
ISSN 1857-3185

VINERI
15 martie

2013
Anul XII

nr. 10 (461)
8 pagini  –  4,10 lei

E-mail: dreptul_pravo@yahoo.com
Săptămînal juridic

Comisarul pentru Drepturile 
Omului al Consiliului Europei 
îndeamnă autoritățile Republicii 
Moldova să continue reformele 
inițiate în sectorul justiției 

Aspecte legale privind 
deținerea armelor 
pneumatice, modul de 
utilizare și riscurile lor

„Omul post-sovietic” 
văzut diferit de experţii 
moldoveni şi 
transnistreni

(Voltaire)

P reşedintele Parlamen-
tului, Marian Lupu, a 

remarcat caracterul strategic 
al relaţiilor dintre Moldova 
şi Polonia, atît în context bi-
lateral, cît şi pe dimensiunea 
aspiraţiilor de integra-
re europeană a ţării 
noastre. Declaraţia a 
fost adresată mareşa-
lului Senatului Repu-
blicii Polone, Bogdan 
Borusewicz, care a 
întreprins o vizită ofi-
cială de două zile în 
statul nostru, potrivit 
unui comunicat al Le-
gislativului. 

Marian Lupu 
a specificat că, pe 
segmentul relaţiilor 
interparlamentare, co-
laborarea dintre cele 
două ţări cunoaşte o 
foarte bună dezvolta-
re, dovadă în acest sens fiind 
şi faptul că Polonia este sin-
gura ţară cu care Moldova a 
creat, în comun, o platformă 
de dialog foarte utilă – Adu-
narea Parlamentară Polonia-
Moldova. 

Bogdan Borusewicz a 
apreciat înalt bunele relaţii 
de colaborare dintre Moldo-
va şi Polonia şi a pledat în 
favoarea consolidării şi di-
versificării acestora. 

Oficialul polonez a so-
sit la Chişinău în fruntea 

I nspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Centrul de admi-
nistrare electronică au îmbunătăţit procesul de depunere 

a declaraţiilor pe venit (CET08) pentru persoanele fizice, prin 
intermediul Fiscservinform. În prezent, declaraţiile pot fi de-
puse on-line pe site-ul servicii.fisc.md.

Administratorul Fiscservinform, Vitalii Coceban, a de-
clarat că semnătura mobilă integrată cu serviciul „Declaraţie 
electronică” asigură o securitate şi o accesibilitate mai mare, 
precum şi este o metodă mai comodă de depunere a documen-
telor la Serviciul Vamal. 

Doritorii pot obţine acces la semnătura mobilă pentru a 
depune declaraţiile prin intermediul telefonului mobil. Pentru 
asta trebuie să se adreseze la operatorul de telefonie mobilă – 
Moldcell sau Orange. 

Contribuabilii, care vor acces la serviciile fiscale electro-
nice prin alte dispozitive decît telefoanele, trebuie să semneze 
un acord de conectare la centrul Fiscservinform. 

Informaţii suplimentare privind conectarea la serviciul 
,,Declaraţie electronică” şi folosirea de mai departe a semnătu-
rii mobile pot fi obţinute la numărul de telefon (022) 822-222. 

Cetăţenii Moldovei se pot conecta gratuit la serviciul „semnătura mobilă” 
pentru a depune declaraţiile pe venit pînă pe 31 martie curent

unei delegaţii impunătoare 
de parlamentari din cadrul 
Senatului şi Sejmului Repu-
blicii Polone, pentru a parti-
cipa la deschiderea reuniunii 
Adunării Parlamentare Po-

lonia - Moldova. Din cadrul 
delegaţiei au făcut parte un 
grup de 15 reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale 
din provinciile Poloniei. 

În prima zi a vizitei, 
membrii delegaţiei din Po-
lonia au vizitat satul Stîrcea, 
din raionul Glodeni, unde 
au fost întîmpinaţi de către 
localnicii care i-au salutat 
în limba poloneză. În satul      
Stîrcea, oaspeţii din Polonia 
au vizitat Casa Poloneză şi 
muzeul în care se conţin date 

despre viaţa comunităţii po-
lonezilor din Moldova, des-
pre parcursul istoric comun 
al acestei comunităţi şi al 
moldovenilor. 

În oraşul Bălţi, oaspeţii 

polonezi au fost întîmpinaţi 
de către conducerea munici-
piului şi, în cadrul unei reu-
niuni comune, a fost semnat 
un acord de intenţii referitor 
la colaborarea dintre Bălţi şi 
oraşul polonez Bialystok. Pe 
finalul vizitei la Bălţi, preşe-
dintele Parlamentului, însoţit 
de delegaţia poloneză, a par-
ticipat la reuniunea solemnă 
a diasporei poloneze din Re-
publica Moldova, eveniment 
desfăşurat în incinta Teatru-
lui Naţional „Vasile Alecsan-

dri” din Bălţi. 
De menţionat că lucră-

rile reuniunii Adunării Par-
lamentare Polonia-Moldova 
s-au desfăşurat, ulterior, la 
Palatul Republicii.

Potrivit lui Igor 
Corman, copreşedinte 
al Adunării Parlamen-
tare moldo-polone, în 
cadrul evenimentului 
au fost puse în discuţie 
mai multe subiecte ce 
ţin de cooperarea bila-
terală. Oficialul a men-
ţionat că pe parcursul 
ultimilor ani Republi-
ca Moldova a benefi-
ciat de o atenţie sporită 
din partea Poloniei, iar 
Chişinăul a fost vizitat 
de preşedintele polo-
nez Bronisław Komo-
rowski.

La ceremonia de 
deschidere a adunării a par-
ticipat şi speakerul Marian 
Lupu. ,,Republica Polonă 
este unicul partener al Re-
publicii Moldova cu care 
Legislativul desfăşoară o ac-
tivitate de cooperare la nivel 
de instituţii. Adunarea este o 
platformă ce ne permite să 
amplificăm dialogul politic 
şi să contribuim la dezvolta-
rea şi implementarea agendei 
bilaterale pe multiple planuri. 
Timp de doi ani, aceasta s-a 
transformat într-un adevărat 

for de schimb de opinii, în 
special, în domeniul inte-
grării europene”, a opinat 
M.Lupu.

La rîndul său, mareşalul 
Senatului Republicii Po-
lone, Bogdan Borusewicz, 
s-a arătat plăcut surprins de 
transformările prin care a 
trecut Republica Moldova 
în ultimii ani şi a spus că 
forţele politice de la Chişi-
nău ar trebui să găsească un 
compromis şi să pună capăt 
crizei, pentru a nu rata şan-
sa semnării Acordului de 
Asociere cu UE. „Alegerile 
anticipate ar frîna procesul 
de semnare, în noiembrie la 
Vilnius, a unor acorduri im-
portante pentru Republica 
Moldova”, a conchis oficia-
lul polonez.

Bogdan Borusewicz a 
menţionat că Polonia va sus-
ţine şi în continuare Republi-
ca Moldova în procesul de 
integrare europeană.

Totodată, trebuie remar-
cat faptul că cetăţenii mol-
doveni vor fi scutiţi de taxe 
pentru eliberarea vizelor în 
Polonia. Despre aceasta a 
declarat copreşedintele Adu-

nării Parlamentare Polonia-
Moldova, Andrzej Halicki, la 
finele lucrărilor reuniunii. 

Oficialul a afirmat că 
anul trecut circa șapte mii de 
cetăţeni moldoveni au bene-
ficiat de vize, achitînd o taxă 
pentru vize naţionale în sumă 
de 70 de euro. „Sperăm că 
renunţarea la aceste taxe va 
creşte numărul de moldoveni 
care vin în Polonia”, a spus 
sursa citată. Andrzej Halicki 
a mai subliniat că o decizie 
în acest sens va fi pusă în 
aplicare de autorităţile polo-
neze în cîteva luni. 

La finele reuniunii a fost 
semnată o declaraţie comu-
nă. Potrivit copreşedintelui 
Adunării Parlamentare din 
partea Moldovei, Igor Cor-
man, documentul prevede că 
Moldova rămîne o prioritate 
de asistenţă pentru Polonia. 
Igor Corman a mai spus că 
declaraţia reiterează sprijinul 
Poloniei pentru ca Moldova 
să devină ţară UE. 

Adunarea Parlamentară 
Moldova-Polonia a fost con-
stituită în 2011, iar următoa-
rea reuniune va avea loc în 
Polonia.

Începe ziua cu DREPTUL!

Cine iartă are dreptate, mînia greşeşte. 

Polonia va susţine şi în continuare 
Republica Moldova în procesul de 

integrare europeană
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Funcţia de procuror general nu 
este rîvnită, deocamdată, de nicio 

persoană. Deşi concursul a început pe 1 
martie, pînă în prezent, niciun doritor nu 
a depus dosarul cu actele necesare. Co-
misia specială, creată în acest scop, va 
primi pachetul de documente pînă vineri, 
15 martie.

Dosarul trebuie să conţină mai mul-
te documente, printre care declaraţia de 
avere şi interes, un certificat medical de 
la psihiatru şi psiholog, dar şi o recoman-
dare din partea unei personalităţi notorii 
din domeniul jurisprudenţei. Actele vor 
fi examinate de către cei 12 membri ai 
comisiei, conduse de expertul juridic 
Corneliu Gurin.

Comisia specială a fost instituită de 
preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, 
care urmează să prezinte candidatul ales 

pentru aprobare în cadrul Legislativului.
Menţionăm că fostul procuror gene-

ral Valeriu Zubco a demisionat în ianu-
arie. Interimatul a fost preluat de prim-
adjunctul procurorului general, Andrei 
Pântea. Între timp, au fost propuse două 

proiecte privind modalitatea de alegere a 
procurorului general, unul al democraţi-

lor şi altul din partea PLDM.
Democraţii recomandă ca pro-

curorul general să fie desemnat de 
opoziţie, iar documentul liberal-de-
mocraţilor prevede selectarea candi-
daţilor printr-un concurs organizat de 
Consiliul Superior al Procurorilor şi 
de Comisia Juridică a Parlamentului. 
Proiectul include şi modificarea pro-
cedurii de demitere a procurorilor. 
Astfel, ei riscă să-şi piardă funcţia 
în cazul în care încălcă jurămîntul şi 
nu intervin operativ pentru a asigura 
drepturile şi interesele generale ale 

societăţii. În prezent, procurorul general 
este numit de Legislativ, pentru un man-
dat de cinci ani, la propunerea preşedinte-
lui Parlamentului.

Flashu
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SIS a lansat oficial o nouă pagină web 
a instituţiei
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldo-

va a lansat oficial o nouă pagină web – www.sis.md.
,,Reuniunea publică de anvergură face parte dintr-un pro-

ces amplu de reformare instituţională, vizînd adoptarea unor 
instrumente moderne de comunicare în spaţiul virtual, obiec-
tivul primordial fiind creşterea transparenţei şi deschiderea 
către publicul larg, astfel încît esenţa activităţii unui serviciu 
special să fie pe înţelesul tuturor beneficiarilor de informa-
ţii”, se arată într-un comunicat al SIS.

Potrivit sursei, ,,digitalizarea informaţiei prezentată în 
noul web-site constituie o parte importantă a activităţii insti-
tuţiei, îndreptată spre promovarea unei culturi de securitate 
absolut nouă, fundamentată, prin excelenţă, de normele sta-
tului de drept”.

În Moldova va crește salariul minim
Moldova a ocupat ultimul loc în clasamentul ţărilor eu-

ropene privind nivelul salariului minim în 2013. Acest lucru 
este demonstrat de către datele prezentate de experți de la 
agenția ,,RIA Evaluare”.

Potrivit ratingului, cel mai înalt nivel al salariului mi-
nim se înregistrează în Luxemburg, Belgia, Olanda, Irlanda 
și Franța. Țara noastră se află pe locul 27, ultimul, în urma 
Kazakhstanului, Ucrainei și Belarusului.

Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor 
din Moldova, Mihai Hîncu, a relatat că, în prezent, în Re-
publica Moldova minimul de existență este de 1500 de lei, 
în timp ce salariul minim în sectorul real al economiei este 
de 1300 de lei, în sectorul public - 800 de lei. ,,Salariul mi-
nim în Republica Moldova este foarte scăzut. Noi am ajuns 
la un acord cu Guvernul ca timp de doi ani, să aducem, pe 
etape, salariul minim la nivelul de subzistență. De aseme-
nea, vrem să obținem ca în Moldova, ca și în alte ţări, mi-
nimul de existență să fie elaborat anual în funcție de inflație 
și consfințit prin legislație. Sperăm ca pînă în 2014, salariul 
minim să corespundă costului de trai”, a spus Hîncu.

Viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei,    
Sergiu Sainciuc, consideră că, în termen de doi ani, este im-
posibil a majora salariul minim pînă la nivelul de subzistență. 

,,Totul depinde de starea economiei și fondul de salarii din 
țară, iar aceasta încă nu s-a schimbat. A fost elaborat un pro-
iect al politicii de salarizare pentru următorii trei ani și, po-
trivit calculelor, acest lucru necesită cîteva miliarde de lei”, a 
adăugat viceministrul.

Pentru majorarea din acest an a salariului minim, bugetul 
prevede 153 milioane de lei. Potrivit viceministrului, de la 
1 mai, retribuțiile angajaților din sectorul real al economiei 
vor fi ridicate de la 1300 la 1400 de lei, iar de la 1 iunie, pen-
tru lucrătorii din categoria I – de la 800 la 900 de lei.

Moldova ar putea primi împrumuturi 
externe în valoare de aproape 450 
milioane de dolari
În următorii trei ani, Republica  Moldova ar putea bene-

ficia de împrumuturi externe în valoare de aproximativ 440,9 
milioane de  dolari, potrivit estimărilor  făcute în programul 

„Managementul datoriei de stat pe termen mediu, anii 2013-
2015”, aprobat, recent, de Guvern. 

Astfel, peste 19 la sută din intrările de împrumuturi de 
stat externe vor fi orientate pentru suport bugetar, iar restul 
pentru finanţarea proiectelor. Potrivit ministrului Finanţelor, 
principalii creditori vor fi: Banca Europeană de Investiţii 
cu 32,7 la sută, Banca Mondială cu 30,4 la sută, BERD cu 
22,1%. De asemenea, împrumuturi se aşteaptă de la Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei, Fondul Internaţional 
pentru Dezvoltare a Agriculturii şi, pe bilateral, de la Guver-
nul Austriei. 

În perioada 2013-2015, deficitul bugetar va fi finanţat, 
preponderent, din surse externe. În ceea ce priveşte sursele 
interne de finanţare, programul preconizează comercializa-
rea valorilor mobiliare de stat în sumă de 1,32 mild. lei, in-
clusiv în sumă de 480 mil. lei numai în 2013. 

Programul mai prevede continuarea diminuării treptate a 
datoriei Guvernului faţă de Banca Naţională a Moldovei pe 
împrumuturile contractate anterior cu cîte 150 mil. lei anual. 

Potrivit estimărilor, ponderea datoriei de stat în PIB ur-
mează să scadă pînă la finele anului 2015, pînă la 22,2%, 
adică cu 1,3 puncte procentuale mai puţin faţă de valoarea 
înregistrată la sfîrşitul anului 2011. 

Ministrul în exerciţiu al Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene, Iurie Leancă, a participat, recent, la cea 

de-a şaptea reuniune a Grupului pentru Acţiunea Europeană a 
Republicii Moldova, la Bruxelles.  Evenimentul, co-prezidat 
de România şi Franţa, şi organizat cu sprijinul preşedinţiei 
irlandeze a UE, a avut loc în contextul reuniunii Consiliului 
Afacerilor Externe al UE.

La întrunire au participat miniştri de Externe, secretari de 
stat şi reprezentanţi permanenţi din statele membre ale UE, 
comisarul european pentru Extindere şi Politică Europeană de 
Vecinătate, Štefan Füle, precum şi secretarul general adjunct al 
Serviciului European pentru Acţiune Externă, Helga Schmid.

În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte ce ţin de 
situaţia politică din Republica Moldova, precum şi evoluţia 
pozitivă a dialogului cu Uniunea Europeană, exemplificat prin 
viteza şi calitatea înaltă a procesului de negociere a Acordului 
de Asociere RM-UE, crearea Zonei de Liber Schimb Aprofun-
dat şi Cuprinzător (DCFTA), precum şi îndeplinirea Planului de 
Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize (PALV).

Oficialii europeni au exprimat mesaje puternice de sprijin 
continuu pentru parcursul european al Moldovei, fiind înalt 
apreciate eforturile şi angajamentul autorităţilor de la Chi-
şinău, şi progresele înregistrate în ultimii ani de guvernare. 
Totodată, partenerii europeni sînt de părere că situaţia poli-
tică creată în urma demiterii Guvernului poate fi soluţionată 
într-un mod benefic pentru populaţia ţarii, evitînd alegerile 

anticipate, dar pentru aceasta, forţele politice de la guvernare 
trebuie să-şi combine eforturile şi să plaseze interesele naţi-
onale şi perspectiva europeană mai presus decît interesele de 
moment. Astfel, oficialii precizează că UE va asista Moldova 
în depăşirea crizei politice, cu menţiunea că soluţia se află 
în mîinile politicienilor de la Chişinău, care au de asigurat 
implementarea pînă la capăt a reformelor lansate pentru a nu 
periclita realizările înregistrate.

Referitor la Acordul de Asociere, inclusiv partea care ţine 
de DCFTA, oficialii europeni sînt siguri că nu există impedi-
mente pentru finalizarea negocierilor acestui acord în timpul 
cel mai apropiat. Acest lucru va permite trecerea la următoa-
rea etapă de parafare a Acordului de Asociere. Totodată, a fost 
subliniat progresul în vederea îndeplinirii condiţionalităţilor 
PALV privind obţinerea regimului liberalizat de vize pentru 
cetăţenii moldoveni.

De asemenea, oficialii europeni au menţionat că cursul 
pro-reformă al autorităţilor de la Chişinău va permite UE să 
ateste acest progres în cadrul Summit-ului Parteneriatului Es-
tic de la Vilnius, din noiembrie curent.

Potrivit MAEIE, Grupul pentru Acţiunea Europeană a 
Republicii Moldova este o platformă ministerială informală, 
lansată în anul 2010, cu participarea miniştrilor de Externe 
din mai multe state membre ale UE, în cadrul căreia se efec-
tuează un schimb de opinii şi idei privind avansarea relaţiilor 
UE cu Republica Moldova.

Fotoliul de procuror general rămîne liber. Nicio persoană 
nu a depus dosarul pentru această funcţie

Reuniunea Grupului pentru Acţiunea Europeană a 
Republicii Moldova

Administraţia de la Ti-
raspol a intrat din nou 

în vizorul apărătorilor drep-
turilor omului după ce săp-
tămîna trecută apartamentul 
avocatului Stepan Popovschi 
a fost percheziţionat de co-
loaboratorii securităţii KGB. 
Potrivit juriştilor Asociaţiei 

„Promo-Lex”, astfel adminis-
traţia din stînga Nistrului ar 
fi vrut să împiedice organiza-
rea unei conferinţe de presă 
la care avocatul, care apără 
drepturile a mii de săteni de-
posedaţi de terenuri agricole, 
intenţiona să facă publice 
mai multe cazuri de încălca-
re a drepturilor omului. 

Stepan Popovschi spune 
că în repetate rînduri a fost 
supus ameninţărilor din par-
tea autorităţilor din stînga 
Nistrului, iar două organi-
zaţii internaţionale au cerut, 
recent, liderilor de la Tiras-
pol să oprească intimidările 
împotriva lui.

Într-un interviu radio-
fonic acordat la finele lunii 
trecute, avocatul, care apără 
drepturile celor deposedaţi 
de pămînturi în regiunea 
transnistreană, explica de ce 

activitatea sa ar nemulţumi 
autorităţile de la Tiraspol: 

„Cel mai probabil, autorită-
ţile din stînga Nistrului cred 
că noi reprezentăm o ame-
ninţare pentru ei. Eu aveam 
impresia că regimul lui Igor 
Smirnov era unul nepotrivit, 
însă astăzi nu mai sînt de 
această părere. În acea peri-
oadă nu am fost supus urmă-
ririlor şi intimidărilor. Aveam 
posibilitatea să le vorbesc 
oamenilor despre drepturile 
lor oriunde doream, chiar şi 
în aer liber. Pînă nu demult 
nici nu ştiam ce înseamnă 
ameninţări şi urmăriri”.

Despre încălcarea drep-
turilor omului în regiunea 
transnistreană se vorbeşte 
cu jumătate de gură, susţine 
preşedinta Asociaţiei „Pros-
vet” de la Dubăsari, jurista 
Irina Sergheeva, şi ea ame-
ninţată de cîteva ori de mili-
ţienii transnistreni: „La noi se 
încalcă drepturile cetăţenilor 
la fiecare pas, iar dacă încer-
căm să vorbim despre asta ne 
aprindem paie în cap. Orga-
nizaţiilor internaţionale li se 
oferă informaţii despre cum 
stau lucrurile la acest capitol 

în stînga Nistrului, însă aces-
te informaţii nu întotdeauna 
corespund realităţii. Vin foar-
te mulţi experţi internaţionali, 
sînt duşi prin penitenciare, 
s-ar părea că autorităţile de 
aici sînt deschise şi foarte 
interesate să apere drepturile 
omului. Din păcate, însă, sînt 
foarte mari încălcări în siste-
mul de justiţie şi din partea 
persoanelor cu funcţii de răs-
pundere, organelor de drept şi 
Procuraturii”.

În opinia preşedintelui 
Asociaţiei „Promo-Lex”, Ion 
Manole, responsabile de în-
călcările drepturilor omului 
în regiunea transnistreană ar 
fi şi autorităţile de la Chişi-
nău, care abordează superfici-
al subiectul în cadrul negoci-
erilor în formatul „5+2”.

 „Şi acest lucru se vede 
cu ochiul liber pentru că deşi 
se vorbeşte deja al doilea an 
despre paşi concreţi în ceea 
ce priveşte promovarea şi 
apărarea drepturilor omului 
în regiunea transnistreană, 
situaţia devine dacă nu mai 
rea, cel puţin la fel ca şi în 
perioada în care la cîrma 
administraţiei din regiune se 

afla Igor Smirnov”, a remar-
cat Ion Manole.

Cît priveşte soluţiile meni-
te să remedieze situaţia la acest 
capitol, preşedintele ,,Promo-
Lex” consideră că ,,autorităţile 
constituţionale trebuie să de-
pună eforturi individuale pen-
tru fiecare caz în parte atunci 
cînd acesta ajunge pe masa 
lor. Referitor la situaţia locu-
itorilor din această regiune, 
putem spune cu siguranţă că 
nu avem statistici la momen-
tul de faţă, nu cunoaştem cîte 
persoane suferă, cîte persoane 
sînt abuzate, cîte persoane, la 
urma urmei, au decedat în in-
stituţiile penitenciare”.

Amintim că, recent, 
expertul Naţiunilor Unite,      
Thomas Hammarberg, care a 
monitorizat pe parcursul anu-
lui trecut respectarea drepturi-
lor omului în stînga Nistrului, 
a cerut administraţiei de la 
Tiraspol să fie revizuit modul 
în care funcţionează sistemul 
judiciar în regiune, a solicitat 
reformarea sistemului peni-
tenciar, reducerea numărului 
de deţinuţi şi abolirea măsu-
rilor disciplinare inumane din 
închisori. 

„A vorbi despre încălcarea drepturilor omului 
în Transnistria înseamnă a-ţi aprinde paie în cap”
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Comisarul pentru 
Drepturile Omului 

al Consiliului Europei, Nils 
Muiznieks, s-a aflat, săptă-
mîna trecută, într-o vizită ofi-
cială în Republica Moldova, 
în cadrul căreia a avut între-
vederi cu factorii de decizie 
și reprezentanții mai multor 
instituții de drept din țară.    

Astfel, Consiliul Europei 
insistă asupra continuării re-
formelor inițiate de Guvernul 
Republicii Moldova în secto-
rul justiției. Declarația a fost 
făcută de oficialul european, 
în cadrul întrevederii pe care 
a avut-o cu ministrul Justiției, 
Oleg Efrim, potrivit unui co-
municat al ministerului dat.

În context, Nils Muiz-
nieks și-a manifestat interesul 
vizavi de acțiunile întreprin-
se de autoritățile Republicii 
Moldova pentru implemen-
tarea Strategiei de reformă în 
sectorul justiției.

 La rîndul său, Oleg Efrim 
a evidențiat un șir de inițiative 
legislative promovate de Mi-
nisterul Justiției, cum ar fi: 
pachetul de legi cu privire 
funcționarea sistemului ju-
decătoresc, adoptat de Parla-
ment anul trecut, deopotrivă 
cu Legea privind selecția, 
evaluarea performanțelor 
și cariera judecătorilor; 
elaborarea unui proiect ce 
vizează îmbunătățirea pro-
cedurilor de răspundere dis-
ciplinară a magistraților; un 

amplu pachet de modificări 
la legislația în vigoare care 

să instituie măsuri drastice 
de prevenire și combatere a 
corupției; dar și un proiect ce 
privește majorarea salariilor 
judecătorilor. De asemenea, 
s-a făcut referință la proiec-
tul Legii cu privire la avocații 
parlamentari și Legea pri-
vind egalitatea de șanse, a 
cărei funcționare urmează să 
fie asigurată de Consiliu al 
cărui membri sînt selectați în 
prezent. Toate aceste acțiuni 
au fost deja apreciate pozi-
tiv de experții Consiliului 
Europei, a declarat ministrul 
Justiției, subliniind că refor-
ma promovată, actualmente, 

în sistemul justiției este cea 
mai ambițioasă din ultimii 

20 de ani.
La fel, cei doi ofici-

ali au făcut un schimb 
de opinii pe marginea 
acțiunilor ce urmează 
a fi întreprinse pentru 
a asigura independența 
magistraților, precum 
și pentru responsabili-
zarea activității acesto-
ra.

Totodată, Nils Mu-
iznieks a avut și o în-
trevedere cu avocaţii 
parlamentari Anatolie 
Munteanu, Tudor La-
zăr și Aurelia Grigoriu.

Discuțiile care au 
avut loc pe parcursul 
acestei întruniri au 
vizat cele mai diverse 
aspecte privind situaţia 

existentă şi ultimele evolu-
ţii în Republica Moldova la 
capitolul respectarea drep-
turilor omului, probleme din 
activitatea Centrului pentru 
Drepturile Omului din  Mol-
dova (CpDOM), potrivit unui 
comunicat al CpDOM.

Prin urmare, a fost re-
marcat faptul implementării 
curente a două documente 
de importanţă strategică, 
care vizează domeniul drep-
turilor omului şi activitatea 
CpDOM: Planul Naţional 
de acţiuni în domeniul drep-
turilor omului pentru anii 
2011-2014 şi Strategia de 

reformă a sectorului justiţiei 
pe anii 2011-2014. Totodată, 
s-a menţionat că CpDOM 
este responsabil pentru rea-
lizarea mai multor  activităţi 
stipulate în PNADO şi că 
perfecţionarea cadrului legal 
privind avocaţii parlamentari 
este prevăzută în Strategia de 
reformă a sectorului justiţiei.   
    Directorul CpDOM, Ana-
tolie Munteanu, a accentuat 
importanţa consolidării rolu-
lui instituţiei naţionale a 
ombudsmanului, în cali-
tate de promotor al politi-
cilor de stat, în domeniul 
drepturilor omului, pre-
cum şi a fortificării capa-
cităţilor instituţionale ale 
acestuia. De asemenea, 
avocatul parlamentar a 
subliniat însemnătatea 
asigurării, în rezultatul 
reformei sectorului justi-
ţiei, a unei independenţe 
reale a celor care înde-
plinesc actul de justiţie 
în Republica Moldova. 
    Făcînd referire la PNA-
DO, Anatolie Munteanu a 
afirmat că acesta trebuie să 
conţină mai multă substanţă, 
urmînd a fi eliminate abor-
dările simpliste şi formale în 
procesul de implementare a 
planului de acţiuni. 

În cadrul întrunirii au 
fost evidenţiate progresele 
înregistrate pe dimensiunea 
combaterea discriminării. 
Prin urmare, s-a subliniat că 

Legea cu privire la asigura-
rea egalităţii, care a intrat în 
vigoare de la 1 ianuarie 2013, 
nu este perfectă, dar consti-
tuie un pas important spre 
adoptarea unui cadru legal 
complex în domeniu. 

În același timp, discuţiile 
purtate s-au axat și asupra 
activității Mecanismului Na-
ţional de Prevenire a Torturii. 
Anatolie Munteanu a eviden-
ţiat evoluţiile înregistrate de la 

crearea MNPT în Moldova şi 
s-a referit la problemele exis-
tente la acest capitol. Potrivit 
ombudsmanului, numărul 
vizitelor efectuate în cadrul 
MNPT a crescut de la 43 în 
2008 pînă la 238 în 2012, în 
ultimii ani stabilindu-se rela-
ţii bune de colaborare cu in-
stituţiile de resort din cadrul a 
diverse ministere, inclusiv cu 
Procuratura Generală, unde 

activează o subdiviziune spe-
cializată în domeniu. La fel, 
directorul CpDOM, care e şi 
preşedinte al MNPT, a men-
ţionat existenţa unor proble-
me serioase la compartimen-
tul condiţii de detenţie, care 
cu greu pot fi soluţionate 
fără asistenţa din exterior.  
  Comisarul CE pentru Drep-
turile Omului a apreciat drept 
foarte utilă discuţia purtată 
cu avocaţii parlamentari, 

anunţîndu-şi disponibilitatea 
pentru colaborare în vederea 
sporirii gradului de protecţie 
a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului în 
Republica Moldova.

De menționat că Nils 
Muiznieks, comisarul pentru 
Drepturile Omului al Consi-
liului Europei a întreprins pri-
ma sa vizită în țara noastră. 

L.D.

Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului 
Europei îndeamnă autoritățile Republicii Moldova să 

continue reformele inițiate în sectorul justiției 

Angajaţii Ministerului Afa-
cerilor Interne, în partene-

riat cu reprezentanţii Centrului de 
Resurse pentru Drepturile Omului 
(CReDO), au desfăşurat, recent, 
un șir de seminare instructive cu 
tematica „Negocierea ca element 
de comunicare în cadrul întrunirilor 
publice”, potrivit Direcției Informa-
re și Relații Publice a MAI.

Activitatea a fost organizată 
în conformitate cu art.4 pct.(1) al 
Acordului de colaborare, încheiat la 
10.08.2011, între Ministerul Aface-
rilor Interne al Republicii Moldova 
şi Centrul de Resurse pentru Drep-
turile Omului (CReDO) şi are drept 
scop consolidarea capacităţilor 
funcţionale ale subdiviziunilor poli-
ţieneşti la compartimentul aplicării 
Legii nr.26 din 22 februarie 2008 
privind întrunirile.

Seminarele au fost desfăşurate 
zonal – în municipiul Bălţi, orașul 
Chişinău şi orașul Comrat, la care 
au participat comisarii-adjuncţi, şe-
fii Poliţiei Ordine Publică, comisa-
rii-adjuncţi, şefii Serviciului perso-
nal şi educaţie, şefii Secţiilor ordine 
publică şi şefii Serviciului patrulare 
şi santinelă din cadrul comisariate-
lor de poliţie teritoriale.

,,Negocierea. Ti-
puri de negociere. Im-
portanţa negocierii în 
timpul întrunirilor 
publice. Experienţe 
naţionale şi internaţi-
onale”, ,,Negocierea 
şi comunicarea în 
gestionarea întruniri-
lor de către autorită-
ţile publice. Discuţii 
în baza studiilor de 
caz”, ,,Modele de 

negocieri specifice întrunirilor pu-
blice” – acestea sînt cîteva dintre 
tematicile abordate în cadrul ateli-
erelor de lucru respective. 

Seminarele au culminat cu for-
mularea concluziilor și recoman-
dărilor menite să îmbunătățească 
situația pe segmentul respectă-
rii drepturilor omului în ceea ce 
privește desfășurarea întrunirilor 
publice.

L.D.

P otrivit unui comunicat al Centrului pentru Drep-
turile Omului din Moldova (CpDOM), Subco-

mitetul ONU de prevenire a torturii (SPT) a transmis 
autorităţilor moldoveneşti, implicit Mecanismului 
Naţional de Prevenire a Torturii, Raportul elaborat 
pe marginea vizitei efectuate în 
țara noastră, în perioada 1-4 oc-
tombrie 2012, în conformitate cu 
Protocolul Opţional la Convenţia 
ONU Împotriva Torturii şi altor 
pedepse sau tratamente crude, 
inumane sau degradante, ratifi-
cat de statul nostru în iulie 2006.  
De menționat că vizita a fost re-
alizată în vederea consultării şi 
asistării Mecanismului Naţional 
de Prevenire a Torturii, evaluării 
mijloacelor necesare pentru con-
solidarea protecţiei persoanelor 
private de libertate împotriva 
torturii şi altor tratamente crude, 
inumane sau degradante.

Pe parcursul vizitei, membrii delegaţiei SPT s-au 
întîlnit cu responsabili din cadrul Ministerului Justiţiei, 
MAEIE, Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii 
Generale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării, 
parlamentari, reprezentanţi ai societăţii civile antrenate 
în promovarea și apărarea drepturilor și libertăților fun-
damentale ale omului. 

Astfel, membrii Subcomitetului ONU au avut între-
vederi şi cu  Anatolie Munteanu, avocatul parlamentar, 
directorul CpDOM, preşedinte al MNPT, cu membrii 

Consiliului consultativ al MNPT. Totodată, reprezen-
tanţii SPT au vizitat Penitenciarul nr. 13  şi Spitalul de 
Psihiatrie (IMSP Spitalul de Psihiatrie) din Chişinău. 
În urma efectuării vizitei în Republica Moldova, mem-
brii Subcomitetului ONU au elaborat un raport în care se 

fac mai multe recomandări, inclusiv 
publicarea acestuia. În cadrul şedinţei 
Consiliului consultativ al MNPT din 
5 martie curent, s-a decis ca Raportul 
SPT să fie făcut public. Astfel, docu-
mentul este plasat pe pagina web a 
Centrului pentru Drepturile Omului, 
la compartimentul Rapoarte. 

De menționat că Subcomitetul 
ONU de Prevenire a Torturii  (SPT) a 
fost lansat în februarie 2007, în con-
formitate cu prevederile Protocolului 
Opţional la Convenţia împotriva tortu-
rii  (OPCAT).  Subcomitetul respectiv 
este compus din 25 de experţi indepen-
denţi şi imparţiali, proveniţi din medii 
diferite şi din diverse regiuni ale lumii.  

Mandatul SPT  are o funcţie operaţională, care constă 
în vizitarea tuturor locurilor de detenţie în statele părţi, 
precum şi o funcţie consultativă, care rezidă în a oferi 
asistenţă şi consiliere pentru statele-părţi şi mecanisme-
lor naţionale de prevenire (MNPT). Conform mandatu-
lui său şi articolelor 11 şi 12 ale Protocolului Opţional, 
Subcomitetul SPT a ales Republica Moldova drept stat 
ţintă a vizitelor sale  în perioada 1-4 octombrie 2012.

L.D

Consolidarea capacităților 
funcționale ale poliției în 

domeniul întrunirilor publice

Subcomitetul ONU de prevenire a torturii 
a transmis autorităţilor moldoveneşti 
Raportul elaborat pe marginea vizitei 

efectuate în Republica Moldova
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Î n ultimul timp, se înregistrea-
ză tot mai multe incidente co-

mise cu armele pneumatice. Întru 
informarea deținătorilor de acest 
tip de arme, Ministerul Afacerilor 
Interne amintește despre riscurile 
utilizării acestora.

Astfel, armele pneumatice, 
conform destinaţiei lor speciale, 
sînt arme sportive şi pot fi utilizate 
în tiruri, pentru trageri de antrena-
ment sau competiţii, precum şi pen-
tru agrement.

Potrivit legislaţiei în vigoare, 
armele pneumatice nu se supun 
autorizării şi nu se află la evidenţa 
organelor de poliţie.

Cît privește modalitatea de vîn-
zare, cumpărare şi înregistrare a ar-
melor pneumatice, este necesar de 
menţionat că, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, armele pne-
umatice pot fi procurate liber de 
persoanele fizice care au atins vîr-
sta de 18 ani, atît prin intermediul 
magazinelor specializate de arme 
din ţară, cît şi din străinătate.

Punctul 4 al Hotărîrii Guvernu-
lui nr. 126 din 15 februarie 2000, 

„cu privire la aprobarea Listei cu 
tipurile de arme şi muniţiile afe-
rente pasibile de vînzare persoane-
lor fizice şi juridice”, stabileşte că 
armele pneumatice pot fi comerci-
alizate persoanelor fizice. Articolul 

9 al Legii nr. 110-XIII din 18 mai 
1994, cu privire la arme, prevede 
că dreptul de proprietate asupra ar-
melor pneumatice poate fi dobîndit 
de persoane juridice, indiferent de 
tipul de proprietate.

T o t o d a -
tă, conform 
prevederilor 
punctului 9 al 
Hotărîrii  Gu-
vernului nr. 44 
din 18 ianua-
rie 1995, „cu 
privire la mă-
surile de reali-
zare a Legii nr. 
110-XIII din 
18 mai 1994”, 
armele pne-
umatice nu 
sînt pasibile 
de înregistra-
re. Însă, per-
soanele fizice 
deţinătoare de arme pneumatice 
trebuie să aibă paşaportul armei 
şi bonul de plată, pentru a dovedi 
provenienţa legală a acesteia.

Legea nr. 130 din 08.07.2012 
privind regimul armelor şi muniţi-
ilor cu destinaţie civilă, care intră 
în vigoare la 26.10.2013, prevede 
comercializarea liberă a armelor 
pneumatice prin intermediul maga-

zinelor specializate de arme, dar cu 
înregistrarea acestora la organul de 
poliţie din raza de domiciliu. Po-
trivit noii legi, posesorii armelor 
neletale (pneumatice) au obligaţia 
să ia toate măsurile necesare pen-

tru păstrarea armelor, astfel încît să 
nu permită accesul persoanelor ne-
autorizate la acestea, pentru a evita 
pericolul de vătămare corporală 
accidentală. Posesorii armelor ne-
letale pot purta numai arme din ca-
tegoria respectivă, destinate pentru 
autoapărare, însoţite de certificatul 
de deţinător.

 Deseori sînt înregistrate cazuri 

de braconaj cu utilizarea armelor 
pneumatice, comise asupra păsă-
rilor.

Deşi este interzisă folosirea 
armelor pneumatice în locurile 
publice, unii posesori le folosesc 

contrar destinaţi-
ei lor speciale şi 
comit, prioritar 
în locuri publi-
ce, atît incidente 
cît şi infracţiuni, 
cum ar fi: acte 
de huliganism, 
vătămări ale inte-
grităţii corporale 
şi chiar omoruri. 
Un asemenea caz 
a fost înregistrat 
în satul Alexee-
vca, raionul Flo-
reşti, cînd, din 
imprudență, un 
minor l-a împuş-
cat pe alt minor 

dintr-o armă pneumatică.
Cel mai frecvent sînt înre-

gistrate cazuri în care cu armele 
pneumatice se joacă în locuinţe şi 
din neatenţie sau din intenţii huli-
ganice, sînt efectuate împuşcături 
prin geam, proiectilele nimerind în 
autovehicule, geamurile vecinilor 
sau, cel mai tragic şi periculos, ni-
meresc în trecători. În aceste cazuri 

glontele tras haotic este cel mai 
primejdios.

Un alt pericol îl prezintă cir-
cumstanţele în care posesorii de 
arme pneumatice le folosesc pen-
tru antrenament şi agrement în 
afara tirurilor, cum ar fi: parcurile, 
curţile  caselor etc., deoarece nu se 
iau măsurile corespunzătoare de 
securitate, nu se ia în calcul cine 
stă după ţinta în care se trage şi nu 
poate fi controlată traiectoria de 
zbor a proiectilului.

 Din aceste considerente, arme-
le pneumatice urmează să fie utili-
zate doar în incinta tirurilor, pentru 
a evita unele eventuale incidente 
sau infracţiuni. Utilizarea armelor 
în incinta tirurilor de către copiii 
minori trebuie să se efectueze sub 
supravegherea instructorilor sau 
părinţilor.

 Armele pneumatice nu pot fi 
lăsate la dispoziția minorilor fără 
supravegherea părinţilor. Un grad 
înalt de risc îl prezintă şi practica 
vicioasă în care părinţii procură 
copiilor arme pneumatice, fără 
să conştientizeze faptul că pun în 
pericol iminent integritatea corpo-
rală şi viaţa copiilor şi a semenilor 
acestora.

 Cor. DREPtUl

Trei studii ale Institutu-
lui pentru Dezvoltare și 

Inițiative Sociale ,,Viitorul” cu 
referire la administraţia publică 
locală au fost prezentate recent în 
cadrul unei întruniri. Publicaţiile 
se înscriu în proiectul „Consolida-
rea autonomiei locale prin creşte-
rea profesionalismului noilor aleşi 
locali în Republica Moldova II”, 
implementat de IDIS 

„Viitorul” cu suportul 
financiar al Fundaţiei 
Hanns Seidel.

În alocuțiunea de 
deschidere a evenimen-
tului, Liubomir Chiri-
ac, directorul executiv 
al IDIS „Viitorul”, a 
explicat importanţa 
analizelor, menţionînd 
că „acestea evidenţiază 
problemele cu care se 
confruntă administraţia 
publică locală (APL) şi 
propun soluţii, inclusiv 
pentru administraţia publică cen-
trală (APC). În acest sens, unul 
din instrumentele moderne pro-
puse este Analiza Impactului de 
Reglementare a Proiectului de 
Acte Normative (AIR). Este un 
instrument util pentru APL, mai 
puţin cunoscut”.

Prin ,,Ghidul alesului local”, 
Victor Mocanu îşi propune fami-
liarizarea autorităţilor publice, cît 
şi a potenţialilor parteneri privaţi, 
cu unele probleme elementare 
privind organizarea şi realizarea 
cu succes a parteneriatelor public-
private (PPP) în diferite domenii 
economice şi sociale. Autorul pre-
zintă reglementarea juridică a PPP, 
forme şi modalităţi de realizare, 
avantajele şi riscurile PPP.  

„Avantajele principale pe care 
le presupune parteneriatul public-
privat constau în distribuirea rea-
lizării unei investiţii, a riscurilor 
asociate şi parţial de lipsa resurse-
lor în sectorul public destinate in-
vestiţiilor. Astfel, partenerul privat 
îşi asumă anumite cheltuieli care 
altfel ar fi fost sustrase din buge-
tul public”, explică Victor Moca-

nu. Expertul mai spune că în peri-
oada 2008-2009, au fost elaborate 
circa 20 de proiecte de PPP, dintre 
care nu toate au fost implementate. 
Cele mai multe PPP au fost reali-
zate în domeniul sănătăţii publice. 
Totodată, se observă o extindere a 
PPP în sectoarele asistenţei soci-
ale şi educaţiei, managementului 
financiar, protecţiei mediului, do-
meniului imobiliar şi dezvoltării 
economice, infrastructurii şi utili-
tăţii publice etc. 

Printre avantaje, autorul men-
ţionează următoarele aspecte: 
optimizarea calităţii serviciilor 
publice, prin obligarea parteneri-
lor privaţi de a veni cu soluţii noi 
la preţuri scăzute; degrevarea bu-
getelor publice de unele cheltuieli 

induse de asigurarea unor servi-
cii, prin transferul acestora către 
zona privată, unde există soluţii 
inovatoare; compensarea lipsei 
de strategie şi inovaţie specifică 
sectorului public; crearea unor 
oportunităţi de afaceri pentru sec-
torul privat, mai ales în perioada 
de criză economică.

„Noile reglementări ale pro-
cesului bu-
getar pentru 
APL”, de Ion 
Creangă şi 
Irina Găluşcă, 
abordează una 
din iniţiativele 
legislative ale 
G u v e r n u l u i , 
care se referă 
la reformarea 
sistemului fi-
nanţelor publi-
ce şi a discipli-
nei bugetar-fis-
cale în cadrul 

administraţiei publice. Autorii 
recomandă crearea unui cadru 
juridic eficient care să reglemen-
teze relaţiile interbugetare ce ar 
permite desfăşurarea acestora în 
condiţii de transparenţă şi obiec-
tivitate. Totodată, este necesară 
promovarea trecerii treptate la re-
laţii interbugetare directe şi stabi-
le între bugetul de stat şi bugetele 
unităţilor teritorial-administrative 
de nivelul I. 

„La etapa actuală, nu există 
mecanisme viabile care ar permi-
te extinderea bazei fiscale a uni-
tăţilor administrativ-teritoriale. 
Aceste aspecte contribuie indirect 
la situaţia cînd, primarii şi consi-
lierii locali, pentru a obţine spriji-
nul financiar necesar, manifestă o 

loialitate fără rezervă în raport cu 
superiorii politici de la guvernare, 
iar acest proces subminează pu-
ternic actul de guvernare la nivel 
local. Astfel, persistă necesitatea 
de revizuire a concepţiei bugete-
lor locale în vederea transformării 
acestora în bugete independente 
ale autorităţilor locale la ambele 
nivele, încît acestea să aibă ve-
nituri proprii, fiind împuternicite 
să-şi modifice bugetele în limitele 
legii”, a menţionat Irina Găluşcă.  

Cel de-al treilea studiu scris şi 
prezentat de Ion Creangă şi Lilia 
Bordei, explică „Analiza impac-
tului de Reglementare a proiecte-
lor de acte normative”.

Autorii consideră că în prezent, 
din diverse motive, calitatea do-
cumentelor de politici publice şi 
a actelor normative nu este adec-
vată, ceea ce transformă întregul 
proces decizional într-un cerc 
vicios, în care politicile publice 
neeficiente generează alte politici 
publice la fel de prost formulate 
şi direcţionate. În acest context, 
este necesară implicarea societăţii 
civile, informarea publicului prin 
furnizarea de date clare şi corecte 
şi colectarea opiniilor societăţii.

,,Analiza impactului de regle-
mentare a proiectelor de acte nor-
mative (AIR) este un instrument 
modern de monitorizare şi evalu-
are a politicilor. În urma adoptă-
rii unei legi, AIR poate contribui 
la revizuirea de către Guvern a 
eficienţei propriilor intervenţii, 
solicitarea de îmbunătăţire a me-
diului de afaceri în situaţia în care 
legislaţia se dovedeşte mai împo-
vărătoare decît se anticipase”, a 
argumentat Lilia Bordei.   

Cor. DREPtUl

Aspecte legale privind deținerea armelor pneumatice, 
modul de utilizare și riscurile lor

Reformarea administraţiei  publice 
locale în vizorul experţi lor

Ministerul Afacerilor 
Interne a fost vizitat 
de delegaţia MAI al 

Estoniei

O delegaţie a Ministerului de Inter-
ne al Republicii Estonia, condusă 

de şeful Biroului trafic al Direcţiei Poliţie 
Ordine Publică a Departamentului Poliţie 
şi Serviciului Grăniceri, Alo Kirsimäe a 
vizitat, recent, Ministerul Afacerilor In-
terne al Republicii Moldova.

Potrivit Direcției Informare și Relații 
cu Publicul a MAI, vizita a fost organiza-
tă, în conformitate cu prevederile Planului 
de Acţiuni privind liberalizarea regimului 
de vize cu UE şi angajamentele asumate 
de țara noastră, în scopul realizării unui 
schimb de informaţii în domeniul trafi-
cului rutier şi sistemelor informaţionale, 
precum şi preluării experienţei estoniene 
în sferele respective.

Pe parcursul aflării la Chișinău,            
înalţii oaspeţi au avut un şir de întîlniri cu 
reprezentanţii subdiviziunilor MAI (Di-
recţia Poliţie Rutieră, Direcţia Informaţii 
şi Evidenţe Operative, Academia „Ştefan 
cel Mare”, Centrul pentru Combaterea 
Traficului de Persoane, Serviciul Protec-
ţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, Comisa-
riatul General de Poliţie al mun. Chişinău, 
Direcţia Protecţia Informaţiei şi Comuni-
caţiilor, Direcţia Tehnico-Criminalistică 
şi Servicul Protecţia Datelor cu Caracter 
Personal), în cadrul cărora a fost abordată 
importanţa cooperării moldo-estoniene şi 
necesitatea schimbului de cunoştinţe pri-
vind instruirea angajaţilor MAI în dome-
niul poliţiei rutiere şi sistemelor informa-
ţionale, precum şi fortificarea capacităţilor 
organizaţionale, funcţionale şi instituţio-
nale ale MAI pe aceste segmente.

Partea estoniană s-a arătat disponibilă 
de a extinde cooperarea prin schimbul efi-
cient de informaţii şi derularea proiectelor 
de asistenţă mutuală în domeniul afaceri-
lor interne.

L.D.
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O masă rotundă a experţilor 
moldoveni şi transnistreni 

din cadrul proiectului NED „Con-
solidarea încrederii pe ambele ma-
luri ale rîului Nistru”, cofinanţat 
de fundaţia germană Hanns Seidel 
Stiftung, a avut loc, recent, la Că-
uşeni, pe malul drept al rîului Nis-
tru, potrivit unui comunicat al IDIS 

,,Viitorul”. Discuţiile au vizat recen-
ta lansare a cărţii „How to get rid of 
Post-Sovietness” (Cum să ne deba-
rasăm de post-sovietism), elaborată 
de trei organizaţii nonguvernamen-
tale din Ucraina (Institutul Politicii 
Mondiale), Georgia (Fundaţia Ce-
orgiană pentru Studii Strategice şi 
Internaţionale) şi Moldova (IDIS 

„Viitorul”), despre carea v-am infor-
mat în unul din numerele anterioare 
ale publicației noastre.  

Participanţii la discuţie, care 
a fost, de altfel, destul de încinsă, 
vădind diferenţe de opinie, au fost 
reprezentanţi ai mediului academic 
din Moldova (Universitatea de Stat 
din Moldova și Universitatea din 
Bălţi „Alecu Russo”) şi Transnis-
tria (Catedra de Sociologie a Uni-
versităţii din Tiraspol „T. Şevcen-
ko”), comentatori politici, psihologi, 
oameni de afaceri. 

În prezentarea de bază, făcută 
de expertul moldovean Corneliu 
Ciurea, a fost punctată predispo-
ziţia moldovenilor de a valorifica 
pozitiv trecutul sovietic, fapt care 
reprezintă un element definitoriu al 
post-sovietismului. Potrivit rapor-
torului „societatea moldovenească 

rămîne în continuare extrem de 
ataşată de trecutul sovietic, fapt 
demonstrat de un sondaj de opinie 
realizat în noiembrie 2009. 48,6 la 
sută din cei chestionaţi regretă dis-
pariţia URSS faţă de 32,4% care nu 
o regretă. Situaţia este şi mai gravă 
dacă se ia în calcul diferenţa de per-

cepţie a nivelului de trai, condiţiilor 
de locuit, sistemului de sănătate, 
educaţiei, ordinii”.

Radiografia omului transnis-
trean, de asemenea, a constituit un 
obiect de analiză, transnistreanul 
fiind catalogat într-o manieră ro-
manţioasă ca „o veşnică citadelă a 
slavismului în permanentă luptă cu 
forţele opresive ale occidentalizării 
şi ale economiei capitaliste”. Fiind 
aparent cosmopolit, omul transnis-
trean „nutreşte o ură fierbinte împo-

triva românismului, considerată ca 
un element identitar fundamental 
pe malul drept al Nistrului”. În ace-
laşi timp, Corneliu Ciurea identifică 
şi alte trăsături ale post-sovietismu-
lui în spaţiul nostru – ipocrizia şi du-
plicitatea, cultura VIP şi sentimentul 
constant de invidie, acceptarea ideii 

de sărăcie colectivă dar respingerea 
stării de sărăcie personală (cel pu-
ţin, de ochii lumii). 

Elena Bobkova, șefa Catedrei 
de Sociologie de la Universitatea 
din Tiraspol „T. Şevcenko” a iden-
tificat trăsăturile post-sovietice care 
predomină în Transnistria, constat-
înd că sondajele indică o susţinere a 
populaţiei de peste 70% în favoarea 
regimului sovietic. În opinia exper-
tului transnistrean, paternalismul, 
respectul faţă de autoritate sînt 

adînc înrădăcinate în sufletul oa-
menilor transnistreni. De asemenea, 
transnistrenii au o simpatie pentru 
forma autoritară de conducere, con-
siderînd-o superioară democraţiei. 
Românismul din Moldova a fost 
catalogat de Bobkova drept „ide-
ologia sîngelui albastru”, conside-

rînd această identitate 
proprie doar păturilor 
mai elevate de pe ma-
lul drept al Nistrului. În 
acelaşi timp, experta 
transnistreană acceptă 
faptul că locuitorii de 
pe malul stîng se au-
topercep ca un „ultim 
bastion post-sovietic” 
şi atribuie trei niveluri 
de identitate populaţi-
ei din Transnistria – 1) 
cea etnică (moldovean, 
rus, ucrainean), 2) cea 
naţională (transnistrean) 
şi 3) cea supranaţională 
(slavism ortodox). 

Discuţiile care au ur-
mat rapoartelor au relevat diferenţe 
considerabile a felului în care este 
perceput trecutul sovietic pe ambele 
maluri ale Nistrului. În primul rînd, 
transnistrenii au insistat asupra aşa-
numitului „pachet social” (oferirea 
de garanţii sociale în perioada so-
vietică) ca fiind dovada superiorităţii 
regimului sovietic faţă de timpurile 
de azi. Experţii moldoveni au ară-
tat că importanţa pachetului social 
este într-o continuă scădere în cazul 

„statului suprasolicitat”, care trebuie 

să dea dovadă de eficienţă economi-
că. În plus, regimul sovietic a fost 
supus unui proces de reevaluare şi 
critică chiar şi în Rusia, ţară-model 
pentru experţii transnistreni. În al 
doilea rînd, au fost purtate discuţii 
aprinse în momentul în care a fost 
apreciat rolul Uniunii Sovietice 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial. Partea transnistreană a 
considerat că experţii moldoveni 
subestimează rolul pe care URSS 
l-a jucat în acest război, în timp ce 
partea moldoveană a avut senzaţia 
că transnistrenii neglijează în totali-
tate contribuţia pe care au avut-o ali-
aţii URSS. În al treilea rînd, experţii 
transnistreni accentuau faptul că în 
cazul evaluării moştenirii sovietice, 
oamenii din Moldova suferă de o 

„ideologizare”, indusă de Occident, 
ce nu le permite să vadă în mod real 
lucrurile. Acceptînd faptul că fără 
o anumită ideologizare lumea nu 
poate fi astăzi cunoscută, experţii 
moldoveni acreditau ideea că lenti-
lele ideologice prin care este astăzi 
văzută lumea pe malul drept sînt 
acceptate în toată lumea civilizată 
(inclusiv în Rusia), iar partea trans-
nistreană riscă, prin faptul, că nu do-
reşte să schimbe „lentilele” să rămî-
nă în urma trenului modernităţii. 

Masa rotundă a fost încheiată 
în mod tradiţional prin vizitarea 
vinăriei Purcari, unde experţii de 
pe ambele maluri au participat la o 
degustare de vinuri.     

Cor. DREPtUl    

„Omul post-sovietic” văzut diferit de experţii 
moldoveni şi transnistreni

Uniunea Europeană a 
interzis cosmeticele 

care conţin ingrediente ce au 
fost testate pe animale.

Conform deciziei, niciun 
produs nou care conţine in-
grediente pentru a căror testa-
re au fost folosite animale nu 
va mai putea fi comercializat 
în UE.

,,Este o oportunitate ex-
traordinară pentru Europa să 
dea un exemplu de inovaţie 
responsabilă în cosmetice, 
fără niciun fel de compromis 
la capitolul ,,siguranţa consu-
matorului”, a declarat          To-
nio Borg, comisarul european 
pentru Sănătate şi Consum.

Grupurile susţinătorilor 
drepturilor animalelor au 
lăudat această iniţiativă, în 
timp ce ,,Cosmetics Europe”, 
o asociaţie a companiilor de 
cosmetice, ce reprezintă inte-
resele acestora pe o piaţă de 
aproximativ 72 de miliarde de 
euro, susţine că decizia este 

,,o piedică pusă inovaţiei”.
Humane Society Interna-

tional a lăudat decizia Comi-
siei Europene de a interzice 
în totalitate produsele pen-
tru care s-au operat teste pe 
animale, declarînd Uniunea 

Europeană ,,cea mai mare 
piaţă de cosmetice lipsită de 
cruzime”.

Pe de altă parte, repre-
zentanţii companiilor de 
cosmetice susţin că această 
decizie pune piedici industri-
ei, competitivităţii din piaţă 
şi este mult prea vremelnică, 
neexistînd încă o alternativă 
pentru testarea pe animale 
care să garanteze siguranţa 
unor anumite produse.

Uniunea Europeană a 
interzis cosmeticele care au 
fost testate pe animale încă 
din 2004. A urmat încercarea 
de a interzice şi produsele în 
componenţa cărora există in-
grediente testate pe animale 
în 2008. Graţie lobby-ului 
marilor companii, decizia a 
fost amînată pentru a se găsi 
o alternativă.

Produsele care se află 
deja pe piaţă nu vor fi afecta-
te de decizia CE. Autorităţile 
europene şi-au anunţat, însă, 
intenţia de a-şi motiva pozi-
ţia în faţa partenerilor inter-
naţionali ca Statele Unite şi 
China, urmînd să îşi concen-
treze eforturile pentru a-i face 
să accepte şi să aplice inter-
dicţia la nivel mondial.

Uniunea Europeană a 
interzis cosmeticele care 

conţin ingrediente ce au fost 
testate pe animale

Moldova ocupă locul 33 din Europa 
după numărul de multimilionari. Acest 
fapt este certificat 
de datele raportu-
lui ,,World Ultra 
Wealth Report – 
2012-2013”.

Potrivit date-
lor raportului, în 
prezent, în țara 
noastră sînt 75 de 
milionari, al căror 
capital depășește 
suma de 8 miliar-
de de dolari, iar anul trecut ei au fost cu 
5 persoane mai puțin - 70.

 Capitalul lor sumar a fost estimat de 

către experți la 8 miliarde de dolari, în 
timp ce cu un an în urmă, această sumă 

constituia 9 miliarde 
de dolari.

Astfel, în decursul 
anului trecut, numă-
rul milionarilor din 
Moldova a crescut cu 
6,7%, iar activele lor 
s-au ieftinit cu 6,5%. 
Din punct de vede-
re al numărului de 
multimilionari din 
Europa, Germania se 

situează pe primul loc cu 15 770 milio-
nari cu un capital de 2050 miliarde de 
dolari, ea este urmată de Marea Britanie 

(10 515 milionari cu un capital de 1325 
miliarde de dolari) și Elveția (5595 
și, respectiv, 655 miliarde de doalari). 
 Rusia s-a clasat pe locul 9 (1145 și 605 
miliarde de dolari), Belarus pe locul 27 
(115 și 13 miliarde de dolari), Ucraina 
pe locul 19 (480 și 8 miliarde de dolari), 
România (125 și 14 miliarde de dolari), 
Bulgaria (45 și 5 miliarde de dolari). 
În total, potrivit studiului, în lume lo-
cuiesc 187 380 persoane, a căror avere 
depășește 30 miliarde de dolari. Acti-
vele lor sumare sînt estimate la 25 777 
miliarde de dolari. Cu toate acestea, în 
ultimul an, numărul milionarilor a cres-
cut cu 0,6%, chiar dacă suma capitalului 
lor comun s-a ieftinit cu 1,8%.

Republica Moldova va avea o Centrală 
a riscurilor în sistemul bancar

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a prezentat spre con-
sultări publice proiectul Conceptului Centralei riscurilor care 
urmează a fi creată în vederea institu-
irii unui „control mai riguros al riscu-
rilor” în sistemul bancar. 

Activitatea bancară din Republica 
Moldova este supusă unui spectru larg 
de riscuri, printre care riscul de credit 
are cea mai mare pondere, constată 
Banca Naţională. Centrala riscurilor  
va da posibilitate BNM să dispună de 
informaţii operative şi suficiente în 
baza cărora va determina nivelul ge-
neral de risc la care se expune fiecare 
bancă în parte, inclusiv va evalua mai 
eficient riscul de credit. 

Informaţia oferită de Registrul riscului de credit din cadrul 
Centralei riscurilor va face posibilă evaluarea şi monitorizarea 

riscului de credit de către Banca Naţională la nivel de sistem 
şi grupe de bănci. 

De asemenea, aceasta va diminua 
presiunea asupră băncilor licenţiate în 
cadrul controalelor pe teren, prin redu-
cerea volumului de informaţii solicitat, 
urmare a utilizării celor din sistemul in-
formaţional al BNM. 

Crearea noii structuri va oferi BNM 
posibilitatea să utilizeze un sistem in-
formatizat complex, care să-i permită să 
identifice în termene restrînse riscurile 
majore aferente portofoliului de credite. 

Potrivit datelor Băncii Naţionale, 
ponderea creditelor neperformante s-a 
ridicat spre sfîrşitul lunii ianuarie la 14,6 

la sută din totalul de credite, faţă de 14,5 la sută la finele anu-
lui 2012.

Moldova ocupă locul 33 din Europa după 
numărul de multimilionari
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 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

la întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNgĂ

Conform prevederilor   
art.23 din Legea cu privire la 
energia electrică, dreptul de 
uz (folosinţă) asupra terenului 
pentru executarea lucrărilor 
necesare construcţiei, reabi-
litării sau retehnologizării re-
ţelelor electrice se  stabileşte 
prin contract, încheiat cu pro-
prietarul terenului, şi se întin-
de pe durata executării lucră-
rilor. La exercitarea dreptului 
menţionat, operatorul reţelei 
de transport şi de sistem, ope-
ratorii reţelelor de distribuţie 
pot, cu acordul prealabil al 
proprietarului terenului sau al 
imobilului:

a) să depoziteze materi-
ale, echipamente, utilaje şi 
instalaţii, necesare executării  
lucrărilor;

b) să îndepărteze materia-
le şi să capteze apă, în condi-
ţiile legii;

c) să instaleze utilaje şi 
să lucreze cu acestea, să am-
plaseze birouri şi locuinţe de 
şantier;

d) să oprească ori să re-
strîngă activităţi ale proprieta-
rului în măsura strict necesară 
executării lucrărilor menţio-
nate.

Dreptul de uz (folosinţă) 
menţioant încetează la ex-
pirarea termenului stabilit 
pentru executarea lucrărilor 
sau înaintea acestui termen, 
la data finisării anticipate a 
lucrărilor sau la data sistă-
rii acestora. Oricare dintre 

aceste situaţii trebuie notifi-
cată de îndată proprietarului.  
Dreptul de uz (folosinţă) asu-
pra terenului pentru exploa-
tarea şi întreţinerea reţelelor 
electrice, prin efectuarea 
reviziilor, a reparaţiilor şi a 
altor intervenţii necesare, în 
scopul asigurării funcţionă-
rii lor normale, se stabileş-
te prin contract, încheiat cu 
proprietarul, şi se întinde pe 
toată durata de funcţionare a 
reţelelor electrice, iar exerci-
tarea lui se face ori de cîte ori 
este nevoie pentru asigurarea 
funcţionării normale a reţe-
lelor electrice. În exercitarea 
dreptului menţionat, operato-
rul reţelei de transport şi de 
sistem, operatorii reţelelor 
de distribuţie pot, cu acordul 
prealabil al proprietarului:

a) să depoziteze materi-
ale, echipamente, utilaje şi 
instalaţii pentru întreţinere, 
revizie, reparaţie şi pentru alte 
intervenţii, necesare asigurării 
funcţionării normale a reţele-
lor electrice;

b) să instaleze utilaje şi să 
lucreze cu acestea;

c) să afecteze culturi, plan-
taţii sau alte amenajări exis-
tente şi să restrîngă activităţi 
ale proprietarului în măsura şi 
pe durata strict necesară în ve-
derea executării activităţilor 
de întreţinere, de revizii, de 
reparaţii sau de alte intervenţii 
pentru asigurarea funcţionării 
normale a reţelelor electrice.    

? Vreau să cunosc care sînt drepturile operato-
rilor de distribuţie a energiei electrice în cazurile 
în care aceştia au nevoie să efectueze lucrări pe 
terenurile proprietate privată. 

Gore Valentin,                                                    
r-n Criuleni

Educaţie juridică

Citaţii în judecată

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mosin Igor, pentru 
data de 15 aprilie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 9), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
cet. Darii Ludmila privind încasarea datoriei.

Judecător  Iurie Potînga 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului ÎI 
,,Crîjanovschi Nadejda”, mun. Chişinău, str. Florilor, nr. 28/3, 
pentru data de 16 aprilie 2013, ora 9.45, la şedinţa de judecată 
(mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, et. 2, bir. 213, în 
incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscripţie), în calitate 
de pîrît la cererea SC ,,Auromex-Prim” SRL, mun. Chişinău pri-
vind încasarea datoriei în sumă de 1995 lei 67 bani.

Prezenţa cu procură sau mandate şi referinţă este obligato-
rie. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa părţii 
absente.

Judecător  Ion Stepanov
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Botia Inna, pentru 
data de 18 aprilie 2013, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 31) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
lui Botnari Alexandru privind repararea prejudiciului.

Judecător  lilia lupaşco
www

 Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet-lor: Hlîzova Alla şi Cozacenco Iuri, pentru data de 1aprilie 
2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, 
bir. 13) în calitate de pîrîţi, unde va avea loc examinarea cauzei 
civile la cererea cet-lor: Cozacenco Zinovia şi Leonti Antonina 
către: Cozacenco Iuri, Hlîzova Alla privind încetarea proprietăţii 
comune pe cote-părţi prin împărţire.

Judecător  R. Ţurcanu

Conform  Regulilor de 
înlocuire a produse-

lor nealimentare,  aprobate 
prin  Hotărîrea Guvernului 
nr. 1465 din 8 decembrie 
2003, termenul stabilit pen-
tru depunerea reclamaţiilor 
privind deficienţele produse-
lor  pentru care nu este stabi-
lit termen de garanţie este de 
30 de zile de la data vînzării 
acestora. La produsele de 
sezon (încălţăminte, artico-
le vestimentare, produse din 
blană  etc.) procurate pînă la 
începerea sezonului respec-
tiv, termenul de garanţie se 
calculează de la începutul 
sezonului corespunzător, 
pentru perioada de iarnă de 
la 1 octombrie, pentru pe-
rioada de vară de la 1 apri-
lie. Reclamaţia se depune la 
vînzător, care este obligat 
să o primească şi să o solu-
ţioneze, dacă este depusă în 
acest termen.

Data achiziţionării pro-
dusului se stabileşte în  baza 
bonului de casă sau  oricărui 
alt document care confirmă 
achiziţionarea produsului 
sau în baza altor mijloace 
care pot permite stabilirea 
datei şi a locului de achizi-
ţionare. Reclamaţiile con-
sumatorilor se primesc doar 
în cazul în care aceştia pre-
zintă, împreună cu produsul 
reclamat, elementele nece-
sare identificării înscrise pe 

etichetă, ambalaj sau impri-
mate pe produs.  Reclamaţi-
ile întemeiate şi înaintate, în 
termenul stabilit, referitor la 
produsele necorespunzătoa-
re pentru care nu este con-
cretizat termen de garanţie, 
se soluţionează de vînzător 
prin înlocuirea imediată a 
produselor cu deficienţe cu 
altele de calitate corespun-
zătoare sau prin restituirea 
contravalorii acestora.

Deficienţele pentru 
care  se aplică măsuri de 
remediere, înlocuire sau re-
stituire a contravalorii pro-
duselor cărora nu le este sta-
bilit termen de garanţie:          

Fire si ţesături textile, 
lenjerie de pat, tricotaje, 
confecţii textile

– fire neuniforme, culoare 
nefixată; rezistenţă slabă a 
vopsirii sau a imprimeuri-
lor; necorespunderea conţi-
nutului de fibre sintetice şi 
naturale normelor igienice 
în vigoare; decolorare prin 
spălare sau prin frecare; mo-
dificări dimensionale peste 
limitele admise; cusături 
desfăcute sau ochiuri scăpa-
te, miros specific de substan-
ţe chimice ce provoacă sen-
zaţii neplăcute; stări alergice 
şi iritare.

Confecţii din piele şi din 
blană

– rezistenţă necorespun-
zătoare a cusăturilor; vop-

sire fixată necorespunzător; 
detalii cu rezistenţă scăzută 
la rupere; miros specific de 
substanţe chimice ce provoa-
că senzaţii neplăcute; stări 
alergice şi iritare.

Articole de marochinărie
– închizătoare şi accesorii 

metalice defecte sau cu aco-
periri nerezistente; migrarea 
coloranţilor; rame şi curele 
de susţinere insuficient con-
solidate.

Articole de galanterie, 
pasmanterie

– fire neuniforme; rezis-
tenţă scăzută la vopsire.

Articole textile de uz 
gospodăresc (pături, prosoa-
pe, covoare, perdele, huse, 
muşama, ţesături decorative, 
feţe de masă din clorură de 
polivinil, folii din clorură de 
polivinil, ambalaje textile)

– rezistenţă scăzută a vop-
sirii şi la frecare; miros spe-
cific de substanţe chimice ce 
provoacă senzaţii neplăcute; 
stări alergice şi iritare.

Jocuri şi jucării
– necorespunderea etiche-

tării cu vîrsta copiilor cărora 
le sînt destinate; desprinde-
rea elementelor componente; 
blocări ale elementelor în 
mişcare; funcţionarea neco-
respunzătoare a dispozitive-
lor componente; rezistenţă 
scăzută a vopselelor la acţiu-
nea substanţelor chimice, su-
dorii, salivei; miros simţitor 

de substanţe chimice.
Articole şcolare şi de pa-

petărie
– foi lipsă, duble, inver-

sate, netipărite sau străine 
de produs; neuniformitatea 
urmei lăsate pe hîrtie; zgîri-
eturi, întreruperi.

Sticlărie, porţelan şi ce-
ramică de menaj

– decor sau luciu nefixat.
Articole de uz casnic 

(vase de uz casnic din tablă 
şi din fontă, tacîmuri, cuţite, 
ustensii de bucătărie)

– exfolierea acoperirilor; 
accesorii insuficient conso-
lidate.

Corpuri de iluminat (lus-
tre, veioze, lampadare)

– defectare apărută înain-
tea expirării duratei minime 
de funcţionare declarată de 
producători. Legături elec-
trice interne întrerupte, îmbi-
nări nerezistente.

Articole şi echipament 
sportiv şi de agrement

– desprinderi ale elemen-
telor componente, exfolieri 
ale peliculei protectoare, 
excentricităţi, deformări re-
manente.

Alte materiale şi confec-
ţii ce ţin de contact cu orga-
nismul omului

– apariţia stărilor alergice 
şi de iritare în timpul folosi-
rii acestor obiecte, miros spe-
cific de substanţe chimice ce 
provoacă senzaţii neplăcute.

Reguli specifice privind înlocuirea 
produselor pentru care nu este stabilit 

termen de garanţie

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Berezenteva Irina, adresa: mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, nr. 
91, apt. 9,,A”, pentru data de 29 martie 2013, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 73, bir. 
207), unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea: Di-
recţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

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

Judecător  V. Orîndaş
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Nichiforova Natalia, a.n. 18.04.1958, domiciliată: mun. Chişi-
nău, str. Ismail, nr. 18, apt. 4, pentru data de 9 aprilie 2013, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 55) în cali-
tate de pîrît, unde va avea loc examinarea cauzei civile la cere-
rea: Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului sec. Centru 
mun. Chişinău privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător  Maria Avornic
www

 Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Reveachin Oleg, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, 
str. Gh. Caşu, nr. 20/3, apt. 36, pentru data de 9 aprilie 2013, ora 
8.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49), unde va 
avea loc examinarea cauzei civile privind desfacerea căsătoriei.

Judecător  Nadejda Mazur 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului, ,,Grîne Impex” SRL, pentru data de 24 aprilie 2013, 
ora 11.15, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel 
Mare, nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SRL ,,Bardar - Agro” privind încasarea datoriei.

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

 Judecător  S. Namaşco
www

 Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
obligatorie a reprezentantului SA ,,Mart”, sediul: mun. Chişinău, 
str. V. Lupu, nr. 34/2, pentru data de 26 martie 2013, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare, nr. 
73, bir. 215, în incinta Judecătoriei Comerciale de Circumscrip-
ţie) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea SA ,,Apă-Canal 
Chişinău” privind încasarea datoriei, sub sancţiunea aplicării 
efectelor corespunzătoare prevăzute în art.205, 206 din Codul 
de Procedură Civilă.

Judecător  Ion gancear 

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Darii Iurii, pentru 
data de 2 aprilie 2013, ora 9.15, la şedinţa de judecată (str. M. 
Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 
2-2523/2013, intentată de Darii Alina privind desfacerea căsăto-
riei şi determinarea domiciliului copilului.

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 cet. 
Olteanu Sergiu, din: mun. Chişinău, str. Cahul, nr. 8, apt. 65, 
pentru data de 27 martie 2013, ora 15.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît, unde va avea 
loc examinarea cererii lui Budeci Constantin privind încasarea 
datoriei.

Judecător  Aliona Miron 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SC ,,Elitor Plus” SRL, pentru data de 26 martie 
2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la cererea ÎCS ,,Tegola Roofing” 
SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Avornic Piotr, pen-
tru data de 5 aprilie 2013, ora 10.45, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Asociaţia Profesională ,,Biroul Naţional al Asigurărilor de Au-
tovehicule” privind încasarea sumei în regres.

Judecător  gheorghe gorun
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Bezvolev Ghenadii, pentru data de 5 aprilie 2013, ora 13.15, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la cererea cet. Kosovscaia Valentina privind înca-
sarea datoriei.

Judecător  V. Micu 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului ÎCS ,,Immobiliare Alb” SRL, pentru data de 15 
aprilie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
15) în calitate de pîrît în cauza civilă la cererea ÎCS ,,Tegola 
Roofing” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Micu 



Dreptul 7VINerI, 15 martIe 2013

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

RM, solicită prezentarea cet. Bogaci Alexandru, pentru data de 
29 martie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (or. Donduşeni, 
str. 31 August 1989, nr. 19, bir. 5) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la cererea cet. Bogaci Cristina privind desfacerea căsă-
toriei.

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

Judecător  Iurii Ţîmbalari
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Veselova-Rimiz 
Aurelia Tudor, cu ultimul domiciliu: satul Berezlogi, Orhei, 
pentru data de 29 martie 2013, ora 9.30, la şedinţa de judecată 
(Orhei, str. V. Mahu nr. 135, et.2) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de Novacovschi Dmitri privind încasarea pensiei 
de întreţinere.

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

Judecător  Veronica Cupcea
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea obligatorie a cet. Carabinovici Ion Iacob, 
domiciliat: satul Şeptelici, Soroca, pentru data de 1 aprilie 2013, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (or. Drochia, str. 31 August 1989, 
nr. 7, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Puşcaş 
Silvia Fiodor privind modificarea cuantumului pensiei alimen-
tare.

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

Judecător  Nelia Podlisnic 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Gheorghiev Serghei, domiciliat: or. 
Comrat, str. Ostrovski, nr. 17, pentru data de 2 aprilie 2013, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu, nr. 135, bir. 5) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Cooperativa Agri-
colă de consum ,,Camenceni” privind încasarea datoriei.

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

Judecător                                     Sergiu Procopciuc
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea cet. Stegărescu An-
drei Valeriu, a.n. 02.11.1988, domiciliat: or. Ialoveni, str. Fruc-
telor, nr. 40, pentru data de 2 aprilie 2013, ora 8.15, la şedinţa 
de judecată (or. Ialoveni, str. Prieteniei, nr. 4, bir. 9) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui Condrea Mihail privind 
încasarea prejudiciului.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente, conform art.108 CPC al RM.

Judecător  C. Creţu 
www

Judecătoria Ialoveni solicită prezentarea reprezentantului 
SRL ,,Diva Design”, cu sediul: satul Costeşti, Ialoveni, pentru 
data de 21 mai 2013, ora 11.30, la şedinţa de judecată (or. Ia-
loveni, str. Prieteniei, nr. 4, bir. 9) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea cet. Cravţov Natalia privind încasarea plăţilor 
salariale.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi 
examinată în lipsa părţii absente, conform art.108 CPC al RM.

Judecător  C. Creţu
www

Judecătoria Făleşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Mudreac Victor Ivan, a.n. 25.06.1967, 
cu ultimul domiciliu: satul Făleştii Noi, r-n Făleşti, pentru data 
de 15 aprilie 2013, ora 11.30, la şedinţa de judecată (or. Făleşti, 
str. 1 Mai, nr. 14, bir. 4, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Mudreac Tamara privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  lilia trocin
www

Judecătoria Rîşcani solicită prezentarea cet. Emilian Mihail, 
domiciliat: satul Borosenii Noi, Rîşcani, pentru data de 22 apri-
lie 2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată (or. Rîşcani, str. 31 
August 1989, nr. 9) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
ÎCS ,,Expess Leasing” SRL privind transmiterea gajului.

Judecător  I. Rabei 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cotorobai Feodor, pentru data de 8 aprilie 2013, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de pîrît 
în cauza civilă la acţiunea cet. Cioban Maria privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător      A. Catană
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Zlata Oxana, 
născută pe data de 15.09.1979 şi Zlata Vitalie, născut pe data de 
24.01.1980, ambii domiciliaţi: mun. Chişinău, str. Ciocana, nr. 
12, apt. 69, pentru data de 25 martie 2013, ora 8.45, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 309) în calitate de 
pîrîţi în cauza civilă la cererea cet. Buian Ana privind încasarea 
prejudiciului material şi moral.

Judecător       Ion Bulhac 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Proungur Plus”, pentru data de 27 martie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306), unde 
va avea loc examinarea cauzei civile la cererea reprezentantului 
reclamantului Şandrovschi Nicolae în numele şi interesul SRL 
,,Press-Exim” către SRL ,,Proungur Plus” privind  încasarea da-
toriei, dobînzii de întîrziere, penalităţii şi cheltuielilor de jude-
cătă.

Judecător      Oxana Robu

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gangan Anatolie Dumitru, a.n. 15.10.1969, cu ultimul domici-
liu cunoscut: mun. Chişinău, str. Trandafirilor, nr. 31/7, apt. 55, 
pentru data de 1 aprilie 2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski nr. 13, bir. 6) în calitate de pîrît, unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Gangan Virginia 
privind modificarea cuantumului pensiei alimentare.

Judecător                             Svetlana garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL ,,Vario-Construct”, cu ultimul sediu cunos-
cut: mun. Chişinău, bdul Mircea cel Bătrîn, nr. 7, pentru data de 
2 aprilie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski 
nr. 13, bir. 6) în calitate de pîrît, unde va avea loc examinarea 
cauzei civile nr. 2e-1035/12, la cererea CD ,,Vladalina” SRL pri-
vind încasarea datoriei.

Judecător                             Svetlana garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Duplava Grigorii 
Isidor, a.n. 10.02.1975, pentru data de 4 aprilie 2013, ora 16.30, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 17) în calitate 
de pîrît în cauza civilă la cererea cet. Duplava Eugenia privind 
partajarea proprietăţii comune.

Judecător  Maria Ţurcan 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Brîncoveanu Iurii, 
pentru data de 10 aprilie 2013, ora 14.00, la şedinţa de judecată 
(str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 18), în calitate de pîrît în cauza civilă 
la cererea cet. Brîncoveanu Larisa privind desfacerea căsători-
ei.

Judecător                             Ecaterina Silivestru
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Topalî Ion Ion, pentru data de 24 aprilie 2013, ora 9.00, la şedin-
ţa de judecată (str. N. Zelinski, nr. 13, bir. 1,,A”), unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Struţ Diana privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător  Nicolae Şova 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
,,Benna Lim”, cu ultimul sediu cunoscut: mun. Chişinău, str. Va-
dul lui Vodă, nr. 100, pentru data de 26 martie 2013, ora 12.30, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la cererea SRL ,,Algetina” privind 
încasarea sumei.

Judecător  Ina Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Ionescu Vilorie, 
născut pe data de 29.09.1979, pentru data de 27 martie 2013, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
303) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Reniţa Vadim 
privind încasarea datoriei.

Judecător                                   Dumitru Mardari 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Fraţman Timofei, 
pentru data de 8 aprilie 2013, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea cet. Fraţman Aurelia privind partajarea bunu-
rilor.

Judecător                                 Alexandru Spoială 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rusu Nadejda, pen-
tru data de 10 aprilie 2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306), unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea CA ,,Euroasig Grup” SA privind recupe-
rarea despăgubirii de asigurare.

Judecător  Oxana Robu 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Ţurcanu Mihail, 
Ursu Victor, Brîncoveanu Boris, a reprezentantului BC ,,Banca 
Socială” SA, pentru data de 18 aprilie 2013, ora 14.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 313) în calitate de 
pîrîţi în cauza civilă la cererea lui Moga Ion privind recunoaşte-
rea valabilităţii contractului de vînzare-cumpărare.

Judecător  ludmila Ouş
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, so-
licită prezentarea cet. Jantovan Oleg Adam, a.n. 22.04.1975, cu 
ultimul domiciliu: satiul Mîrzeşti, Orhei, pentru data de 29 mar-
tie 2013, ora 11.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu, 
nr. 135, et. 1, bir. 7) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
cet. Jantovan Lilia privind încasarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător  Viorelia Varaniţă
www

Judecătoria Briceni solicită prezentarea cet. Gubceac Vilen 
Dumitru, a.n. 16.11.1979, domiciliat: satul Ucrainca, r-n Cău-
şeni, R. Moldova, pentru data de 29 martie 2013, ora 13.30, la 
şedinţa de judecată (or. Briceni, str. Independenţei, nr. 5, bir. 3), 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Gubce-
ac Natalia Parfin privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  N. g. Chirtoagă

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

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Calin Vitalie, pen-
tru data de 8 aprilie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă intentată de Chicu Victoria privind desfacerea căsătoriei.

Judecător       Vladislav Clima
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Rotaru Boris, pen-
tru data de 9 aprilie 2013, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. 
M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 302) în calitate de pîrît în cauza ci-
vilă la acţiunea ÎS CA ,,Air Moldova” privind încasarea preju-
diciului material.

Judecător       Alexandru Spoială      
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gubiţchii Oleg, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, 
str. N. Titulescu, nr. 12, apt. 32, pentru data de 9 aprilie 2013, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 6), unde 
va avea loc examinarea cauzei civile nr. 2-391/13, la cererea cet. 
Gubiţcaia Ecaterina privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                                 Svetlana garştea-Bria
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului Fundaţiei Cultură ,,Show-Balet Teodor”, pentru 
data de 22 aprilie 2013, ora 14.30, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 30) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea: 
Direcţia Generală pentru administrarea clădirilor Guvernului 
RM privind încasarea sumei.

Judecător     Veronica Negru
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Jechiu Sergiu, domiciliat: or. Durleşti, 
str. Livezilor, nr. 61,,B”, pentru data de 2 aprilie 2013, ora 9.00, 
la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu, nr. 135, bir. 5) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Mihalachi Natalia 
privind decăderea din drepturile părinteşti.

 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. Andriuţa Lucia, cu ultimul domiciliu: 
or. Orhei, str. Unirii, nr. 130, apt. 10, pentru data de 11 aprilie 
2013, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135) în calitate de pîrît la cererea ÎM ,,Servicii Comunal-Locati-
ve” Orhei, către: Andriuţa Parascovia, Andriuţa Tatiana, Andri-
uţa Lucia, Andriuţa Svetlana, Andriuţa Ion privind neexecutarea 
obligaţiilor.

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

Judecător    tatiana troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM,  
solicită  prezentarea cet. Paciu Stepan, cu ultimul domiciliu: or. 
Orhei, str. Negruzzi, nr. 99, apt. 15, pentru data de 11 aprilie 
2013, ora 9.10, la şedinţa de judecată (Orhei, str. V. Mahu nr. 
135) în calitate de pîrît la cererea ÎM ,,Servicii Comunal-Locati-
ve” Orhei privind neexecutarea obligaţiilor.

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

Judecător    tatiana troianovschi
 

 ANUNŢ
În atenţia tuturor persoanelor interesate, executorul judecă-

toresc Oxana Burlac, anunţă licitaţia publică, pentru data de 2 
aprilie 2013, ora 9.30, pe adresa: mun. Chişinău, str. Alexan-
dru cel Bun, nr. 34, bir. 207, cu privire la vînzarea a ¼ din casa 
de locuit individuală: mun. Chişinău, or. Codru, str. Cîmpu-
lui, nr. 5, care constituie o odaie de 15 metri pătraţi, ce apar-
ţine cu drept de proprietate debitorului Maliuţa Vladimir, c.p. 
- 0961201548846.

 Licitator – Oxana Burlac. Preţul de piaţă a bunului consti-
tuie - 38 384,75 lei, preţul iniţial de vînzare la licitaţia bunului 
- 30 707,80 lei. Taxa de participare la licitaţie - 60 lei. Terme-
nul limită de depunere a cererii de participare la licitaţie şi a 
acontului de 5% din valoarea bunului este data de 01.04.2013. 
Contul bancar la care urmează să fie vărsat acontul: BC ,,VIC-
TORIABANC” SA fil. nr. 11, mun. Chişinău, VICBMD2X883, 
c.b. – 2224711907 al executorului judecătoresc Oxana Burlac 
c.f. – 43224010. Modul de familiarizare prealabilă cu bunul se 
efectuează prin intermediul executorului judecătoresc Oxana 
Burlac.

 Relaţii la tel: (022) 54-20-66; tel. mob. 069278102
 Executor judecătoresc  Oxana Burlac 
 

ANUNŢ
Executorul judecătoresc Sergiu Oglindă anunţă, că pe data 

de 2 aprilie 2013, ora 11.00, va avea loc executarea documen-
tului executoriu nr. 2-2131/10, din 12.10.10, eliberat de Jude-
cătoria Ciocana mun. Chişinău privind: a-l obliga pe Berdian 
Alexandru (mun. Chişinău, str. Ion Doncev, nr.9) să demoleze 
construcţia neautorizată de pe terenul pomicol nr. 11 din ÎP ,,Hîr-
topu-Agro” şi să înlăture toate impedimentele şi obstacolele în 
folosinţa acestui teren de către Toma Arcadie (mun. Chişinău, 
str. Vasile Coroban, nr. 1) şi revendicarea terenului pomicol nr. 
11, cu suprafaţa de 623 metri pătraţi din ÎP ,,Hîrtop-Agro”, aflat 
în posesia nelegitimă a lui Berdian Alexandru şi a-l transmite lui 
Toma Arcadie.

 Vă propunem la ora şi data indicată să vă aflaţi pe această 
adresă pentru executarea hotărîrii şi să asiguraţi cu lucrători pen-
tru demolarea construcţiei.

 Comisariatului de poliţie Ciocana (mun. Chişinău, str. Vo-
luntarilor, nr. 3/1) la ora şi data indicată să delegaţi un colabo-
rator de poliţie pentru menţinerea ordinii publice în timpul exe-
cutării.

  Executor judecătoresc   Sergiu Oglindă
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Cafeaua poate să ne 
prelungească viaţa, 

dar asta doar dacă nu avem 
şi alte vicii, precum fumatul 
sau sedentarismul. Un nou 
studiu realizat pe aproape 
o jumătate de milion de su-
biecţi în vîrstă, arată că dacă 
bem mai multe ceşti de ca-
fea, trăim mai mult.

În general, consumul 
excesiv de cafea este consi-
derat nesănătos, dar studiul 
a scos la iveală că riscul de 
a deceda din cauza bolilor 
de inimă, a celor respira-
torii, a atacurilor cerebrale, 
accidentelor, diabetului sau 
infecţiilor scade invers pro-
porţional cu numărul de ceşti 
de cafea consumate. 

Doctorul Neal Freedman, 
de la Institutul Naţional pen-
tru Cancer, din Statele Unite, 
susţine că  două sau trei ceşti de cafea 
consumate zilnic poate reduce riscul de-
cesului prematur cu 10-15%. Totuşi, el a 
explicat că nu ar trebui să bem mai mult 
de 3 ceşti de cafea, deoarece studiile au 
arătat că un consum mai ridicat de atît 
nu aduce beneficii în plus. 

În studiu, oamenii de ştiinţă au mo-
nitorizat timp de 12 ani un grup de par-
ticipanţi cu vîrste cuprinse între 50 şi 71 
de ani. 

Pe de altă parte, cercetătorul a mai 
explicat  că cel mai mare obstacol în ca-
lea participanţilor de a-şi prelungi viaţa a 
fost fumatul. ,,În acest studiu, era foarte 

probabil ca participanţii care consumau 
cafea să şi fumeze”.

De altfel, el a mai adăugat şi că ser-
vitul cafelei este asociat cu o serie de 
comportamente nesănătoase, precum 
consumul excesiv de alcool sau de car-
ne roşie şi adoptarea unui stil de viaţă 
sedentar. 

,,Diclofenacul” creşte riscurile de infarct 
miocardic sau atac cerebral

Medicii scriu anual milioane de reţete pentru un anal-
gezic care poate creşte riscurile de infarct miocardic sau 
atac cerebral. Este vorba despre preparatul ,,Diclofenac”, 
prescris pentru artrită, dureri de spate, gută sau alte afec-
ţiuni similare.

O analiză a mai multor studii arată că medicamentul 
creşte riscul apariţiei atacurilor de cord cu 63 la sută, scrie 

,,Daily Mail”. Pericolele sînt similare celor provocate de an-
algezicul ,,Vioxx”, retras de pe piaţă în anul 2004. Autorii 
acestor studii recomandă impunerea unor restricţii severe 
sau chiar interzicerea ,,Diclofenacului” la nivel global.

Potrivit Agenţiei britanice de Reglementare a Medica-
mentelor, o revizuire a siguranţei preparatului la nivel eu-
ropean este deja în curs de desfăşurare. Compania produ-
cătoare susţine că beneficiile ,,Diclofenacului” depăşesc cu 
mult efectele adverse invocate.

O femeie din SUA a născut două perechi de 
gemeni identici

Fenomen extrem de rar. O femeie din statul american 
Texas a născut două perechi de gemeni. Cei patru bebeluşi, 
toţi băieţi, au fost născuţi la 31 de săptămîni, prin cezaria-
nă, de Tressa Montalvo.  

Femeia, în vîrstă de 36 de ani, a născut la o clinică din 
oraşul Houston. Atunci cînd Tressa era însărcinată în 10 

săptămîni, medicul i-a spus că va naşte gemeni, însă, în 
urma unei vizite la doctor, a aflat că va avea patru bebe-
luşi.

Posibilitatea ca o femeie să nască două perechi de ge-
meni identici fără să apeleze la tratament de fertilitate, este 
de una la 70 de milioane.

Efectele surprinzătoare pe care le au 
alimentele sănătoase 

Alimentele sănătoase te pot face mai egoist. Potrivit 
unui studiu, persoanele care consumă multe fructe şi le-
gume sînt mai puţin dispuse să 
îţi dea o mînă de ajutor atunci 
cînd ai nevoie.

Aceasta, deoarece produse-
le organice determină oamenii 
să fie mai siguri pe sine. De 
asemenea, cei care se alimen-
tează corect ar putea avea mai 
multe prejudecăţi în privinţa 
comportamentului imoral al 
altora.

Concluziile se conţin într-
un studiu realizat de un profesor 
universitar din New Orleans, SUA, pe mai multe grupuri 
de studenţi. Cercetătorul susţine că îngheţata, ciocolata şi 
prăjiturile îi fac pe oameni mai sociabili şi mai săritori la 
nevoie.

Mihai CORJ, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, decan 
al Facultăţii de Drept a Institutului Nistrean de 

Economie şi Drept
Mult stimate domnule 

Mihai Corj,
 Un om ales cuprinde expre-

sia imensă a mai multor însuşiri. 
Însuşirile cu care a fost înzestra-
tă prin excelenţă personalitatea 
dumneavoastră, cu siguranţă, vă 
ajută în depăşirea tuturor proble-
melor inerente domeniului în care 
v-aţi afirmat. Şi aceasta pentru că 
dumneavoastră nu vă lăsaţi dobo-

rît de împrejurări, făcîndu-ne să înţelegem că atunci cînd 
vremurile sînt mai tulburi, trebuie să fim mai pregătiţi să 
le înfruntăm.

 Prin forţa exemplului propriu, prin fapte înălţătoa-
re în sine, dumneavoastră demonstraţi calea înnobilării 
omeneşti. 

 Realizările obţinute confirmă pe bună dreptate că sîn-
teţi un bun specialist în domeniul dreptului şi nu doar, iar 
editarea şi publicarea unor lucrări complexe şi necesare, 
inclusiv multiplele propuneri de lege ferenda, constituie 
o dovadă în plus că sînteţi adeptul investiţiei primordiale 
în educaţie şi cercetare.

 Toate acestea ne aduc încă o dată convingerea că sin-
gura viabilitate ajunsă aproape eternă este munca.

 Vă dorim şi pe viitor aceeaşi energie, sănătate, succe-
se în activitatea, deloc uşoară, dar interesantă, de formare 
a tinerilor specialişti în domeniul dreptului.

La Mulţi Ani! 
* * *

Nina ARABADJI, 
judecător, Rîşcani municipiul Chişinău

De o semnificaţie aparte este această sublimă primă-
vară pentru o doamnă la fel de sublimă şi distinsă, pre-
cum este Nina Arabadji.

 Mult stimată doamnă, un oaspete drag v-a bătut zilele 
acestea la uşă, şi v-a adus în dar cea mai frumoasă sărbă-
toare a sufletului – aniversarea zilei de naştere.

Cu ocazia acestui minunat prilej, vă dorim să aveţi 
parte de multă sănătate, fie ca lumina acestei sărbători să 
vă inunde sufletul cu energie şi să genereze mereu bună 
dispoziţie, forţă de a merge înainte spre a atinge cele mai 
înalte culmi. 

La Mulţi Ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Elena 
Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar, 
Facultatea de Drept, USM; Rodica Iordanov, doctor 
în drept, conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Doina Cuciurca, lector universitar, Facultatea 
de Drept, USM; Daniela Demenciuc, magistru în drept, 
lector universitar, Facultatea de Drept, USM; Victor 
Moraru, doctor în drept, profesor universitar, Facultatea 
de Drept, USM; Oleg televca, magistru în drept, lector 
superior, Facultatea de Drept, USM; Victor Dumneanu, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea de Drept, 
USM; Veronica Negru, judecător, Rîşcani mun. Chişi-
nău; Aliona Danilov, judecător, Buiucani; Vasile Stihi, 
vicepreşedintele Judecătoriei Teleneşti; tudor Micu, ju-
decător, CA Chişinău. 

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

Vă dorim să aveţi parte, de acum încolo, doar de îm-
pliniri şi realizări care să vă întregească deplin fericirea.

La Mulţi Ani!  
membrii Consiliului de administraţie 

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul 

şi Revista Naţională de Drept

Conform acestui studiu, oamenii ambiţioşi, ce tind spre ca-
rieră sau afaceri, cîştigă mai mulţi bani, dar preţul plătit pentru 
această stare materială implică, de multe ori, însingurarea faţă 
de prieteni şi familie, probleme de sănătate şi chiar o moarte 
timpurie, susţine publicaţia britanică ,,Daily Mail”.

Un nou studiu realizat pe un număr de 717 carierişti şi 
afacerişti ambițioşi care au fost şcoliţi la celebrele universități 
Oxford, Harvard şi Yale, precum şi pe unele persoane care 
s-au îmbogăţit, folosind cunoştinţele dobîndite la „şcoala vie-
ţii”, indică faptul că deşi au mulţi bani, aceştia nu prea au cînd 
şi cu cine să se bucure de ei.

Cercetătorii au pornit de la speculaţia că aceşti oameni îşi 
dedică atît de mult timp afacerilor şi carierei, încît ajung să 
neglijeze tocmai acele domenii care dau calitate vieţii şi care 

îi ajută pe oameni să traiască fericiţi, aşa cum ar fi grupurile 
unite de prieteni şi relaţiile stabile.

Cei 717 subiecţi ai studiului s-au născut în prima jumătate 
a secolului al XX-lea, iar destinul lor a fost urmărit de statis-
ticieni pînă la sfîrşitul vieţii. „Şi, într-adevăr, oamenii mai am-
biţioşi ajung să aibă cariere mai bune, venituri mai mari, ceea 
ce, însă, nu înseamnă că trăiesc mai fericiţi sau că sînt mai 
sănătoşi”, potrivit lui Timothy Judge, profesor la University 
of Notre Dame’s Mendoza College of Business. 

„La prima vedere s-ar parea ca aceşti oameni au totul. Însă, 
noi am observat că ei au un nivel mai scăzut de satisfacţie a 
vieţii şi chiar ajung să trăiască mai puţin decît ceilalţi oameni, 
mai puţin ambiţioşi dar care pun însă preţ pe prietenie, familie 
şi timp liber”, a mai adăugat el.

Oamenii ambiţioşi trăiesc mai puţin şi sînt nefericiţi
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel  
de unire  şi sprijin.   Vă sîntem recunoscători  
că sînteţi  abonaţii noştri şi  susţineţi  ziarul.   

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

Divert is
Aniversări Studiu: Consumul de cafea ne poate 

ajuta să trăim mai mult


