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Săptămînal juridic

Deficienţele de executare 
a hotărîrilor judecătoreşti 
în atenţia oficialilor 
europeni

Avocatul parlamentar 
a discutat despre 
problemele tinerilor  
romi

(H. de Balzac)

Curtea Europeană 
priveşte cu optimism 
reformele demarate 
în Republica 
Moldova

Pe 12 martie 2010 la Vilnius a fost constituit Forul Parlamen-
tar al Comunităţii Democraţiilor, care îşi propune să devină un 
instrument eficient de promovare a instituţiilor democraţiei în lu-
mea întreagă. 

Declaraţia de constituire a forului, numită şi ,,Declara-
ţia de la Vilnius”, a fost semnată din partea Republicii Mol-
dova de Preşedintele Parlamentului, Mihai Ghimpu, şef in-
terimar al statului, şi de deputatul Ion Hadîrcă, prezenţi la 
evenimentele care marchează cea de-a 20-a aniversare a re-
stabilirii independenţei Lituaniei, informează un comuni-
cat de presă al secţiei relaţii cu mass-media a Legislativului.  
Potrivit Declaraţiei, Forul Parlamentar al Comunităţii Democra-
ţiilor este o coaliţie de parlamentari care au drept obiectiv coope-
rarea în vederea consolidării democraţiei şi a promovării păcii, 
dezvoltării şi drepturilor omului în statele din care vin, precum şi 
în lumea întreagă. 

Potrivit angajamentelor asumate de statele membre ale Fo-
rului Parlamentar, vor fi organizate diverse activităţi de conso-

lidare a democraţiei, 
inclusiv organizarea 
discuţiilor sub for-
mă de mese rotunde, 
conferinţe tematice, 
dezbateri în diferite 
ţări cu reprezentanţi 
ai partidelor demo-
crate, tineretului şi 
în general ai societă-
ţii civile. 

,,Recunoscînd că 
democratizarea şi 
buna guvernare nu 

sînt scopuri în sine, ci ele sînt vitale pentru reducerea sărăciei, 
dezvoltarea durabilă, pacea şi stabilitatea, Forul Parlamentar se 
angajează nu doar la promovarea drepturilor civile şi politice, dar, 
de asemenea, a drepturilor sociale, culturale şi economice, inclu-
siv a solidarităţii”, se mai menţionează în textul declaraţiei.

Membrii Forului Parlamentar al Comunităţii Democraţiilor 
au convenit asupra cooperării în cadrul Parlamentului European 
pentru a asigura acţiuni mai coordonate, consistente şi coerente.  
Forul Parlamentar se va întruni cel puţin de două ori pe an şi va 
aproba planurile de activitate şi strategiile pentru perioada urmă-
toare de activitate, în vederea dezvoltării democraţiei în lume, 
fiind formulate recomandări pentru noile democraţii sau pentru 
statele unde democraţia este în pericol. 11 martie rămîne a fi data 
permanentă a reuniunii informale din Lituania. Forul Parlamen-
tar intenţionează să instituie şi un Comitet al Donatorilor. 

Nouă instituţii de stat din R. Moldova vor fi asistate, timp de 
un an, de consilieri europeni de rang înalt. Aceştia vor activa în 
Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii şi Indus-
triei Alimentare, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Agenţia 
pentru Achiziţii Publice. Experţii europeni au fost selectaţi în 
cadrul unui concurs desfăşurat de Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD), proiectul fiind finanţat de Uniunea 
Europeană. Anterior, Chişinăul a solicitat sprijin  din partea UE 
în vederea implementării reformelor în diverse domenii. 

Republica Moldova a adoptat cadrul juridic 
privind protecţia consumatorilor, care este o par-
te componentă a acordului de asociere la Uniunea 
Europeană, iar acum directivele UE urmează a fi 
implementate. Declaraţia a fost făcută de către 
viceministrul Economiei şi Comerţului, Octavi-
an Calmîc, în cadrul unei şedinţe consacrate Zilei 
Mondiale a Drepturilor Consumatorilor.

Octavian Calmîc a menţionat că politica în 
domeniul protecţiei consumatorilor este stabilită 
prin „Strategia Naţională în domeniul protecţiei 
consumatorilor pentru perioada 2008-2012”, un 
document care răspunde cerinţelor consumato-
rilor din Republica Moldova. „Acum trebuie să 
ne concentrăm ca aceasta să fie armonizată cu 
strategia Comisiei Europene privind Politica 
Consumatorilor. Aici trebuie să contribuie gu-
vernarea, dar şi mediul de afaceri”, a spus vi-
ceministrul.

Şeful adjunct al Direcţiei protecţia consu-
matorilor şi supravegherea pieţei, Maria Bîzgu, 
a menţionat că cele mai dese încălcări sesizate 
de consumatori se referă la produsele cu terme-
nul expirat şi lipsa certificatelor de conformitate 
ale agenţilor economici. „Acordul de asociere la 
UE ne obligă să implementăm cît mai rapid cele 
20 de directive. Noi am pus la punct doar cîteva 
dintre acestea, dar mai avem de lucru la acest ca-
pitol. Avem încrederea că în maximum cinci ani 
vom implementa directivele UE”, a spus sursa 
citată.

Începînd cu 15 martie 1983, este marcată 
Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor. 
Anual, organizaţia internaţională „Consumers 
International” propune o temă a evenimentului 
de real interes pentru consumatorii din întreaga 
lume. Anul acesta, conform calendarului realizat 
de „Consumers International”, tema zilei este: 
„Banii noştri, drepturile noastre”.

Moldova va implementa 
directivele UE privind 

drepturile consumatorilor

Potrivit serviciului de presă al PNUD, deşi au trecut deja 
de procedura de angajare, consilierii aleşi vor fi prezentaţi pu-
blic la 20 martie, atunci cînd va demara proiectul „Misiunea 
UE de consiliere în politicile publice pentru R. Moldova”. 

Potrivit unor surse, pentru funcţia de consilier de rang înalt 
au concurat circa 400 de experţi europeni, pentru ca în final să 
fie aleşi nouă. Printre cei care şi-au dorit să devină consilieri în 
R. Moldova este şi un fost prim-ministru dintr-o ţară membră 
a UE, precum şi cîţiva ambasadori europeni acreditaţi anterior 
la Chişinău.  

Comunitatea Democraţiilor, fondată în anul 2000, 
este o coaliţie interguvernamentală a ţărilor democra-
tice, care cuprinde peste 100 de ţări, iar Lituania deţine 
preşedinţia în perioada 2009-2011.

Forul Parlamentar al Comunităţii Democraţiilor este 
o structură informală care reuneşte deputaţi din statele 
membre ale Comunităţii Democraţiilor.

Egoistul împarte cu alţii numai grijile şi supărările lui.
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Începe ziua cu DREPTUL!

Guvernul a angajat nouă consilieri europeni de rang înalt

Republica Moldova a devenit 
membră a Forului Parlamentar 

al Comunităţii Democraţiilor 
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l Curtea Constituţională

Aceasta reiese din hotă-
rîrea Curţii Constituţionale, 
din 16 martie 2010, prin care 
se recunosc drept constituţio-
nale dispoziţiile alineatului 3 
al articolului 10 din Legea cu 
privire la procedura de alege-
re a Preşedintelui Republicii 
Moldova în noua sa redacţie 
din 30 octombrie 2009. Ast-
fel, după expirarea unui an 
de la  data ultimei dizolvări a 
Parlamentului, dar nu mai de-
vreme, Preşedintele în exerci-
ţiu, în baza avizului respectiv 
al Curţii Constituţionale, are 
obligaţia de a emite decretul 
privind dizolvarea Parlamen-
tului şi stabilirea datei alege-
rilor anticipate în termenele 
prevăzute de Codul electoral.

Dizolvarea Parlamentului poate avea loc  
după expirarea unui an de la data ultimei dizolvări

Totodată, argumentîndu-
şi decizia, Curtea Constituţi-
onală specifică faptul că sco-

pul normei constituţionale, 
conform căreia în cursul unui 
an Parlamentul poate fi dizol-
vat o singură dată, este de a 
garanta stabilitatea politică 

şi funcţionarea neîntreruptă a  
organului legislativ. Doar nici 
unul din aceste obiective nu 

poate fi realizat 
în cazul alege-
rilor repetate 
succesive în 
intervale scurte 
de timp, situ-
aţia respectivă 
creînd şi impe-
dimente pentru 
negocierile po-
litice.

Unul din 
a rgumente le 

de bază ale autorilor sesizării 
examinate – deputaţii PCRM 
Vadim Mişin şi Maria Pos-
toico – constă în supoziţia 
că Parlamentul şi-ar fi depă-

şit atribuţiile constituţiona-
le votînd prevederea legală 
contestată de ei. În hotărîrea 
adoptată, Curtea Constituţio-
nală constată că Parlamentul, 
ca organ legislativ suprem, 
este în drept să adopte legi 
prin care să dezvolte normele 
constituţionale şi să explice 
modul de aplicare a lor. Or, 
stipularea prin lege că urmă-
toarea dizolvare a Parlamen-
tului poate avea loc numai 
după expirarea unui an de la 
data ultimei dizolvări nu poa-
te fi considerată ca un act de 
interpretare oficială, ci este o 
concretizare a normei consti-
tuţionale ce prevede cazurile 
de dizolvare a Parlamentului 
(art.85).

În şedinţa sa din 16 martie 2010, Curtea Constituţională i-a 
declarat aleşi în calitate de deputaţi în Parlament, cu valida-
rea mandatelor, pe următorii foşti candidaţi supleanţi pe listele 
componentelor Legislativului: 

Partidul Liberal Democrat din Moldova – Ivan Ionaş (a.n. 
1956, director SRL „Carpeni” din mun. Chişinău),  Chenadie 
Ciobanu (a.n. 1957, preşedintele Uniunii Compozitorilor şi 
Muzicienilor), Nicolae Olaru (a.n. 1958, director de întreprin-
dere individuală în comuna Sîrcova, raionul Rezina);

Partidul Democrat din Moldova – Oazu Nantoi (a.n. 1948, 

0pt supleanţi au devenit deputaţi
director programe la Institutul  de Politici Publice), Gheorghe  
Arpentin (a.n. 1961, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, director 
general al întreprinderii mixte „Laco-Alfatec”, preşedinte al 
Uniunii Oenologilor), Valentina Stratan (a.n. 1962, doctor în 
ştiinţe biologice, şefă de laborator la Instititutul Oncologic);

 Partidul Liberal – Ion Apostol (a.n. 1962, director SRL 
„Optimal Impex” din mun. Chişinău);

Partidul „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” – Valentin 
Chepteni (a.n. 1973, manager în sport, şef-adjunct al SRL 
„Dublon” din mun. Chişinău). 

Proiectul noii Constituţii a Moldovei, pe care Alianţa pen-
tru Integrare Europeană intenţionează să o adopte în cadrul 
unui referendum republican, este deja pregătit. O declaraţie în 
acest sens a făcut prim-vicespeakerul şi liderul Alianţei „Mol-
dova Noastră” (AMN), Serafim Urechean, în cadrul emisiunii 
„Studio deschis” de la TV7.

El a spus că „vor fi modificate peste 30 de articole sau chiar 
poate 69”.

„Proiectul prevede alegerea preşedintelui ţării de Parla-
mentul legislaturii actuale, iar ulterior preşedintele va fi ales 
direct de către popor”, a anunţat liderul AMN.

Preşedintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru 
Diacov, şi preşedintele Partidului „Moldova Unită - Единая 
Молдова”, Vladimir Ţurcan, s-au pronunţat împotriva alegerii 
preşedintelui de către popor, deoarece acest lucru ar putea con-
duce la un conflict între preşedinte, Parlament şi Guvern.

Întrebat dacă limba va fi redenumită din moldovenească în 
română, Urechean a spus că „posibil ca acest articol să fie scos 
cu totul din noua Constituţie”.

Invitaţii emisiunii sînt de părere că nu trebuie introdusă o a 
doua limbă de stat – limba rusă, ci trebuie respectată Legea cu 
privire la funcţionarea limbilor.

Serafim Urechean a mai subliniat că „nu va fi modificat 

articolul cu privire la statutul de neutralitate a ţării”.
Potrivit lui, „proiectul noii Constituţii va fi discutat pe larg 

atît în ţară, cît şi în afara ei”.
„Vom modifica actu-

ala Constituţie în cadrul 
referendumului doar 
după ce vom avea avizul 
Curţii Constituţionale a 
Moldovei şi coordonarea 
proiectului cu Comisia 
de la Veneţia a Consi-
liului Europei”, a spus 
Urechean.

Liderul AMN a spus 
că dacă cetăţenii nu vor 
vota pentru introducerea 
modificărilor în Consti-
tuţie, atunci vor avea loc 
alegeri parlamentare an-
ticipate. În acelaşi timp, 
el este convins că „nu se 

va ajunge pînă la aceasta – Constituţia va fi adoptată în terme-
nele stabilite, înainte de 16 iunie 2010”.

În Guvern continuă remanierile 
de cadre 
În Guvern continuă remanierile de cadre. Astfel, la şedinţa 

de miercuri, potrivit deciziei Cabinetului de Miniştri, ofiţerul de 
legătură  al Serviciului Vamal Igor Panfile a devenit noul vice-
ministru al Apărării.

Şef al Inspectoratului Ecologic Principal de Stat a devenit 
Grigore Prisăcaru.

În funcţia de administrator principal al Zonei economice li-
bere Bălţi a fost confirmat Marin Ceban.

Stop accidentelor rutiere – viaţa are pri-
oritate 
Planul de măsuri cu genericul „Stop accidentelor rutiere – 

viaţa are prioritate” este pus în aplicare începînd cu 15 martie şi 
va dura pînă pe 25 martie, anunţă serviciul de presă de la MAI. 

Proiectul are ca scop sporirea eficienţei respectării Regula-
mentului circulaţiei rutiere, reducerii gravităţii consecinţelor ac-
cidentelor de circulaţie prin aplicarea mijloacelor de securitate 
pasivă şi sporirii nivelului de disciplină a tuturor participanţilor 
la trafic.

În acest context, pe întreg teritoriul ţării oamenii legii în 
comun cu reprezentanţii Camerei de Licenţiere şi Ministerul 
Educaţiei vor organiza controale inopinate la agenţii economici, 
care prestează servicii în domeniul instruirii candidaţilor în con-
ducători auto.

Totodată, va fi orientată activitatea poliţiei rutiere la depista-
rea şi documentarea cazurilor de amplasare a publicităţii ilegale 
pe unităţile de transport.

În perioada 15-21 martie pe întreg teritoriul ţării se va des-
făşura operaţiunea „Viteza”, iar pe 22-29 martie concursul re-
publican săptămînal al tinerilor agenţi ai circulaţiei rutiere cu 
genericul „Circulaţie învăţăm, accidente evităm”.

Cele mai multe dintre infracţiunile 
comise de minori sînt furturi 
De la începutul anului în curs, în Republica Moldova au fost 

înregistrate 30 de infracţiuni comise de către minori, inclusiv 23 
de furturi şi o infracţiune legată de droguri. 

Potrivit şefului Centrului de presă al Ministerului Afacerilor 
Interne, Chiril Moţpan, în cadrul operaţiunii ,,Grija”, desfăşu-
rată recent, au fost verificaţi la domiciliu 1231 de minori delin-
cvenţi. Concomitent, au fost trecuţi în evidenţă 136 de minori 
din grupul de risc. 

Ca rezultat al delictelor depistate în diferite instituţii de agre-
ment şi săli de Internet, au fost întocmite 735 de cauze contra-
venţionale, inclusiv asupra a 153 de părinţi pentru neonorarea 
obligaţiilor de educaţie a copilului. 

De asemenea, au fost întocmite 23 de procese-verbale pen-
tru comercializarea produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice 
persoanelor sub 18 ani. 

În perioada de referinţă poliţia a depistat 137 de copii care 
vagabondau şi cerşeau. Mulţi dintre aceştia erau în stare de ebri-
etate. 

În anul curent împotriva copiilor au fost comise 21 de infrac-
ţiuni, 5 dintre care au avut caracter sexual.  

Kievul vrea să elimine pedepsele pentru 
contrabandă
Noul şef al serviciului ucrainean de informaţii (SBU) a pro-

pus decriminalizarea contrabandei, pentru o mai bună monitori-
zare a traficului de mărfuri la frontieră. 

Decriminalizarea este necesară. Astfel vom putea introduce 
un sistem de monitorizare a legalităţii traficului mărfurilor efec-
tuat de entităţile economice. Reprezentanţii firmelor străine vor 
purta întreaga responsabilitate pentru acurateţea documentelor 
privind ţara de origine, cantitatea mărfurilor, taxele vamale şi 
efectuarea plăţilor obligatorii”, a declarat şeful SBU, Valeri Ho-
roşkovski, după o întîlnire cu preşedintele Victor Ianukovici şi 
şefii instituţiilor de forţă din Ucraina.

Propunerea decriminalizării contrabandei vine în contextul 
în care Ucraina este una dintre principale surse ale contrabandei 
cu ţigări în UE. România şi Polonia sînt principalele porţi de 
intrare a ţigărilor de contrabandă din Ucraina, arată un raport al 
OLAF. 

Rămînem fără personal medical! 
20 de mii de angajaţi au plecat în 10 ani 
Salarii mici, condiţii de muncă mizerabile şi lipsa dotărilor. 

Acestea sînt doar cîteva dintre motivele care îi împing pe medici 
şi asistenţii moldoveni să renunţe la profesie şi, de cele mai dese 
ori, să ia drumul străinătăţii. 

Mihai Magdei, viceministrul Sănătăţii, a declarat că numai 
în ultimii 10 ani, spitalele din Republica Moldova au pierdut 
peste 20 de mii de asistenţi medicali.

Cel mai trist este ca pleacă cei mai buni
„Cu regret, cel mai mare deficit de personal medical, la mo-

ment, se înregistrează în sate. Decît acolo, medicii aleg ţările 
străine sau un alt post de muncă, mai bine plătit. Aşa că sîntem 
mereu în căutare de personal medical”, a spus viceministrul.

Potrivit datelor Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
actualmente, în ţară sînt disponibile 286 de locuri de muncă pen-
tru medici de toate categoriile. Dintre acestea 148 de locuri sînt 
pentru asistente medicale, 73– medici de specialitate, 36 – me-
dicină generală, 4 – asistent medical fizioterapie.

Proiectul noii constituţii este pregătit, dar va fi prezentat mai tîrziu

„Preşedintele Republicii 
(Moldova) ar trebui să dizol-
ve Parlamentul nu mai de-
vreme de un an de la ultima 

dizolvare a Parlamentului”, 
a concluzionat Comisia de la 
Veneţia într-un aviz ce răs-
punde la o interpelare a Curţii 
Constituţionale a Republicii 

Moldova cu privire la inter-
pretarea a două articole din 
Constituţie. 

Răspunsul Comisiei de 
la Veneţia se referă la 
întrebarea cum trebuie 
interpretată formularea 
„în decursul unui an” 
cu referire la dizolvarea 
Parlamentului – fie în 
decursul unui an calen-
daristic, adică pînă la 
31 decembrie, fie în de-
cursul a 365 de zile de la 

ultima dizolvare – şi nu este 
un răspuns expres la întreba-
rea dacă Parlamentul trebuie 
dizolvat sau nu, cum au inter-
pretat unele media. 

„Constituţia nu stabileşte 
o perioadă fixă de timp pen-
tru dizolvarea Parlamentului 
după expirarea perioadei de 
un an. Aceasta nu înseamnă 
că perioada este absolut ne-
limitată. Data pentru dizolva-
rea Parlamentului trebuie sta-
bilită într-un mod nearbitrar 
şi într-o perioadă rezonabilă 
de timp”, se spune în aviz. 

Totodată, avizul concluzi-
onează că „în lumina circum-
stanţelor din Republica Mol-
dova, Comisia de la Veneţia 
este de părere că reforma 
constituţională este necesa-
ră pentru a preveni repetarea 
blocajelor politice pe viitor. 

Dizolvările frecvente de par-
lament, care urmează una 
după alta la intervale de doar 
cîteva luni, creează obstacole 
pentru negocieri politice, care 
sînt necesare pentru succesul 
reformei constituţionale”. 

Avizul Comisiei de la Ve-
neţia constituie un răspuns la 
interpelarea Curţii Constituţi-
onale a Republicii Moldova, 
expediată la sfîrşitul anului 
trecut. Alianţa pentru Inte-
grare Europeană şi-a făcut 
publică decizia de a realiza 
reforma constituţională prin 
referendum, cu evitarea di-
zolvării Parlamentului şi a 
alegerilor anticipate. 

Comisia de la Veneţia: 
Reforma constituţională este necesară 
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Acesta este mesajul pe 
care l-a exprimat vicepre-
şedintele Curţii Europene 
pentru Drepturile Omului, 
Nicolas Bratza, în cadrul în-
trevederii din 15 martie cu 
ministrul Justiţiei Alexandru 
Tănase, la Strasbourg. 

Discuţia dintre cei doi 
oficiali s-a axat pe asigura-
rea respectării în Republica 
Moldova a drepturilor omu-
lui, garantate de Convenţia 
Europeană privind Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Li-
bertăţilor Fundamentale. În 
acest context, au fost puse în 
discuţie dosarele Republicii 
Moldova la CEDO şi măsu-
rile de prevenire a încălcării 
drepturilor omului.

Vicepreşedintele CEDO 
a menţionat 4 aspecte pe 
care le-a identificat Curtea 
Europeană cu privire la cau-
zele care vizează Republica 
Moldova: condiţiile de de-
tenţie, arestul şi temeiurile 
de reţinere, plîngerile depuse 
de către cetăţenii Republicii 
Moldova care au locul de trai 
în Transnistria şi neexecuta-

Curtea Europeană priveşte 
cu optimism reformele 

demarate în Republica Moldova
rea hotărîrilor judecătoreşti 
naţionale. 

În acest context, Alexan-

dru Tănase, ministrul Justiţi-
ei, l-a informat pe vicepreşe-
dintele CEDO despre refor-
mele în domeniul justiţiei de-
marate în Republica Moldova 
de noul Guvern, în special 
despre iniţiativele de refor-
mare a sistemului de execu-

tare, sistemului judecătoresc 
şi ameliorarea condiţiilor de 
detenţie prin construcţia unor 

noi instituţii penitenciare. 
Alexandru Tănase a amintit, 
de asemenea, despre reforma 
în avocatură, care are ca prim 
obiectiv eficientizarea acestei 
instituţii şi ameliorarea pres-
taţiei acestora la efectuarea 
actului de justiţie. 

Regulamentul cu privire 
la transportarea pasagerilor 

cu microbuzul nu va fi deocamdată 
abrogat

Regulamentul cu privire la transportarea pasagerilor cu mi-
crobuzul nu va fi deocamdată abrogat. Şoferii vor putea opri 
doar în staţii. Declaraţia aparţine primarului capitalei Dorin 
Chirtoacă şi a fost făcută 
după ce mai mulţi şoferi 
s-au arătat nemulţumiţi 
de această decizie a pri-
măriei. 

Chirtoacă susţine că  
nu a vrut să declare răz-
boi şoferilor de micro-
buz sau administratorilor 
de rute. Însă, potrivit lui, 
situaţia a devenit îngri-
jorătoare mai ales în pri-
vinţa supraîncărcării microbuzelor. 

La începutul lunii martie, edilul capitalei a semnat o dispo-
ziţie prin care obliga şoferii de microbuze să oprească doar în 
staţii, să nu asculte muzică şi să nu fumeze la volan.

Tratament inuman în 
instituţiile de detenţie din regiunea 

transnistreană 
Asociaţia „Promo-LEX” semnalează un nou caz de trata-

ment inuman în instituţiile de detenţie din Tiraspol. Este vorba 
despre starea gravă de sănătate a unui deţinut de 34 de ani, pro-
vocată de o grevă a foamei pe care a ţinut-o 45 de zile. Condu-
cerea Penitenciarului nr. 3 din Tiraspol nu răspunde cerinţelor 
rudelor şi societăţii civile, iar tînărul deja şi-a luat rămas-bun 
de la apropiaţi. 

Juristul asociaţiei „Promo-LEX”, Alexandru Zubco, a co-
municat că acesta este un caz repetat de grevă a foamei în semn 
de protest faţă de condiţiile inumane de detenţie şi tortura la 
care sînt supuşi deţinuţii. 

Alexandru Zubco spune că autorităţile de la Tiraspol nu au 
dat curs solicitării asociaţiei ca tînărul să fie izolat într-o altă 
încăpere şi să fie tratat cu medicamente, în condiţiile în care 
acesta are stări de ameţeli şi îşi pierde deseori echilibrul. 

„Rudele ne-au informat că în prezent victima se află într-o 
stare foarte gravă şi că băiatul lor şi-a luat deja rămas-bun de 
la ele, pentru că nu mai rezistă”, spune juristul. 

Potrivit lui, bărbatul de 34 de ani, originar din Tighina, se 
află în detenţia organelor de la Tiraspol deja timp de un an. 
El a fost reţinut de colaboratorii ministerului de securitate al 
autorităţilor separatiste fiind bănuit de escrocherie în proporţii 
deosebit de mari. La momentul reţinerii, bărbatul a fost dus pe 
malul Nistrului, unde un colaborator al acelui minister i-a pus 
pistolul la tîmplă şi a tras, însă fără cărtuşe. 

Alexandru Zubco mai spune că victima a fost impusă să 
recunoască vina, iar cînd a refuzat, au început să fie ameninţate 
şi rudele. 

Cazul respectiv a fost raportat încă în februarie la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Atunci asociaţia 
„Promo-LEX” a cerut CEDO să oblige Guvernul Republicii 
Moldova să îi acorde asistenţă medicală victimei. „Sîntem în 
aşteptarea răspunsului”, a spus juristul. 

La finele săptămînii trecute  „Promo-LEX” a informat de-
spre alţi doi deţinuţi ai penitenciarului nr. 3 din Tiraspol, care, 
la fel, se află în stare critică din cauza grevei foamei. Unul din-
tre ei, în semn de protest faţă de condiţiile inumane, şi-a tăiat 
venele. Pînă în prezent, nici rudele, nici asociaţia nu cunosc 
care este starea lui de sănătate. 

În cadrul discuţiilor despre 
deficienţele sistemului jude-
cătoresc din Republica Mol-

dova, ministrul 
Justiţiei a solicitat 
vicepresedintelui 
CEDO detaşarea 
unui funcţionar al 
CEDO la Curtea 
Supremă de Justi-
ţie pentru a asista 
reformarea insti-
tuţională a acestei 
instituţii după mo-
delul CEDO.

Vicepreşedin-
tele Curţii Euro-
pene a salutat ini-
tiaţivele de refor-
mă în domeniul 
justiţiei, apreciind 
că aceasta este o 
„nouă eră” pentru 
Republica Moldo-

va, pe care CEDO o priveşte 
cu optimism.

La finalul discuţiei, dom-
nul Nicolas Bratza şi-a expri-
mat disponibilitatea de a vizi-
ta cu prima ocazie Republica 
Moldova. 

S. C.

Aurelia Grigoriu, avocat 
parlamentar, a participat re-
cent la o masă rotundă orga-
nizată de Uniunea Tinerilor 
Romi „Tărnă Rom” în cola-
borare cu direcţia interetnică 
din cadrul Primăriei munici-
piului Bălţi.

Scopul mesei rotunde a 
fost de a identifica proble-
mele tinerilor de etnie romă 
şi de a încerca împreună cu 

autorităţile publice locale şi 
centrale să le soluţioneze. 
Grupul de iniţiativă, care îl 
însoţea pe preşedintele Uni-
unii Tinerilor Romi, Marin 
Alla,  s-au plîns de posibi-
lităţile reduse pentru petre-
cerea timpului liber, oferite 
din partea APL, mun. Bălţi. 
Lipsa locurilor de muncă, 
migraţia tinerilor, corupţia 
din instituţiile de învăţămînt 

Avocatul parlamentar a discutat despre 
problemele tinerilor  romi

superior, lipsa spaţiului loca-
tiv sînt alte probleme pe care 
le-au menţionat tinerii pre-
zenţi la eveniment. 

În cadrul discuţiilor, am-
bele părţi au specificat că 
aceste probleme, la rîndul 
lor, generează consecinţe 
destul de grave pentru socie-
tatea noastră, precum numă-
rul mare de divorţuri în rîn-
dul familiilor tinere sau dim-

potrivă, din lipsa spaţiului 
locativ şi a unui venit lunar 
stabil, amînarea întemeierii 
unei familii. „O altă cauză 
ar fi iresponsabilitatea tine-
rilor faţă de studii şi fami-
lie”, a remarcat specialistul 
principal din departamentul 
Relaţii interetnice din cadrul 
Primăriei, mun. Bălţi, Elena 
Cerguţă, şi a încurajat tinerii 
să fie mai activi, doar astfel 

îşi vor putea vedea realizate 
iniţiativele.

Avocatul parlamentar a 
ţinut să menţioneze că, de 
fapt, problemele depistate vi-
zează majoritatea tinerilor şi 
nu sînt specifice doar minori-
tăţilor etnice. Ombudsmanul, 
în discursul său, a consemnat 
că, potrivit art. 50, alin. (3) 
din Constituţia Republicii 
Moldova, autorităţile publi-

ce trebuie să asigure condiţii 
pentru participare liberă a ti-
nerilor la viaţa socială, eco-
nomică, culturală şi sportivă 
a ţării. Şi aici, avocatul parla-
mentar a amintit de existenţa, 
cel puţin de jure, a Centrelor 
naţionale de cercetare în do-
meniul tineretului create sub 
egida administraţiilor publi-
ce locale şi centrale, conform 
Legii Republicii Moldova cu 

privire la tineret nr. 279 din 
11.02.1999. Deoarece, odată 
cu inexistenţa lor, se simte şi 
lipsa unor politici de stat care 
ar veni întru susţinerea tine-
rilor. 

La finalul mesei rotunde, 
ombudsmanul a mulţumit 
grupului de iniţiativă pen-
tru participare şi propune-
rile sale. Ea, la rîndul său, 
a promis că va solicita de la 
APL-uri informaţii referitoa-
re la existenţa şi activitatea 
centrelor care au drept scop 
sprijinirea politicilor de ti-
neret, totodată, desfăşurarea 
unor mese rotunde la nivel 
mai  înalt, pentru ca vocea 
tinerilor să fie auzită. 

Tot în aceeaşi zi, ombuds-
manul a avut şi un program de 
audienţă la reprezentanţa din 
municipiul Bălţi a Centrului 
pentru Drepturile Omului. 
Timp de 2 ore au fost audiate 
peste 10 persoane. Majorita-
tea dintre persoanele audiate 
au fost pensionari, iar proble-
mele pe care le-au invocat ţin 
de neexecutarea hotărîrilor 
judecătoreşti, de modul de 
calculare a pensiilor. Mulţi 
petiţionari sînt victime ale 
represiunilor politice, ei in-
vocă  încălcarea dreptului la 
proprietate privată, cerînd, în 
continuare, restituirea bunu-
rilor lor.

În urma programului de 
audienţă, avocatul parlamen-
tar a luat spre examinare 5 
petiţii, avînd drept scop re-
punerea în drepturi a cetăţe-
nilor.

www.ombudsman.mdv

Vîrsta de pensionare nu ar trebui 
să crească

Preşedintele Comisiei parlamentare pentru economie, bu-
get şi finanţe, Veaceslav Ioniţă, consideră că vîrsta de pensi-
onare nu ar trebui să crească, pentru că bătrînii din Moldova 
trăiesc mai puţin decît cei din Occident. Deputatul spune că 
pensionarii care lucrează ar trebui să primească şi pensie de la 
stat, dar aceasta să fie mai mică decît în mod normal.

Academia de Ştiinţe a Moldovei a propus majorarea vîr-
stei de pensionare, care a fost îngheţată la începutul deceniului 
trecut, la 57 de ani pentru femei şi la 62 de ani pentru bărbaţi. 
Ioniţă spune că va propune stimularea companiilor care vor 
să deschidă fonduri private de pensii pentru angajaţii lor. Ba-
nii transferaţi în aceste fonduri vor fi scutiţi de impozitul pe 
venit. 

Veaceslav Ioniţă, preşedintele Comisiei parlamentare, a 
declarat : „Trebuie să permitem oamenilor apţi de muncă, dar 
care au atins vîrsta de pensionare, să cîştige un salariu. Din ex-
perienţa altor ţări însă, ei trebuie să primească o pensie incom-
pletă. Totodată, vom scuti de impozite defalcările companiilor 
ce vor crea pensii private. Există cerere în acest sens şi sper că 
în 2011 acestea vor apărea”. 
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Pînă în 2050 fiecare 
al treilea moldovean 

va fi pensionar
O delegaţie a Comisiei Economice ONU pentru Europa 

(UNECE) efectuează o vizită de documentare în domeniul 
îmbătrînirii populaţiei în R. Moldova şi efectuarea unei car-
tografieri a serviciilor din acest domeniu. 

Pe parcursul acestei vizite experţii vor avea mai multe 
întîlniri la nivel oficial în R. Moldova, inclusiv în regiunea 
transnistreană. Pe agendă se află întîlniri cu reprezentanţii 
Guvernului, ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa-
miliei, cu reprezentanţii autorităţilor publice locale şi ai so-
cietăţii civile, precum şi cu agenţiile ONU şi altor organizaţii 
internaţionale prezente în Moldova. Experţii vor întreprinde 
o vizită de studiu şi la un azil de bătrîni din capitală pentru a 
se documenta direct cu problemele cu care se confruntă aceş-
tia şi a vedea care sînt necesităţile lor.    

Studiul în teren al delegaţiei UNECE în Moldova este 
prima acţiune dintr-un set mai larg de măsuri, iniţiate de UN-
FPA, Fondul ONU pentru Populaţie, în parteneriat cu Gu-
vernul R. Moldova, pentru a identifica soluţii de depăşire a 
consecinţelor provocate de îmbătrînirea rapidă a populaţiei. 

Din misiune fac parte dl Andres Vikat, şeful Departamen-
tului pentru Politici de Populaţie al UNECE, dna Viviane 
Brunne, coordonator de programe UNECE şi dna Eppu Mik-
konen-Jeanneret, reprezentant regional Help Age Internatio-
nal pentru Europa de Est şi Asia Centrală.  

Amintim că recent Parlamentul European menţiona că 
îmbătrînirea şi reducerea populaţiei în statele Uniunii Euro-
pene va avea un impact de circa zece ori mai grav asupra 
economiilor statelor comunitare prin comparaţie cu actuala 
criză financiară şi economică globală. 

R. Moldova deja face parte din categoria ţărilor „bătrî-
ne”, coeficientul îmbătrînirii populaţiei depăşind indicatorul 
de 14%. Prognozele arată că în anul 2050 fiecare al treilea 
moldovean va fi pensionar.

Viceministrul Justiţiei Oleg Efrim a participat pe 10-11 
martie la Conferinţa internaţională „Criza economică şi fi-
nanciară internaţională – să construim încrederea prin Lege”, 
organizată de către Ministerul Justiţiei al Republicii Federale 
Germania. 

În cadrul conferinţei au fost discutate şi analizate aspectele 
legale de gestiune a crizei economice şi financiare, precum şi a 
consolidării încrederii prin intermediul unei legislaţii adecvate 
şi efective. 

De asemenea, în cadrul vizitei sale la Berlin, viceministrul 
justiţiei a avut o întrevedere cu Secretarul de Stat al Minis-
terului Federal de Justiţiei al Germaniei, dl Max Stadler. Cei 
doi oficiali au discutat despre aprofundarea şi diversificarea 
relaţiilor în domeniul justiţiei cu Republica Federativă Germa-
nia. Oleg Efrim a ţinut să menţioneze despre factorii care ne 
apropie de Republica Federativă Germania, amintind despre 
contribuţia Germaniei la perfecţionarea cadrului normativ al 
Republicii Moldova. 

În cadrul discuţiilor au fost comunicate priorităţile de coo-

Germania va acorda sprijin Republicii Moldova la  realizarea reformelor necesare 
în justiţie pentru îndeplinirea criteriilor de integrare în Uniunea Europeană

perare cu Ministerul Justiţiei al Republicii Federale Germania, 
care includ reformele în domeniul justiţiei din agenda pentru 
anul 2010 – reforma notarială, liberalizarea sistemului de exe-
cutare a hotăr]rilor judecătoreşti, prin instituirea executorilor 
privaţi, lichidarea instanţelor specializate economice şi mili-
tare, ameliorarea cadrului de activitate a ONG-urilor, reforma 
penitenciară prin ameliorarea condiţiilor de detenţie. 

În acest context, Oleg Efrim a declarat că Ministerul Justi-
ţiei al Republicii Moldova mizează pe aprofundarea dialogului 
bilateral cu Republica Federativă Germania la nivelul politicii 
europene, inclusiv prin partajarea bunelor practici aplicabile în 
relaţiile cu UE.

Oficialul german a declarat că Germania este dispusă să 
acorde sprijin Republicii Moldova la realizarea reformelor ne-
cesare în justiţie pentru îndeplinirea criteriilor de integrare în 
Uniunea Europeană. De asemenea, dl Stadler a exprimat dispo-
nibilitatea autorităţilor germane de a acorda asistenţa necesară 
Republicii Moldova pentru depăşirea crizei constituţionale cu 
care se confruntă în prezent ţara noastră.

Ministerul Justiţiei

În cadrul vizitei sale lu 
Strasbourg, ministrul Justiţiei 
a participat la masa rotundă 
cu genericul „Căi de atac efi-
ciente împotriva neexecutării 
hotărîrilor instanţelor inter-
ne”, unde a trecut în revistă o 

serie de probleme ale justiţiei 
din Republica Moldova. 

„Justiţia eficientă nu este 
numai un proces-verbal ra-
pid, ci un proces adecvat de 
aplicare. Practic, acest lucru 
înseamnă dreptul individului 
la o decizie corectă, imple-
mentarea reală a intereselor 
recunoscute de către instan-
ţă în cît mai scurtă perioadă 
de timp posibilă. În plus, 
Curtea Europeană a Dreptu-
rilor Omului şi-a exprimat 
avizul cu privire la această 
problemă prin deciziile sale 
nu numai o singură dată”, 
a remarcat în cadrul con-
ferinţei Alexandru Tănase.  
Totodată, potrivit ministrului, 

Deficienţele de executare a hotărîrilor judecătoreşti 
în atenţia oficialilor europeni

în multe ţări în tranziţie de la 
practicile comuniste la cele 
ale unei democraţii, inclusiv 
Moldova, reforma justiţiei a 
fost abordată cu întîrziere.

„Reforma judiciară este 
în continuare o prioritate de 

vîrf pentru Moldova, chiar 
dacă este destul de întîrziată. 
Una din princialele proble-
me care ar trebui soluţionate 
este executarea hotărîrilor 
judecătoreşti, ca parte inte-
grantă a dreptului fundamen-
tal al omului la un proces 
echitabil”, a spus Tănase.  
Potrivit acestuia, Republi-
ca Moldova a devenit una 
din principalele ţări ai căror 
cetăţeni se adresează des 
la  CEDO pentru o decizie 
care ar obliga statul să in-
tervină pentru a fi aplicate 
corect deciziile judecăto-
reşti. „Multe dintre cere-
rile depuse la   Curtea de 
la Strasbourg au avut suc-

ces, supunînd ţara noastră 
la despăgubiri financiare.  
Jumătate din cazurile în care 
CEDO a spus că Republica 
Moldova a încălcat Conven-
ţia Europeană a Drepturilor 
Omului sînt generate de nee-

xecutarea 
sau exe-
c u t a r e a 
întîrziată 
nejustifi-
cat a hotă-
rîrilor de 
judecată. 
S i t u a ţ i a 
actuală în 
Republi-
ca Mol-
dova, la 
fel ca în 
multe alte 
state post-
s o v i e t i -
ce, este 
o dovadă 
că execu-
tarea vo-

luntară a unei hotărîri judecă-
toreşti încă nu a devenit parte 
integrantă din cultura  socie-
tăţii. Prin urmare, ţara trebuie 
să stabilească un mecanism 
juridic eficient, care ar asigura 
o aplicare corectă şi operativă 
a hotărîrilor judecătoreşti”, a 
menţionat ministrul Justiţiei.  
Totodată, potrvit acestu-
ia, în Republica Moldova 
lipseşte şi încrederea în in-
stituţia de executori jude-
cătoreşti, precum şi neîn-
crederea în sistemul de pu-
nere în aplicare a deciziilor. 
„Prin hotărîrea CEDO Olaru 
contra Moldovei, realitatea 
a devenit clară: se impune 
reforma sistemului actual al 

justiţiei din Republica Mol-
dova. Guvernarea actuală a 
modificat deja unele legi care 
au fost generate de adoptarea 
de către instanţele de judeca-
tă a unor sentinţe care în final 
au dus la condamnarea Re-
publicii Moldova la CEDO. 
Un alt pas important este că 
am iniţiat adoptarea şi dez-
voltarea unui sistem privat de 
executori judecătoreşti în sis-
temul judiciar din Moldova. 
Această iniţiativă a fost deja 
prezentată în Parlament pen-
tru aprobare, care iniţiativă 
ar trebui pusă în aplicare pînă 
la sfîrşitul anului curent”, a 
conchis Alexandru Tănase.

La această masă rotundă 
au participat reprezentanţi de 
nivel înalt din Albania, Azer-
baijan, Bosnia şi Hertegovi-
na, Moldova, Serbia şi Ucrai-
na, precum şi din statele care 
se confruntă cu probleme 
similare.

Evenimentul este dedicat 
deficienţelor de executare a 
hotărîrilor judecătoreşti na-
ţionale şi soluţiilor de re-
mediere a acestor probleme 
sistemice. În special, masa 
rotundă a avut drept scop 
împărtăşirea experienţei sta-
telor privind instituirea unor 
recursuri efective împotriva 
neexecutării hotărîrilor ju-
decătoreşti naţionale, ca răs-
puns la hotărîrile pronunţate 
de CEDO referitoare la acest 
subiect.

Masa rotundă a fost or-
ganizată de Departamentul 
de Executare a Hotărîrilor 
CEDO al Consiliului Euro-
pei. 

S. C.

Ambasadele şi consulatele SUA vor elibera cetăţenilor 
moldoveni vize multiple valabile pe o perioadă de 60 de luni. 
Acest proiect de lege a fost aprobat în cadrul şedinţei Guver-
nului din 17 martie. 

,,În acest sens, vor fi elaborate condiţii mult mai avanta-
joase pentru cetăţenii R. Moldova”, a spus ministrul Afaceri-
lor Externe şi Integrării Europene, Iurie Leancă.

În aceeaşi ordine de idei, cetăţenii SUA pot intra în Repu-
blica Moldova fără viză şi se vor putea afla pe teritoriul ţării 
timp de 90 de zile, în decurs de 6 luni. De asemenea, pro-
iectul prevede ca ministerele să elibereze, după necessitate, 
permise de şedere şi de muncă valabile pe o perioadă de 60 
de luni cetăţenilor americani.

Vize pentru SUA pentru 60 de luni
Solicitanţii pot obţine următoarele categorii de vize:
– Pentru membrii echipajului;
– Pentru studii academice;
– Pentru lucrătorii temporari;
– Pentru reprezentanţii mass-media;
– Pentru schimburi culturale;
– Pentru transferuri intracompanie;
– Pentru studii neacademice;
– Pentru lucrătorii cu abilităţi extraordinare;
– Pentru sportivi şi artişti profesionişti;
– Pentru vize religioase.
Menţionăm că cetăţenii R. Moldova pot obţine vize pen-

tru SUA pe o perioadă de 3 luni şi 12 luni, în funcţie de ca-
tegoria vizei.

Procuratura Generală

După mai bine de două 
săptămîni de accesare a dosa-
relor aflate în Arhiva Procura-
turii, dl Mihai Taşcă, secreta-
rul Comisiei pentru studierea 
şi aprecierea regimului co-
munist totalitar din Republica 
Moldova, susţine că a găsit 
încredere şi deschidere depli-
nă din partea Procuraturii.

Pentru a-şi forma o ima-
gine clară asupra fondului 
arhivistic al Procuratu-
rii, membrilor Comisiei 
le-au fost puse la dispo-
ziţie inventarele tuturor 
fondurilor aflate atît în 
Arhiva Procuraturii, cît 
şi cele transmise Arhivei 
Naţionale.

Totodată, în scopul 
accesării a cît mai multe 
dosare, Procuratura a de-
marat procesul de desecreti-
zare a unor dosare care nu se 
mai încadrează în prevederile 
Legii cu privire la secretul de 
stat.

Un alt membru al Comi-
siei, dl Gheorghe Negru, a 
cercetat procesele-verbale ale 
Colegiilor Procuraturii din pe-
rioada anilor 1990-1991, de-
pistînd mai multe documente 
relevante privind Mişcarea de 
Eliberare Naţională (rapoarte 
privind respectarea legislaţiei 
lingvistice a RSSM, simboli-
cii de stat precum şi informa-

Primele acte relevante 
descoperite în arhiva 

Procuraturii de către Comisia 
pentru studierea şi aprecierea 
regimului comunist totalitar 

din Republica Moldova 
ţii privind situaţia social-poli-
tică de atunci).

Amintim că, la 24 februa-
rie curent, Procurorul General, 
dl Valeriu Zubco, a asigurat 
accesul membrilor Comisiei 
la dosarele şi materialele de 
arhivă ale Procuraturii în sco-
pul redactării studiului stabilit 
prin Decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova nr.165 – 
V din 14 ianuarie 2010.

Procurorul General a asi-
gurat membrii Comisiei de 
disponibilitate pentru oferirea 
accesului deplin la materiale-
le arhivei instituţiei, inclusiv 
prin crearea de condiţii pen-
tru studierea şi multiplicarea 
informaţiilor necesare. În 
acest sens, Comisiei i-a fost 
permisă fotocopierea digitală 
a documentelor.

Menţionăm că dosarele de 
pînă la anul 1975, iar în unele 
cazuri şi cele de pînă la 1990 
au fost transmise Arhivei Na-
ţionale. 
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Cronică
Învinuiţi de trafic de influenţă

Serviciul Nord al Procuraturii Anticorupţie a remis recent 
instanţei de judecată două cauze penale de învinuire de trafic 
de influenţă. 

În ambele cazuri sînt învinuiţi un fost colaborator de poliţie 
al Comisariatului 
raional de Poliţie 
Teleneşti şi un 
ofiţer de urmărire 
penală din cadrul 
Comisariatului 
raional de Poliţie 
Floreşti.

Colaborato-
rul CPR Floreşti 
este învinuit că 
ar fi pretins de la 
o persoană 8000 
lei pentru a deter-

mina procurorul să acţioneze contrar legii, la care se afla în 
gestiune cauza penală privind confecţionarea unui certificat de 
salariu fals pentru obţinerea unui credit.

Învinuitul a fost reţinut la 22 februarie 2010 în flagrant de-
lict în timp ce primea banii în incinta CPR Floreşti.

În cazul fostului colaborator de poliţie al CPR Teleneşti, 
acesta a pretins de la o persoană 4000 lei susţind că are influen-
ţă asupra unor procurori, judecători şi poliţişti din raion. 

Aceştia urmau să emită, potrivit învinuitului, o hotărîre de 
încetare a procesului penal cu tragerea la răspundere adminis-
trativă în cauza penală de conducere a mijlocului de transport 
în stare de ebrietate.

Poliţistul a fost reţinut în flagrant delict la 2 februarie 2010 
în timp ce primea banii.

Ambii bărbaţi riscă pentru faptele comise o pedeapsă cu 
închisoare de pînă la 3 ani sau amendă în mărime de la 500 la 
1500 unităţi convenţionale.

Stadiul de investigare a cazului privind 
maltratarea cet. Oxana Radu

Urmare a solicitării mai multor reprezentanţi ai mass-me-
dia privind stadiul de investigare a cazului de maltratare de 
către poliţişti în aprilie 2009 a cet. Oxana Radu, serviciul de 
presă este împuternicit să aducă la cunoştinţă următoarele:

Procuratura Generală a iniţiat la 2 februarie curent urmări-
rea penală în baza art.3091 Cod penal pe faptul torturii săvîrşite 
în timpul evenimentelor din 7-8 aprilie 2009 de lucrătorii Izo-
latorului de detenţie preventivă al Comisariatului General de 
Poliţie mun.Chişinău. 

Pe cazul dat procurorii au efectuat anumite acţiuni proce-
suale, poliţiştii fiind recunoscuţi de partea vătămată şi audiaţi 
în calitate de bănuiţi. 

În prezent urmărirea penală este în curs de desfăşurare, ur-
mînd a fi întreprinse toate acţiunile ce se impun pentru admi-
nistrarea probatoriului şi finalizarea anchetei. 

Comandantul unei unităţi militare pus 
sub învinuire

Procuratura militară Chişinău finalizează urmărirea penală 
în privinţa comandantului unei subunităţi militare în grad de 
locotenent-colonel din cadrul Armatei Naţionale, dislocată în 

oraşul Căuşeni, învinuit de comiterea infracţiunii prevăzute de 
art.370 alin.(1) Cod penal (abuz de putere şi de serviciu).

Acesta este învinuit de procurori că începînd cu luna iunie 
2009, pe parcursul a circa 4 luni, depăşind limitele atribuţiilor 
de serviciu, a retras sistematic militari din procesul instruirii 
militare şi i-a repartizat la lucrul fizic necalificat în afara unită-
ţii-gospodărie particulară, unde zilnic cîte 2 militari îngrijeau 
de animale.

Mai mult, comandantul, abuzînd de funcţia sa, punînd în 
pericol securitatea subalternilor, în zilele cînd paznicii gospo-
dăriei nu erau prezenţi, i-a obligat pe subalterni să rămînă peste 
noapte pentru a asigura  paza gospodăriei.

Comandantul mai este învinuit de procurori că ar fi utilizat 
în mod ilegal militarii în termen şi prin contract la diferite lu-
crări în interes personal la construcţia casei proprii.

Procurorii militari au mai stabilit că în unitatea militară res-
pectivă militarii prin contract uneori se prezentau la serviciu 
în stare de ebrietate, aplicau forţa fizică faţă de subalterni. Pe 
cazurile de exces de putere a fost dispusă începerea urmăririi 
penale.

La 15 martie 2010 comandantului unităţii i-a fost înaintată 
învinuirea, ultimul recunoscînd faptele incriminate.

În cazul în care comandantul menţionat va fi recunoscut 
vinovat, acesta riscă o pedeapsă de  500 u.c. (10 000 lei) sau 
închisoare pînă la 3 ani, cu posibilitatea privării de dreptul de a 
ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe 
un termen de pînă la 5 ani.

Încălcări grave la Primăria comunei 
Ciolacu Nou  

Ca rezultat al adresărilor locuitorilor comunei Ciolacu 
Nou, Făleşti, Procuratura Generală a efectuat, cu ieşire la faţa 
locului, un control la primăria acestei localităţi, stabilind aba-
teri grave de la prevederile legale în activitatea persoanelor cu 
funcţii de răspundere din cadrul autorităţii publice locale.

Investigaţiile procurorilor s-au soldat cu pornirea a trei ca-
uze penale pe faptul abuzului de serviciu şi depăşirea atribu-

ţiilor de serviciu 
de către primarul 
comunei Ciola-
cu Nou, Serghei 
Elenciuc, la ges-
tionarea patrimo-
niului public, în 
urma cărora au 
fost prejudiciate 
atît interesele pu-
blice, cît şi drep-
turile ocrotite de 
lege ale locuitori-
lor comunei.

Astfel, primarul Serghei Elenciuc este bănuit de procurori 
că, fiind persoană cu înaltă funcţie de răspundere, folosind 
intenţionat situaţia de serviciu în interese personale, a elibe-
rat acte necesare pentru înregistrarea la organul cadastral a 
dreptului de proprietate asupra unui imobil de locuit din satul 
Făgădău, comuna Ciolacu Nou, care constituia proprietatea 
deţinătorilor de cotă-parte valorică. Ca rezultat, la 21.03.2006 
dreptul de proprietate a fost înregistrat după fiica acestuia, iar 
la 15.04.2006 acest imobil a fost vîndut la preţul de 5000 dolari 
SUA.

Casa Naţională de Asigurări Sociale a 
Republicii Moldova (CNAS) şi proiectul 
USAID|BIZTAR a lansat oficial un serviciu 
nou pentru contribuabili.

Serviciul, denumit ,,Contul curent pentru 
contribuţii sociale”, este un sistem informaţi-
onal on-line care oferă persoanelor asigurate 
acces rapid prin intermediul Internetului la 
conturile lor curente.

Conform legislaţiei, CNAS este obligat 
să informeze clienţii săi despre plăţile făcu-
te în favoarea persoanelor asigurate. Pînă în 
prezent, unicul mod de a obţine această infor-
maţie era prin intermediul poştei, timp de 30 
de zile după prezentarea unei cereri în scris. 
Această metodă este foarte costisitoare, de-
oarece numărul de persoane asigurate este de 
peste 1 300 000 de oameni.

Lipsa datelor actualizate despre plăţile so-
ciale este o problemă pentru afaceri şi angajaţii 
din Moldova. Aceasta creează premise pentru 
pierderea încrederii angajaţilor în angajatorii 
lor. Pînă în prezent, angajatul nu putea să ve-
rifice dacă angajatorul achita contribuţiile so-

Criza pe piaţa muncii a 
afectat şi persoanele eliberate 
din detenţie, aflate în căutarea 
unui serviciu. Astfel, a fost 
angajată doar una din patru 
persoane cu antecedente pe-
nale înscrise la Agenţia Naţi-
onală pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă pentru anul 2009.

Potrivit unui studiu efec-
tuat recent de către Institutul 
de Reforme Penale, o cauză 
primară a angajării proble-
matice a ex-deţinuţilor ar fi 
nivelul jos al studiilor aces-
tor persoane şi lipsa unei 
profesii. În opinia experţilor 
din cadrul IRP, procesul edu-
caţional în penitenciare se 
complică deoarece se atestă 

Criza s-a strecurat 
şi în rîndurile deţinuţilor

lipsa cadrelor didactice, spe-
cial instruite pentru a lucra 
cu categoria dată de benefici-
ari, cadre care să corespundă 
cerinţelor actuale de instrui-
re şi care ar dori să vină în 
penitenciar pentru a instrui 
deţinuţii..Totodată, în studiu 
se remarcă faptul că legis-
laţia naţională nu prevede 
stimularea deţinuţilor pentru 
participare la programe edu-
caţionale. 

Pe de altă parte, Aliona 
Cojocaru, coordonatoare de 
proiect în cadrul Centru-
lui de Justiţie Comunitară, 
spune că o parte din vină o 
poartă chiar foştii deţinuţi. 
,,Mare parte din ei sînt foarte 

pretenţioşi, indecişi în pri-
vinţa unei ocupaţii şi nu au 
deprinderi de a-şi gestiona 
venitul”, menţionează sursa 
citată. Soluţia ideală, în opi-
nia Alionei Cojocaru, ar fi ca 
statul, la nivel de legislaţie, 
să încurajeze agenţii econo-
mici, în schimbul eliberării 
de unele impozite, să anga-
jeze persoane cu antecedente 
penale.

Pe parcursul anului 2008, 
din 298 de persoane elibera-
te din detenţie, înregistrate 
la agenţiile pentru ocuparea 
forţei de muncă, 55 au fost 
plasate în  cîmpul muncii.

Lilia STRÎMBANU

Contribuabilii vor primi acces la informaţiile 
despre contribuţiile lor sociale

ciale sau contribuţiile de salariu la timp sau 
dacă achita sume false în favoarea sa, ceea 
ce este ilegal.

Odată cu lansarea Contului curent pentru 
contribuţiile sociale, situaţia se va schimba. 
Fiecare contribuabil poate solicita personal 
sau prin intermediul angajatorului său o pa-
rolă de la CNAS care deschide un acces on-
line securizat la contul său curent. Sistemul 
oferă informaţii detaliate despre toate con-
tribuţiile pentru fiecare lună şi de la toţi an-
gajatorii din trecut. Iar persoanele asigurate 
primesc instrucţiuni clare despre ce trebuie 
să facă atunci cînd constată că contribuţiile 
nu sînt achitate corect.

Un lucru important este că companiile 
cooperează cu CNAS pentru a face parole-
le disponibile publicului şi pentru a explica 
cum funcţionează noul sistem.

Această lansare este parte componentă a 
programului guvernamental şi a Proiectului 
USAID|BIZTAR pentru a îmbunătăţi acce-
sul la informaţiile guvernamentale pentru 
persoanele fizice şi juridice.

De asemenea, la 04.02.2002 bănuitul, fiind concomitent şi 
fondator al SRL „Cenagro Impex”, contrar prevederilor Legii 
privind administraţia publică locală din 06.11.1998 (în vigoare 
pînă la 25.05.2003), care stipulează că vînzarea, concesiona-
rea, închirierea şi locaţia de gestiune a bunurilor domeniu-
lui public este competenţa exclusivă a Consiliilor locale şi se 
face prin licitaţie publică, a semnat actul de predare-primire. 
În baza acestui act a fost transmisă SRL „Cenagro Impex” clă-
direa separată a primăriei com. Ciolacu Nou cu valoarea de 
197 mii lei, în schimbul unei părţi din încăperile nelocuibile 
ale clădirii administrative ale agentului economic vizat cu o 
valoare cu mult mai mică decît prima.

Investigaţiile procurorilor au mai stabilit că unele imobi-
le nu au fost transmise autorităţii publice locale, iar potrivit 
extrasului din Registrul bunurilor imobile, clădirea adminis-
trativă a fostei cooperative agricole ce urma a fi transmisă pri-
măriei aparţine cu drept de proprietate privată SRL „Cenagro 
Impex”. 

De asemenea, primarul Serghi Elenciuc la şedinţa Con-
siliului comunal Ciolacu Nou din 11.07.2003, contrar Legii 
învăţămîntului, care interzice înstrăinarea imobilelor ce apar-
ţin instituţiilor de învăţămînt, a propus înstrăinarea obiectului 
nefinisat „Grădiniţa de copii din s. Ciolacu Vechi”, la un preţ 
mai mic decît cel de bilanţ cu 141 mii lei, prezentînd în acest 
scop  procesul-verbal al şedinţei Comisiei de privatizare nr.4 
din 12.05.2000, în care preţul de bilanţ al imobilului a fost di-
minuat cu acordul primarului de către cet. Liudmila Pivovari, 
fondator şi administrator a SRL „Cenagro Impex”.

Doi tineri riscă pînă la 7 ani închisoare 
pentru proxenetism

Procuratura sect. Ciocana a remis recent instanţei de jude-
cată, pentru examinare în 
fond, două cauze penale 
de înviunire a doi tineri 
de comiterea infracţiu-
nii prevăzute de art. 220 
alin. (2) lit. c) Cod penal 
– proxenetism.

Potrivit procurorilor, 
unul dintre învinuiţi, în 
vîrstă de 27 ani, a fost în-
demnat de o persoană de 
origine turcă să-i găseas-
că tinere pentru practica-
rea prostituţiei în Grecia 
contra remunerării.

Acesta s-a înţeles şi a convins o tînără să practice prostitu-
ţia în Grecia, promiţînd că va fi bine plătită.

De ziua îndrăgostiţilor, infractorul împreună cu victima au 
fost stopaţi de organele de drept la punctul vamal al Aeropor-
tului Internaţional Chişinău.

În celălalt caz, învinuitul, în vîrstă de 26 ani, a îndemnat o 
consăteancă şi prietena acesteia să practice prostituţia în Fran-
ţa. Acesta a obţinut consimţămîntul fetelor, convinse uşor pen-
tru că vor fi bine plătite.

Cînd infractorul a dorit să se întîlnească cu fetele pentru a 
stabili ultimele detalii, acesta a fost demascat de organele de 
forţă.

Dacă vor fi recunoscuţi vinovaţi, învinuiţii riscă o pedeapsă 
cu închisoarea de la 4 la 7 ani.

Procuratura Generală
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Avocatul dvs. la domiciliu

?
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 Activez  în calitate de contabil -şef  în cadrul 
primăriei locale începînd cu data de 8 august 
1988 şi pînă în prezent. Casa teritorială de asigu-
rări sociale refuză să-mi calculeze pensia în cali-
tate de funcţionar public aşa cum prevede Legea        
nr. 156 privind pensiile de asigurări sociale de 
stat pe motiv că stagiul de funcţionar public în 
cazul dat se ia în calcul începînd cu anul 2000. 
Vreau să ştiu ce spune legea în acest sens. 

Olga Furdui,
comuna Stoicani

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Conform articolului 
47 din Legea nr. 156 din 
14.10.1998 privind pensiile 
de asigurări sociale de stat, 
stagiul de cotizare în servi-
ciul public include perioa-
dele  de activitate în funcţii 
publice în autorităţile publi-
ce care, pînă la data intrării 
în vigoare a Legii serviciului 
public nr.443-XIII din 4 mai 
1995, au activat pe teritoriul 
Republicii Moldova conform 
nomenclatorului autorităţilor 
publice şi al funcţiilor publi-
ce din cadrul lor, aprobat de 
Guvern.

Clasificatorul unic al 
funcţiilor publice, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 
151 din 23.02.2001, în  Cod 
02, care se referă la funcţiile 
publice din autorităţile publi-
ce locale şi  unităţile teritori-
ale autonome cu statut speci-
al şi raportarea lor la grade 
de calificare,  la subpunctul  

02.03.17 atribuie  funcţiilor 
de contabil-şef şi adjuncţii 
lui ai primăriei municipiilor,  
oraşelor, satelor (comunelor) 
calificativul de funcţii publi-
ce de rangul trei. 

Din nomele citate nu re-
zultă că stagiul contabil ca 
funcţie publică urmează să 
fie calculat începînd cu anul 
2000. Totodată, pentru solu-
ţionarea corectă a problemei 
abordate în scrisoare, vă re-
comandăm să vă adresaţi în 
scris cu o cerere către Casa 
teritorială de asigurări socia-
le. În cazul în care nu veţi  fi 
de acord cu răspunsul acor-
dat la cerere,  vă recoman-
dăm să-l expediaţi în adresa 
redacţiei împreună cu cererea 
înaintată. Ori, ţinem să men-
ţionăm că deseori solicitanţii 
adresărilor către diferite atu-
torităţi statale nu abordează 
în modul cuvenit problema  
care îi interesează.  

Conform Regulamentului 
cu privire la asigurarea cu lo-
cuinţă gratuită a tinerilor spe-
cialişti cu studii superioare şi 
postuniversitare de reziden-
ţiat, repartizaţi şi angajaţi în 
cîmpul muncii în instituţiile 
publice (bugetare) din sate 
(comune), de locuinţă gratu-
ită beneficiază următoarele 
categorii de tineri specialişti: 

a) cadrele didactice;
b) medicii şi farmaciştii; 
c) asistenţii sociali;

d) specialiştii din dome-
niul culturii.

Pentru a beneficia de lo-
cuinţă gratuită, tînărul speci-
alist  trebuie să întrunească 
următoarele cerinţe:

a) este angajat şi activează 
în raza unităţii administrativ-
teritoriale conform repartiză-
rii în instituţiile publice (bu-
getare) din sat (comună); 

b) nu deţine în proprietate 
locuinţă în unitatea adminis-
trativ-teritorială de nivelul 
întîi în care este angajat în 
cîmpul muncii sau suprafaţa 
locativă care revine fiecărui 
membru al familiei beneficia-
rului în localitatea respectivă 
este sub norma minimă stabi-
lită de 6 m²;

c) nu a înstrăinat locuinţă 
în ultimii 5 ani pe teritoriul 
unităţii administrativ-teritori-
ale de nivelul întîi în care este 
angajat în cîmpul muncii; 

d) nu a beneficiat de susţi-
nere din partea statului, auto-
rităţilor administraţiei publi-
ce locale sau prin intermediul 
proiectelor realizate de stat, 
autorităţile administraţiei 
publice locale la procurarea 
(construcţia) locuinţei, con-
form legislaţiei în vigoare

Cheltuielile de întreţinere 
a locuinţei (serviciile comu-
nale, apa, energia electrică, 
gazele sau alt combustibil, 
asigurarea imobilului) se 
acoperă de către beneficiar. 
După expirarea termenului 
de cinci ani de activitate în 
instituţia publică (bugetară), 
locuinţa utilizată de către be-
neficiar, la solicitarea lui, se 
transmite gratuit în proprieta-
tea acestuia, în corespundere 
cu modul stabilit. În cazul 

Asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti 
angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice 

(bugetare) din sate (comune)
în care beneficiarul încetea-
ză activitatea în instituţia 
publică (bugetară) în care a 
fost angajat pînă la expirarea 
termenului de cinci ani, cu 
excepţia circumstanţelor ce 
nu au depins de voinţa lui, 
în corespundere cu art.82 din 
Codul muncii, acesta se obli-
gă să elibereze locuinţa re-
spectivă în termenul stabilit 
de contractul de comodat.  În 
cazul în care beneficiarul în-
cetează activitatea în institu-

ţia publică (bugetară) pînă la 
expirarea termenului de cinci 
ani în circumstanţe ce nu au 
depins de voinţa lui, conform 
art.82 lit.a) din Codul mun-
cii, locuinţa utilizată de către 
beneficiar, în funcţie de sta-
rea civilă, se transmite gra-
tuit în proprietatea familiei 
beneficiarului (soţului/soţiei, 
copiilor lor minori). În cazul 
în care beneficiarul încetează 
activitatea în instituţia publi-
că (bugetară) pînă la expira-
rea termenului de cinci ani în 
circumstanţe ce nu au depins 
de voinţa lui, conform art.82 
(cu excepţia lit.a) din Codul 
muncii, acesta utilizează în 
continuare locuinţa, care îi va 
fi transmisă ulterior gratuit în 
proprietate în cazul în care 
beneficiarul se va angaja, în 
decursul a 2 luni, într-o altă 
instituţie publică (bugetară) 
din satul (comuna) din ace-
eaşi unitate administrativ-te-
ritorială şi va activa cinci ani 
cumulativi în această unitate 
administrativ-teritorială, cu 
respectarea cerinţelor expuse 
în  Regulament. Beneficia-
rul este obligat să comunice 
în scris Ministerului Admi-
nistraţiei Publice Locale, 
în termen de 3 zile, despre 
schimbarea condiţiilor ne-
cesare pentru a beneficia de 
spaţiu locativ.  În cazul în-
cetării contractului individu-
al de muncă cu beneficiarul, 
angajatorul şi/sau autoritatea 
respectivă a administraţiei 
publice, în termen de 3 zile, 
informează în scris Minis-
terul Administraţiei Publice 
Locale. Integritatea imobilu-
lui după evacuarea benefici-
arului este asigurată de către 

autoritatea administraţiei pu-
blice locale din teritoriul re-
spectiv.  Dacă solicitantul are 
dreptul la susţinere din partea 
statului, autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale la 
procurarea (construcţia) lo-
cuinţei în temeiul mai multor 
acte normative, acesta  alege 
una din posibilităţile oferite. 
Beneficiarul nu poate folosi 
contrar destinaţiei locuinţa 
oferită gratuit de către stat.

Locuinţa pasibilă de pro-
curare, amplasată în sate 
(comune), reieşind din 
mijloacele bugetare exis-
tente şi oferta disponi-
bilă, se procură de către 
Ministerul Administraţiei 
Publice Locale în terme-
nele stabilite şi conform 
prevederilor legale cu 
incidenţă în domeniul 
achiziţiilor publice. În 
cazul lipsei ofertei pri-
vind vînzarea caselor în 
satul (comuna) în care 
a fost repartizat şi anga-
jat tînărul specialist, se  
examinează, la dorinţa 
tînărului specialist, ofer-
ta din satele (comunele) 
vecine din aceeaşi uni-
tate administrativ-terito-
rială. În cazul în care nu  
există ofertă nici în satele 

(comunele) vecine, decizia 
privind modul de asigurare 
a tînărului specialist cu locu-
inţă se ia de către Comitetul 
de coordonare. În acest caz 
direcţia teritorială control 
administrativ a Ministerului 
Administraţiei Publice Loca-
le, pe a cărei rază de activi-
tate se află localitatea rurală 
(sat/comună), alcătuieşte o 
listă de aşteptare pentru so-
licitanţii de locuinţă în baza 
cererii depuse, satis-facerea 
ulterioară a cererilor solici-
tărilor fiind efectuată în or-
dinea înregistrării lor. Nu se 
permite procurarea locuinţei 
în încăperile de locuit elibe-
rate din casele avariate şi din 
alte clădiri neadaptate pentru 
domiciliere, care urmează 
să fie demolate ori trecute 
în categoria celor nelocuibi-
le.  Preţul locuinţei inclus în 
contractul de vînzare-cumpă-
rare nu trebuie să depăşească 
100 mii lei, cu includerea ta-
xelor şi a altor plăţi obligato-
rii. Proiectele contractelor de 
vînzare-cumpărare se perfec-
tează prin intermediul direc-
ţiilor teritoriale şi se prezintă 
spre examinare Ministerului 
Administraţiei Publice Loca-
le. După caz, Ministerul Ad-
ministraţiei Publice Locale, 
în baza deciziei Comitetului 
de coordonare, este în drept 
să determine o altă modalita-
te de procurare a locuinţelor 
pentru beneficiar, neinterzisă 
de legislaţia în vigoare.

Locuinţele gratuite se 
acordă în baza cererilor ti-
nerilor specialişti depuse de 
către aceştia la direcţia terito-
rială, pe a cărei rază de acti-
vitate se află localitatea rurală 

(sat/comună), după modelul 
aprobat de Ministerul Admi-
nistraţiei Publice Locale.  La 
cerere trebuie să fie anexate 
următoarele documente:

a) copia buletinului de 
identitate;

b) copia diplomei de stu-
dii superioare sau postuniver-
sitare de rezidenţiat;

c) copia adeverinţei pri-
vind repartizarea în cîmpul 
muncii, eliberate de către mi-
nisterul de resort;

d) certificatul de la locul 
de muncă de bază ce confirmă 
faptul că beneficiarul este an-
gajat conform repartizării în 
instituţia publică (bugetară);

e) informaţia privind exis-
tenţa sau lipsa bunurilor imo-
bile cu drept de proprietate în 
unitatea administrativ-teritori-
ală nivelul întîi în care tînărul 
specialist este repartizat în 
cîmpul muncii, eliberat de că-
tre oficiul cadastral teritorial. 
Informaţia oferită de oficiul 
cadastral teritorial trebuie să  
conţină menţiuni privind ulti-
mă înregistrare a dreptului de 
proprietate asupra unui bun 
imobil, dacă aceasta a avut 
loc;

f) certificatul eliberat de 
către primăria unităţii admi-
nistrativ-teritoriale prin care 
se confirmă că suprafaţa lo-
cativă care revine fiecărui 
membru al familiei benefici-
arului este sub norma minimă 
stabilită de 6 m², în cazul în 
care tînărul specialist este re-
partizat în cîmpul muncii în 
satul (comună) unde îşi are 
domiciliul;

g) confirmarea eliberată 
de autorităţile administraţiei 
publice locale unde solicitan-
tul îşi are domiciliul că acesta 
nu a beneficiat de susţinere 
din partea statului, autorită-
ţilor publice locale sau prin 
intermediul proiectelor reali-
zate de stat, autorităţile publi-
ce locale la procurarea (con-
strucţia) locuinţei, conform 
legislaţiei în vigoare.

Lista beneficiarilor ce so-
licită să primească cu titlu 
gratuit în proprietate locuinţa 
utilizată se aprobă prin decizia 
Comitetului de coordonare în 
corespundere cu suprafaţa de 
cel puţin de 9 m2 pentru fie-
care persoană. Atribuirea în 
proprietate privată a locuinţe-
lor se efectuează în baza unei 
cereri scrise, depuse de către 
tînărul specialist la direcţia te-
ritorială control administrativ.  
Transmiterea în proprietate 
se  efectuează în baza unui 
contract de donaţie a locuin-
ţei, aprobat de Comitetul de 
coordonare. Contractul de do-
naţie a locuinţei se elaborează 
de Ministerul Administraţiei 
Publice Locale şi se semnează 
de către beneficiar şi proprie-
tar (Ministerul Administraţiei 
Publice Locale). Contractul 
de donaţie a locuinţei serveşte 
drept temei pentru înregistra-
rea dreptului de proprietate la 
oficiile cadastrale teritoriale.

Căldură toată luna, apă 
caldă tot anul

Locuitorii capitalei vor avea căldură în apartamente pînă 
la sfîrşitul lunii martie, iar apa caldă va fi livrată anul împre-
jur, promit autorităţile. 

Căldura din case îi sufocă pe unii locatari, care sună la 
administraţiile responsabile şi cer să întrerupă agentul ter-
mic. Cei vizaţi spun că nu pot închide robinetul de tot. 

,,Vom cere livrarea agentului termic la parametri mai re-
duşi, dat fiind faptul că pînă pe 27 martie avem temperaturi 
calde, însă aceasta nu înseamnă că avem dreptul să deco-
nectăm agentul termic de tot. Potrivit normelor, pînă nu va 
fi înregistrată, timp de 3 zile, o medie de +8 grade Celsius nu 
va fi deconectat de tot agentul”, a spus la şedinţa operativă, 
viceprimarul Vlad Coteţ. 

,,Noi, într-adevăr, am avut foarte multe sunete vineri şi 
sîmbătă, pentru că era prea cald. De sîmbătă noi am rugat 
Termocomul să micşoreze temperatura, chiar mergem cu un 
grad mai puţin decît norma”, a menţionat Petru Gontea, şe-
ful Direcţiei locativ-comunale. 

Administraţia Termocom spune că responsabilii de con-
tor vor regla agentul termic, în funcţie de temperatura de 
afară. 

,,Sperăm că pînă pe 30-31 martie în proporţie de 50-60 
la sută dintre consumatori să solicite deconectările. Dar nu 
se va sista livrarea apei calde. Aceasta urmeaza a fi livrată 
în continuare anul împrejur, cu unele deconectări, dacă va fi 
nevoie pentru a fi efectuate reparaţii la CET-uri”, a declarat 
Mihail Arusoi, director comercial Termocom.

Primarul capitalei a cerut şefilor de direcţii şi întreprin-
deri municipale să facă şi ei economii şi să oprească căldura 
în timpul nopţii. 

,,Pentru instituţiile bugetare subordonate primăriei să 
fie livrat agent termic ziua pînă la orele 16.00 -17.00, iar 
noaptea, acesta să fie deconectat, ca să nu facem risipă”, a 
explicat Dorin Chirtoacă. 

Potrivit meteorologilor, luna martie va fi rece şi cu pre-
cipitaţii, iar primăvara va veni cu adevărat la începutul lunii 
aprilie.
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Curtea de Apel Economică prin prezenta Vă comunică că 
la data de 4 mai 2010, ora 10.00 în bir. 116, bdul Ştefan cel 
Mare şi Sfînt nr. 73 se va examina cererea de apel, depusă de ÎI 
„Rush Maria”, împotriva hotărîrii Judecătoriei Economice de 
Circumscripţie din 19.03.2009.

Prezenţa este obligatorie. În caz de neprezentare nemotiva-
tă, Judecata VĂ avertizează că, cauza va fi examinată în lipsa 
DVS.

Preşedintele
şedinţei de judecată   Aureliu Colenco 
 www
Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea interveni-

entului accesoriu Cuprienco Irina cu domiciliul în Chişinău, 
str. Pădurii nr. 17/4, pentru data de 8 aprilie 2010, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. Teilor nr. 4, sala 12) unde se va 
examina în ordine de contencios administrativ cauza civiă nr. 
3-893/2010 la cererea depusă de Jenenco Ghenadie, SA „Co-
vis” către Primăria mun. Chişinău, Consiliul mun. Chişinău, 
Luchianov Valerii, SRL „Altavira”, Veveriţa Eugeniu, Cupri-
enco Irina privind anularea actelor administrative. 

Judecătorul   Nina Traciuc
www

Curtea de Apel Chişinău solicită prezentarea cet. Leu Eca-
terina cu ultima adresă cunoscută în Chişinău, bdul Dacia nr. 
14, apt. 40, pentru data de 16 aprilie 2010, ora 11.30, la şedinţa 
de judecată (str. Teilor nr. 4) în calitate de intervenient acceso-
riu pe cauza civilă nr. 3-1024/2010 la cererea SA „Termocom”, 
către Primăria mun. Chişinău pivind anularea actului adminis-
trativ. 

Judecătorul
Curţii de Apel Chişinău   Domnica Manole

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-

tarea reprezentantului SRL „Mara-Market”, pentru data de 23 
martie 2010, ora 13.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 220) în calitate de pîrît pe cauza civilă inten-
tată de SRL „Repost-Com” privind încasarea datoriei, penali-
tăţilor şi dobînzii de întîrziere.

Judecător   Aliona Roşca
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
ICS „Katchitek Corporation”, pentru data de 30 martie 2010, 
ora 10.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 213, et. 2) în calitate de pîrît la cererea Direcţiei Generale 
pentru Administrarea Clădirilor Guvernului RM privind înca-
sarea sumei de 2250 lei 94 bani.

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

Judecător   Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Nalvi Com”, pentru data de 6 aprilie 2010, ora 9.45, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît la cererea SC „Cvin-Com” SRL privind 
încasarea sumei de 2722, 96 lei.

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

Judecător   Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului Asociaţiei Obşteşti „Cali-
tatea Vieţii” cu sediul în Chişinău, str. N. Titulescu nr. 1/2, apt. 
25, pentru data de 26 aprilie 2010, ora 11.45, la şedinţa de ju-
decată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată la cererea Direcţiei Generale pentru 
Administrarea Clădirilor GRM.

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

Judecător   Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului AC „Dini Imobil” SRL Chişinău, pentru 
data de 11 mai 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît pe cauza 
civilă intentată de SRL „Comalimser”.

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

Judecător   S. Namaşco 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SC „Palaiciuc V R” SRL, pentru data de 
11 mai 2010, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă inten-
tată de ÎM „ICE Cream şi CO” SRL.

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

Judecător   Iu. Ţurcan

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-

rea reprezentantului II „Gînu Victoria”, pentru data de 11 mai 
2010, ora 11.20, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SC 
„Coca Cola Îmbuteliere Chişinău” SRL.

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

Judecător   Iu. Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Lozovanu Nicolai, pentru data de 26 martie 2010, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) în calitate de 
reclamat pe cauza civilă la acţiunea cet. Lozovanu Svetlana pri-
vind desfacerea căsătoriei.

Judecător     Daria Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentanţilor „Prim Auto Sport” SRL, ÎM „Casa Blanca” IPB 
şi „Imobil Group” SRL, pentru data de 7 aprilie 2010, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de 
reclamaţi pe cauza civilă la acţiunea lui Bulai Vitalie către BC 
„Investprivatbank” SA privind restituirea sumei de 24 779 €.

Judecător     A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rojic Natalia, pentru data de 16 aprilie 2010, ora 8.30, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) în calitate de reclamat 
pe cauza civilă la acţiunea lui Macari Eduard şi Ghidenco Mihai 
privind încasarea restului despăgubirii de asigurare şi a prejudi-
ciului moral.

Judecător     Daria Suşchevici
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mociu Marina, pentru 
data de 26 martie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea 
ÎMGFL-21 privind încasarea sumei.

Judecător   Stella Bleşceaga 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Fiştic Anatolie Ion, 
pentru data de 31 martie 2010, ora 15.30, 3 mai 2010, ora 15.00, 
şi 4 mai 2010, ora 15.00 la şedinţele de judecată (str. Kiev nr. 
3, bir. 31) în calitate de intervenient accesoriu pe cauza civilă la 
acţiunea ÎCS „Express Leasing” privind încasarea prejudiciului 
material şi moral.

Judecător   Lilia Lupaşco 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Sotnic Andrei, pentru 
data de 23 aprilie 2010, ora 10.00 la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 9) în calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea 
lui Miron Veaceslav privind încasarea datoriei.

Judecător   Iurie Potîngă 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Veveriţa Natalia, pentru data de 11 mai 2010, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă la acţiunea lui Budan Nicolae privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător   E. Cobzac 
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Castraveţ Vasile din or. Sîngera, str. Dacia nr. 33, pentru data 
de 30 martie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski 
nr. 13, bir.24) în legătură cu examinarea cauzei civile la cererea 
cet. Castraveţ Parascovia privind „recunoaşterea dispărut fără 
veste”.

Judecător     Iirie Cotruţă
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului GŢ „Cebotarenco – Mihail Ion”, în bir. 
220, bdul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 73 pentru a primi ordonan-
ţa judecătorească din 02.02.2010 adoptată la cererea SRL „Aga-
rista – Agricolă” privind încasarea sumei de 241 014, 57 lei.

Judecător   Aliona Roşca

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-

tarea reprezentanţilor: SRL „Dini Imobil”, SRL „Vicmi Prim”, 
ÎI „Braga Anatolie”, mun. Chişinău, pentru data de 29 martie 
2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă intentată de 
SRL „Chiol Lux”.

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

Judecător     S. Namaşco                   
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Menapres”, pentru data de 8 aprilie 2010, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea SRL „Ar-
tasbocem”.

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

Judecător     Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
ÎI „Pleşca Grigore”, pentru data de 8 aprilie 2010, ora 9.20, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea SRL „Dum-
brava-Nord”.

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

Judecător     Al. Rotari
www

Judecătoria Soroca solicită prezentarea cet. Goraş Igor, 
pentru data de 6 aprilie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(Soroca, str. Independenţei nr. 62, bir. 1) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă privind desfacerea căsătoriei.

Judecător                               Alexandru Negru      
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău invită persoanele inte-
resate să intervină în pricina civilă în procedura specială la cere-
rea cet. Calugari Galina privind constatarea faptelor că: 

– Сălugaru Gavril Gheorghe a.n. 1887 este aceeaşi persoană 
cu Calugari Gavril Gheorghe decedat în 1947; 

– Calugari Gavril Gheorghe este victimă a represiunilor po-
litice prin exproprierea de două loturi de teren cu suprafaţa de: 1 
ha 9800 m.p.- teren arabil şi 2500 m.p. de imaş, situate în oraşul 
Chişinău; 

– Calugari Galina a acceptat succesiunea rămasă de la Ca-
lugari Maria prin intrare în posesiune şi detrminarea locului de 
deschidere a succesiunii: mun. Chişinău, str. Cernăuţi nr. 32.

Următoarea şedinţă de judecată este stabilită pentru data de 
19 aprilie 2010, ora 10.00, în încinta Judecătotriei Botanica (str. 
Zelinski nr. 13, bir. 8).

Judecător     Sergiu Dumitriu
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SA „Sadacus”, pentru data de 11 mai 
2010, ora 11.40, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare 
nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de 
SA „Intermediar”.

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

Judecător                    Iu. Ţurcan

Citaţii în judecată

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

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

Date bancare: c/d 222472202641 
BC Banca Socială. BIC: BSOCMD 2x722, 

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

Conducătorii instituţiilor 
de învăţămînt vor fi pedepsiţi pentru 

violenţa din şcoli 
 Ministrul Educaţiei, Leonid Bujor, a decis să sancţio-

neze conducătorii instituţiilor de învăţămînt în care sînt în-
registrate cazuri de violenţă. Decizia a fost luată după ce în 
mai multe şcoli din republică au avut loc conflicte între elevi 
sau între elevi şi profesori, soldate cu violenţe. 

„Cu părere de rău, ultimele cazuri au depăşit orice limi-
tă”, a declarat ministrul. Marţi, 16 martie, un elev al Şcolii 
nr. 3 din Chişinău a fost bătut cu bestialitate de alţi tineri şi 
a fost spitalizat. 

Şefa Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport din mu-
nicipiul Chişinău, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, este de 
acord cu decizia ministrului, subliniind că de orice conflict 

iscat pe teritoriul instituţiilor de învăţămînt, în timpul orelor 
de curs, este responsabilă şcoala. 

„Avem în şcoli profesori de serviciu, care sînt obligaţi să 
ţină în vizor nu numai ceea ce se întîmplă în clase, ci şi pe 
coridoare şi în curţile şcolilor”, a comunicat Tatiana Nag-
nibeda-Tverdohleb. „În afară de aceasta, consider necesară 
acordarea unei atenţii deosebite din partea profesorilor şi a 
psihologului instituţiilor de învăţămînt elevilor mai sensibili, 
dar şi celor care denotă un caracter agresiv sau sînt violenţi”, 
a mai spus şefa Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport. 

Direcţia va lua măsuri drastice faţă de conducătorii insti-
tuţiilor unde sînt depistate cazuri de violenţă, dar şi măsuri 
de profilaxie. „Vom organiza întîlniri cu psihologi, vom dis-
cuta şi cu părinţii pentru a evita conflictele de acest gen, nu 
numai în timpul orelor, dar şi în afara şcolii”, a spus Tatiana 
Nagnibeda-Tverdohleb.
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Aliona DANILOV, 
vicepreşedintele judecătoriei Buiucani –  40  de ani

Mult stimată doamnă Aliona Danilov, cu sentimentele cele mai sincere de 
înaltă preţuire şi admiraţie  vă adresăm cu prilejul unei frumoase vîrste alese 
cuvinte de felicitare, pentru dăruirea faţă de profesia deloc uşoară pe care v-a 
oferit-o destinul.

Graţie profesionalismului, dăruirii pentru muncă, perfecţiunii, corectitudinii 
şi exigenţei, cumsecădeniei – cîteva dintre acele calităţi care vă disting drept o 
personalitate remarcabilă  – aţi cîştigat respectul celor ce vă înconjoară.

În această remarcabilă zi vă adresăm cele mai calde urări de sănătate, întru 
mulţi ani şi aceiaşi înaltă slujire a zeiţei Themis.

La mulţi ani!
* * *

Tudor POPOVICI, judecător CSJ
Mult stimate domnule Tudor Popovici, 
În această zi de o semnificaţie aparte pentru dumneavoastră, cînd marcaţi o 

frumoasă aniversare, venim cu sublime cuvinte de felicitare avînd certitudinea 
că trăiţi sentimentul  profundei satisfacţii pentru ceea ce aţi realizat, iar urările 
noastre de bine sperăm să vă întregească această frumoasă sărbătoare. 

Şi dacă orice aniversare constituie un prilej de a rezuma ceva, cu siguranţă 
putem afirma că dumneavoastră aveţi ce pune pe cîntarul realizărilor, astfel 
încît să tragă greu.

Cu prilejul aniversării dumneavoastră vă dorim multă sănătate, pace în su-
flet, bucurii împlinite, noi realizări şi cît mai multe clipe de revelaţie sufleteas-
că.

La mulţi ani!
* * *

Veaceslav SUCIU, 
preşedintele judecătoriei Dubăsari – 50 de ani

Mult stimate domnule Veaceslav Suciu, cu deosebite sentimente de respect 
vă adresăm cele mai calde felicitări prilejuite de frumoasa dumneavoastră ani-
versare care în acest an semnifică vîrsta la care se împletesc în cel mai fericit 
mod realizările în muncă cu înţelepciunea vieţii, imprimînd sens existenţei.

Aţi reuşit să cuceriţi prin ceea ce sînteţi. Iar bunătatea sufletului, inteligenţa, 
amabilitatea, onestitatea sînt doar cîteva dintre calităţile care vă înnobilează 
distinsa personalitate.

Primiţi cele mai sincere urări de sănătate, fericire, însoţite de succese, iar 
toate acestea să vă întregească imaginea şi să vă contureze efigia.

La mulţi ani!
* * *

Ion Talpa, judecător Bălţi – 35 de ani
Mult stimate domnule Ion Talpa, aniversarea zilei dumneavoastră de naşte-

re ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa un sincer şi cald mesaj de felicitare.
Munca nobilă ce o desfăşuraţi cu cinste şi demnitate  vă conferă o alură de 

om destoinic al acestui neam.
Să vă păstraţi aceste calităţi valoroase, căci de ele este nevoie ca dreptatea 

şi adevărul să triumfe. 
Pentru tot ceea ce sînteţi şi pentru tot ceea ce faceţi, vă dorim multă sănăta-

te, putere continuă de muncă, noi realizări încununate cu succese remarcabile.
La mulţi ani!

* * *
Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere Victor Dumneacu, magistru 

în drept, lector universitar, Facultatea de Drept USM; Iurie Tabarcea, magis-
tru în drept, lector universitar Facultatea de Drept USM; Igor Vremea, doctor 
în drept, conferenţiar universitar Facultatea de Drept USM; Valeriu Babără, 
doctor în drept, conferenţiar universitar Facultatea de Drept USM; Nina Vas-
can, judecător CA Chişinău; Stella Bleşcega, judecător Rîşcani mun. Chişinău; 
Eduard Răţoi, judecător CA Bălţi; Vasile Gurin, judecător CA Chişinău; Vi-
talie Zaporojan, vicepreşedintele judecătoriei Drochia; Alexandru Guţcal, 
preşedintele judecătoriei Ocniţa; Alexandra Borodin, procuror Cimişlia; Lilia 
Popa, procuror Buiucani; Aurelia Chiperi, procuror Secţia nr. 1; Natalia La-
custa, procuror Buiucani; Ludmila Calion, procuror Anenii Noi; Ina Lupoi, 
specialist principal procuratura Bălţi; Oxana Ungureanu, procuror Hînceşti; 
Sorin Dolghieri, procuror Edineţ; Marian Ramaşcan, procuror Rîşcani; Valerii 
Hudoba, procuror Botanica, Victor Rauh, procuror Drochia; Ion Crişciuc, 
procuror Glodeni; Filip Mărgineanu, procuror Centru; Viorel Burlacu, pro-
curor Orhei; Vitalie Galeru, procuror Serviciul exercitare a urmăririi penale; 
Adrian Păvăleanu, procuror Sîngerei; Alexandru Stângaci, procuror Secţia 
securitate internă. 

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

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  al Uniunii Juriştilor,
Echipa Dreptul şi Revista naţională de drept

Bărbatul care nu se îngraşă 
niciodată

Omul poate mînca 
absolut orice pînă sim-
te că nu mai poate şi, 
cu toate acestea, nu se 
îngraşă nici măcar un 
gram, pentru că suferă 
de o afecţiune numită 
,,lipodistrofie”. Din ca-
uza acestei boli, corpul 
său arde grăsimile ra-
pid. Bărbatul în vîrstă 
de 59 de ani din Marea 
Britanie a trecut prin ne-

numărate teste.
Timp de 10 ani nimeni nu i-a putut spune 

de ce suferă, pînă cînd doctorii au descoperit că 
organismul său produce de şase ori mai multă 
insulină decît cel al unui om normal.

Bărbatul căruia nu-i este frig 
niciodată

Olandezul Wim Hof, 
supranumit ,,Omul de 
gheaţă”, a urcat pe Mont 
Blanc îmbrăcat doar cu 
pantaloni scurţi, a înotat 
sub gheaţă şi a stat în băi 
de gheaţă.

Oamenii de ştiinţă nu 
au o explicaţie pentru fap-
tul că bărbatul de 48 de ani 
suportă temperaturi care 
unui om obişnuit i-ar fi fa-
tale.

Băiatul care nu poate să doarmă: nu a 
pus geană pe geană cîţiva ani

Rhett Lamb este uneori supărăcios, ca orice 
copil de 3 ani.

Dar e ceva ce-l face diferit de alţi micuţi: 
suferă de o boală rară, numită ,,malformaţia 

Chiari” care îl îm-
piedică să doarmă  
,,Creierul este pur 
şi simplu storcosit 
de şira spinării, 
astfel că trunchiul 
cerebral, respon-
sabil de toate 
funcţiile vitale ce 
controlează som-

nul, vorbirea şi chiar sistemul respirator, este 
strangulat”, a explicat doctorul băieţelului.

Fata care este alergică la apă
Ashleigh Morris 

nu se poate bălăci şi 
nici nu se poate bu-
cura de un duş fier-
binte după o zi stre-
santă, pentru că este 
alergică la apă!

Pînă şi propria 
transpiraţie îi pro-
voacă erupţii dure-
roase pe tot corpul. 
Tînăra de 19 ani su-
feră de o afecţiune rară a pielii, numită ,,urtica-
rie acuagenică”.

Femeia care nu poate să uite
Este povestea desprinsă 

parcă din filme a unei femei 
în vîrstă de 40 de ani, care 
îşi aminteşte absolut orice, 
indiferent că face parte din 
viaţa ei sau este ceva de no-
torietate publică.

Memoria ei este ,,conti-
nuă, de necontrolat şi auto-

mată”, spun cercetătorii care au studiat cazul. 
Întrebată despre orice zi din ultimii 25 de ani, 
femeia ştie să răspundă exact ce zi a săptămînii 
era, cum era vremea, ce s-a întîmplat în viaţa ei, 
dar şi evenimente prezentate în presă care i-au 
captat atenţia. Afecţiunea de care suferă aceasta 
se numeste ,,sindromul hipertimestic”.

Fata care mănîncă doar Tic Tac
Natalie Coo-

per, o fată de 17 
ani, suferă de o 
boală misterioa-
să, care o face 
să-i fie greaţă ori 
de cîte ori mănîn-
că ceva. Tînăra a 
reuşit să fenteze 
însă boala cu… 
Tic Tac. Restul 
nutrimentelor le 

primeşte printr-un tub special.

Cîntăreţul care nu se poate opri 
din sughiţat

Chris Sands are 24 de ani şi sughiţă o dată la 
două secunde, uneori 
chiar şi în somn. A 
încercat să se trateze 
inclusiv prin hipnoză 
şi yoga, dar în zadar. 
Chris este convins 
că problema lui este 
cauzată de aciditatea 
din stomac. Tînărul 
spune că afecţiunea 
i-a făcut numai rău în carieră, dat fiind că nu 
a putut să cînte decît de patru ori cu formaţia 
,,Ebullient”, din care face parte.

Fata care cade ori de cîte ori rîde
Kay Underwood, de 20 de ani, suferă de ca-

taplexie. Cu alte cuvinte, orice emoţie puternică 
face ca musculatura să i se înmoaie instantaneu. 
Bucuria, furia, teama, surpriza, suferinţa şi chiar 
ruşinea o pot 
face să cadă din 
picioare. Tînăra 
din Marea Brita-
nie a aflat acum 
cîţiva ani de ne-
obişnuita boală. 
I s-a întîmplat să 
cadă chiar şi de 
40 de ori într-o 
singură zi. ,,Oa-
menilor li se pare ciudat şi nu îmi este întotdeau-
na uşor să fac faţă reacţiilor celor care nu mă 
cunosc”, mărturiseşte ea. La fel ca majoritatea 
cataplexicilor, Kay suferă şi de narcolepsie, adi-
că adoarme fără să-şi dea seama. 30 000 de bri-
tanici sînt bolnavi de narcolepsie, iar 70% dintre 
aceştia au şi cataplexie.

Femeia alergică la tehnologia 
modernă

Pentru majoritatea dintre noi, vorbitul la te-
lefon şi încălzitul mîncărurilor la cuptorul cu 
microunde 
fac parte 
dintre ,,mi-
r a c o l e l e ” 
s e c o l u l u i 
XXI. Deb-
bie Bird 
nu se poate 
bucura de 
ele, pentru 
că îi provoacă alergie. Femeia de 39 de ani nu 
suportă cîmpul electromagnetic produs de calcu-
latoare, de telefoanele mobile, de cuptoarele cu 
microunde şi chiar de unele autovehicule.
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