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Am putea avea 
executori 
judecătoreşti privaţi 

Cetăţenii Republicii Moldova 
care lucrează peste hotare
trebuie să beneficieze de pensii 
după reîntoarcerea în ţară

(Dostoievski)

O recuzare  pe  parcursul 
a  35 de  ani  de activitate  
în  calitate  de  judecător

Comisia specială a defi-
nitivat proiectul noii Consti-
tuţiei a Republicii Moldova. 
„Proiectul noii Constituţii 
este foarte bun şi va pune ca-

păt crizei existente astăzi, dar 
şi celor care urmau să fie pe 
viitor”, a declarat preşedinte-
le interimar, Mihai Ghimpu, 
care, alături de alţi lideri ai 
Alianţei pentru Integrare Eu-
ropeană (AIE), a participat la 
şedinţa finală a Comisiei pen-
tru reforma constituţională. 
   Mihai Ghimpu s-a arătat 
mulţumit de proiectul docu-

mentului şi speră că liderii 
AIE vor cădea de acord şi 
va fi adoptată o nouă Consti-
tuţie. Totodată, preşedintele 
interimar a menţionat că nu 

este împotriva instituirii Co-
misiei parlamentare privind 
modificarea articolului 78 din 
actuala Constituţie. „Parla-
mentul va decide, în cele din 
urmă, care variantă va fi cea 
mai bună”, a spus Ghimpu. 
   Vicepreşedintele Partidului 
Liberal Democrat din Moldo-
va, Mihai Godea, a menţionat 
că proiectul înaintat de Co-

misie nu este unul final, ci va 
suferi modificări. „Urmează 
să aibă loc dezbateri în Parla-
ment, să consultăm partenerii 
noştri externi şi societatea 

civilă. Ulterior vom 
putea vorbi despre pro-
iectul unei noi Consti-
tuţii”, a declarat Godea.  
   Acesta a mai adău-
gat că Mihai Ghimpu 
nu a fost lăsat de unul 
singur să rezolve criza. 
„Avem unele diver-
genţe pe termeni, dar 
nu pe concept. Actua-
la Constituţie are mai 
multe dezechilibre, iar 
prin consens le vom 
remedia”. Mihai Go-
dea l-a contrazis pe 
Marian Lupu în ceea ce 
priveşte neutralitatea 
Republicii Moldova. 
„Nu putem să vorbim 
de neutralitate cînd pe 
teritoriul ţării sînt tru-
pe străine. Noi trebuie 
să asigurăm neutrali-
tatea prin evacuarea 
acestor trupe”, a con-
chis oficialul PLDM. 
   Liderul Partidului 

Democrat, Marian Lupu, a 
declarat, la rîndul său, că ex-
perţii propun proiectul, dar 
urmează să fie luată o deci-
zie politică în conformitate 
cu recomandările Comisiei 
de la Veneţia. „Trebuie şi în 
continuare să ne păstrăm sta-
tutul de neutralitate, pentru că 
doar aşa putem să reîntregim 
Republica Moldova. De ase-

menea, nu sînt pentru judeţe 
sau regiuni, ci pledez pentru 
modelul lituanian cu patru 
nivele ale administraţiei. 
Plus la asta, sînt pentru limba 
moldovenească, identică cu 
cea română. Anume aşa văd 
eu lucrurile, pentru a nu ten-
siona societatea”, a precizat 
Lupu.

Proiectul Constituţiei 
precum şi Legea cu privire la 
procedura de adoptare a legii 
supreme au fost votate de că-
tre membrii comisiei în seara 
zilei de miercuri, 24 martie. 
După ce proiectul a fost ela-
borat, acesta urmează să fie 
discutat de către liderii AIE 
şi de către fiecare fracţiune 
parlamentară în parte. Abia 
după aceasta, proiectul va fi 
expediat spre avizare Comi-
siei de la Veneţia, apoi, în caz 
de aviz pozitiv, se va trece la 
modificarea acesteia, articol 
cu articol, în legislativ. După 
modificare, Constituţia va fi 
supusă referendumului. 

Vom avea o ţară 
prezidenţială şi vom 
vorbi limba română

Proiectul Constituţiei 
noi stipulează că Republica 
Moldova va deveni o ţară 
prezidenţială, întrucît se pro-
pune ca şeful statului să fie 
ales prin vot direct. Proiectul 
mai prevede că şeful statului 
poate fi demis înainte de ex-
pirarea mandatului doar prin 
referendum. O altă modifica-
re importantă propusă de Co-

misia pentru reforma consti-
tuţională este scăderea vârstei 
de vot la 16 ani. Astfel, dacă 
va fi adoptat proiectul noii  
Constituţii, tinerii vor putea 
vota de la 16 ani. La capitolul 
limbii oficiale a Republicii 
Moldova comisia a propus 
două variante – fie că este 
limba română, fie că limba de 
stat se va menţiona într-o lege 
organică. Varianta finală o va 
decide parlamentul.

Numirea procurorului 
general prin decret preziden-
ţial, la propunerea Consiliu-
lui Superior al Magistraturii 
şi excluderea denumirii de 
„tribunal” din articolul cu 
privire la instanţele judecă-
toreşti, acesta fiind înlocu-
it prin „curte de casaţie” şi 
„curte de apel”: acestea sînt 
unicele modificări în proiec-
tul noii Constituţii, care a 
fost aprobat definitiv de către 
Comisia parlamentară pen-
tru reforma constituţională. 
    Preşedintele Comisiei, 
Victor Popa, a declarat că 
proiectul noii Constituţii 
conţine peste 80 de articole 
modificate şi 31 de articole 
noi, iar în total, noua lege 
fundamentală va avea 156 
de articole, spre deosebire de 
143 cîte sînt în actuala Con-
stituţie.

Comisia pentru reforma 
constituţională s-a întîlnit 
sîmbătă, 20 martie,  pentru 
a examina proiectul unei noi 
Constituţii a Republicii Mol-
dova, precum şi proiectul de 
lege privind adoptarea Con-

stituţiei. Şedinţa Comsiei 
parlamentare a fost convoca-
tă la solicitarea preşedintelui 
interimar, Mihai Ghimpu, 
după ce în cadrul şedinţei 
de vineri, 19 martie,  a Par-
lamentului, un grup de depu-
taţi, în frunte cu ex-deputatul 
comunist, actualmente depu-
tat neafiliat, Vladimir Ţurcan, 
a înaintat un proiect de lege 
privind crearea unei comisii 
parlamentare care să elabore-
ze un proiect de lege privind 
modificarea articolului 78, 
referitor la modul de alegere 
a şefului statului.

Proiectul de lege, semnat 
de către deputaţii neafiliaţi 
Vladimir Ţurcan, Victor Ste-
paniuc, Svetlana Rusu, Lud-
mila Belcencova şi Valentin 
Guznac, propune crearea 
unei comisii parlamentare 
speciale care să elaboreze, 
la rîndul său, un proiect de 
lege cu privire la modifica-
rea articolului 78 din Con-
stituţia Republicii Moldova, 
care stabileşte procedura 
de alegere a preşedintelui 
Republicii Moldova.  Crea-
rea unei astfel de comisii a 
stîrnit mai multe discuţii în 
rîndul deputaţilor, iar preşe-
dintele Parlamentului, Mihai 
Ghimpu, a decis convocarea 
Comisiei pentru reforma 
constituţională, care, potrivit 
lui Mihai Ghimpu, are atri-
buţiile directe să examine-
ze modificarea Constituţiei, 
inclusiv modificarea art. 78. 

S.C.

Unsprezece deputaţi din diferite fracţiuni parlamentare 
vor lucra asupra modificării art. 78 din Constituţia Republi-
cii Moldova, care prevede modalitatea alegerii şefului sta-
tului. Comisia specială a fost constituită cu votul majorităţii 
deputaţilor la şedinţa legislativului de joi, 25 martie. 

Din componenţa comisiei fac parte 4 deputaţi comunişti 
– Vadim Mişin, Anatolie Zagorodnâi, Igor Vremea şi Vasili 
Şova, 2 din fracţiunea PLDM – Valeriu Streleţ şi Mihai Şleah-
tiţchi, 2 de la PL – Ion Hadârcă şi Valeriu Munteanu, cîte unul 

de la PDM şi AMN – Aurel Băieşu şi Ion Pleşca. 
Totodată, din componenţa acestei comisii va face parte şi 

unul din autorii iniţiativei legislativei de constituire a comisi-
ei, Vladimir Ţurcan, liderul grupului de deputaţi ai partidului 
„Moldova Unită”. Preşedinte al comisiei a fost ales Ion Pleşca, 
vicepreşedinte – Vadim Mişin, iar secretar – Aurel Băieşu. 

Fracţiunea PCRM a lipsit de la şedinţă. Preşedintele 
acesteia, Maria Postoico, a înaintat în scris numele candida-
ţilor comunişti pentru comisie.  

A fost constituită comisia pentru modificarea art. 78 din Constituţie 

Să ne minţim pe noi înşine ne este mai adînc înrădăcinat decît să-i minţim pe ceilalţi!
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Proiectul  noi i 
Constituţii a fost definitivat
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În perioada 23-28 martie 2010, o delegaţie a Curţii Con-
stituţionale, în frunte cu preşedintele acesteia Dumitru Pul-
bere, efectuează o vizită de documentare şi schimb de ex-
perienţă în Republica Populară Chineză. Programul  vizitei 
include o întrevedere cu oficiali ai Comitetului Permanent al 
Adunării Naţionale a Reprezentanţilor Poporului din China 
şi o întîlnire de lucru cu membrii Comisiei pentru Sistemul 
Juridic al acestui organ de conducere al forului legislativ 
chinez.

În Republica Populară Chineză nu există Curte Consti-

DELEGAŢIE  A  CURŢII  CONSTITUŢIONALE  ÎN  CHINA
l Curtea Constituţională

tuţională, controlul constituţionalităţii actelor adoptate la 
diverse niveluri revenind Comisiei pentru Sistemul Juridic 
al Comitetului Permanent. Relaţiile de colaborare ale Curţii 
Constituţionale a Republicii Moldova cu această autoritate a 
ţării prietene sînt în ascensiune. Delegaţii ale acesteia au fost 
la Chişinău în 2003 şi 2009, iar trei judecători constituţionali 
moldoveni au fost oaspeţii colegilor chinezi în anul 2002. 
Actuala vizită a delegaţiei moldovene, afară de capitala Bei-
jing, include deplasări de documentare şi în oraşele chineze 
Fuzhou, Wuyishan şi Shanghai.

Ministrul Justiţiei, Ale-
xandru Tănase, a avut o în-
trevedere cu delegaţia Consi-
liului Europei, condusă de dl 
Jean-Louis Laurens, Director 
General al Directoratului Ge-
neral pentru Democraţie şi 
Afaceri Politice, care se află 
la Chişinău pentru evaluarea 
situaţiei din Republica Mol-
dova.

În cadrul întîlnirii, cei doi 
oficiali au discutat despre în-
deplinirea angajamentelor 
asumate de către Republica 
Moldova în cadrul Consiliului 
Europei pentru a obţine înce-
tarea monitorizării exercitate 
de Forul de la Strasbourg.

În acest context, cei doi 
oficiali au discutat punctele- 
cheie ale programului de asis-
tenţă „Pachetul pentru De-
mocraţie”, pe care l-a format 
Consiliul Europei în partene-
riat cu Uniunea Europeană 
pentru Republica Moldova cu 
scopul de a sprijini acţiunile 
de consolidare a democraţi-
ei şi statului de drept în ţara 
noastră.

În prezent, pe segmentul 
justiţie, în vizorul Consiliului 
Europei rămîn angajamente-
le Republicii Moldova de a 
respecta cerinţele minime de 
detenţie şi a asigura condi-
ţiile adecvate de detenţie în 
izolatoarele de detenţie pro-
vizorie. În acest sens, Ale-

Dialog continuu între Consiliul Europei şi Guvern privind 
angajamentele asumate de Republica Moldova  

xandru Tănase a comunicat 
că Ministerul Justiţiei este 
dispus să-şi asume funcţia 
detenţiei provizorii, exerci-
tate în prezent de Ministe-
rul Afacerilor Interne, însă 
pentru aceasta este necesară 
construcţia unui nou peniten-
ciar la Chişinău şi a caselor 
de arest. El a mai adăugat că 
Ministerul Justiţiei a iniţiat 
în acest sens un dialog cu 
diverşi investitori şi a între-
prins multiple demersuri de 
finanţare externă.

Un alt angajament al Re-
publicii Moldova rămîne 
reforma procuraturii, în con-
formitate cu standardele euro-
pene şi recomandările Consi-
liului Europei.

În acelaşi timp, Ministrul 
Justiţiei a menţionat că, din 
punctul de vedere al autori-
tăţilor Republicii Moldova, 
capitolul executării hotărîrilor 
CEDO versus Moldova poate 
fi scos de sub monitorizare, 
deoarece, pe acest segment, 
problemele au fost deja depă-
şite.

De asemenea, au fost dis-
cutate reformele iniţiate în 
sistemul de executare a hotă-
rîrilor judecătoreşti şi refor-
ma sistemului judecătoresc. 
Alexandru Tănase a vorbit 
despre iniţiativa de liberaliza-
re a sistemului de executare a 
hotărîrilor judecătoreşti, men-

ţionînd că Legea cu privire la 
instituirea executorilor privaţi 
a fost deja votată de Legisla-

tiv în prima lectură. În contex-
tul reformării Curţii Supreme 
de Justiţie, Alexandru Tănase 
a comunicat că, în cadrul vi-
zitei efectuate la Strasbourg la 
15-16 martie 2010, a solicitat 
conducerii CEDO să detaşe-
ze un funcţionar al CEDO la 
Curtea Supremă de Justiţie 
pentru a asista reformarea in-
stituţională a acestei instituţii 
după modelul CEDO. 

În cadrul discuţiilor pur-
tate, cei doi oficiali au avut 
un schimb de opinii referitor 
la reforma constituţională în 
Republica Moldova, inclusiv 
prin prisma recomandărilor 

formulate de Comisia de la 
Veneţia pe marginea acestui 
subiect.

Reamintim că Republica 
Moldova este supusă monito-
rizării de către Consiliul Eu-
ropei prin intermediul Comi-
tetului de Miniştri, Adunării 
Parlamentare şi Congresului 
European al Puterilor Locale 
şi Regionale. În acest context, 
în perioada 16-19 martie, de-
legaţia Consiliului Europei, 
condusă de dl Jean-Louis 
Laurens, Director General al 
Directoratului General pentru 
Democraţie şi Afaceri Politi-
ce, a întreprins la Chişinău o 
misiune similară pentru eva-
luarea situaţiei din Republica 
Moldova.

Ministerul Justiţiei

Profesorii, elevii şi părinţii sînt în căutarea soluţiilor de 
combatere a violenţei în şcoli. După cazurile de violenţă în-
registrate în mai multe instituţii de învăţămînt din republică 
şi în capitală, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport din 
municipiul Chişinău a iniţiat un şir de seminare şi ore de clase 
la acest subiect, implicînd în aceste acţiuni şi părinţii.         

„Violenţa în şcoli se întîlneşte tot mai des din cauza aban-
donului copiilor”, spune Valentina Moraru, specialistul prin-
cipal, metodist responsabil de activitatea managerială a in-
stituţiilor de învăţămînt preuniversitar din sectorul Buiucani. 
„Dacă înainte problemele de acest gen se înt]lneau mai des 
printre copii din internate, care proveneau din familii de risc, 
abandonaţi sau orfani, acum tot mai dese au devenit cazurile 
de violenţă printre copii părinţii cărora sînt plecaţi la muncă 
peste hotare”, susţine Valentina Moraru. 

Potrivit oficialului, experienţa arată că aceşti copii suferă 
mult din cauza lipsei părinţilor şi reacţionează deseori nea-
decvat la critici. Ei nu-şi mai doresc haine noi, bani şi alte 
bunuri materiale, ci vor să le fie mama alături. Ultimul caz 
de violenţă, înregistrat acum cîteva zile la şcoala nr. 35, este 
iniţiat tot de un elev, părinţii căruia sînt la muncă peste hota-
re. „De aceea profesorii trebuie să fie foarte atenţi la compor-
tamentul elevilor, să fie informaţi despre situaţia familiară a 
acestora şi, dacă părinţii sunt plecaţi, să insiste asupra numi-
rii unui tutore legal”, a menţionat Valentina Moraru. 

Noi şefi la SIS şi la Ministerul Apărării
Serviciul Informaţii şi Securitate are trei directori adjuncţi 

noi. Aceştia sunt Valentin Dediu, Valeriu Furdui şi Vadim Vra-
bie, care au fost numiţi în funcţie printr-un decret prezidenţi-
al.

Tot printr-un decret prezidenţial a fost numit şi noul vice-
ministru al Apărării, acesta fiind Igor Panfile, care a fost îna-
intat în această funcţie acum o săptămînă, în cadrul şedinţei 
Guvernului, de către ministrul Apărării, Vitalie Marinuţă

Corupţia este în primul rînd 
o problemă de mentalitate
„În Moldova există mai multe instituţii şi mecanisme de 

luptă cu corupţia, începînd de la CCCEC şi terminînd cu so-
cietatea civilă. Nu putem spune că în Moldova nu se luptă 
cu corupţia, dar, atîta timp cît lumea gîndeşte represiv şi nu 
preventiv, va fi foarte greu să luptăm cu acest fenomen”, a 
spus Gheorghe Rusu, directorul Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei, în cadrul unei emisiuni. 

Atît Gheorghe Rusu, cît şi celălalt invitat al emisiunii, zi-
aristul Dmitri Ciubaşenco, au căzut de comun acord că men-
talitatea populaţiei este factorul decisiv în ceea ce priveşte 
fenomenul corupţiei. „Societatea noastră e foarte bolnavă. În 
primul rind,intervin viciile umane, iar în al doilea rind – im-
perfecţiunile legislative, care, şi asta mi se pare cel mai grav, 
deoarece nu reglementează corect şi transparent relaţia busi-
ness-puterea legilativă”, menţionează Ciubaşenco.

„Interesant e faptul că omul de la noi, atunci cînd nu e 
satisfăcut de unele servicii, publice mai ales, vede peste tot 
corupţie, iar aceasta nu e întotdeauna adevărat”, spune Ghe-
orghe Rusu.

Referindu-se la o posibilă dată de rezolvare, cel puţin 
parţială, a problemei corupţiei, cei doi invitaţi au o mare în-
credere în copiii de acum. „Îmi face o deosebită plăcere să-i 
observ pe aceşti tineri cum uneori preferă să plătească aceeaşi 
amendă, decît să dea o mită unui agent de circulaţie, de exem-
plu”, spune Dmitri Ciubaşenco. „Apropo, toate studiile arată 
că anume copiii înţeleg cel mai bine ce este corupţia. Această 
generaţie este mult mai pregatită din acest punct de vedere”, a 
adăugat Gheorghe Rusu.

Fără taxă la hotar
Veste bună pentru cei care vor să vină acasă de sărbători 

cu o maşină cu numere străine şi mai veche de 7 ani. Aceştia 
ar putea să nu mai achite taxa de garanţie care se cerea pînă 
acum la punctele vamale. Guvernul a aprobat recent un pro-
iect pentru modificarea legii cu privire la introducerea bunu-
rilor pe teritoriul ţării.

Prin urmare,banii pe care îi achitau pentru taxa de garanţie 
la frontiera moldo-română atunci cînd veneau în ţară cu maşi-
nile străine nu vor mai ajunge în buzunarul statului. 

Pînă acum, cei care veneau acasă cu maşini înmatriculate 
în străinătate şi mai vechi de 7 ani erau obligaţi să depună 
o taxă de garanţie la punctele vamale, iar la ieşirea din ţară 
aceasta era restituită, în cazul în care regimul de şedere de 2 
luni nu era încălcat.

Studenţii, elevii moldoveni nu vor 
mai merge în România pentru 
a depune actele 
Miniştrii Educaţiei din Moldova şi România au semnat un 

acord de colaborare care stabileşte în ce condiţii moldovenii 
vor putea studia în România.

Ministrul moldovean al Educaţiei, Leonid Bujor, a decla-
rat că studenţii şi elevii moldoveni nu vor mai merge în Ro-
mânia pentru a depune actele pentru studii, aşa cum făceau în 
anii trecuţi.

Aceştia vor fi evaluaţi la Chişinău de către o comisie mix-
tă, din care vor face parte reprezentanţi de la Ministerul Edu-
caţiei de la Bucureşti şi cel al Republicii Moldova.

Partea română este gata să ofere 950 de locuri pentru studii 
preuniversitare, 1100 de locuri pentru studii universitare pri-
ma treaptă, 50 de locuri pentru master, 25 pentru rezidenţi şi 
25 de locuri pentru doctoranzi.

România asigură 300 de burse de stagiu pentru profesori şi 
200 de locuri la practica studenţească.

Trecem la ora de vară 
 Ora de vară va începe în Moldova în ultima duminică a 

lunii martie. La 28 martie acele ceasornicelor vor fi mutate cu 
o oră înainte, astfel, ora 2.00 va deveni ora 3.00.

După cum menţionează experţii, motivul principal al mu-
tării ceasurilor la ora de vară (şi înapoi – la cea de iarnă) este 
economia de energie electrică, care constituie pînă la 2 pro-
cente din consumul ei anual.

Actualmente în lume 76 de ţări utilizează ora de vară (prin-
tre ele sînt SUA, Canada, Uniunea Europeană, Rusia, Austra-
lia), 128 nu o utilizează (în particular, Japonia, China, India).

Ora de vară în Moldova se va termina la 31 octombrie 
2010.

Cei mai mulţi dintre copiii violenţi au părinţi plecaţi 
peste hotare

La şcoala nr.5 „Alexandru Donici” din capitală şefii de 
studii din instituţiile de învăţămînt din sectorul Buiucani s-au 
întîlnit cu părinţii la un seminar privind combaterea violenţei 
în rîndurile adolescenţilor. Împreună, ei vor căuta soluţii şi 
metode de lucru pentru a preveni cazurile de maltratare şi 
violenţă. „Scopul seminarului este de a uni toate forţele – 
societatea, părinţii, cadrele didactice şi elevii, pentru a rezol-
va problema violenţei”, spune directorul şcolii nr.5, Tamara 
Plămădeală. „Violenţa trebuie stopată. Astăzi, în legătură cu 
schimbările din societate, au parvenit multe probleme care 
au rămas doar în vizorul profesorilor”, a declarat directorul 
şcolii.

Profesorii, împreună cu elevii, au organizat ore de clasă, în 
cadrul cărora au pus în discuţie problema violenţei, atitudinea şi 
comportamentul fiecărei părţi în aceste cazuri şi aşteptările lor.  
Potrivit experţilor, acum 20 ani, în şcoli predomina violen-
ţa profesorului asupra elevilor. Democratizarea societăţii 
şi a educaţiei a antrenat o deplasare a violenţei către elevi.  
Datele statistice arată că la violenţa elevilor contribuie cel 
mai mult strada (75%), familia (54%), TV (23%). Şcoala 
(21%) este pe ultimul loc în acestă listă. 

Amintim că potrivit ordinului ministrului Educaţiei, Le-
onid Bujor, directorii de şcoli vor fi sancţionaţi pentru toate 
cazurile de violenţă, care au loc în orele studii sau pe terito-
riul instituţiilor de învăţămînt.  
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La 16.03.2010 Curtea 
Constituţională a recunoscut 
constituţionale prevederile 
art.10 alin.(3): „În cursul unui 
an Parlamentul poate fi dizol-
vat o singură dată. Următoa-
rea dizolvare a Parlamentului 
poate avea loc numai după 
expirarea unui an de la data 
ultimei dizolvări” din Legea 
nr. 1234-XIV din 22.09.2000 
cu privire la procedura de ale-
gere a Preşedintelui Republi-
cii Moldova în redacţia Legii  
nr.49-XVIII din 30.10.2009, 
contestată de  deputaţii în 
Parlament M. Postoico şi V. 
Mişin.

În şedinţa Curţii Constitu-
ţionale reprezentantul autori-
lor sesizării, dl S. Sîrbu, a so-
licitat recuzarea subsemnatu-
lui, motivînd că „în interviul 
unui post de radio judecătorul 
V. Puşcaş a afirmat că Parla-
mentul se dizolvă în termen 
de un an de la momentul ul-
timei dizolvări, adică nu mai 
devreme de 16 iunie 2010.

Prin această declara-
ţie, făcută pînă la adoptarea 
unei decizii finale a Plenului 
Curţii Constituţionale, dl V. 
Puşcaş practic s-a expus asu-
pra constituţionalităţii art.10 
alin.(3) din Legea cu privi-
re la procedura de alegere 
a Preşedintelui Republicii 
Moldova, prevedere care a 
fost contestată şi urmează a fi 
examinată abia într-o şedinţă 
Curţii”.

Ajungînd la concluzia „că 
în interviu judecătorul V. Puş-
caş indirect şi-a expus păre-
rea asupra constituţionalităţii 
actului contestat, pentru care 
motiv nu poate participa la 
examinarea cauzei”,    Curtea  
a satisfăcut demersul.

Consider că în legătură cu 
demersul respectiv, precum şi 
cu decizia Curţii cu privire la 
recuzarea subsemnatului sînt 
necesare anumite explicaţii. 
În faţa ziariştilor prezenţi 
la şedinţă am recunoscut că 
aveam datoria să invoc în in-
terviu că nu comentez dizol-
varea Parlamentului în baza 
art.78 din Constituţie, alin.(5) 

O recuzare  pe  parcursul a  35 de  ani  de activitate  
în  calitate  de  judecător

al căruia stipulează că „Dacă 
şi după alegerile repetate Pre-
şedintele Republicii Moldova 
nu va fi ales, Preşedintele în 
exerciţiu dizolvă Parlamentul 
şi stabileşte data alegerilor în 
noul Parlament”.

De subliniat că art.85 din 

Constituţie prevede cu totul 
alte motive de dizolvare a 
Parlamentului: imposibilita-
tea formării Guvernului, blo-
carea procedurii de adoptare a 
legilor timp de 3 luni şi neac-
ceptarea votului de încredere  
Guvernului după cel puţin 
două solicitări de învestitură.

Art.85 din Constituţie nu 
prevede dizolvarea Parla-
mentului în urma nealegerii 
Preşedintelui Republicii Mol-
dova. În interviu se menţio-
nează că pentru acest temei 
există o procedură specială, 
stipulată în art.78 din Consti-
tuţie, pe care subsemnatul nu 
a comentat-o.

Nici alin.(5) art.78 din 
Constituţie, nici art.10 din 
Legea nr.49-XVIII nu sînt co-
mentate în interviu.

Codul jurisdicţiei consti-
tuţionale (art.27 lit.b)) stipu-
lează că „judecătorul Curţii 
Constituţionale nu poate par-
ticipa la examinarea cauzei şi 
urmează să fie recuzat dacă 
şi-a expus public părerea de-
spre constituţionalitatea actu-

lui contestat”.
Atunci pentru care acţiuni 

concrete a fost recuzat jude-
cătorul  V. Puşcaş? Este doar 
o supoziţie că, vorbind de ter-
menul de un an, am avut în 
vedere şi legea contestată.

Atrag atenţia cititorilor 
că interviul a fost  radiofo-
nic. Materialul prezentat de 
către reprezentantul autorilor 
sesizării a fost redactat de cel 
care a intervievat şi l-a pus 
pe post în formă scrisă. Dacă 
mi s-ar fi permis în şedinţă să 
dau explicaţii, aş fi cerut să 
fie ascultată varianta radiofo-
nică şi, după intonaţie, s-ar fi 
putut aprecia adevărata pozi-
ţie a intervievatului, adică a 
subsemnatului.

Interviul publicat, cu 
adevărat, putea trezi unele 

îndoieli. Judecătorul recuzat 
totuşi a vorbit că Parlamentul 
nu poate fi dizolvat înainte 
de 16 iunie 2010, adică pînă 
la expirarea unui an din mo-
mentul ultimei dizolvări – 16 
iunie 2009.

Pentru a spulbera orice în-

doieli, Curtea trebuia să veri-
fice toate materialele cuprinse 
în demers şi îndeosebi să vizi-
oneze emisiunile televizate la 
TV-7 din 26.02.2010, alt TV 
din 09.03.2000, Jurnal TV 
din 10.03.2010, alt TV din 
11.03.2010, în care am sub-
liniat că nu pot comenta pro-
blema dizolvării Parlamentu-
lui în baza alin.(5) art.78 din 
Constituţie, deoarece a fost 
contestată la Curte Legea cu 
privire la procedura de alege-
re a Preşedintelui Republicii 
Moldova.

Cu atît mai mult, cu cît 
existau diferite interpretări 
ale alin.(5) art.78,  discuţiile 
axîndu-se în principal pe ter-
menul în care după nealege-
rea Preşedintelui Parlamentul 
trebuie să fie dizolvat. Nu nu-

mai politicienii, dar şi specia-
liştii în dreptul constituţional 
nu aveau o opinie univocă. 
De exemplu,    dl D. Pulbere, 
Preşedintele Curţii Constitu-
ţionale, în interviul acordat 
agenţiei INFOTAG, fiind în-
trebat dacă „Preşedintele în 
exerciţiu poate dizolva Par-
lamentul la 1 ianuarie 2010”, 
a afirmat că „da, e posibil ca 
la 31 decembrie să sărbătorim 
toţi Revelionul, după care să 
intrăm în alegeri anticipate”.

În pauza şedinţei, la între-
bările ziariştilor, subsemnatul 
a spus următoarele: „Jude-
cătorul, ca şi soţia lui Cezar, 
trebuie să se afle în afara ori-
căror îndoieli sau suspiciuni”, 
enunţ care a fost repetat de 
unele posturi de televiziune.

Vreau să continuu ideea 
expusă, afirmînd că orice sus-
piciune trebuie să aibă anu-
mite limite, să fie rezonabilă. 
Pe parcursul carierei de jude-
cător, pe care am început-o în 
octombrie 1971, am înţeles 
bine că omul se poate apăra 
de învinuiri, de bănuieli însă, 
niciodată.

Şi aici intervine o altă 
întrebare: care a fost pen-
tru reprezentantul autorilor 
sesizării imboldul de a cere 
recuzarea judecătorului – ex-
punerea opiniei asupra nedi-
zolvării Parlamentului decît 
o singură dată pe parcursul 
unui an, temei de sesizare, 
la care s-a renunţat în şedin-
ţă, sau poziţia judecătorilor 
constituţionali care resping 
sindromul dependenţei de 
puterea politică? Nu ştiu dacă 
este întîmplătoare următoarea 
afirmaţie a dlui V.Voronin, 
preşedintele PCRM, ex-
pusă în cadrul conferinţei 
de presă din 16.03.2010: 
«Конституционный суд 
очень быстренько сори-
ентировался политически 
кому служить и кому нести 
чемоданы». Subliniem cu-
vîntul „întîmplătoare”, deoa-
rece din momentul alegerii, 
în 2001, în calitate de Preşe-
dinte al Republicii Moldova 
şi pînă la sfîrşitul mandatului, 

în 2009, dl V. Voronin de ne-
numărate ori a vorbit în ter-
meni pozitivi despre Curtea 
Constituţională. 

Judecătorul V. Puşcaş  are 
dreptul moral să afirme că n-a 
dus valizele la nici o putere. 
El a servit şi serveşte Consti-
tuţia, şi va face aceasta şi în 
viitor. Credem că şi ceilalţi 
judecători ai Curţii Constitu-
ţionale procedează la fel.

În demersul său reprezen-
tantul autorilor sesizării a cri-
ticat activitatea judecătorului 
V. Puşcaş în calitate de mem-
bru al Comisiei constituţiona-
le şi pentru că acesta publică 
articole, acordă interviuri, 
participă la diferite emisiuni 
televizate şi radiofonice etc.

Care sînt drepturile şi 
obligaţiile judecătorului con-
stituţional, în afară de înfăptu-
irea propriu-zisă a jurisdicţiei 
constituţionale? Răspunsul, 
considerăm,  este clar.

Ne referim la art.139 din 
Constituţie şi un şir de arti-
cole din legislaţia în vigoa-
re, potrivit cărora funcţia de 
judecător constituţional este 
incompatibilă cu oricare altă 
funcţie, cu excepţia activităţii 
didactice şi ştiinţifice.

Ultimele activităţi permit 
judecătorului să-şi expună pă-
rerea asupra problemelor de 
drept, în afară de cele sesizate 
la Curtea Constituţională, in-
diferent unde îşi publică opi-
niile: în ţară sau peste hotare. 
Cerinţa este una: tratarea şti-
inţifică a problemelor privind 
sistemul naţional de drept.

Legea (art.27 alin.(1) lit.a)) 
concretizează că judecătorul 
urmează să fie recuzat dacă a 
participat ca factor de decizie 
la adoptarea actului sesizat, 
excepţie făcînd elaborarea şi 
adoptarea Constituţiei.

Astfel, judecătorul consti-
tuţional, în afară de obligaţii, 
mai dispune şi de drepturi, 
care nu pot fi violate de ni-
meni.

Victor PUŞCAŞ,
judecător la Curtea 

Constituţională,
doctor în drept

Poliţia a deconspirat o grupare criminală, specializată în furturi de maşini luxoase din 
capitală. Este vorba despre patru tipi care „preferau” „Lexus”-uri şi „Toyota Land Cruise”. 
Pînă în prezent, oamenii legii au documentat 7 cazuri cu implicarea suspecţilor.

Activitatea indivizilor a început acum doi ani. Prima plîngere a parvenit la Direcţia po-
liţiei criminale din cadrul Direcţiei generale servicii operative a Ministerului Afacerilor In-
terne încă în anul 2007, după care şirul furturilor s-a încheiat la finele anului 2009. Potrivit 
informaţiilor deţinute de poliţie, tipii îşi alegeau „ţintele” prin filare, apoi, prin intermediul 
unui aparataj performant, neutralizau sistemul de alarmă şi porneau motorul timp de doar cî-
teva minute. Aflîndu-se la volanul „vizat”, inşii plecau la nordul ţării, de unde, prin ocolirea 
posturilor vamale, ajungeau în Ucraina. În ţara vecină maşinile erau comercializate ilegal.  
Ca rezultat al unui şir de acţiuni operative de investigaţie, forţele de ordine au identificat 
răufăcătorii. Aceştia s-au dovedit a fi doi moldoveni, cu vîrsta de 36 şi 40 de ani, domicili-
aţi în municipiul Chişinău şi Bălţi, şi doi ucraineni, cu vîrsta de 44 şi respectiv 47 de ani.

În prezent, moldovenii sînt documentaţi penal în baza art. 186 Cod penal al RM „Furt”, 
iar în privinţa ucrainenilor sînt acumulate toate materialele necesare în vederea dării lor în 
urmărire internaţională. 

Potrivit legislaţiei, persoanele culpabile de comiterea unei asemenea infracţiuni riscă 
pedeapsă cu închisoare pe un termen de pînă la 7 ani, anunţă Centrul de presă al MAI.

Autorii furturilor de maşini luxoase riscă
pedeapsă cu închisoare pe un termen 

de pînă la 7 ani Uniunea Europeană a modificat unele reguli de elibe-
rare a vizelor pe termen lung în zonele Schengen. Pentru 
vizele de categoria D a fost introdus termen maxim de va-
labilitate şi a fost permisă circulaţia liberă în ţările UE.

Serviciul de presă al UE anunţă că potrivit noilor reguli, 
cetăţenii ţărilor terţe sînt egalaţi în drepturi cu persoanele 
din ţările terţe, care deţin drept temporar de aflare în ţările 
UE. Acestora, de asemenea, le va fi permisă circulaţia li-
beră în întreg spaţiul Schengen, pe o perioadă care nu va 
depăşi trei luni.

Amintim că pînă în prezent persoanele din ţările terţe care deţineau viza de tip D aveau 
dreptul să se afle doar pe teritoriul ţării din spaţiul Schengen, care a eliberat viza, precum şi 
dreptul de a tranzita alte state Schengen, pentru a ajunge la ţara destinatară.

De asemenea, noile reguli prevăd că perioada de valabilitate a vizei pe termen lung nu tre-
buie să depăşească perioada de un an. Totodată, dacă ţara care face parte din zona Schengen 
decide să prelungească viza de tip D pînă la expirarea acesteia, atunci aceasta trebuie să fie 
schimbată pe un permis de şedere temporară. 

Acordul Schengen a fost semnat de 30 de ţări şi funcţionează (cu anularea controlului 
la hotar) în 25 de state. Ţările candidate pentru aderarea la spaţiul Schengen sînt România, 
Bulgaria şi Cipru.

UE a modificat regulile de eliberare a vizelor 
Schengen pentru cetăţenii ţărilor terţe
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Legislativul a votat în 
prima lectură proiectul Legii 
privind executorii judecăto-
reşti elaborat de Ministerul 
Justiţiei. 

Proiectul de Lege privind 
executorii judecătoreşti face 
parte din prima etapă de pre-
gătire a procesului de liberali-
zare a sistemului de executa-
re a hotărîrilor judecătoreşti. 
Acesta prevede instituirea 
sistemului de executori jude-
cătoreşti privaţi. 

În prezent, în Republica 
Moldova, sistemul de execu-
tare silită este pus în sarcina 
Ministerului Justiţiei şi se 
realizează prin intermediul 
Departamentului de executa-
re şi al oficiilor de executare. 
Pe parcursul ultimei perioade 
au fost întreprinse numeroase 
măsuri cu caracter normativ 
în domeniul executării. Cu 
toate acestea, problema ne-
executării actelor executorii 
rămîne a fi actuală, prejudi-
ciind încrederea în viabilita-
tea drepturilor proclamate, 
afectînd imaginea şi autorita-
tea justiţiei, avînd consecinţe 
negative asupra dezvoltării 
economice, sociale şi politice 
a statului.

Consiliul Europei a or-
ganizat o vizită a experţilor 
europeni de evaluare a pro-
cesului executării silite a 
hotărîrilor judecătoreşti în 
Republica Moldova, care au 
accentuat faptul că situaţia 
în sistemul de executare este 
gravă sub mai multe aspecte. 
Experţii  au constatat că nu se 
dispune de resurse financiare 
necesare, de un buget anual 
suficient pentru executarea 
corespunzătoare şi efectivă 
a hotărîrilor judecătoreşti, de 
mijloace adecvate, de tehno-
logii informaţionale şi pro-
grame computerizate.

La fel, în urma unui stu-

Am putea avea executori judecătoreşti privaţi 
diu privind analiza complexă 
a cauzelor legislativ-insti-
tuţionale de condamnare a 
Republicii Moldova de către 
Curtea Europeană a Dreptu-
rilor Omului, efectuat cu su-
portul Misiunii OSCE, s-au 
formulat recomandări vizînd 
reexaminarea conceptuală a 
statutului executorilor jude-

cătoreşti, fiind considerată 
drept o soluţie oportună libe-
ralizarea profesiei date. 

În procesul creaţiei legis-
lative a fost analizată legisla-
ţia statelor străine precum ar 
fi România, Albania, Litua-
nia, Letonia, Estonia, Bulga-
ria, state în care este instituit 
sistemul privat de executare, 
ceea ce a permis identifica-
rea avantajelor sistemelor de 
executare private, principalul 
dintre ele fiind că, în urma 
liberalizării executorilor ju-
decătoreşti e posibilă crearea 
unei atmosfere de competiţie 
liberă, care la rîndul său favo-
rizează şi motivarea executo-
rilor judecătoreşti prin posi-
bilitatea de a obţine un venit 
meritat, reieşind din efortul 
depus şi munca înfăptuită.

Astfel, prin acest proiect 
de lege executorii judecăto-
reşti vor fi persoanele care 

îndeplinesc o activitate de 
interes public, fiind învestiţi 
de către stat cu competen-
ţe de executare a hotărârilor 
judecătoreşti. Executorul 
judecătoresc va desfăşura o 
activitate liberă, care nu con-
stituie activitate de profit, iar 
principalul scop de învestire 
în funcţie a acestora este exe-

cutarea hotărîrilor judecăto-
reşti.

Parlamentul a aprobat 
Concepţia finanţării 

sistemului 
judecătoresc

   Legislativul a votat Con-
cepţia finanţării sistemului 
judecătoresc, care  are drept 
scop asigurarea eficienţei şi 
independenţei justiţiei. 

Proiectul Concepţiei finan-
ţării sistemului judecătoresc 
are la bază analiza situaţiei 
existente în Republica Mol-
dova în domeniul sistemului 
judiciar în raport cu sursele 
financiare alocate, examina-
rea modalităţilor de elaborare 
a bugetelor pentru instanţele 
judecătoreşti, analiza practicii 
altor state privind finanţarea 
instanţelor judecătoreşti şi 
Programul SUA „Provocările 
Mileniului”, care şi-a oferit 

suportul la elaborarea unui 
document de politici în dome-
niul finanţării justiţiei.

Grupul de lucru pentru 
elaborarea Concepţiei finan-
ţării justiţiei a fost constituit 
din reprezentanţi ai Aparatu-
lui Guvernului, Ministerului 
Justiţiei, Ministerului Finan-
ţelor, ai instanţelor judecăto-
reşti, precum şi ai Programu-
lui pentru Buna Guvernare. 

Avînd în vedere că este de 
principiu a identifica o moda-
litate de constituire obiectivă 
a bugetului justiţiei pentru 
asigurarea bunei funcţionări a 
sistemului judecătoresc, Con-
cepţia reflectă evaluarea gene-
rală a mecanismului de finan-
ţare a sistemului judecătoresc 
şi defineşte problemele actua-
le ce ţin de modul de finanţare 
a acestui sistem în Republica 
Moldova, prezintă soluţii ce 
vor contribui la crearea unui 
sistem adecvat, durabil şi con-
secvent de finanţare şi descrie 
rezultatele scontate din refor-
mele propuse.  

Pentru evaluarea stadiului 
de realizare a măsurilor indi-
cate în documentul de politică 
cu specificul finanţării siste-
mului judecătoresc, Guvernul 
şi Consiliul superior al Ma-
gistraturii vor raporta, anual, 
Parlamentului despre mersul 
implementării Concepţiei.  

Soluţiile oferite de Con-
cepţie au un caracter atît le-
gislativ, cît şi organizatoric, 
fiind cuprinse în măsurile 
strategice. Printre importan-
tele aspecte ale Concepţiei 
pot fi menţionate: estimarea 
totalului bugetelor instanţe-
lor judecătoreşti ţinînd cont 
de două componente: bu-
getul operaţional şi bugetul 
capital; stabilirea bugetelor 
operaţionale în baza analizei 
performanţei atinse şi bugete-
lor capitale în baza evaluării 

obiective a stării clădirilor; 
stabilirea unor criterii unice 
de percepere a taxelor pentru 
anumite servicii; gestionarea 
sistemelor informaţionale 
ale instanţelor judecătoreşti, 
consolidarea capacităţii de 
administrare a unui sistem de 
finanţare transparent etc.

De asemenea, documentul 
de politică conţine un capitol 
distinct (Capitolul IV), rezer-
vat analizei de impact pentru 
variantele posibile ale imple-
mentării şi aprecierea riscu-
rilor nerealizării prevederilor 
propuse prin Concepţie.

Proiectul Hotărîrii Parla-
mentului cu privire la apro-
barea Concepţiei finanţării 
sistemului judecătoresc a fost 
coordonat cu Consiliul Supe-
rior al Magistraturii, Curtea 
Supremă de Justiţie, alte in-
stanţe judecătoreşti, Progra-
mul Preliminar de Ţară pentru 
Buna Guvernare al „Fondului 
Provocările Mileniului”, Mi-
nisterul Economiei şi Comer-
ţului, Ministerul Finanţelor, 
Direcţia coordonarea politi-
cilor şi asistenţei externe a 
Aparatului Guvernului, fiind 
definitivat în baza avizelor 
prezentate. 

Undă verde a primit 
şi reforma în instituţia 

avocaturii 
Parlamentul a votat în pri-

ma lectură şi proiectul Legii 
cu privire la modificarea şi 
completarea unor acte norma-
tive care se referă la reforma-
rea instituţiei avocaturii, ela-
borat de Ministerul Justiţiei. 

Ministerul Justiţiei, îm-
preună cu un grup de lucru 
format din reprezentanţi 
ai Baroului Avocaţilor din 
Moldova, Consiliului Naţio-
nal pentru Asistenţă Juridică 
Garantată de Stat, Biroului 
asociat de avocaţi „Avocaţii 

publici” şi Programului Drept 
al Fundaţiei Soros - Moldova, 
Misiunii Norvegiene de Ex-
perţi pentru Supremaţia Le-
gii în Moldova (NORLAM) 
a elaborat amendamente la 
Legea cu privire la avocatură, 
după o analiză a cadrului nor-
mativ şi identificarea domeni-
ilor problematice ce afectează 
instituţia avocaturii.

Proiectul de Lege prevede 
modificarea conceptului insti-
tuţiei avocaturii prin crearea 
unei structuri organizatorice, 
prin instituirea a 5 barouri 
de avocaţi regionale, stabili-
rea unor noi rigori de acces 
în profesie, reprezentare în 
instanţă. A fost precizat sta-
tutul avocatului stagiar şi au 
fost modificate mecanismele 
de sancţionare disciplinară şi 
normele referitoare la instru-
irea continuă a avocaţilor. În 
context, au fost elaborate un 
şir de amendamente la Codul 
de procedură civilă şi Codul 
contravenţional. 

Proiectul de lege urmă-
reşte consolidarea instituţiei 
avocaturii, prin revizuirea 
Legii nr. 1260-XV cu privi-
re la avocatură şi a altor acte 
normative (Codul de proce-
dură civilă, Codul contra-
venţional), întru schimbarea 
viziunii de ansamblu asupra 
rolului avocaturii şi a orga-
nizării profesiei de avocat. 
La elaborarea propunerilor 
de modificare a legislaţiei s-a 
ţinut cont de Recomandarea 
Comitetului de Miniştri al 
Consiliului Europei privind 
libertatea de exercitare a pro-
fesiei de avocat, care stabileş-
te principiile de exercitare a 
profesiei într-un stat de drept, 
precum şi de recomandările 
Consiliului Europei formula-
te în expertizele asupra Legii 
cu privire la avocatură. 

S. C.

La 15 martie 2010, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (CEDO) a decis exami-
narea prioritară a cauzei Iurie Matcenco vs 
Moldova şi Rusia nr.10094/10 depusă la Cur-

te la 19 februarie 2010 de către Promo-LEX 
în colaborare cu avocaţii Alexandru Postică 
şi Doina Ioana Străisteanu.

Guvernelor li s-a dat termen pînă la 12 mai 
2010 să explice cum a fost posibilă înscena-
rea executării cu moartea lui Iurie Matcenco 
de către agenţii MGB-ului, torturarea lui, pri-
varea ilegală de libertate şi refuzarea de asis-
tenţă medicală pe parcursul grevei foamei 
ţinută de reclamant pe o durată de 44 de zile. 
Cauza lui Iurie Matcenco este prima cerere la 
CEDO după cauza Ilascu şi alţii vs Moldova 

 Republica Moldova şi Federaţia Rusă  pîrîte la CEDO pentru tortură 
şi privare ilegală de libertate în regiunea transnistreană

şi Rusia (hotarîrea din 24 iunie 2004) care 
ridică grave violări ale drepturilor omului în 
regiunea transnistreană a RM. Promo-LEX 
a criticat de nenumărate ori guvernul Repu-
blicii Moldova şi al Federaţiei Ruse pentru 
ignoranţa cu care sînt tratate plîngerile popu-
laţiei din stînga Nistrului, inclusiv în cauzele 
de omor, răpiri, torturi, condamnări ilegale şi 
privare de libertate.

Doina Ioana Străisteanu, expert internaţi-
onal în drepturile omului, afirmă că „Trans-
nistria a devenit o pată neagră pe «harta» 
Consiliului Europei. Grave încălcări ale 
drepturilor omului se comit în locuri priva-
te (neoficiale) de detenţie unde persoanele 
torturate sînt ţinute fără asistenţă medicală şi 
hrană. Drepturile omului nu au hotare şi di-
ficultatea cu care se încearcă rezolvarea con-
flictului în regiune nu scuză impunitatea cu 
care regimul separatist a transformat Trans-
nistria în gulag”.

Avocatul şi directorul executiv al Asocia-
ţiei Promo-LEX, Alexandru Postică, declară 
că „dacă autorităţile moldoveneşti şi cele ru-
seşti nu vor benevol să găsească soluţii în im-
punerea respectului faţă de drepturile omului 
în regiunea transnsitreană, îi vom obliga să o 
facă prin mecanismul Curţii Europene. Locu-
itorii din regiunea stîngă a Nistrului au drep-
tul la o protecţie eficientă din partea statelor 
pîrîte. Este obligaţia ambelor state să con-

tribuie la apărarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale în acest spaţiu şi la respectarea 
Convenţiei Europene”.

Ion Manole, preşedintele Asociaţiei, de-
clară că „în situaţia cetăţeanului Iurie Mat-
cenco s-au aflat şi se mai află numeroase per-
soane. Acestea însă nu mai solicită ajutorul 
autorităţilor constituţionale din cauza lipsei 
de credibilitate. De cca18 ani organele de 
drept din Moldova ignoră drepturile consti-
tuţionale ale persoanelor aflate în teritoriul 
controlat de administraţia de la Tiraspol şi îşi 
declină orice responsabilitate pentru starea 
de fapt din acest spaţiu. Rusia şi Moldova, 
ca părţi implicate direct în războiul din 1992, 
nu demonstrează voinţă reală pentru identi-
ficarea soluţiilor şi crearea unui mecanism 
eficient de protejare a drepturilor omului în 
Transnistria. Mecanismul creat în 1992 rămî-
ne unul formal pentru autorităţi şi ineficient 
pentru drepturile locuitorilor regiunii. Actua-
lul format de pacificare necesită a fi modifi-
cat prin înlocuirea militarilor cu observatori 
civili din state neimplicate în războiul din 
1992”.

Asociaţia Promo-LEX menţionează că 
acest caz este printre primele acceptate spre 
examinare de către Curte cu prioritate din 
partea reclamanţilor din regiunea transnis-
treană, aflată sub controlul de facto al autori-
tăţilor neconstituţionale.

Statele Unite se 
angajează să susţină 

liderii Republicii 
Moldova

Secretarul de Stat al 
SUA, Hillary Clinton, 
a adresat un mesaj cu 
ocazia Şedinţei Grupu-
lui Consultativ - Foru-
mul „Parteneriat pentru 
Moldova” de la Bruxel-
les, transmite serviciul 
de presă al Guvernului. 

În mesaj se menţionează: „Aş dori să-i 
mulţumesc prim-ministrului Vlad Filat 
pentru invitaţia de a participa la şedinţa de 
azi a Grupului consultativ al donatorilor 
pentru Republica Moldova. Salut această 
iniţiativă a UE şi Băncii Mondiale în în-
cercarea noastră de a susţine Moldova în 
această perioadă de relansare economică. 

Statele Unite se angajează să susţină 
liderii Republicii Moldova în implemen-
tarea reformelor democratice şi relansa-
rea economică, menite să ridice nivelul 
de trai al tuturor cetăţenilor Republicii 
Moldova. În acelaşi timp, îndemn dona-
torii să profite de această oportunitate şi 
să ajute Moldova în dezvoltarea acesteia. 
Vă doresc succes şi aştept cu nerăbdare să 
conlucrăm”. 
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Cronica poliţistă
13 ani închisoare pentru 
vătămare intenţionată 

gravă
La 13 ani închisoare a fost condamnat un 

bărbat din r-nul Soroca pentru vătămare in-
tenţionată corporală gravă, soldată cu decesul 
victimei.

Potrivit procurorilor r-lui Cimişlia, bărba-
tul în vîrstă de 45 ani avînd la întreţinere un 
vecin de-al său l-a bătut cu furie pe ultimul 
pînă la moarte.

Bărbatul de care avea grijă infractorul 
avea nevoie de supraveghere permanentă, însă 
ieşea des din casă fără a-şi anunţa supraveghe-
torul, ceea ce l-a înfuriat mult pe ultimul şi l-a 
lovit în gospodăria sa pînă acesta a rămas fără 
suflare.

Prin acţiunile sale infractorul a săvîrşit in-

fracţiunea prevăzută  de art.151 alin.(4) Cod 
penal.

Sentinţa cu drept de apel în modul stabilit 
de lege.

Privatizarea ilegală 
a bunurilor publice

Procurorii au verificat legalitatea priva-
tizării unor bunuri publice din gestiunea Î.S. 
„Constructorul”.

Urmare investigaţiilor procurorii au stabi-
lit, că în luna iunie 2009, Societăţile Comer-
ciale  „BASIMOBIL GRUP” SRL şi „OXEL-
IMOBIL” SRL au încheiat contracte de priva-
tizare cu Agenţia Proprietăţii Publice asupra 
a două clădiri cu suprafaţa totală de circa 480 
m2.

Fiind verificată legalitatea înstrăinării 
acestor imobile, s-a constatat că anterior ele 
au fost luate în locaţiune de la Întreprinderea 
de stat cu profil medico-sanatorial „Construc-
torul” pe un termen de un an.

Totodată, din declaraţiile reprezentanţilor 
Î.S. „Constructorul” rezultă că în cuprinsul 
contractelor de locaţiune din 01.01.2008, care 
au stat la baza privatizării ilegale a încăperilor 
nominalizate, de către conducerea societăţilor 
comerciale au fost modificate primele file şi 
schimbat intenţionat termenul lor de valabili-
tate de 5 ani, fapt confirmat şi prin concluziile 
raportului de examinare tehnico-ştiinţifică.  

În acest fel procurorii au ajuns la concluzia 
că privatizarea imobilului s-a efectuat ilegal, 
fiind folosite de către antreprenori documente 
false. 

Astfel, la 9 februarie 2010 Procuratura sect. 
Botanica a pornit urmărirea penală în temeiul 
art.191 alin.(5) CP (delapidarea averii stră-
ine, săvîrşită în proporţii deosebit de mari), 
art.361 alin.(2) lit.b) şi lit. d) CP (deţinerea şi 
folosirea documentelor oficiale false, săvîrşite 
de două sau mai multe persoane, soldată cu 
daune în proporţii mari intereselor publice) şi 
art.335 alin.(3) lit.b) CP (abuz de serviciu de 
către o persoană care gestionează o organiza-
ţie comercială, soldat cu urmări grave).

Concomitent, procurorii au înaintat în  
Curtea de Apel Economică o acţiune prin care 
au solicitat  anularea contractelor ilegale. 

În prezent urmărirea penală este efectuată 
de Centrul pentru Combaterea Crimelor Eco-
nomice şi Corupţiei.

Bărbat condamnat pentru 
jaf şi tîlhărie

Prin sentinţa Judecătoriei Centru, un băr-
bat de 34 ani din r-nul Orhei, a fost condamnat 
pentru jaf şi tîlhărie la 9 ani închisoare.

Potrivit  procurorilor, în perioada 2008-
2010 acesta a comis 2 jafuri şi 2 tîlhării.

Apropiindu-se de femei şi aplicînd violen-
ţa în privinţa lor, acesta sustrăgea genţile de 

dame în care se aflau bani şi bunuri materiale.
În mod asemănător a fost atacat şi un mi-

nor, pe care l-a ameninţat cu un cuţit şi i-a sus-
tras din buzunarele hainei un telefon mobil în 
valoare de 5000 lei şi un portmoneu de 100 
lei.

Prin aceeaşi metodă inculpatul a atacat o 
femeie, pe care a ameninţat-o cu moartea cu 
un cuţit, după ce a lovit-o şi i-a sustras gean-
ta în care se aflau un telefon mobil, actele de 
identitate, bani şi alte bunuri materiale.

Prin acţiunile sale infractorul a cauzat 
părţilor vătămate daune materiale în proporţii 
considerabile în sumă de peste 10 mii lei. 

Este de menţionat faptul că anterior bărba-

tul a mai fost judecat de 4 ori pentru jaf, furt şi 
huliganism, însă după ce îşi ispăşea pedeapsa 
ultimul din nou săvîrşea infracţiuni. 

Sentinţă cu drept de atac în modul stabilit 
de lege.

Migraţia forţei de muncă ameninţă serios sistemul de securita-
te socială din Republica Moldova care, în lipsa unor reforme struc-
turale, nu reuşeşte să ţină pasul cu necesităţile societăţii. Moldova 
riscă serioase fisuri sociale în următorii zece ani, cînd se va con-
frunta cu problema integrării în sistemul de asigurare socială al 

Republicii Moldova a persoanelor care au muncit „la negru” pes-
te hotare, se anunţă într-un comunicat de presă al IDIS „Viitorul”. 
    Mărimea alocaţiilor sociale, inclusiv a pensiilor, este sub minimul de 
existenţă, iar cheltuielile elementare precum alimentaţia sau transportul 
depăşesc mărimea veniturilor pensionarilor. Astfel, mai mult de jumă-
tate din populaţie nu a fost de acord cu anularea facilităţilor călătoriilor 
în transportul public pentru pensionarii din Chişinău, arată datele unui 
studiu naţional, efectuat de CBS-AXA la cererea IDIS „Viitorul”. Mo-
dul de calculare a pensiilor este discriminatoriu, favorizînd funcţionarii 
publici, înalţii demnitari şi lăsînd fără acoperire angajaţii din sectorul 
agricol, pe cei din domeniul academic şi al ocrotirii sănătăţii. Doar un 
sistem echitabil de pensii pentru toţi cetăţenii, deopotrivă cu valori-
ficarea unui sistem de pensii private, ar putea atenua marginalizarea 
socială a persoanelor în etate. 

Acestea sînt principalele concluzii ale celei de-a doua ediţii a Mo-
nitorului Social, cu genericul „Protecţia pensionarilor: priorităţi şi dez-
bateri curente”, prezentată public la 23 martie 2010. Monitorul Soci-
al reprezintă un produs trimestrial al IDIS „Viitorul”, care surprinde 
evoluţia celor mai persistente problemelor sociale, sugerînd soluţii de 
remediere a acestora. Buletinul apare cu suportul financiar al Fundaţiei 
Friedrich Ebert.

Moldova ar putea deveni cea mai 
îmbătrînită ţară din Europa

„Conform estimărilor făcute de Banca Mondială, Europa va avea 
până în 2025 una dintre cele mai îmbătrânite populaţii din lume. Astfel, 

Cetăţenii Republicii Moldova care lucrează peste hotare trebuie 
să beneficieze de pensii după reîntoarcerea în ţară

Moldova, care este la moment cea mai săracă ţară europeană, riscă să 
devină şi cea mai îmbătrînită ţară din Europa”, constată Viorica Antonov, 
expertul IDIS  „Viitorul” în politici sociale şi dezvoltare,. Autorul expli-
că că îmbătrînirea populaţiei implică costuri ridicate de asigurări sociale, 
asta în condiţiile în care pensia medie este de 800 de lei, iar minimul de 

existenţă – 1085 de lei. 
Un alt factor care zguduie sistemul de securitate socială 

din Republica Moldova este migraţia forţei de muncă: „Per-
soanele plecate la muncă în străinătate sînt lipsite de dreptul 
la o pensie în Moldova, deoarece nu plătesc contribuţiile asi-
gurării sociale sau vor avea de plătit o perioadă scurtă după 
întoarcerea în ţară, dacă se vor angaja în cîmpul muncii, pen-
tru ca mai tîrziu să se pensioneze în baza legislaţiei interne”, 
a mai afirmat Viorica Antonov. „Republica Moldova trebuie 
să continue practica încheierii de acorduri bilaterale cu „sta-
tele-gazdă” ale cetăţenilor săi privind garanţiile drepturilor în 
domeniul asigurării cu pensii, aşa cum a fost făcut cu Grecia, 
Bulgaria, Portugalia, recomandă autorul. Numai aşa, statul va 
putea să asigure traiul persoanelor revenite de la munci legale 
prin măsuri urgente de asistenţă socială”, menţionează sursa 
citată. 

„Sistemul actual de asigurare socială nu este capabil 
să satisfacă toate necesităţile societăţii, impunînd 

persoanele în etate să muncească sau chiar să 
cerşească”

Statul este cel care ar trebui să aibă grijă de persoanele în 
vârstă, consideră două treimi din populaţie, potrivit unui sondaj de opi-
nie realizat în 2009 de către CBS-AXA. Or, sistemul actual de asigurare 
socială nu este capabil să satisfacă toate necesităţile societăţii, impunând 
persoanele în etate să muncească sau chiar să cerşească.

„Situaţia persoanelor în etate este una dramatică, în Republica 
Moldova aceasta echivalînd cu sărăcia. În timp ce foştii angajaţi din 
sectorul agricol au pensii mizerabile, iar reprezentanţii mediului aca-
demic şi al celui de ocrotire a sănătăţii au ajuns la nivelul nevoiaşilor 
şi săracilor, statul îşi permite să aibă categorii privilegiate, precum 
foşti poliţişti şi funcţionarii publici, înalţi demnitari de stat. Pentru 
comparaţie, un fermier are o pensie de 507 lei, iar un deputat – de 
6433 lei”, susţine sociologul Olesea Cruc de la IDIS „Viitorul”, co-
ordonatorul ediţiei.

Studiul „Protecţia pensionarilor: priorităţi şi dezbateri curente” reco-
mandă autorităţilor eliminarea sistemului discriminatoriu de calculare a 
pensiei şi introducerea unui sistem echitabil pentru toţi cetăţenii. Totoda-
tă, autorităţile publice ar trebui să valorifice oportunităţile sistemului de 
pensii private, pentru a putea stabili politici pe termen lung privind îngri-
jirea persoanelor vîrstnice, prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea 
pentru reintegrare socială. Autorii sînt de părere că mărirea vîrstei de 
pensionare ar avea impact pozitiv asupra regenerării economiei, creşterii 
ofertei pe piaţa muncii.

Următoarea ediţie a Monitorului Social va fi lansată la sfîrşitul lui 
aprilie curent şi va aborda tema exodului de capital uman din Republi-
ca Moldova.

S. C.

Un copil a salvat 
o fetiţă de 9 luni 

dintr-un 
incendiu

Un băieţel de numai 11 ani dintr-o 
comună ieşeană a devenit erou, după ce 
a intrat într-o casă cuprinsă de flăcări, 
pentru a salva un bebeluş de nouă luni. 
Fetiţa fusese lăsată acasă de mama ei, 

împreună cu ceilalţi patru fraţi. Unul 
dintre ei a aruncat în sobă diluant, mo-
ment în care s-a produs incendiul. Dă-
nuţ Anton mergea la şcoală cînd unul 
din fraţii fetiţei i-a cerut ajutorul. Copi-
lul de doar 11 ani nu a mai stat pe gîn-
duri şi a făcut ceea ce un om în toată 
firea, poate, nu ar fi făcut. A intrat în 
casa cuprinsă de flăcări pentru a salva 
un copil. 

 În cîteva secunde, copilul a ieşit cu 
fetiţa în braţe şi i-a dat-o unei bătrîne. 
Pentru că pompierii încă nu ajunseseră 
acolo, a intrat din nou în casa cuprinsă 
de flăcări, ca să încerce să salveze lu-
crurile familiei. Dar focul era deja prea 
mare.

 Fetiţa de 9 luni salvată din flăcări a 
scăpat cu viaţă, dar are arsuri pe faţă şi 
pe picioare. Ceilalţi copii au fost salvaţi 
de pompieri, dar casa a ars complet.
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Feciorul, care recent a decedat, a încheiat 
cu mine un contract de înstrăinare a bunului cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă. Soţia lui pretinde să 
fie succesoare a acestui contract. Vreau să ştiu 
ce prevede legea în acest caz. 

Marina Urîtu,
 Cahul

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Articolul 846 din Codul 
civil prevede că la decesul 
dobînditorului, drepturile şi 
obligaţiile lui trec la succe-
sorii lui. Potrivit normei în 
cauză, succesorul de drept 
poate fi soţul (soţia) supra-
vieţuitor sau un alt membru 
major al familiei celui dece-
dat la care trece dreptul de 

proprietate asupra obiectului 
contractului şi care este în 
stare să presteze întreţinerea 
beneficiarului. Această per-
soană trebuie să fie de acord 
să execute pe viitor obligaţi-
ile contractuale, în caz con-
trar, beneficiarul întreţinerii 
poate cere rezoluţiunea con-
tractului.  

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(martie 2010,  nr. 11(318)

&

? Care este modalitatea de stabilire a  domici-
liului copilului dacă părinţii nu locuiesc împre-
ună şi dacă copilul îşi alege unul din părinţi? 

Valentina Chihai,
Hînceşti 

Conform articolului  63 
din Codul familiei  în cazul 
cînd părinţii locuiesc sepa-
rat, domiciliul copilului care 
nu a atins vîrsta de 14 ani se 
determină prin acordul pă-
rinţilor. Dacă un atare acord 
lipseşte, domiciliul minorului 
se stabileşte de către instan-
ţa judecătorească, ţinîndu-se 
cont de interesele şi părerea 
copilului (dacă acesta a atins 
vîrsta de 10 ani). În acest caz, 
instanţa judecătorească va lua 
în considerare ataşamentul 
copilului faţă de fiecare din-

tre părinţi, faţă de fraţi şi su-
rori, vîrsta copilului, calităţile 
morale ale părinţilor, relaţiile 
existente între fiecare părinte 
şi copil, posibilităţile părinţi-
lor de a crea condiţii adecvate 
pentru educaţia şi dezvoltarea 
copilului (îndeletnicirile şi 
regimul de lucru, condiţiile 
de trai etc.) La determinarea 
domiciliului copilului minor, 
instanţa judecătoreasă va cere 
şi avizul autorităţii tutelare în 
a cărei rază teritorială se află 
domiciliul fiecăruia dintre pă-
rinţi,

Prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 129 din 22 februarie 2010 
a fost aprobat Regulamen-
tului-cadru de organizare  şi 
funcţionare a centrelor de rea-
bilitare a victimelor violenţei 
în familie. Centrul de reabili-
tare a victimelor violenţei în 
familie  este o instituţie spe-
cializată care oferă plasament 
temporar şi asistenţă victime-
lor violenţei în familie. Cen-
trul poate fi creat:

1) de Guvern, la propune-
rea Ministerului Muncii, Pro-
tecţiei Sociale şi Familiei;

2) de autorităţile admi-
nistraţiei publice locale, la 
propunerea comisiei pentru 
probleme sociale;

3) de organizaţiile interna-
ţionale şi organizaţiile negu-
vernamentale, cu informarea 
Ministerului Muncii, Protec-
ţiei Sociale şi Familiei;

4) de autorităţile admi-
nistraţiei publice locale şi 
organizaţiile neguvernamen-
tale sau private, în baza unui 
acord de activitate comună.

Centrul are ca obiect de 
activitate acordarea, în mod 
gratuit de servicii sociale 
specializate, în conformita-
te cu standardele minime de 
calitate şi răspunde nevoilor 
specifice şi reale ale fiecărei 
persoane asistate:

1) asigură primire, protec-
ţie şi plasament temporar vic-
timelor violenţei în familie;

2) asigură servicii de igie-
nă personală;

3) oferă asistenţă juridică, 
socială, psihologică şi medi-
cală de urgenţă;

4) acordă suport infor-
maţional pentru găsirea unei 
locuinţe, a unei instituţii pre-

Centrele de reabilitare a victimelor violenţei în familie
şcolare sau preuniversitare;

5) acordă educaţie non-
formală în vederea asimilării 
cunoştinţelor şi deprinderilor 
necesare integrării sociale;

6) promovează socializa-
rea şi dezvoltarea relaţiilor cu 
comunitatea şi/sau familia;

7) facilitează accesul şi in-
formează beneficiarul  despre 
sistemul de protecţie socială;

8) elaborarea, în comun 
cu beneficiarul, a planului 

individual de protecţie împo-
triva oricărei forme de inti-
midare, discriminare, abuz şi 
exploatare;

9) sprijină cuplul părinte-
copil/copii în vederea dezvol-
tării autonomiei care ar favo-
riza reintegrarea acestuia în 
familie şi/sau comunitate;

10) monitorizează situaţia 
postintegratoare a beneficia-
rilor în familie şi în comuni-
tate.

Aflarea beneficiarilor în 
Centru nu trebuie să  depă-
sească  3 luni, perioadă în 
care autorităţile şi personalul 
Centrului, în comun cu be-
neficiarul vor găsi o soluţie 
durabilă.  Capacitatea maxi-
mă a Centrului este de pînă 
la 30 de persoane. Centrul 
este amenajat conform stan-
dardelor de calitate, în cores-
pundere cu particularităţile 
individuale şi de vîrstă ale 
beneficiarilor. Asistenţa fie-
cărui beneficiar se realizează 
în baza planului individual de 
intervenţie, elaborat de către 
asistentul social coordonator 
de caz din cadrul Centrului. 
Referirea beneficiarului către 
alte servicii specializate din 
comunitate şi reintegrarea în 
familie şi/sau în comunita-

te este coordonată cu echipa 
multidisciplinară.

Centrul: oferă, în limitele 
competenţei sale şi în funcţie 
de necesităţile beneficiarilor, 
asistenţă medicală. Asistenţa 
medicală primară şi speciali-
zată sînt asigurate de unităţile 
medicale teritoriale, conform 
legislaţiei;

asigură servicii de reinte-
grare a victimei în familie şi/
sau comunitate prin:

1) lucrul cu fa-
milia beneficiarului;

2) referirea la 
servicii de orientare 
profesională;

3) facilitarea 
angajării în cîmpul 
muncii;

4) monitorizarea 
şi evaluarea situaţiei 
pentru o perioadă de 
un an din momentul 
reintegrării în fami-
lie şi/sau comunita-
te;

5) asigurarea 
accesului copiilor 
la serviciile educa-
ţionale comunitare 
(şcoală, grădiniţă 
etc.).

Serviciile edu-
caţionale sînt oferite de că-
tre instituţiile de învăţămînt 
din comunitate. Angajaţii 
Centrului asigură asistenţa 
educaţională copiilor la pre-
gătirea temelor pentru acasă. 
Nu pot beneficia de serviciile 
oferite de Centru persoanele 
violente (verbal şi/sau fizic), 
cele aflate sub influenţa alco-
olului, drogurilor, persoane-
le cu afecţiuni contagioase, 
persoanele care la moment se 
află în stare de afect. Calitatea 
serviciilor prestate de Centru 
urmează a fi evaluată periodic 
de către organul de acreditare 
a serviciilor sociale. Pentru 
asigurarea securităţii benefi-
ciarilor, Centrul beneficiază 
de securitate şi pază, con-
form legislaţiei. Autorităţile 
administraţiei publice locale, 
în caz de necesitate, pot să 
acorde edificii pentru activi-
tatea centrelor. Grupul de be-
neficiari ai serviciilor oferite 
de Centru este reprezentat de 
persoane victime ale violenţei 
în familie, constituit din fe-
mei, bărbaţi şi cuplul mamă-
copil/copii, tată-copil/copii. 
Copiii pot fi plasaţi în Centru 
numai fiind însoţiţi de către 
părinte sau reprezentantul lor 
legal. Plasarea individuală a 

copiilor nu este admisă. Cen-
trele urmează a fi specializate 
după criteriul de sex al bene-
ficiarilor (centre de reabilitare 
a femeilor victime ale violen-
ţei în familie şi centre de re-
abilitare a bărbaţilor victime 
ale violenţei în familie, după 
caz). Plasarea beneficiarului 
adult în Centru are loc în mo-
dul stabilit de  Regulament, la 
solicitarea directă a beneficia-
rului sau cu prezentarea dosa-
rului personal al beneficiaru-
lui de către organul teritorial 
de asistenţă socială, organul 
afacerilor interne, referirea 
acestuia de către alte autori-
tăţi ale administraţiei publice 
locale, alte instituţii abilitate.  
Plasarea beneficiarilor are loc 
în cazul în care se atestă un 
pericol iminent pentru viaţa 
sau sănătatea beneficiarului 
sau/şi al copilului/lor săi. Pla-
sarea beneficiarului în Centru 
este benevolă, are un caracter 
temporar şi include întocmi-
rea dosarului beneficiarului, 
evaluarea complexă şi stabi-
lirea planului individual de 
intervenţie. Dosarul personal 
al beneficiarului este comple-
tat de specialiştii Centrului.  
Evaluarea complexă a benefi-
ciarului se realizează de către 
managerul de caz, în comun 
cu asistentul social comuni-
tar. Planul individual de ser-
vicii se revizuieşte lunar, sau 
ori de cîte ori este necesar 
pentru a fi readaptat la nevoi-
le sociale nou-apărute. Pentru 
fiecare beneficiar al Centru-
lui se  întocmeşte un dosar 
individual care să cuprindă 
date personale, date despre 
familie, profesionalizare, fişă 
medicală, alte acte necesare 
şi utile pentru fiecare caz în 
parte, o anchetă socială care 
să evidenţieze cauzele situ-
aţiei de risc social şi planul 
personalizat de intervenţie. 
Pregătirea ieşirii beneficiaru-
lui din Centru se efectuează 
de către managerul de caz sub 
supravegherea managerului 
Centrului şi în colaborare cu 
organul teritorial de asistenţă 
socială şi protecţie a familiei 
şi echipa multidisciplinară. 
După ieşirea beneficiarului 
din Centru, serviciile de con-
siliere, acompaniere şi suport 
emoţional rămîn la dispoziţia 
beneficiarului pînă la integra-
rea sa deplină în familie şi/
sau comunitate.

Numai patru demnitari şi-au scos pînă acum averea la 
vedere. Este vorba de Dorin Chirtoacă, primarul de Chi-
şinău, Dorin Draguţanu, guvernatorul Băncii Naţionale, 
Gheorghe Mihai, directorul Serviciului de Informaţii şi 
Securitate, şi Ion Muruianu, fostul preşedinte al Curţii Su-
preme de Justiţie.

Potrivit legislaţiei în vigoare, cel tîrziu pînă pe 31 
martie 2010, şeful statului, deputaţii, membrii Guver-
nului, preşedintele Curţii Constituţionale, preşedintele 
Curţii Supreme de Justiţie, Procurorul General, pre-
şedintele Curţii de Conturi, guvernatorul Băncii Naţi-
onale a Moldovei, directorul Serviciului de Informa-
ţii şi Securitate, primarii de oraşe şi sate şi preşedinţii 

de raioane erau obligaţi să-şi scoată averile la vedere.  
 
Art. 13 din Legea nr.1264 prevede expres că declaraţiile de 
avere „se publică anual în mijloacele de informare în masă 
republicane sau locale, precum şi pe paginile web oficiale: 
a Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului, ministerelor, ce-
lorlalte autorităţi ori instituţii publice centrale şi locale”. 
Însă majoritatea conducătorilor instituţiilor de stat nu ţin 
cont de prevederile din Legea privind declararea şi contro-
lul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat. Astfel, 
pînă pe 23 martie curent, doar cei patru demnitari  şi-au scos 
averea la vedere pe paginile web ale instituţiilor pe care le 
conduc. 

Preşedintele R. Moldova, deputaţii, miniştrii şi alţi   
înalţi demnitari de stat nu se grăbesc să-şi publice pe pa-
ginile web oficiale declaraţiile cu privire la venituri şi pro-
prietăţi pentru anul 2009, aşa cum prevede legea.

Asociaţia Presei Independente, care a monitorizat res-
pectarea acestei legi, solicită Comisiei Centrale de Con-
trol al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate să 
respecte întocmai prevederile legislaţiei în vigoare pri-
vind declararea şi controlul veniturilor şi proprietăţilor 
demnitarilor de stat, a funcţionarilor publici etc. şi să facă 
publice declaraţiile cu privire la veniturile şi proprietăţile 
înalţilor demnitari şi funcţionari de stat.

Vedeţi cine sînt cei patru demnitari care şi-au scos averile la vedere
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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 „Rusu 
Maria”, împotriva hotărîrii Judecătoriei Economice de Circum-
scripţie 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 cet. Ciumacov 

Boris cu ultima adresă cunoscută în Chişinău, str. Bernardaz-
zi nr. 37, apt. 3, pentru data de 13 aprilie 2010, ora 11.00, la 
şedinţa de judecată (str. Teilor nr. 4) în calitate de apelant pe 
cauza civilă nr. 2a-1328/2010 la cererea Direcţiei pentru Pro-
tecţia Drepturilor Copilului pivind decăderea din drepturile pă-
rinteşti. 

Judecătorul
Curţii de Apel Chişinău  Domnica Manole

www
Curtea de Apel Economică solicită prezentarea cet. Galeţchi 

V.P., şi reprezentantul SRL „Apex”, pentru data de 5 mai 2010, 
ora 11.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 8) în legătură cu examinarea apelului declarat pe cauza ci-
vilă la cererea „Hendrix Enterprises” către SA „Moldovagaz”, 
SA „Complet Gaz”, SRL „Moldovatransgaz”, SRL „Apex”, in-
tervenient Galeţchi V. P.

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

Judecător  Eugeniu Clim 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SA „Dorinţa”, pentru data de 14 aprilie 
2010, ora 15.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de 
„Gîrneţ Valentina” privind declararea nulităţii procesului verbal 
şi contractului de vînzare-cumpărare.

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

Judecător  Liliana Andriaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Remaxfarm”, pentru data de 19 aprilie 2010, ora 10.30, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 2) 
în calitate de pîrît la cererea SRL „Iacobaş Construct” privind 
încasarea sumei de 203 708 lei 74 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 IS 
„Univers Pedagogic”, pentru data de 20 aprilie 2010, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, 
et. 2) în calitate de pîrît la cererea SC „Elan Poligraf” privind 
încasarea sumei de 83 575 lei.

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 „Ataşament”, pentru data de 23 aprilie 2010, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în ca-
litate de pîrît pe cauza civilă la cererea SRL „Geamuri-Plus”.

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

Judecător  Al. Rotari 
www 

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezenta-
rea obligatorie a reprezentantului SRL „Progamacons”, pentru 
data de 20 mai 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (bdul Şte-
fan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la examinarea 
cauzei civile a SA „Supraten” privind încasarea datoriei.

Judecător  I. Gancear 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Carauş Trans Com”, pentru data de 31 mai 2010, ora 
8.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207) în calitate de pîrît pe cauza civilă la cererea SA „JLC”.

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. 
Munteanu Iosif, cet. Munteanu Valentina, pentru data de 13 
aprilie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 49) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă la acţiunea lui 
Coreţchi Iulian privind încasarea datoriei.

Judecător     N. Mazur

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Zaharia Eleonora P., pentru data de 13 aprilie 2010, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 49) în calitate 
de reclamat pe cauza civilă la acţiunea lui Cvasevici Vladimir 
către Primăria mun. Chişinău, A. Chircă, E. Sile, E. Zaharia 
privind anularea ordinului de repartizare, radierea vizei de reşe-
dinţă, evacuarea şi recunoaşterea dreptului la spaţiul locativ.

Judecător     N. Mazur
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Segali Semion cu domiciliul în Chişinău, str. Bogdan-Voevod 
nr. 6/3, apt. 24, pentru data de 22 aprilie 2010, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea cet. Postolachi Iurie şi cet. 
Alaiba O. privind declararea nulă a contractului de vînzare-
cumpărare şi încasarea prejudiciului.

Judecător     V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Perlova Natalia cu domiciliul în Chişinău, str. Bogdan-Voevod 
nr. 6/3, apt. 8, pentru data de 22 aprilie 2010, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde va avea loc exami-
narea cauzei civile la cererea cet. Postolachi Iurie şi cet. Alaiba 
O. privind declararea nulă a contractului de vînzare-cumpărare 
şi încasarea prejudiciului.

Judecător     V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Galstean Gaghic cu domiciliul în Chişinău, str. Testemiţanu nr. 
4, pentru data de 16 aprilie 2010, ora 9.00, la şedinţa de jude-
cată (str. Bulgară nr. 43, bir. 39) unde va avea loc examinarea 
cauzei civile la cererea cet. Veremieva Tatiana.

Judecător     V. Efros
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului „Energy Investment Group” SA, pentru data de 
16 aprilie 2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 43) în calitate de reclamat pe cauza civilă la acţiunea 
reclamantului Tolubiţchi Serghei privind constatarea nulităţii 
contractului de vînzare-cumpărare.

Judecător     A. Andronic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Pascal Olga Alexandru, pentru data de 19 aprilie 2010, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 44) în ca-
litate de reclamat pe cauza civilă la acţiunea cet. Pascal Lilia 
privind apărarea dreptului de proprietate.

Judecător  Daria Suşchevici
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Denisova Olga cu domiciliul în Chişinău, str. V. Alecsandri nr. 
19, apt. 20, pentru data de 23 aprilie 2010, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de reclamat 
pe cauza civilă la acţiunea cet. Seriojnicova Olga privind înca-
sarea împrumutului.

Judecător     A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Covaliov Mircea, pentru data de 26 aprilie 2010, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă la acţiunea reclamantei Covaliov Natalia 
privind desfacerea căsătoriei.

Judecător     Ştefan Niţă
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Trohin Alexei, pentru 
data de 13 aprilie 2010, ora 8.40, la şedinţa de judecată (str. 
M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de pîrt pe cauza civilă nr. 
2-831/2010 la cererea cet. Albu Nina (Ludmila) privind înca-
sarea datoriei. 

Judecător  Galina Moscalciuc 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zaporojan Corneliu şi Sarari (Zaporojan) Aurelia, pentru data 
de 16 aprilie 2010, ora 13.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev 
nr. 3, bir. 4) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă la acţiunea lui 
Antohi Nicolae privind recunoaşterea dreptului de proprietate.

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

Judecător  Valeriu Gîscă 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zugrav Gheorghe, pentru data de 20 aprilie 2010, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de Zugrav Rodica privind desfacerea 
căsătoriei.

. Judecător  E. Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ÎCS „Best Jobs” SRL, pentru data de 4 mai 
2010, ora 11.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în 
calitate de reclamat pe cauza civilă la acţiunea lui Crăciun Ale-
xandru privind încasarea salariului şi restabilirea în funcţie.

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

Judecător  Cornelia Vârlan

www
Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 

reprezentantului ÎCS „Best Jobs” SRL, pentru data de 6 mai 
2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de reclamanta Gă-
lescu Mariana privind încasarea salariului.

Judecător  E. Cobzac
www

Judecătoria Hînceşti, în conformitate cu art. 108 CPC al 
RM, solicită prezentarea cet. Gonta Oleg cu domiciliul în 
Hînceşti, str. Ion Creangă nr. 52, apt. 13, pentru data de 20 
aprilie 2010 ora 13.30, la şedinţa de judecată (Hînceşti, str. 
Chişinăului nr. 7, bir. 6) în calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 
2-123/2010 la cererea cet. Botoşanu Minodora privind înca-
sarea pagubei materiale şi morale.

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

Judecător  Angela Corotchi 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Gherela Gheorghe cu domiciliul în Chişinău, str. E. Coca 
nr. 19, apt. 135, pentru data de 19 aprilie 2010, ora 12.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 508) în calitate 
de pîrt pe cauza civilă intentată de Gherela Angela privind 
desfacerea căsătoriei. 

Judecător  Oleg Sternioală 
www 

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Cleolina”, pentru 
data de 27 aprilie 2010, ora 10.45, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SRL „Multievo” privind încasarea 
datoriei.

Judecător  I. Gancear 
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Botnari 
Vitalie cu domiciliul în Nisporeni, satul Vărzăreşti, str. Tran-
dafirilor nr. 31, pentru data de 7 aprilie 2010 ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (Nisporeni, str. I. Vodă nr. 5, bir. 15) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 2-154/2010 privind înca-
sarea datoriei.

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

Judecător  Diana Cristian 
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Mişcoi 
(Cîrnici) Veronica Ion, cu viza de domiciliu în satul Manta, 
Cahul, pentru data de 9 aprilie 2010 ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (Nisporeni, str. I. Vodă nr. 5) în calitate de reclamat 
pe cauza civilă nr. 2-126/2010 privind schimbarea cuantumu-
lui la încasarea pensiei alimentare.

Judecător  Rodica Costru 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Petruc Roman, pentru data de 8 aprilie 2010, ora 10.00, 
la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 9) pe cauza civilă la 
acţiunea lui Zaharov Iurii privind „declararea persoanei drept 
decedată”.

Judecător          Iurie Potîngф

AVIZ
Prodan Vergil Andrei anunţă pierderea legitimaţiei de exe-

cutor judecătoresc N-107 al oficiului de executare Botanica. 
Executor V. A. Prodan

AVIZ
Nichifor Angela cu domiciliul în satul Drojdieni, Nispo-

reni, anunţă pierderea certificatului de căsătorie cu nr. 06 din 
30.01.1999 înregistrat la Primăria satului Marinici, raionul 
Nisporeni între Nichifor Iurii şi Nichifor Angela. 

Nichifor Angela 

AVIZ
Prin prezenta, Oficiul de Executare Centru al DE aduce la 

cunoştinţa debitorilor Chiriţa Tamara şi Pucicov Veaceslav 
că la data de 16.04.2010, ora 10.00 va fi efectuată evacua-
rea forţată a acestora din apt. 427, situat în mun. Chişinău, 
or. Codru, str. Costiujeni nr. 3/2, întru executarea silită a 
ordonanţei judecătoreşti nr. 2p/o-432/09 din 26.06.09 emisă 
de către Judecătoria Centru cu privire la evacuarea silită a 
persoanelor şi averea acestora din apartamentul nr. 427, cu 
suprafaţa totală de 36,20 m.p. construit din 1(una) odaie, cu 
nr. cadastral 0131100755.01.427 situat în mun. Chişinău, or. 
Codru, str. Costiujeni nr. 3/2.

În scapul executării hotărîrii nominalizate, debitorii Chi-
riţa Tamara şi Pucicov Veaceslav sînt obligaţi la data şi ora 
indicată să fie prezenţi pe adresa nominalizată, iar în cazul 
în care la data şi ora stabilită vor lipsi de la locul efectuării 
evacuării, executarea documentului executoriu va avea loc în 
lipsa D-stră, iar bunurile vor fi transmise spre păstrare credi-
torului (art. 144, 146 Cod de executare al RM)

Executor judecătoresc L. Castravăţ
 27-53-48

Citaţii în judecată
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Olga ADAM, 
judecător CSJ – 55 de ani

Multstimată doamnă Olga Adam, cu deosebite sen-
timente de respect vă adresăm cele mai calde felicitări 
prilejuite de frumoasa dumneavoastră aniversare.

Preţuim răbdarea, străduinţa, perspicacitatea – calităţi 
de care daţi dovadă în tot ceea ce faceţi, mai cu seamă 
întru cautarea şi stabilirea adevărului şi dreptăţii.

Vă dorim multă sănătate, bunăstare, fericire, bucurii 
de la cei dragi, iar sufletul să vă vibreze într- perpetuă 
armonie.

La mulţi ani!
* * *

Aurel COLENCO,
preşedintele Jdecătoriei economice 

de circumscripţie – 40 de ani
Multstimate domnule Aurel Colenco, acum cînd mar-

caţi această frumoasă vîrstă vă adresăm cordiale felicitări, 
sincere urări de bine şi sănătate.

Vă dorim să aveţi parte doar de clipe frumoase, trăite 
în deplină armonie spirituală alături de cei dragi inimii. 
Tenacitate, perseverenţă, succese şi realizări notorii în ac-
tivitatea desfăşurată întru slujirea idealurilor dreptăţii.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere Gheor-
ghe Chibac, doctor în drept, profesor universitar Faculta-
tea de Drept USM; Octavian Ciobanu, magistru în drept, 
lector universitar Facultatea de Drept USM; Mihai Coto-
robai, conferenţiar universitar Facultatea de Drept USM; 
Ion Guceac, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
Facultatea de Drept USM; Alexandru Cuzneţov, doctor 
în drept, lector universitar Facultatea de Drept USM; Vi-
orica Puica, judecător Botanica; Eugen Sofroni, jude-
cător CA Bălţi; Iurie Obadă, judecător Ciocana; Mihai 
Antonov, preşedinte CA Bender; Leonid Chirca, jude-
cător Bender; Grigore Şişcanu, preşedintele judecătoriei 
Nisporeni; Vasile Mînăscurtă, vicepreşedintele judecăto-
riei Ungheni; Ghenadie Purici, judecător Ocniţa; Sergiu 
Furdui, vicepreşedinte al Colegiului penal  al CSJ; Dia-
na Rotundu, procuror, şef-adjunct Secţia cooperare in-
ternaţională şi integrare europeană; Veronica Hanganu, 
specialist principal Secţia generală; Nadejda Dopireac, 
specialist Procuratura Edineţ; Ludmila Bagrin, procuror 
Serviciu coordonare, organizare şi control; Olga Chelsa, 
procuror, Secţia investigaţii generale; Taisia Moruz, spe-
cialist principal Secţia generală; Alexei Axentiev, procu-
ror Buiucani; Denis Rotaru, procuror Secţia investigaţii 
generale; Roman Statnîi, procuror Serviciul conducere a 
urmăririi penale în organele centrale ale CCCEC; Alexei 
Buţenco, procuror Cahul; Anatoli Arabadji, procuror 
Ceadîr-Lunga; Veaceslav Soltan, procuror, şef serviciu 
Secţia controlului activităţii operative  de investigaţii şi 
asigurarea regimului; Victor Bantîş, procuror Secţia in-
vestigaţii financiar-economice; Ruslan Canila, procuror 
Glodeni; Maxim Gropa, procuror Secţia conducere a ur-
măririi penale în organele centrale ale MAI şi SV; Gheor-
ghe Nogai, procuror Procuratura de transport; Alexandru 
Ţurcanu, procuror Cahul; Vitalie Codreanu, procuror 
Rîşcani Chişinău; Aurel Goncear, procuror, adjunct al 
Procuraturii Rezina; Ghenadie Moruz, procuror Cău-
şeni; Serghei Cebotari, procuror, adjunct al Procuraturii 
Soroca; Gheorghe Guzun, procuror adjuct al Procuratu-
rii de transport 

 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 pe nobilul tărîm al justiţiei.

Vă dorim să aveţi parte de acum încolo doar de împli-
niri 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

Un pahar de 500 de mililitri cu apă, băut înainte de masă, ,,te scapă” 
de 5 kilograme în numai trei luni, relevă o cercetare realizată de ameri-
cani. Specialiştii în nutriţie au testat 48 de subiecţi, jumătate bărbaţi şi 
jumătate femei, cu vîrste cuprinse între 55 de ani şi 75 de ani, timp de 12 
săptămîni. Ei au urmat o dietă săracă în kilocalorii, dar echilibrată. Astfel, 
femeile consumau pînă la 1200 de kilocalorii, iar bărbaţii aveau dreptul 
la 1500 de kilocalorii. În plus, jumătate dintre participanţii la studiu au 
trebuit să bea 500 de mililitri de apă de trei ori pe zi, înainte de cele trei 
mese principale.

După perioada de monitorizare, rezultatele au arătat că subiecţii care 
au băut apă înainte de masă au slăbit pînă la 5 kilograme, comparativ cu 
celălalt grup, care a slăbit în jur de 3 kilograme. Oamenii de ştiinţă spun 
că apa băută înainte de mese accelerează senzaţia de saţietate, astfel că 
sîntem tentaţi să mîncăm mai puţin. 

Medicul nutriţionist, Mihaela Bilic, autoarea cărţii ,,Trăiesc, deci mă 
abţin” spune că apa nu conţine calorii, ci doar minerale în proporţie dife-
rită, în funcţie de sursa de la care provine. ,,Aceste minerale sînt greu de 
asimilat de către organism. Cantitatea crescută de potasiu, calciu şi mag-
neziu şi scăzută de sodiu, adică sare, defineşte o apă ideală pentru cura 
de slăbire, deoarece creşte diureza”, explică dr. Bilic. Mai mult, medicul 
nutriţionist precizează că diferenţa dintre apa plată şi cea minerală este 
dată de dioxidul de carbon. ,,Astfel, nu contează ce tip de apă bem, deoa-
rece prezenţa dioxidului de carbon nu are nici o relevanţă asupra aportu-
lui caloric sau nutritiv, singurul dezavantaj fiind balonarea stomacului”, 
conchide nutriţionistul Mihaela Bilic.

A condus avionul timp de 8 minute după 
ce a fost împuşcat în cap

Un pilot britanic, în vîrstă de 28 de ani, împuşcat în cap 
în timpul unei misiuni de salvare în Afganistan, a reuşit să 
zboare timp de 8 minute şi să aterizeze în siguranţă cu toate 
cele 20 de persoane pe care le preluase de pe cîmpul de luptă. 
Locotenentul Ian Fortune a fost trimis în provincia Helmand 
pentru a salva mai mulţi soldaţi implicaţi într-un schimb de 
focuri cu rebelii talibani. Acesta a aterizat şi i-a luat pe cei 
20 de soldaţi americani şi afgani, iar în timp ce decola rebelii 
au redeschis focul, iar un glonţ a ricoşat din casca pilotului 
chiar între ochi. Chiar dacă era plin de singe, pilotul a reuşit 
să menţină elicopterul în aer şi să ajungă la Camp Bastion 
unde a fost dus de urgenţă la spital. ,,Dacă glonţul ar fi lovit 
un milimetru mai jos, pilotul ar fi murit pe loc”, a declarat 
unul din medicii care l-au operat pe Fortune.

Un indian a intrat în Cartea Recordurilor 
ca avînd mai mult de 20 de degete, 

respectiv 12 la mîini şi 14 la picioare
Haramb Ashok Kum-

thekar nu a ascuns nicioda-
tă faptul că are mai mult de 
20 de degete.

Indianul de 24 de ani s-a 
născut cu cîte şase degete la 
mîini şi cu şapte degete la 
fiecare picior.

Teoretic el este omul cu 
cele mai multe degete din 

lume, însă nu a intrat oficial în Cartea Recordurilor, pentru 
că are cîteva degete unite şi se consideră că ele nu pot fi 
numărate individual.

D e ţ i n ă t o r u l 
oficial al recor-
dului este un alt 
indian, Devendra 
Harne, care are 
12 degete la mîini 
şi 13 la picioare.

Cu toate 
acestea, el este 
recunoscut de 
echivalentul indian al Cartii Recordurilor, Limca Book of 
Records.

Haramb suferă de o boală rară, numită polidactilism, 
care se transmite genetic şi permite dezvoltarea mai multor 
degete decît în mod normal.

Despre Marilyn Monroe se spune că ar fi avut şase de-
gete la un picior, însă aceste zvonuri nu au fost confirmate 
niciodată.

Şi-a făcut casă din sticlele de bere, 
şampanie, suc şi vin 

Cine spune că o locuinţă poate fi construită doar din 
piatră, se înşeală. Argentinianul Tito, în vîrstă de 55 de ani, 
a dat peste cap această regulă şi şi-a construit casa mult 
visată din şase milioane de sticle. 

De 19 ani barbatul îşi petrece timpul adunînd şi ciment-
înd sticlele de diferite mărimi de la bere, vin, suc, apă sau 
şampanie, realizînd acum o casă cum nu s-a mai văzut. 

Tito, care a adunat sticlele de la groapa de gunoi din 
apropiere, spune că mai are încă de muncit la casă. El vrea 
să îi mai adauge un garaj şi o cămară, evident tot din sti-
cle.

În oraşul argentinian Mendoza, numărul mare de violuri, 
mai precis cîte un abuz sexual pe zi, a determinat autorităţile 
locale să ia măsuri drastice pentru stoparea acestui fenomen. 
Prin urmare, au convocat un consiliu şi au aprobat castrarea 
chimică a violatorilor, medicamentul folosit avînd ca efect 
reducerea libidoului.

„Folosind un medicament care reduce dorinţa sexuală 
alături de un tratament psihic adecvat, un violator poate 
fi reintrodus în societate fără a mai fi o ameninţare” a 
declarat pentru CNN Celso Jacque guvernatorul provin-
ciei Mendoza.

În Argentina, pe violatori îi paşte castrarea
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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 Apa băută înainte de masă „te scapă” de pînă 

la 5 kilograme în 3 luni
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