la transferul con-
damnaţilor de peste hotarele 
Republicii Moldova; 

- temeinicia demersurilor 
şi prezentărilor înaintate de 
birourile de probaţiune în 
adresa instanţelor judecăto-
reşti la executarea pedepselor 
non-privative de libertate; 

- respectarea legislaţiei la 
executarea pedepsei cu mun-
ca neremunerată în folosul 
comunităţii; 

- respectarea legislaţiei 
de către birourile de proba-
ţiune la executarea pedepsei 
complementare – privarea de 
dreptul de a conduce mijlo-
cul de transport; 

- executarea pedepsei sub 
formă de suspendarea condi-
ţionată a executării pedepsei; 

- Spitalul Clinic Republi-

can de Psihiatrie şi Spitalul de 
Psihiatrie din municipiul Băl-
ţi privind plafonul de deţinere 
şi normele de asigurare; 

- legalitatea liberării de la 
executarea pedepselor a per-
soanelor grav bolnave; 

- legalitatea aplicării forţei 
fizice şi a mijloacelor specia-
le faţă de deţinuţi; 

- asigurarea securităţii 
personale a condamnaţilor 
de către administraţia pe-
nitenciarelor şi conducerea 
Departamentului Instituţii 
Penitenciare al Ministerului 
Justiţiei.

O problemă destul de 
gravă, în opinia procurori-
lor, rămîne a fi ineficienţa şi 
iresponsabilitatea organelor 
de control. Astfel, în majori-
tatea cazurilor, anume Procu-
ratura sesizează organele de 
control despre constatarea 
încălcărilor, şi nu invers, aşa 
cum prevedea buchia legii.

Menţionăm că în total, 
pe teritoriul Republicii Mol-
dova activează 17 instituţii 
penitenciare, care fac parte 
din cadrul Departamentului 
Instituţii Penitenciare al Mi-
nisterului Justiţiei. Una din 
atribuţiile prevăzute de Le-
gea cu privire la Procuratură 
reprezintă „controlul asupra 
executării hotărîrilor jude-
cătoreşti în cauzele penale” 
care este asigurat de către 
organele Procuraturii. 

Lilia DUMINICA

Condiţii de detenţie la nivel european, la izolatorul 
Comisariatului General de Poliţie din Chişinău
La închisoare ca la sanatoriu. Este vorba 

despre izolatorul Comisariatului General de 
Poliţie al municipiului Chişinău, care a fost 
renovat. Pentru prima dată, persoanele reţi-
nute vor avea paturi separate, iar spaţiul sani-
tar a fost extins. Asta după ce, potrivit minis-
trului de Interne, Alexei Roibu, ani în şir acest 
loc de detenţie a provocat spaimă în societate 
prin condiţiile sale inumane, iar după 7 apri-
lie 2009 a stîrnit un val de nemulţumiri, atît 
din partea societăţii, cît şi din partea organis-
melor internaţionale de apărare a drepturilor 
omului. Acum celulele din izolator, încăperile 
pentru interogatoriu şi cele de întrevedere au 
fost complet renovate şi echipate cu camere 
de supraveghere. Lucrările de reparaţie au 
costat 235 de mii de euro. 

umane şi drepturile omu-
lui constituie temelia unei 
societăţi viabile, Guvernul 
Republicii Moldova anul 

trecut a oferit 2,2 
milioane de lei 
din bugetul de stat 
pentru renovarea 
locurilor de deten-
ţie din comisaria-
tele de poliţie din 
teritoriu. Astfel, 
28 din cele 38 de 
izolatoare din ţară 
au fost renovate 
parţial sau defini-
tiv, acest lucru con-
tinuînd şi în anul 
curent.

După cum a re-
latat şeful Delegaţiei 
Uniunii Europene 
la Chişinău, Dirk 
Schuebel, suportul 

în valoare de 250 mii euro, 
oferit de Uniunea Europeană 

şi Consiliul Eu-
ropei a permis 
modernizarea 
izolatorului de 
detenţie provi-
zorie de la Co-
misariatul de 
poliţie al mun. 
Chişinău, în 
corespundere 
cu recomandă-
rile experţilor 
internaţionali şi 
standardele in-
ternaţionale de 
detenţie.

„Moldova a 
pierdut cîteva 
cazuri la Curtea 

Europeană pentru Drepturile 
Omului din cauza tratamen-
telor degradante faţă de de-
ţinuţi. Noile condiţii ar pu-
tea preveni astfel de cazuri 
pe viitor”, a subliniat Dirk            
Schuebel.

Ministrul Afacerilor 
Interne, Alexei Roibu, a 

adus sincere mulţumiri tu-
turor participanților pentru 
contribuția la finalizarea 
acestui proiect, pentru fap-
tul că au fost receptivi la 
necesitățile MAI și au asigu-
rat asistența. Totodată, acesta 
a menţionat că MAI pledează 
și va pleda în continuare pen-
tru îmbunătățirea condițiilor 
de detenție, neadmiterea 
tratamentelor inumane și a 
torturii prin aplicarea prin-
cipiului non-toleranței față 
de aceste fenomene negative, 
supremația drepturilor omu-
lui și prezumția nevinovăției, 
rămînînd a fi elementele-că-
lăuză în activitatea fiecărui 
polițist, iar ridicarea ima-
ginii poliției în societate 
depinzînd, în mare parte, 
de acțiunile consecvente în 
acest domeniu.

Potrivit Ministerului de 

Interne, pînă la sfîrşitul aces-
tui an vor fi renovate toate 
izolatoarele din ţară. Pe pe-
rioada reparaţiei, persoanele 
reţinute în izolatorul Comi-
sariatului General de Poliţie 
au fost plasate în izolatorul 
din oraşul Anenii Noi.

Lilia DUMINICA
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Copiii din Moldova în lumea virtuală: Potenţiale victime ale exploatării sexuale

Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale nu a ocolit Republica 
Moldova şi ne putem bucura de acest lucru. Internetul are foarte mul-
te avantaje şi astăzi, generaţiile tinere nu-şi imaginează viaţa fără acces 
la Internet. Însă de aceste avantaje fac uz, din păcate, şi persoane cu 
intenţii nici pe departe bune. Iar copiii sînt cei mai expuşi diferitor 
riscuri ce-i pasc în fiecare clipă în lumea virtuală. Copiii din Moldova 
nu sînt o excepţie în acest sens, realitate confirmată prin datele unei 
cercetări realizate de Centrul Internaţional „La Strada”.

Studiul vizează sigu-
ranţa online a copiilor 

din Republica Moldova în a 
doua jumătate a anului 2011 
şi a fost prezentat recent, în 
cadrul consemnării celei de-a 
IX-a ediţie a Zilei siguranţei 
pe Internet. Scopul urmărit a 
fost identificarea şi analiza 
comportamentului copiilor 
online cu efect potenţial 
riscant, implicarea adulţilor 
în asigurarea unui grad mai 
înalt de siguranţă online a 
copiilor.

,,Deşi titlul este unul inte-
rogativ – „Copii din Republi-
ca Moldova: si(n)guri onli-
ne?”– ideea studiului în nici 
un caz nu neagă avantajele 
tehnologiilor informaţionale 
şi de comunicare, ce au înre-
gistrat în numai două, trei de-
cenii un salt nemaipomenit 
şi au realizat o apropiere în 
timp şi spaţiu între utilizatori 
cum nu a mai cunoscut ome-
nirea. Însă de rînd cu avanta-
jele incontestabile s-au înteţit, 
în ultimul timp, cazurile de 
utilizare a spaţiului virtual în 
scopuri dăunătoare copiilor”, 
precizează autorii.

Analiza scopului navigă-
rii pe Internet arată că 89,5% 
din răspunsurile celor inter-
vievaţi vizează vizitarea pro-
filului personal pe reţelele 
de socializare, 88,5% - pre-
gătirea temelor pentru acasă, 
77,4% - expedierea/recepţio-
narea mesajelor în regim real 
şi 75,9% - vizionarea clipu-
rilor video/descărcarea filme-
lor. Copiii petrec, în medie, 
online, cîte 3-4 ore fără între-
rupere, iar un număr impună-
tor - între 7-8 ore şi chiar mai 
mult. Şi mai îngrijorător este 
faptul că mulţi se află în spa-
ţiul virtual pe timp de noapte, 
între orele 22.00-8.00, cînd 
practic nu sînt supravegheaţi 
de nimeni. Copiii din mediul 
rural sînt preponderent fanii 

reţelelor de socializare www.
odnoklassniki.ru şi www.
facebook.com, iar cei din 
mediul urban au profiluri pe 
site-uri precum www.form-
spring.com, www.vkontakte.
ru, www.facebook.com.

Rezultatele studiului 
mai atestă faptul că există o 
legătură directă între vîrsta 
copiilor şi riscurile la care se 
expun comunicînd cu persoa-
ne din alte ţări, care utilizează 
Internetul pentru a-şi facilita 
contactul cu copiii-potenţiale 
victime ale exploatării sexua-
le. Minorii cu vîrsta de 12 ani 
au raportat, în proporţie de 
13,4%, cazuri în care li s-au 
făcut propuneri indecente. 
Procentul creşte în rîndurile 
adolescenţilor cu vîrsta de 
16 ani - 29,3%. Tentaţia cea 
mai mare de a se întîlni în 
realitate cu cineva cu care 
au făcut cunoştinţă online 
se atestă la copiii de 12 ani 
(23%), fete (52%) şi cei de la 
sate (68%). 

Fiind întrebaţi despre 
vîrsta persoanelor cu care 
s-au cunoscut online şi apoi 
s-au întîlnit offline, copiii 
au indicat că aceştia, de cele 
mai multe ori, erau semenii 
lor, cu vîrsta cuprinsă, pre-
ponderent, între 10 şi 15 ani 
(48,2%), 16-20 ani (42,8%), 
21-25 ani (4%), iar 3,7% din 
copii au indicat vîrste mai 
înaintate, 26-38 ani. Luînd în 
consideraţie că întrebările ex-
cludeau rudele intervievaţilor, 
rămîne a fi o enigmă cine au 
fost persoanele trecute de 20 
de ani şi care a fost scopul lor 
cînd s-au întîlnit cu copiii. 

Autorii analizei s-au ară-
tat deosebit de îngrijoraţi de 
faptul că, atunci cînd copiii 
acceptă să se întîlnească cu 
persoane din alte ţări, li se 
fac propuneri indecente, co-
munică online pe subiecte cu 
caracter sexual şi se întîlnesc 

ulterior, offline, cu persoane 
cunoscute online, copiii nu 
informează părinţii despre 
toate acestea.

„Este alarmantă cifra co-
piilor care intră în spaţiul 
virtual. Pentru a preveni de-
pendenţa de Internet, precum 
şi abuzurile la care ar putea fi 
supuşi copiii utilizînd spaţiul 
virtual, părinţii şi profesorii 
trebuie să fie cei care să-i 
ghideze şi să-i atenţioneze 
cu privire la riscurile la care 
sînt supuşi. Însă aşa cum 
Internetul a devenit o reali-
tate în lumea contemporană, 

copiii trebuie protejaţi de 
efectele negative ale lumii 
virtuale. Acest lucru poate fi 
făcut doar printr-o comunica-
re deschisă cu ei, pentru a le 
stabili interesele”, a subliniat 
Ana Revenco, preşedintele 
Centrului Internaţional „La 
Strada”.

Pornind de la rezultatele 

studiului, specialiştii Centru-
lui „La Strada” au formulat 
şi o serie de sugestii şi reco-
mandări:

- calculatorul cu acces la 
Internet e bine să fie ampla-
sat într-o încăpere unde şi 
părinţii îl pot vedea. În cazul 
în care părinţii sînt plecaţi 
peste hotarele ţării, activita-
tea online trebuie să fie mo-
nitorizată de un adult. Este 
recomandabil ca părinţii să 
discute cu copiii ca parteneri 
de navigare şi să nu transfor-
me discuţia în interogatoriu. 
Pe lîngă lucrurile interesante 
descoperite online, ar fi bine 
să-i determine pe copii să 
le vorbească despre noii lor 
cunoscuţi online, în special 
despre propunerile de a se 
întîlni offline. La rîndul lor, 
copiii trebuie informaţi că 
marele avantaj al comunică-
rii pe Internet – confidenţia-

litatea, şi acoperirea globală 
pot fi exploatate de infractori 
cibernetici în detrimentul lor. 
O posibilitate reală pentru 
părinţi de a monitoriza acti-
vitatea copiilor online este de 
a se adăuga în lista prieteni-
lor propriului copil.

- este necesară organi-
zarea, pentru profesorii de 

informatică din şcoli, a unui 
curs de pregătire în dome-
niul siguranţei online, care ar 
viza semnificaţia Internetului 
în viaţa copiilor şi adulţilor, 
beneficiile acestuia, dar şi 
situaţiile de risc pe care le 
comportă dependenţa de In-
ternet, utilizarea Internetului 
ca resursă educaţională şi 
comunicarea părinte-copil, 
profesor-copil.

- pentru diminuarea riscu-
rilor online pentru copiii uti-
lizatori activi ai Internetului, 
se recomandă ca toate cal-
culatoarele din şcoli cu acces 
la Internet să fie asigurate 
cu programe-filtre, ce nu ar 
permite accesarea anumitor 
site-uri, responsabililor din 
sălile de calculatoare fiindu-
le mai uşor de a monitoriza 
comportamentul copiilor 
online. Este imperios nece-
sar de a întreprinde măsuri 

pentru educarea copiilor în 
vederea prevenirii cazurilor 
de hărţuire sexuală şi inti-
midare, inclusiv online între 
copii. Pedagogii din şcoli tre-
buie să fie instruiţi în ceea ce 
priveşte prevenirea acestor 
situaţii, iar psihologii din in-
stituţiile de învăţămînt – cum 
să intervină în asemenea ca-

zuri. Copiii trebuie încurajaţi 
să acceseze o listă de site-uri 
sigure de informare, unde 
pot găsi informaţiile necesa-
re pentru pregătirea temelor 
pentru acasă şi dezvoltarea 
lor intelectuală.

- pentru a preveni com-
portamentul riscant online şi 
a oferi în timp util soluţii co-
piilor care doresc să fie spri-
jiniţi în situaţii dificile, este 
oportun de a dezvolta un ser-
viciu naţional de informare şi 
consiliere – Linia fierbinte, 
acompaniată de posibilitatea 
unui chat. Acest serviciu poa-
te oferi copiilor, părinţilor şi 
cadrelor didactice consiliere 
telefonică generală privind 
riscurile online, site-urile 
indicate pentru anumite ca-
tegorii de vîrstă sau cele care 
trebuiesc evitate, consiliere 
psihologică, redirecţionarea 
către specialişti sau autori-
tăţile competente pentru pro-
bleme mai complexe. 

Reprezentanţii Centrului 
„La Strada” au insistat pe ide-
ea că în Republica Moldova 
se resimte nevoia creării 
unui website specializat pe 
aspectele siguranţei online, 
aşa precum există în ţările 
europene (de exemplu, în 
România – www.sigur.info), 
care ar fi atractiv şi accesibil 
nu numai pentru părinţi, dar 
şi pentru cadrele didactice şi 
copiii înşişi. 

Cercetarea a fost realiza-
tă pe un eşantion de 1347 co-
pii utilizatori de Internet, cu 
vîrstele cuprinse între 12-16 
ani, din 59 de localităţi ale 
Republicii Moldova. Studiul 
mai include 20 de interviuri 
cu specialişti din tot atîtea 
localităţi (profesori de infor-
matică din licee şi educatori/
coordonatori de programe 
din centrele de tineret, 8 fo-
cus-grupuri din 8 localităţi 
rural/urban), precum şi anali-
za documentară a rapoartelor 
de la peste 50 de seminare 
de informare a copiilor, cu 
subiectul „Siguranţa copiilor 
online”, desfăşurate în peri-
oada aprilie - iulie 2011.

Lilia DUMINCA

C ea mai frecventă formă de discriminare în rîndul 
elevilor este cea socială. Elevii fac diferenţe în-

tre cei care provin din familii înstărite şi vulnerabile.  
În multe cazuri copiii care provin din familii cu ve-

nituri mari ignoră comunicarea cu cei din familii sărace. 
Fenomenul a fost abordat la un seminar organizat de 
către Direcţia generală educaţie, tineret şi sport din mu-
nicipiul Chişinău. 

Alexandra Tănase, profesoară de limbă şi literatu-
ră română la Liceul Teoretic „Gaudeamus”, a declarat 
că în cei 40 de ani de experienţă de muncă a observat 
că anume discriminarea socială domină la şcoală. O 
altă formă de discriminare care se evidenţiază, apare 
între elevii din mediul urban şi cei din mediul rural.                          
Alexandra Tănase spune că s-a confruntat cu o astfel 
de situaţie în clasa în care este dirigintă şi a fost nevoie 
chiar să apeleze la psihologul din liceu. 

Directorul adjunct al Şcolii Profesionale nr. 9,        
Tatiana Caraman, a declarat că aceeaşi formă de discri-
minare domină şi în instituţia pe care o reprezintă. Mai 
există şi discriminarea între elevii de diferite confesiuni. 
De multe ori elevii nu acceptă colegii lor care au altă 
confesiune şi nu comunică cu ei. 

Carolina Dudu-Savca, şef de catedră la Institutul de 
Stat de Relaţii Internaţionale, a declarat că în rîndul stu-
denţilor fenomenul de discriminare nu este atît de pro-
nunţat. „După părerea mea, studenţii la modul general 
sînt mai toleranţi. Mediul universitar este şi mai liberal 
decît cel şcolar. Un student are viziuni mai democratice 
pentru că este mai matur şi este la vîrsta cînd are o opi-
nie”, a spus Carolina Dudu-Savca. 

În opinia profesorilor, este necesar ca fiecare să con-
ştientizeze că toţi oamenii sînt egali şi atunci problema 
discriminării nu va mai exista. Profesorii consideră că 
atitudinea elevilor şi toleranţa faţă de semenii lor tre-
buie inspirată de acasă, de către părinţi, şi cultivată pe 
parcurs, atît de părinţi, cît şi de profesori. 

Seminarul instructiv-metodic „Viziunea unei familii, 
a unei şcoli şi a unei societăţi tolerante – cum să preve-
nim discriminarea?” face parte din cadrul programului 
educaţional Pestalozzi, demarat la Strasbourg. Scopul 
constă în dezvoltarea cunoştinţelor şi a competenţelor 
profesorilor în domeniul educaţiei toleranţei şi a înţe-
legerii pentru a evita situaţiile de discriminare în sala 
de clasă.  

Elevii bogaţi îşi ignoră semenii din familii cu venituri modeste Moldovenii, cei mai mulţi străini 
stabiliţi legal în România

15 322 de cetăţeni ai Republicii Moldova se află temporar 
în România. Astfel de date au fost prezentate de Oficiul Român 
pentru Imigrări. Potrivit informaţiei oficiale, pe o treaptă mai jos 
sînt chinezii, în număr de 6900 de persoane şi turcii - 8842 de 
persoane.

Potrivit Direcţiei Migraţie din cadrul Oficiului Român pentru 
Imigrări (ORI), pe teritoriul ţării vecine ar fi 97 395 cetăţeni 
străini, dintre care 57 211 provenind din state terţe Uniunii Eu-
ropene.

Cei mai mulţi străini preferă să se stabilească în Bucureşti, 
dar şi judeţele Ilfov, Iaşi, Constanţa şi Timiş.

În anul 2011, autorităţile române au depistat cu şedere ilegală 
780 de cetăţeni moldoveni, 385 - turci şi 214 - chinezi. Tot în 
anul trecut, 58 de de moldoveni au fost trimişi în ţara de baştină. 
Pe o poziţie apropiată sînt cetăţenii turci - 57 la număr, care de 
asemenea, au fost îndepărtaţi sub escortă de pe teritoriul Româ-
niei. 

Menţionăm că în 2011, au solicitat o formă de protecţie în 
România un număr de 49 de străini, care s-au declarat minori 
neînsoţiţi, între care, unul a fost de origine chineză. 
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N ervi şi înjurături! 
Zăpada şi gheaţa de 

pe drumuri a dat peste cap 
traficul din întreaga ţară. 

 Troienele şi stratul de 
gheaţă depuse pe drumuri au 
creat ambuteiaje în Capitală, 
iar în curţile clădirilor mai 
multe maşini au rămas blo-
cate. Autoturismele au făcut 
cozi de km pe străzi, iar şo-
ferii au stat blocaţi în trafic 
zeci de minute din cauza 
accidentelor. Potrivit prima-
rului Capitalei, utilajele de 
deszăpezire fac cu greu faţă. 

O situaţie similară se 
constată şi în raioanele repu-
blicii, unde nămeţii dau mari 
bătăi de cap atît şoferilor, cît 
şi pietonilor, iar meteorolo-
gii anunţă ninsori pînă vineri, 
17 februarie.

 În legătură cu înăsprirea 
condiţiilor meteo, manifes-
tată prin ninsori abundente 
şi menţinerea temperaturi-
lor scăzute, Ministerul Afa-
cerilor Interne recomandă 
cetăţenilor să nu plece pe 
jos departe de localităţi, iar 
maşinile să fie echipate co-
respunzător.

Participanţilor la trafic 
li se recomandă să adapteze 
viteza de deplasare la condi-
ţiile meteo-rutiere şi să ma-

MAI avertizează asupra circulaţiei dificile de pe drumurile naţionale
nifeste atenţie maximă, pre-
cum şi să evite deplasările pe 
drumurile naţionale, limitîn-
du-le la cazurile cu caracter 

de strictă urgenţă.
Prin urmare, şoferii tre-

buie să aibă cu sine  lanţuri 
şi nisip, dar nu trebuie uitată 
şi o pătură mai groasă. De 

asemenea, este foarte impor-
tant ca ţeava de eşapament 
a maşinii să fie permanent 
curăţată de zăpadă, pentru 

a nu provoca intoxicaţii cu 
monoxid de carbon.

Totuşi, în cazul în care 
deplasarea este imperios ne-
cesară, şoferii trebuie să aibă 

în vedere următoarele reco-
mandări:

- adaptaţi în permanenţă 
viteza de deplasare la condi-

ţiile meteo concrete pe secto-
rul respectiv de drum;

- reduceţi viteza în locuri-
le semnalate de indicatoarele 
rutiere şi în special la tre-

cerile de pietoni, în zonele 
aglomerate, în apropierea şi 
la traversarea intersecţiilor, 
la depăşirea mijloacelor de 
transport oprite în staţii;

- măriţi distanţa între au-
tovehiculele în mers. Distan-
ţa vizavi de autovehiculele 
care circulă în faţă trebuie 
să fie mai mare pe drum alu-
necos, iar viteza de deplasa-
re mai redusă, ca să permită 
oprirea în timp util în cazul 
sesizării unui pericol, atît 
pentru a evita coliziunea cu 
cei din faţă, cît şi pentru a nu 
fi obligaţi de a frîna brusc, 
ceea ce poate duce la dera-
pare;

- evitaţi efectuarea unor 
manevre riscante şi îndeo-
sebi a depăşirilor neregula-
mentare;

- asiguraţi-vă că instalaţi-
ile de climatizare şi de deza-
burire funcţionează;

- acţionaţi din timp şter-
gătoarele de parbriz cînd ob-
servaţi că din sens invers vin 
alte autovehicule – cîteva 
momente de circulaţie fără 
vizibilitate pot fi fatale;

- nu acţionaţi brusc meca-
nismele de direcţie şi de frîn-
are ale autovehiculului;

- în condiţii de zăpadă şi 
polei, renunţaţi pe cît posibil 

la pedala de frînă. Folosiţi 
cu precădere frîna de motor;

- pe porţiunile acoperite 
cu polei sau gheaţă, este 
contraindicată executarea 
operaţiei de virare concomi-
tent cu frînarea;

- în viraje, mersul cu dife-
renţialele blocate are influen-
ţă negativă asupra menţinerii 
direcţiei!

Pietonilor li se recoman-
dă să fie deosebit de atenţi 
atunci cînd intenţionează să 
traverseze partea carosabilă, 
să circule numai pe trotuar, 
iar cînd acesta lipseşte, pe 
acostamentul din partea st-
îngă a drumului, pe sensul 
de mers.

Potrivit datelor statistice, 
în ultimele zile, pe teritoriul 
ţării au fost înregistrate mai 
multe accidente rutiere, iar 
patru persoane au fost trau-
matizate.

Echipajele poliţiei ru-
tiere patrulează drumurile 
naţionale atestînd o situaţie 
rutieră mai dificilă în raioa-
nele: Anenii Noi, Hînceşti, 
Ungheni, Orhei, precum şi 
alte regiuni.

Cor. DREPTUL

Recent,  a avut loc şedința 
Colegiului MAI, în ca-

drul căreia conducerea instituției 
a prezentat bilanțul de activitate 
pentru perioada anului 2011. Mai 
mult, în cadrul întrunirii a fost 
aprobat proiectul de dezvoltare 
strategică şi Planul de acţiuni 
al instituţiei pentru anii 2012-
2014. 

La şedinţă a participat prim-
ministrul Vlad Filat, conduce-
rea MAI, în frunte cu ministrul 
Alexei Roibu, viceminiştrii şi 
şefii subdiviziunilor instituţiei, 
atît din Capitală, cît şi din ra-
ioanele republicii și, în premie-
ră, preşedinţii de raioane.

În urma prezentării analizei 
temeinice în cadrul ședinței de 
bilanț, se poate concluziona că 
Ministerul Afacerilor Interne 
şi-a orientat eforturile spre pro-
tecţia drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor de 
tentativele criminale şi alte ac-
ţiuni nelegitime, readucerea po-
liţiei în slujba cetăţenilor, asigu-
rarea ordinii publice şi liniştii în 
societate. Totodată, activitatea 
subdiviziunilor structurale şi 
celor subordonate a fost axată pe 
un şir de obiective prioritare, în 
special – combaterea crimelor cu 
caracter grav şi organizat, contra-
cararea traficului de persoane, de 
droguri şi armament, migraţiei şi 
şederii ilegale a străinilor, com-
baterea infracţiunilor săvîrşite în 
domeniul real al economiei naţi-
onale, delictelor transfrontaliere 
şi suprimarea economiei tenebre, 
menţinerea ordinii publice, pro-
filaxia generală şi individuală a 
fenomenelor infracţionale.

În alocuţiunea sa minis-
trul Afacerilor Interne, Alexei           

Roibu, le-a mulţumit preşedinţi-
lor de raioane pentru participare 
la şedinţa Colegiului MAI, sub-
liniind că implicarea reprezentan-
ţilor administraţiei publice locale 
va ajuta la soluţionarea proble-
melor existente. Alexei Roibu a 

specificat că documentele apro-
bate în cadrul şedinţei includ ac-
ţiuni concrete de activitate pentru 
următorii doi ani.

La rîndul său, prim-ministrul 
a apreciat activitatea desfăşurată 
de efectivul Ministerului de In-
terne, pe parcursul anului trecut 
şi a subliniat necesitatea între-
prinderii unor noi acţiuni în com-
baterea infracţionalităţii şi men-
ţinerii ordinii publice. Vlad Filat 
a menţionat că 2011 a fost un an 
important pentru instituţiile de 
drept din ţara noastră, atenţionînd 
asupra necesităţii implementării 

reformelor. Şeful Cabinetului de 
Miniştri a subliniat necesitatea 
întreprinderii unor noi acţiuni, în 
combaterea infracţionalităţii şi 
menţinerii ordinii publice. Vlad 
Filat a apreciat adoptarea de că-
tre MAI a unei strategii de dez-

voltare pentru doi ani, solicitînd 
concentrarea tuturor eforturilor 
în implementarea acesteia. Toto-
dată, prim-ministrul a cerut acti-
vizarea Comitetului Naţional de 
Supraveghere a Reformei MAI, 
cu efectuarea unei evaluări a ac-
tivităţii în acest domeniu. Premie-
rul a declarat că ,,este necesar de 
a îmbunătăţi activitatea poliţiei 
pentru ca în persoana poliţistului, 
cetăţeanul să găsească ajutorul de 
care are nevoie. În acest domeniu 
sînt necesare rezultate concrete şi 
aceasta nu este doar sarcina MAI, 
ci a noastră, a tuturor”.

Mai mulți șefi de subdivizi-
uni au prezentat în rapoartele lor 
situaţia din fiecare domeniu al 
activităţii organelor de interne. 
Pentru îmbunătăţirea situaţiei în 
domeniul combaterii criminali-
tăţii a fost propusă crearea unor 

centre regionale 
de prevenire a de-
licvenţei şi dotarea 
cu echipamentul 
necesar a secţiilor 
de poliţie.

În acest context, 
Vlad Filat a menţi-
onat că obiectivul 
Guvernului este 
ca în fiecare loca-
litate să fie cîte un 
poliţist de sector, 
aceştia urmînd să 
fie asiguraţi cu 
sedii, transport şi 
locuinţe de servi-
ciu. Premierul a 
solicitat conduce-
rii Ministerului o 
comunicare mai 
bună cu reprezen-
tanţii  administra-
ţiei publice locale, 

în vederea creării condiţiilor ne-
cesare de activitate ale poliţiştilor. 

„Vom aloca resurse interne, vom 
solicita şi sprijinul partenerilor 
externi, iar mijloacele necesare 
vor fi identificate”, a dat asigurări 
premierul Filat.

La final, prim-ministrul a 
solcitat angajaţilor şi conducerii 
MAI maximă responsabilitate 
în implementarea proceselor de 
reformă demarate anterior, astfel 
încît acestea să se soldeze cu be-
neficii pentru cetăţeni.

Cor. DREPTUL

În 2011, Ministerul Afacerilor Interne şi-a orientat eforturile spre 
protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor

Deţinuţii 
Penitenciarului nr. 6 
din Soroca şi-au găsit 

ocupaţie: 
Editează un ziar

Deţinuţii Penitenciarului nr. 6 din So-
roca au un ,,Talisman”. Acesta este numele 
ziarului pe care îl editează cinci dintre con-
damnaţii închisorii. Reprezentanţii institu-
ţiei spun că, deocamdată, nu suportă chel-
tuieli pentru editare, iar condamnaţii speră 
că astfel vor fi mai informaţi şi se vor face 
auziţi în societate.

Ideea de a tipări ziarul îi aparţine unui 
deţinut care nu cunoaşte prea multe despre 
ziaristică.

,,Dacă un talisman îl porţi, el te fereşte 
de multe lucruri. Aşa că, e un păzitor pentru 
noi. Dacă se întîmplă ceva, noi în ziar scri-
em totul”, a spus deţinutul, redactor-şef al 
ziarului ,,Talisman”, Mihail Popovici.

Ziarul are 10 pagini de mici dimensiuni, 
iar prima ediţie conţine informaţii despre ac-
tivităţile organizate în penitenciar, cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă. Cititorii pot găsi ştiri 
despre religie, drepturile deţinuţilor, sport, 
dar şi bancuri.

,,E un început, noi sîntem noi. Nu avem 
şcoală juridică, dar vrem să facem ceva”, a 
afirmat deţinutul Vasile Prodan.

Administraţia penitenciarului a salutat 
ideea deţinuţilor.

,,Unul din scopurile principale este de a 
resocializa şi reintegra condamnaţii. Le ofe-
rim toate condiţiile şi posibilitatea ca să-şi 
realizeze scopul”, a declarat purtătorul de 
cuvînt al Penitenciarului nr.6 din Soroca, 
Liviu Chistol.

Deocamdată, ziarul poate fi citit doar la 
biblioteca penitenciarului. ,,Aş fi vrut ca în 
ziar să fie reflectate posibilităţile deţinutului 
de a schimba ceva în viaţa lui”, a menţionat 
un alt deţinut.

Administraţia instituţiei spune că publi-
caţia ar putea deveni un supliment al ziarului 
raional. În penitenciarul din Soroca sînt 600 
de condamnaţi.
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La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Potrivit  articolului  5 ali-
neatul (1) al  Legii nr.156 
din 14.10.98  privind pensii-
le de asigurări sociale de stat 
în sistemul public, stagiul de 
cotizare însumează toate peri-
oadele contributive. Alineatul 
(2) care se referă la perioadele 
necontributive ale asiguratului 
asimilate stagiului de cotizare 
stabileşte că acestea sînt: 

a) perioada de îndeplinire 
a serviciului militar în termen 
sau cu termen redus; 

b) perioada de îngrijire a 
unui copil pînă la vîrsta de 3 
ani de către unul din părinţi 
sau de tutore în caz de deces 
al ambilor părinţi; 

c) perioada în care asigu-
ratul a beneficiat de indemni-
zaţie pentru incapacitate tem-
porară de muncă, de ajutor 
de şomaj, de alocaţie pentru 
integrare sau reintegrare pro-
fesională. 

Aceeaşi reglementare 
conţine şi norma articolului  
37 al Legii  privind sistemul 
public de asigurări sociale nr. 
489 din 08.07.99 referindu-se 
la perioadele necontributive 
asimilate stagiului de cotiza-
re. Astfel, normele în cauză 
nu conţin prevederi care să 
reglementeze situaţii asemă-
nătoare celei expuse în scri-
soare. 

Educaţie juridică

? Mama mea este din anul 1955.  Urmează în 
acest an să iasă la pensie. În perioada anilor 
1998-1999 mama a avut grijă de copilul meu 
minor pînă la vîrsta de 3 ani, eu fiind studentă a 
unui colegiu, secţia de zi. Deci, vreau să ştiu dacă 
aceşti 2 ani de îngrijire a copilului intră în stagiul 
de cotizare la pensie, în care mama n-a lucrat  ofi-
cial, nefiind nici  înregistrată.

Natalia BRADAUțAN

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(februarie 2012,  nr. 6(409)

&

Regimul legal al bunu-
rilor soţilor este re-

glementat de prevederile Ca-
pitolului 5 din Codul familiei 
care se referă la următoarele: 

- bunurile dobîndite de către 
soţi în timpul căsătoriei sînt 
supuse regimului proprietăţii 
în devălmășie. Regimul legal 
al bunurilor soţilor acţionea-
ză în măsura în care nu este 
modificat de contractul ma-
trimonial. Bunurile dobîndite 
de către soţi în timpul căsăto-
riei aparţin ambilor cu drept 
de proprietate în devălmășie, 
conform legislaţiei. Sînt pro-
prietate în devălmășie bunuri-
le procurate din contul:

a) veniturilor obţinute de 
fiecare dintre soţi din:

- activitatea de muncă;
- activitatea de întreprin-

zător;
- activitatea intelectuală;
b) premiilor, indemnizaţi-

ilor şi altor plăţi, cu excepţia 
celor care au un caracter de 
compensare (ajutor material, 
despăgubire pentru vătăma-
rea sănătăţii etc.);

c) altor mijloace comune.
Sînt proprietate în de-

vălmăşie a soţilor bunurile 
mobile şi imobile, valorile 
mobiliare, depunerile şi cote-
le de participaţie în capitalul 
social din instituţiile financi-
are sau societăţile comerciale, 
care au fost construite, con-
stituite, procurate sau făcute 
din contul mijloacelor comu-
ne, precum şi alte bunuri do-
bîndite în timpul căsătoriei, 
chiar dacă sînt procurate sau 
depuse pe numele unuia  din-

REGIMUL  LEGAL  AL  BUNURILOR  SOŢILOR
tre soţi. Dreptul la proprietate 
în devălmăşie se extinde şi 
asupra soţului care nu a avut 
un venit propriu, fiind ocu-
pat cu gospodăria casnică, 
cu educaţia copiilor sau din 
alte motive temeinice. Sînt 
proprietate în devălmășie a 
soţilor bunurile care au fost 
dobîndite din ziua încheierii 
căsătoriei pînă în ziua înce-
tării acesteia. Instanţa jude-
cătorească este în drept, în 
baza cererii soţului interesat 
care nu este vinovat de des-
facerea căsătoriei, să declare 
bunurile dobîndite de către 
el în perioada cît soţii au dus 
gospodării separate proprie-
tate a acestuia.

Soţii, de comun acord, 
posedă, folosesc şi dispun 
de bunurile comune. Fieca-
re dintre soţi este în drept să 
încheie convenţii prin care să 
dispună de bunurile comune, 

cu excepţia bunurilor imobi-
le, acordul celuilalt soţ fiind 
prezumat. Convenţia contra-
ră dispoziţiilor prezentului 
cod, prin care se micşorează 
ori se suprimă comunitatea 
de bunuri, este declarată nulă 
de către instanţa judecăto-
rească. Convenţia încheiată 
de unul dintre soţi poate fi de-
clarată nulă de către instanţa 
judecătorească, la cererea ce-
luilalt soţ, dacă se va stabili 
că cealaltă parte a convenţiei 
a ştiut sau trebuia să fi ştiut 
că al doilea soţ este împotriva 
încheierii convenţiei respec-
tive. Cererea privind declara-
rea nulităţii convenţiei poate 
fi depusă în termen de 3 ani 

din momentul cînd celălalt 
soţ a aflat sau trebuia să fi 
aflat despre încheierea aces-
teia. Unul dintre soţi nu poate, 
fără consimţămîntul expres al 
celuilalt, să rezilieze contrac-
tul de închiriere a spaţiului de 
locuit, să înstrăineze casa sau 
apartamentul ori să limiteze 
prin acte juridice dreptul la 
locuinţă al celuilalt soţ.

Bunurile care au aparţi-
nut fiecăruia dintre soţi pînă 
la încheierea căsătoriei şi bu-
nurile primite în dar, obţinute 
prin moştenire sau în baza 
altor convenţii gratuite de că-
tre unul dintre soţi în timpul 
căsătoriei, sînt proprietate 
personală a fiecăruia dintre 
soţi. Lucrurile de uz personal 
(îmbrăcămintea, încălţămin-
tea şi alte obiecte), cu excep-
ţia bijuteriilor de preţ şi altor 
obiecte de lux, sînt proprie-
tate personală a soţului care 
le foloseşte, indiferent de 
timpul şi modul de dobîndire. 
Bunurile ce aparţin fiecăruia 
dintre soţi pot fi recunoscute 
de instanţa judecătorească 
proprietate în devălmăşie a 
acestora dacă se va stabili 
că, în timpul căsătoriei, din 
contul mijloacelor comune 
ale soţilor sau al mijloacelor 
unuia dintre soţi ori în urma 
muncii numai a unuia dintre 
soţi, valoarea acestor bunuri 
a sporit simţitor (reparaţie 
capitală, reconstrucţie, reuti-
lare, reamenajare etc.).

Fiecare soţ răspunde 
pentru obligaţiile proprii cu 
bunurile proprietate perso-
nală şi cu cota-parte din pro-
prietatea în devălmăşie, care 
poate fi determinată de către 
instanţa judecătorească la ce-
rerea creditorului.  Soţii răs-
pund cu întreg patrimoniul 
lor pentru obligaţiile care 
au fost asumate în interesul 
familiei, fie şi numai de unul 
dintre ei, precum şi pentru 
repararea prejudiciului cau-
zat ca urmare a săvîrşirii de 
către ei a unei infracţiuni, 
dacă prin aceasta au sporit 
bunurile comune ale soţilor. 
Împărţirea proprietăţii în 
devălmăşie a soţilor poate 
fi făcută atît în timpul căsă-

toriei, cît şi după desfacerea 
ei, la cererea oricăruia dintre 
soţi. Proprietatea în devălmă-
şie poate fi împărţită în baza 
acordului dintre soţi.  În caz 
de neînţelegere, determina-
rea cotei-părţi a fiecărui soţ 
în proprietatea în devălmăşie, 
precum şi împărţirea acesteia 
în natură, se face pe cale ju-
decătorească. La împărţirea 
proprietăţii în devălmăşie, 
instanţa judecătorească, la 
cererea soţilor, stabileşte bu-
nurile ce urmează să fie trans-
mise fiecăruia dintre ei. Dacă 
unuia dintre soţi îi sînt trans-
mise bunuri care depăşesc 
cota ce-i revine, celuilalt soţ 
i se poate stabili o compensa-
ţie bănească sau de altă natu-
ră. Bunurile procurate pentru 
copiii minori (îmbrăcăminte, 
încălţăminte, rechizite şcola-
re, instrumente muzicale, ju-
cării etc.) se transmit gratuit 
soţului împreună cu care lo-
cuiesc copiii. Depunerile fă-
cute de soţi pe numele copii-
lor lor minori sînt proprietate 
a copiilor şi nu se iau în con-
siderare la partaj. Dacă bunu-
rile comune au fost împărţite 
în timpul căsătoriei, acestea 
devin bunuri personale ale 
soţilor, iar bunurile care nu 
au fost împărţite, precum şi 
bunurile dobîndite ulterior 
de către soţi, sînt proprieta-
te în devălmăşie a acestora. 
Pentru împărţirea bunurilor 
proprietate în devălmăşie 
a soţilor a căror căsătorie a 
fost desfăcută, se stabileşte 
un termen de prescripţie de 
3 ani. La împărţirea propri-
etăţii în devălmăşie a soţilor 
şi determinarea cotelor-părţi 
din aceasta, părţile soţilor 
sînt considerate egale dacă 
contractul matrimonial nu 
prevede altfel. Instanţa ju-
decătorească este în drept să 
diferenţieze cotele-părţi în 
proprietatea în devălmăşie 
a soţilor, ţinînd cont de inte-
resele unuia dintre soţi şi/sau 
de interesele copiilor minori. 
La împărţirea proprietăţii în 
devălmăşie a soţilor, datorii-
le comune se împart între ei 
proporţional cotelor-părţi ce 
le-au fost repartizate.

Citaţii în judecată
Curtea de Apel Chişinău, în conformitate cu art.108 CPC 

al RM, solicită prezentarea cet. Klimenco Veaceslav, pentru 
data de 20 martie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (mun. 
Chişinău, str. Teilor nr. 4, sala 8) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea cet. Klimenco Liubov privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

 Judecător N. Traciuc
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului ÎI „Cucoş Maria-Comerţ”, 
cet. Iurceac Marina, pentru data de 29 februarie 2012, ora 
10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
221) în calitate de pîrît unde va avea loc examinarea cauzei 
civile a SA ,,Intermediar”.

Judecător A. Us 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Buşmachiu Petru, domiciliat: mun. Chişinău, str. Bucureşti nr. 
65, apt. 19, pentru data de 2 martie 2012, ora 15.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 43) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea reclamantului SA „Moldcargo” SRL 
privind încasarea prejudiciului material.

Judecător A. Andronic

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului I.I. „Panas”, pentru data de 13 martie 2012, ora 
10.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Ciubari 
Ecaterina privind restituirea contravalorii produsului necalita-
tiv.

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

Judecător I. Busuioc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gîrbu Ioan Nicolae, a.n. 20.03.1939, cu ultimul domiciliu cu-
noscut: str. Ismail nr. 27, apt. 7, mun. Chişinău, pentru data de 
23 martie 2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară 
nr. 43, bir. 61) unde va avea loc examinarea cauzei civile la ce-
rerea: Fundaţia Filantropică a Invalizilor privind recunoaşterea 
nulă a contractului.

Judecător D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Volcov Iulia, pentru data de 4 aprilie 2012, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 62) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Snejinscaia Neli privind împărţirea 
obiectivelor imobile.

Judecător Garri Bivol

www
 Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-

prezentantului „Survent” SRL, pentru data de 21 martie 2012, 
ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea SRL 
„Autointercom-Service” privind rezilierea contractului de vîn-
zare-cumpărare şi încasarea prejudiciului material.

Judecător D. Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Anghel Andrei Alexei, a.n. 1985, cu ultimul domiciliu cu-
noscut: str. Lech Kaczynski nr. 10/2, apt. 73, mun. Chişinău, 
pentru data de 22 martie 2012, ora 13.30, la şedinţa de jude-
cată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile intentată de Guşanu Ludmila privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător D. Chistol
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Tataru Irina Victor, a.n. 21.07.1986, pentru data de 27 februa-
rie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 3) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea CCL-20 privind 
încasarea datoriei.

Judecător Ig. Vornicescu
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Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Baculin Vasilii 
Stanislavovici, născut la 25.05.1964, domiciliat: mun. Chişi-
nău, str. D. Rîşcanu nr. 11, apt. 36, pentru data de 12 mar-
tie 2012, ora 16.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
29) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Popovici     
Maxim privind încasarea datoriei.

Judecător Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Pitula Ianuş, năs-
cut la 01.09.1982, pentru data de 15 martie 2012, ora 16.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Budak Djulieta privind încasarea 
sumei.

Judecător Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bunu Maria, pentru data de 19 martie 2012, ora 16.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 20) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la acţiunea cet. Hristian Lidia privind încasarea 
sumei.

Judecător V. Ilaşco
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Kalinin Alexandr, 
cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. S. Lazo nr. 
27/1, apt. 27, pentru data de 22 martie 2012, ora 8.30, la şedin-
ţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de reclamant 
în cauza civilă intentată de Kalinina Galina privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător Aliona Miron
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformita-
te cu art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Muntean               
Vladimir Alexei, a.n. 28.04.1963, cu ultimul domiciliu cunos-
cut: mun. Chişinău, str. Florilor nr. 16/2, apt. 65, pentru data de 
28 martie 2012, ora 14.15, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 
3, bir. 24) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Stropşa 
Vasilii Andrei privind încasarea datoriei.

Judecător Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Chira Sevastian, 
pentru data de 29 martie 2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă intenta-
tă de Chira Maria privind desfacerea căsătoriei, determinarea 
domiciliului copilului minor, încasarea pensiei alimentare.

Judecător Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cerchez Igor, pen-
tru data de 12 aprilie 2012, ora 10.30, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă intenta-
tă de Romanov Corneliu privind încasarea împrumutului.

Judecător Iurie Potînga
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Maringos Ion, cu 
ultimul domiciliu: satul Şaptebani, Rîşcani, pentru data de 17 
mai 2012, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
14) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea „Donaris Grup” 
SA către „Garant” SRL privind recuperarea despăgubirii.

Judecător Nina Arabadji
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Ştefîrţa Ala din str. Hanul Morii nr. 113, mun. Chişinău, 
pentru data de 2 martie 2012, ora 8.50, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile intentată de Ştefîrţa Anatol privind desfacerea că-
sătoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica  Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Bejan Iurie din satul Sireţi, Străşeni, pentru data de 2 mar-
tie 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 
13, bir. 24) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată 
de Bejan (Tomacu) Ana privind desfacerea căsătoriei, încasa-
rea pensiei de întreţinere şi stabilirea domiciliului copilului 
minor.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica  Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Nani Ion din str. Basarabiei nr. 1, comuna Băcioi, mun. 
Chişinău, pentru data de 6 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile intentată de Zatic Silvia privind des-
facerea căsătoriei, încasarea pensiei de întreţinere şi stabilirea 
domiciliului copilului minor.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica  Iurie Cotruţă

Citaţii în judecată www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 

cet. Florea Lilia, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chi-
şinău, str. Belgrad nr. 19/1, apt. 42, pentru data de 7 martie 
2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 15) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de           
Mereacre Nicolae privind desfacerea căsătoriei

Judecător Luiza Gafton
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Vrabii Andrei, 
pentru data de 12 martie 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă intentată de: Vrabii Vera, Vrabii Nina, Vrabii Alina privind 
partajarea bunului imobil.

Judecător S. Teleucă 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului „Garicom” SRL, pentru data de 14 martie 
2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 9) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de 
„Aurelia BRNO” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
pîrîtului: SRL „A Cappella Clasic”, cu ultimul sediu cunoscut: 
mun. Chişinău, str. Pandurilor nr. 70/1, apt. 38, pentru data de 
16 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 6) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţi-
unea SRL „UBFB Trade Group” privind încasarea datoriei.

Judecător                                    Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Platon Alexei, 
pentru data de 29 martie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 18) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă la cererea cet. Rusu Ecaterina privind desfacerea căsătoriei, 
încasarea pensiei alimentare.

Judecător                                        Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Kartalanov         
Gheorghii Alexandru, pentru data de 29 februarie 2012, ora 
12.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, 
bir. 307) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de APLP 
54/200 privind încasarea datoriei.

Judecător                                                  Ina Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gîrbu Vitalie, 
pentru data de 6 martie 2012, ora 14.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în calitate de pîrît în ca-
uza civilă intentată de Babaev Virginia privind decăderea din 
drepturile părinteşti.

Judecător Oxana Robu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Macarov Maria 
Chiril, pentru data de 13 martie 2012, ora 14.45, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în calitate de pî-
rît în cauza civilă intentată de APLP 54/200 privind încasarea 
sumei.

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

Judecător Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Goncear Andrei 
Ion, pentru data de 16 martie 2012, ora 12.30, la şedinţa de ju-
decată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Goncear Natalia privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător Ina Dutca
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea reprezentantului SRL „Orhgodcom”, cu 
sediul: or. Orhei, str. Haiducul Tobultoc nr. 6, pentru data de 2 
martie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasi-
le Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
FPC „Drancor” SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător S. Procopciuc
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al 
RM, solicită prezentarea obligatorie a cet. Eremciuc Pavlina, 
a.n. 1963, domiciliată: satul Miciurin, Drochia, pentru data de 
5 martie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Drochia, str. 
31 August 1989, nr. 7, bir. 8) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Eremciuc Ion privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător L. Lupaşcu

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

RM, solicită prezentarea reprezentantului SA „Fabrica de vi-
nuri Sîngerei”, pentru data de 5 martie 2012, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (Sîngerei, str. N. Testemiţanu nr. 4, bir. 10) în 
calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2e-15/12 intentată de „Ro-
dal-S” SRL privind încasarea datoriei.

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

Judecător I. Popescu
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Ivanov Andrei, cu ultimul domiciliu: 
or. Orhei, str. Vasile Lupu nr. 55, apt. 3 pentru data de 6 martie 
2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu 
nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Ivanov 
Aurica privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea domiciliului 
copiilor minori.

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

Judecător                                   Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Iacob Serghei, 
domiciliat în satul Botnăreşti, Anenii Noi, pentru data de 6 
martie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasi-
le Mahu nr. 135, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de Iacob Ecaterina privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător                                         Veronica Cupcea
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Hristev Boris şi Asociaţia OOT „Pro Europa”, cu dom: mun. 
Chişinău, str. Gh. Asachi nr. 62, apt. 51, pentru data de 28 fe-
bruarie 2012, ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 66) în calitate de pîrîţi în cauza civilă la acţiunea cet. 
Bilinchis A. privind apărarea onoarei şi demnităţii.

Judecător   A. Catană
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
pîrîtului: SC „Construct-VBC” SRL, cu ultimul sediu cunos-
cut: mun. Chişinău, str. Ion Creangă bl.39, apt. 5, pentru data 
de 6 martie 2012, ora 16.45, la şedinţa de judecată (str. N. Ze-
linski nr. 13, bir. 6) unde va avea loc examinarea cauzei civile 
la acţiunea ÎM „Moldcell” SA privind încasarea datoriei.

Judecător                          Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
pîrîtului: SC „Eco Comerţ” SRL, cu ultimul sediu cunoscut: 
mun. Bălţi, str. C. Brîncuşi C., bl 48, apt. 5, pentru data de 6 
martie 2012, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 6) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţi-
unea ÎM „Moldcell” SA privind încasarea datoriei.

Judecător                              Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Anghel Ion Ştefan, a.n. 04.11.1962, 
cu ultimul domiciliu: satul Şercani, Orhei, pentru data de 19 
martie 2012, ora 9.50, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile 
Mahu nr. 135, et.1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Anghel Anastasia privind desfacerea căsătoriei şi stabilirea 
domiciliului copiilor.

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

Judecător                              Viorelia Varaniţă

ANUNŢ
 Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu deţinînd do-

sarele de executare 056-120r-121r-122r/12, citează pentru data 
de 23 februarie 2012, ora 10.00, debitorul Garmacean Serghei, 
a.n. 09.02.1959, c/p-0952512893778, domiciliat: mun. Chişi-
nău, Șoseaua Munceşti nr. 176, apt. 99, pentru a face cunoştin-
ţă cu materialele dosarelor de executare.

 Concomitent, se înştiinţează debitorul Garmacean Serghei 
despre faptul, că la data de 23 februarie 2012, ora 11.00, este 
obligat să asigure accesul executorului judecătoresc Anatolie 
Bănărescu şi a specialistului la bunul imobil supus evaluării, 
situat: mun. Chişinău, Șoseaua Munceşti nr. 176, apt. 99, ce-i 
aparţine cu drept de proprietate, în conformitate cu art.44, 117 
CE al RM.

Executor judecătoresc                       Anatolie Bănărescu

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Igor Doroftei, comunică că la data 

de 2 martie 2012, ora 10.30, pe adresa: bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, etajul 1, bir. 144, va avea loc licitaţia publică pentru vîn-
zarea construcţiilor accesorii cu nr. cadastral 010021861002, 
S- 24,9 m.p.; nr. cadastral 010021861003, S-21,7 m.p.; nr. 
cadastral 010021861004, S-34,6 m.p., situate pe str. Valea 
Rediului nr. 19, mun. Chişinău, ce aparţin cu drept de propri-
etate debitoruluui Meleca Raisa, estimate la - 102 487 lei şi 
expuse la licitaţie la preţul de 81 989,6 lei întru executarea 
Hotărîrii judecătoreşti nr. 2-1389/10 din 16.03.2010, emisă de 
către Judecătoria Centru mun. Chişinău şi nr. 2a-2744/10 din 
22.06.2010, emisă de către Curtea de Apel Chişinău privind 
încasarea de le Meleca Raisa a sumei debitoare şi a dobînzilor 
de întîrziere în beneficiul cet. Chiţul Mihail.

 Relaţii la tel. 27-75-85
Exacutor judecătoresc                             Igor Doroftei 
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Cele mai stupide legi din lume
Unele au fost absurde încă de la crearea lor, altele au de-

venit absurde odată cu trecerea timpului, în condiţiile în care 
legiuitorii au uitat să le anuleze. Toate legile de mai jos au 
însă un lucru în comun: sînt atît de ridicole, încît nimeni nu se 
gîndeşte să le respecte.

Fraţii mai mari, avantajaţi în Japonia
Cultura niponă pune mare preţ pe familie şi pe respectul 

faţă de cei mai în vîrstă, însă lucrurile au fost duse uneori prea 
departe. O lege niponă stipulează faptul că un bărbat are drep-
tul să-i ceară mîna prietenei fratelui său mai mic, iar aceasta 
este obligată să accepte. De asemenea, fratele mai mic n-are 
dreptul să crîcnească, fiind nevoit să accepte situaţia.

Ferma Animalelor
Deşi aproape toată lumea a uitat de ea, în Franţa încă este 

în vigoare o lege care le interzice fermierilor să-şi numească 
porcii ,,Napoleon”, pentru a-l proteja pe împăratul Napoleon 
Bonaparte.

Arme de distracţie în masă
În Germania, pernele sînt considerate a fi arme albe.

Violurile permise de lege
În statul african Swaziland, femeile sînt considerate a fi 

inferioare bărbaţilor, astfel că li se interzice prin lege să poarte 
pantaloni. Bărbaţii civili şi soldaţii care le prind cu pantaloni 
în public au dreptul să le lase fără ei şi să le umilească.

Împerecherea animalelor în public
În California, Statele Unite, animalelor le este interzis să 

se împerecheze în public la o distanţă de mai puţin de 460 de 
metri de orice şcoală, biserică sau local.

Moartea în Parlament
Una dintre cele mai absurde legi create vreodată vine din 

Marea Britanie, unde o bună bucată de vreme a fost interzis să 
mori în Parlament. Întîi de toate, legea a fost ridicolă pentru că 
vinovaţii n-ar fi putut fi pedepsiţi în nici un fel.

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naş-
tere: Olga şian, magistru în drept, lector uni-
versitar, Facultatea de drept, USM; Olga Co-
jocaru, lector universitar, Facultatea de drept, 
USM; Dorin Cimil, doctor în drept, confe-
renţiar universitar, Facultatea de drept, USM; 
Vlad Manea, doctor în drept, conferenţiar 
universitar, Facultatea de drept, USM; Ruxan-
da Pulbere, judecător, Bender; Natalia Chir-
cu, judecător, CA, Bălţi; Grigore Daşchevici, 
preşedintele Judecătoriei Călăraşi; Serghei 
Papuha, judecător, Cimişlia; Radu Ţurcanu, 
judecător, Botanica; Andrei Harghel, judecă-
tor, CSJ; Corneliu Caşcaval, judecător Vulcă-
neşti; Mihail Buşuleac, judecător, Cahul; 

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

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

La mulţi ani!

membrii Consiliului de administraţie   
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi 
Revista Naţională  de Drept

M edicii ne recomandă să avem o mai mare 
grijă de sistemul nostru imunitar, mai ales 

în această perioadă, cînd multe persoane sînt bolnave. 
Iată cîteva sfaturi la îndemîna tuturor pentru a ne face 
mai puternici.

-  Consumă proteine slabe la fiecare masă. Anticor-
pii care ajută la distrugerea bacteriilor sînt formaţi din 
proteine şi mai mult decît atît, există multe feluri de 
mîncare bogate în proteine, care conţin nutrienţi ce 
întăresc imunitatea. Astfel, e recomandat să mănînci 
carne de vită, de porc, soia, fasole şi fructe de mare. E 
bine ca măcar dimineaţa să însoţeşti micul dejun cu un 
pumn de nuci, pentru că au proteine şi magneziu.

- Nici o zi fără fructe şi legume! Orice fructe şi legu-
me sînt benefice consumate proaspete. Fă-ţi un meniu 
care să cuprindă cartofi dulci, morcovi, ardei graşi, pa-
pya, broccoli, precum şi citrice.

- Fă mişcare măcar 20-30 de minute pe zi. Mergi pe 
jos sau mergi la sală – exerciţiile fizice determină an-
ticorpii şi celulele albe să circule mai repede şi favori-
zează eficienţa hormonilor care trimit semnale de aver-
tizare la apariţia unor infecţii. Atenţie, însă! Sportul în 
exces are exact efectul invers şi poate afecta rezistenţa 
sistemului imunitar.

- Găteşte cu ulei de măsline. Acesta conţine grăsimi 
sănătoase, care acţionează ca lubrifiant pentru celule. Ele 
îmbunătăţesc flexibilitatea şi modul în care relaţionează ce-

Viaţa de zi cu zi poate pune multe presiuni asupra ta. Pen-
tru a reduce nivelul de stres, asigură-te că ai o alimentaţie pro-
pice. Cîteva alimente te ajută să scapi de stres şi să ai energie 
pentru a confrunta orice problemă s-ar ivi.

Portocalele
Un studiu german a relevat că vitamina C ajută la normali-

zarea colesterolului şi a presiunii sîngelui după o situaţie stre-
santă. Vitamina C are şi rolul de a întări sistemul imunitar

Cartofii dulci
Cartofii pot fi foarte eficienţi împotriva stresului pentru că 

satisfac nevoia de carbohidraţi şi dulciuri, nevoie proeminentă 
în situaţiile stresante. Ei sînt plini de vitamine şi fibre care aju-
tă organismul să proceseze carbohidraţii într-un mod constant 
şi lent.

Caise uscate
Caisele sînt bogate în magneziu, un relaxant muscular na-

tural care acţionează împotriva stresului.

Migdale, fistic şi nuci
Migdalele sînt bogate în vitaminele B şi E, care ajută la 

întărirea sistemului imunitar, iar nucile şi fisticul ajută la scă-
derea tensiunii arteriale.

Curcanul
Curcanul conţine aminoacidul triptofan care declanşează 

eliberarea de serotonină, o substanţă chimică cu efecte asupra 
creierului. Din cauza efectului calmant al triptofanului, mulţi 
oameni care consumă curcan se simt relaxaţi sau chiar obo-
siţi.

Spanacul
Lipsa magneziului din organism produce migrene şi obo-

seală. O cană de spanac asigură 40% din cantitatea necesară 
zilnic de magneziu.

Somonul
Somonul conţine acizi graşi Omega-3, care protejează îm-

potriva bolilor de inimă şi menţin stresul sub control.

O adolescentă din California mănîncă 
plastic de 11 ani

O tînără de 18 ani din California a devenit celebră da-
torită dependenţei sale de a mînca plastic. Dependenţa lui 
Kailyn de plastic s-a dezvoltat în ultimii 11 ani, timp în 
care susţine că a mîncat de la sticle de plastic pînă la carca-
se de CD. Ea chiar a încercat să facă un bilanţ: ,,Am mîncat 

12 teleco-
menzi, pes-
te 5000 de 
m ă r g e l e , 
peste 1000 
de scobitori 
de cocktail, 
100 de fur-
culiţe, în jur 
de 10 sticle 
de plastic, 
2 suzete, 3 
carcase de 

CD,  50 de umeraşe, 25 de paie de plastic”.
Plasticul este pentru ea o necesitate, după cum spune, 

şi l-ar alege chiar şi înaintea alimentelor. Nu gustul de 
plastic este cel care i-a dat dependenţa, ci textura lui: ,,Fe-

lul în care trozneşte în gură şi felul în care se simte. Este în 
acelaşi timp dur şi fin”.

Telecomenzile sînt favoritele tinerei de 18 ani din Sa-
cramento, California: ,,Scot întîi un buton, îl plimb prin 
toată gura, apoi îl înghit”.

O mare parte din provizii le ia de la restaurantul în care 
lucrează: ,,Felul meu favorit de plastic este cel din care 
sînt făcute scobitorile de cocktail”.

O femeie din India a născut 11 copii
O femeie din India a reuşit o performanţă incredibilă. 

Mama-eroină a adus pe lume 11 copii, după ce a fost su-
pusă fertilizării în vitro. Medicii nu au oferit prea multe 
informaţii, însă au postat pe Internet o fotografie cu mama 
şi micuţii săi.

Femeia a avut o sarcină care va intra în Cartea Re-
cordurilor. Ultima performanţă de acest gen aparţine unei 
mămici din Statele Unite care, în anul 2009, a născut opt 
bebeluşi. Aceasta avea deja şase copii pe care i-a conceput 
prin înseminare artificială.

În acelaşi timp, India se află în top cinci cele mai peri-
culoase ţări pentru femei. Potrivit unei cercetări realizate 
de Fundaţia Thomson Reuters, India a fost introdusă în 
această listă din cauza numărului mare de bebeluşi de gen 
feminin ucişi aici.

lulele. Ai grijă să nu consumi prea multe grăsimi de tipul 
Omega-6, pentru că nu sînt benefice pentru imunitate.

Alimente care reduc stresul
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel 
de unire  şi sprijin.  Vă sîntem recunoscători 
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi ziarul.  

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

Aniversări

Caleidoscop

Divert is
Ce trebuie să faci pentru un sistem imunitar beton

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


