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Asociația ,,Promo-LEX” a 
lansat raportul „Rele 
tratamente pe motiv de 
discriminare în Moldova” 

Moldova are şef de 
stat! Nicolae Timofti: 
Voi fi un preşedinte al 
poporului

(Nicolae Iorga)

Noul ambasador al 
Turciei în prima sa 
vizită la Procuratura 
Generală

Finlanda susţine 
R. Moldova în 
promovarea 
reformelor 

interne 
Finlanda apreciază pro-

gresul înregistrat în dome-
niul liberalizării regimului 
de vize cu UE şi lansarea 
negocierilor privind Zona 
de Liber Schimb Aprofun-
dat şi Cuprinzător (DCFTA) 
din R. Moldova.

În cadrul aniversării a 
20-a de la stabilirea relaţi-
ilor diplomatice între cele 
două state, care a avut loc, 
recent, în incinta Ministe-
rului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene din R. 
Moldova, s-a discutat des-
pre intensificarea relaţiilor 
bilaterale şi evaluarea prin-
cipalelor aspecte ale cadru-
lui de colaborare moldo-fin-
landez.

Finlanda susţine efortu-
rile Moldovei în promova-
rea reformelor interne şi va 
continua acordarea sprijinu-
lui în consolidarea dialogu-
lui moldo-comunitar.

De asemenea, Finlanda 
va include şi pentru viitor R. 
Moldova în programul său 
de asistenţă ,,Wider Europe 
Initiative”, prioritare fiind 
domeniile de eficienţă ener-
getică, utilizarea resurselor 
regenerabile şi tehnologiile 
informaţionale.

Republica Moldova 
are toate şansele să 

finalizeze negocierile Acor-
dului de Liber Schimb cu 
Uniunea Europeană (UE) 
începute, recent, la Chi-
şinău, dar implementarea 
acestuia va depinde foarte 
mult de calitatea reformelor, 
sînt de părere experţii. 

Avem un avans de în-
credere din partea UE, de-
oarece înainte de a începe 
negocierile, Republica Mol-
dova a îndeplinit un set de 
precondiţii, deci pornim în 
negocieri cu nişte termeni 
de comun acord agreaţi, a 
spus Leonid Litra, direc-
torul adjunct pe cooperare 
internaţională al IDIS ,,Vii-
torul”. El a adăugat că, chiar 
însuşi faptul că Karel De 
Gucht, Comisarul European 
pentru Comerţ, s-a arătat 
optimist în ceea ce priveşte 
finalizarea negocierilor pînă 
în toamna anului 2013, ,,nu 
este o simplă încurajare po-
litică, ci o declaraţie ce se 
bazează pe nişte date facto-
logice bine cîntărite”. 

Leonid Litra crede că 
probleme ar putea apărea la 
implementarea prevederilor 
acordului ce va fi semnat. 

Mult va conta calitatea 
reformelor, un element ce 
ar trebui luat în considerare 
fiind ajustarea legislaţiei la 
standardele comunitare, a 

Este una să adopţi o lege 
privind protecţia concuren-
ţei şi alta să o implementezi, 
sectoarele monopolizate cu 
greu vor accepta condiţii 

menţionat Alexandru Stra-
tan, directorul Institutului de 
Economie, Finanţe şi Statis-
tică al AŞM. În opinia aces-
tuia, pentru sectoarele mai 
slab pregătite pentru un re-
gim de liber schimb cu UE, 

ar trebui să fie negociate 
perioade de tranziţie pentru 
o liberalizare mai profundă. 
În context el s-a referit la 
sectorul agricol. 

,,Există un spectru întreg 
de subiecte foarte sensibile 
pentru Uniunea Europeană, 
care nu vor fi trecute uşor cu 
vederea, cum sînt normele 
sanitare şi fitosanitare, bari-
erele tehnice în calea comer-
ţului, standardele, concuren-
ţa, sectorul financiar-bancar, 
proprietatea intelectuală 
şi multe altele”, a afirmat 
expertul economic Roman 
Chircă, directorul Institutu-
lui Economiei de Piaţă. El a 
adăugat că ,,Republica Mol-
dova nu numai trebuie să 
reformeze aceste domenii, 
dar să întreprindă măsuri ca 
acestea să funcţioneze real-
mente”. 

Acordul oferă posibilităţi 
enorme Republicii Moldova, 
dar aceasta va putea benefi-
cia pe deplin de aceste posi-
bilităţi doar în cazul în care 
va fi schimbată paradigma 
creşterii economice care 
s-ar baza pe exporturi, a re-
marcat expertul. În prezent, 
a spus el, Moldova este o 
ţară importatoare, importăm 

din UE de două ori mai mul-
te mărfuri decît exportăm. 

Menționăm că, recent, la 
Chişinău a avut loc prima 
rundă de negocieri asupra 
Acordului privind Zona de 
Liber Schimb Aprofundat 
şi Cuprinzător dintre Repu-
blica Moldova şi Uniunea 
Europeană. În acest an se 
preconizează a fi desfăşura-
te patru runde de negocieri. 
Acordul urmează a fi semnat 
în cadrul       Summit-ului 
Parteneriatului Estic care va 
avea loc în toamna anului 
2013. 

În anul 2011 schimburi-
le comerciale între Republi-
ca Moldova şi ţările Uniunii 
Europene s-au ridicat la 
3344,1 milioane de dolari 
SUA. Republica Moldova a 
exportat pe piaţa UE mărfuri 
în valoare de peste 1 miliard 
de dolari SUA şi a impor-
tat în sumă de 2,25 miliar-
de. Cota UE în exporturile 
moldoveneşti s-a ridicat la 
49%, iar la exporturi a fost 
de 43,3%.

M inistrul Justiției, Oleg Efrim, însoțit de viceministrul 
Vladimir Grosu, s-au întîlnit, recent, cu o delegație 

a Senatului României condusă de președintele Comisiei pen-
tru politică externă, Titus Corlățean, în cadrul vizitei oficiale 
pe care parlamentarii români au întreprins-o la Chișinău.  

Conducerea Ministerului Justiției a fost asigurată, cu 
această ocazie, de tot sprijinul instituțional și politic pe care 
partea română este dispusă plenar să o acorde autorităților 
Republicii Moldova pe parcursul său european. Funcționarea 
justiției este un criteriu prioritar pentru admiterea în Uni-
unea Europeană, a menționat Titus Corlățean, amintind de 
experiența României, pe care senatorii de la București s-au 
arătat disponibili să o pună oricînd la dispoziția legislatorilor 
moldoveni. De asemenea, șeful delegației române a salutat, 
în numele Parlamentului de la București, alegerea unui nou 
președinte al Republicii Moldova, exprimîndu-și certitudi-

nea că, astfel Republica Moldova va reuși să accelereze pe 
calea reformelor necesare pentru integrarea în Uniunea Eu-
ropeană. 

La rîndul său, Oleg Efrim le-a mulțumit oaspeților pentru 
sprijinul pe care România l-a oferit constant Republicii Mol-
dova pe această direcție, subliniind că multe dintre reușitele 
țării noastre se datorează tocmai acestui sprijin. El a adăugat 
că, un cadru instituționalizat de colaborare între ministerele 
Justiției de la Chișinău și București există deja de doi ani, iar 
Planul comun de acțiuni pentru anul 2012 a fost coordonat 
cu ocazia recentei ședințe comune de la Iași a Guvernelor 
României și Republicii Moldova. 

Tot în cadrul acestei întîlniri, viceministrul Justiției, Vla-
dimir Grosu, a fost invitat de Titus Corlățean la București, 
pentru a participa la o conferință internațională ce vizează 
respectul față de lege, în sensul apărării drepturilor omului.

Oleg Efrim s-a întîlnit cu o delegație de senatori români

egale de activitate. 
Agricultura va fi unul 

din elementele-cheie ale 
acordului, deoarece pro-
dusele agroalimentare au o 
pondere mare în export, a 
mai menţionat expertul. 

Începe ziua cu DREPTUL!

Cine ţi-a  făcut o nedreptate nu rămîne cu o datorie faţă de tine, ci cu o pierdere faţă de el însuşi. 
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Moldova are toate şansele să finalizeze rapid 
negocierile Acordului de Liber Schimb cu UE, dar 

mult va conta calitatea reformelor
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Republica Moldova a oferit noi 
documente de arhivă Muzeului 
Holocaustului din Washington
Aflat la Washington, ministrul moldovean de Externe, 

Iurie Leancă, a donat Muzeului Holocaustului din capitala 
SUA 15 mii de pagini de arhivă, care descriu aproape 50 de 
procese împotriva unor persoane acuzate de crime de război 
şi crime împotriva umanităţii, după al doilea război mondial. 
Anchetele au fost duse de KGB-ul din Moldova.

Cînd a predat documentele, Iurie Leancă a declarat că 
Republica Moldova vrea să înveţe din tragediile trecutului, 
pentru a fi sigură că acestea nu se mai repetă.

Iurie Leancă a estimat la aproximativ 15 mii de persoane 
actuala comunitate evreiască din Republica Moldova. Înain-
te de al doilea război mondial, aceasta era de 200 de mii de 
persoane.

Precizăm că viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, Iurie 
Leancă, a efectuat, recent,  o vizită de lucru în Statele Unite 
ale Americii, la invitaţia Secretarului de stat Hillary R. Clin-
ton, în zilele de 19 şi 20 martie.

Laşi gunoi după grătar? Rişti o 
amendă de pînă la 4000 de lei
Amenzi usturătoare pentru cei care nu vor păstra cură-

ţenia în locurile de agrement. Atît colaboratorii poliţiei, cît 
şi responsabilii de paza fondului forestier spun că vor trece 
la sancţiuni dure în acest an, pentru cei care vor exagera cu 
odihna în spaţiile verzi.

Primăvara adună pe unii la odihnă, iar pe alţii la lucru. 
Responsabilii de protecţia locurilor de agrement din Capitală 
spun că, din cauza celor care stau prost cu bunul simţ atunci 
cînd merg la un picnic, s-au pomenit cu munca dată peste cap. 
Şi dacă în weekend-ul trecut poliţiştii au fost mai toleranţi, 
atunci începînd cu această săptămînă vor interveni cu regu-
laritate.

De la 2000 de lei pînă la 4000 de lei, ori de la 20 la 60 de 
ore de muncă în folosul societăţii, cu atît vor fi sancţionaţi 
cei care vor parca în locuri neautorizate, vor face focul la sol, 
ori vor lăsa gunoi în preajmă, nu doar în locurile verzi din 
Capitală, dar şi din afara oraşului.

Oamenii, recunosc că nici amenzile nu vor fi o soluţie 
pentru unii.

Anul trecut, circa 250 de persoane au fost amendate de 
colaboratorii pazei silvice.

Edilul Capitalei nu mai vrea gherete 
în Chişinău
Amplasarea noilor gherete pe străzile Capitalei ar putea 

fi interzisă. Edilul municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă 
intenţionează să prezinte Consiliului municipal Chişinău 
(CMC) un proiect de decizie în acest sens.

Dorin Chirtoacă susţine că proiectul de decizie pe care ur-
mează să îl aprobe CMC vizează faptul că amplasarea noilor 
chioşcuri să nu fie posibilă atît pe terenurile publice, cît şi pe 
cele private. Totodată, Dorin Chirtoacă a afirmat că gheretele 
existente ar putea fi optimizate. „Gheretele care există au apă-
rut din cauza lipsei locurilor de muncă, dar încurajarea acestui 
fenomen nu este bună”, a menţionat Dorin Chirtoacă.

Astfel, primarul de Chişinău a solicitat direcţiilor respon-
sabile prezentarea unor soluţii în acest sens. Edilul Chişinău-
lui susţine că gheretele existente îşi vor continua activitatea 
în baza unor autorizaţii anuale. Dorin Chirtoacă afirmă că 
proiectul de decizie care urmează să fie propus CMC vizează 
şi înlocuirea impozitării anuale cu una lunară a acestora.

Potrivit datelor Direcţiei comerţ, alimentaţie publică şi 
prestări servicii, în Chişinău activează peste 4400 de gherete, 
dintre care circa 2900 sînt amplasate pe străzi.

Anatol Şalaru: În 2013, în Republica 
Moldova nu va exista noţiunea 
de drum foarte rău
50 la sută din drumurile republicii sînt într-o stare bună 

sau satisfăcătoare, iar în 2013 în Republica Moldova nu 
va exista noţiunea de drum foarte rău, a declarat ministrul 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Anatol Şalaru, 
într-un interviu radiofonic.

Totodată, oficialul a precizat că pentru a reabilita toate 
drumurile din R. Moldova, autorităţile au nevoie cel puţin 
de patru miliarde de euro. Potrivit ministrului, bugetul de 
stat nu are bani pentru reabilitarea drumurilor, iar resursele 
financiare necesare urmează a fi atrase sub formă de inves-
tiţii din afară, de la Banca Mondială, BERD, BEI, Comisia 
Europeană ş.a.

Anatol Şalaru a menţionat, între altele, că pînă la finele 
anului curent, drumul Chişinău-Bălţi va fi reabilitat complet 
şi  tronsonul  Chişinău - Hînceşti, la fel. Iar în următorii doi 
ani va fi reabilitat drumul Sărătenii Vechi-Soroca.

Moldova are şef de stat! Nicolae Timofti: Voi fi un 
preşedinte al poporului

Republica Moldova are, în sfîrşit, preşedin-
te. Parlamentul a reuşit, din ultima încercare, să 
aleagă şeful statului. La alegerile prezidenţiale din 
16 martie, pentru candidatura lui Nicolae Timofti 
au votat 62 de deputaţi, dintre care 58 din Alianţa 
pentru Integrare Europeană şi cei trei parlamen-
tari din grupul socialiştilor: Igor Dodon, Zinaida 
Greceanîi şi Veronica Abramciuc. PCRM nu a 
participat la scrutin. Comuniştii au declarat că nu 
îl recunosc pe Nicolae Timofti, acuzînd că este un 
preşedinte nelegitim, ales de un Parlament nele-
gitim. 

A stfel, ţara noastră va 
fi condusă, în urmă-

torii patru ani, de un jurist 
de profesie. Putem spune că 
este o jubilare pentru toţi cei 
care activează în Justiţie, un 
motiv de mîndrie şi demni-

tate. Mai ales că şi ministrul 
Justiţiei, Oleg Efrim, s-a 
arătat convins că odată cu 
alegerea lui Nicolae Timofti 
preşedinte, reforma în Justi-
ţie, despre care atît de mult 
se vorbeşte în ultima perioa-
dă, va merge ca pe roate.

 După 917 zile de sus-
pans, parlamentarii au reuşit, 
în sfîrşit, să treacă peste toa-
te încercările şi să facă ceea 
ce urma să fie făcut: să vo-
teze preşedintele. Procedura 
de alegere a şefului statului 
a durat circa două ore, votul 
celor 62 de deputaţi care au 
intrat în cabina de vot fiind 
secret. Potrivit legii, pentru 
ca scrutinul prezidenţial să 
fie validat, la şedinţa pu-
blică specială trebuie să fie 
prezenţi cel puţin 61 de le-
gislatori.

La începutul şedinţei 
speciale, candidatul Nicolae 
Timofti a susţinut un scurt 
discurs în faţa plenului, 
menţionînd că îşi propune să 
fie un preşedinte al tuturor 
cetăţenilor Republicii Mol-
dova. Deşi anterior se anun-
ţase utilizarea unei ştampile 
speciale, care a fost deja 
confecţionată pentru scru-
tin, deputaţii au votat fără 
aceasta. Membrii Comisiei 
speciale au decis să exclu-
dă ştampila exprimîndu-şi 
temerea că în caz contrar, 
rezultatul alegerilor ar putea 
fi contestat la Curtea Con-
stituţională. Deşi fracţiunea 
Partidului Comuniştilor nu 
s-a prezentat în sală, trei de-

putaţi comunişti, Inna Şupac, 
Artur Reşetnicov şi Sergiu 
Sîrbu, au supravegheat des-
făşurarea scrutinului.

După încheierea proce-
durii de vot, Comisia spe-
cială a totalizat rezultatele 

votării şi a anunţat că pentru 
Nicolae Timofti s-au pro-
nunţat 62 de parlamentari. 
Rezultatul a fost 
consemnat într-o 
hotărîre a Parla-
mentului, expedi-
ată ulterior, Curţii 
Constituţionale 
pentru validare. 

Din biografia 
noului preşe-

dinte
Unicul can-

didat însris în 
cursa pentru Pre-
şedinţie, Nicolae                          
Timofti, a acu-
mulat numărul su-
ficient de voturi 
pentru a cîştiga 
alegerile. Cine 
este, însă, noul 
preşedinte? Haideţi să-l cu-
noaştem mai de aproape.

Nicolae Timofti s-a năs-
cut pe 22 decembrie, 1948 
în satul Ciutuleşti, raionul 
Floreşti. A absolvit şcoala 
din oraşul Floreşti, apoi Fa-
cultatea de drept a Universi-
tăţii de Stat din Moldova. A 
activat în calitate de consul-
tant superior la Ministerul 
Justiţiei. În 1976 a fost ales 
judecător, iar în 1990 - vi-
cepreşedinte al Judecătoriei 
Supreme şi preşedinte al 
Colegiului penal. După re-
formarea sistemului judecă-
toresc, în 1996 a fost numit 
preşedinte al Curţii de Apel. 
El a fost destituit din aceas-
tă funcţie în decembrie 2001. 
Din 1996 şi pînă în prezent 

deţine funcţia de preşedinte 
al Asociaţiei Judecătorilor 
din Moldova, iar din luna 
martie a anului trecut este 
preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Nicolae Timofti deţine ordi-
nul ,,Gloria Muncii” şi titlul 

,,Om emerit”. 
 Curtea Constituţională a 

validat alegerile
Luni, aşa cum era de 

aşteptat, Curtea Constitu-
ţională a validat alegerile 
prezidenţiale. „Se recunosc 
constituţionale hotărîrea 
Parlamentului cu privire la 
stabilirea datei alegerilor, 
cea cu privire la Comisia 
specială de alegere a şefu-
lui statului şi hotărîrea cu 

privire la confirmarea 
alegerilor. Se confirmă 
constituţionalitatea ale-
gerilor din 16 martie 
2012. Se validează ale-
gerea domnului Nicolae 
Timofti în calitate de 
preşedinte al Republi-
cii Moldova”, a declarat 
preşedintele CC, Ale-
xandru Tănase. 

Hotărîrea intră în 
vigoare din momentul 
anunţării ei, nu poate 
fi supusă niciunei căi 
de atac şi urmează a fi 
publicată în Monitorul 
Oficial. Potrivit legii, 
învestirea în funcţie a 
preşedintelui trebuie să 
fie organizată în decurs 

de 45 de zile.
Preşedintele înaltei Curţi 

l-a felicitat pe noul şef al 

statului. „Noi am muncit 
împreună mulţi ani, nu doar 
în Consiliul Superior al Ma-
gistraturii, chiar şi în perioa-
da cînd se efectua reforma 
judecătorească. Sincer, mă 
bucur că domnul Timofti 
a fost ales în această func-
ţie”, a menţionat Alexandru        
Tănase.

Nicolae Timofti a decla-
rat că în activitatea sa de pre-
şedinte al Republicii Moldo-
va va respecta Constituţia: 

„Voi face tot ce-mi stă în pu-
teri ca să realizăm programul 
de guvernare al alianţei. Voi 
proceda conform Constituţi-
ei. Nu mă va atrage nimeni 
de partea nimănui. Eu sînt 
deprins să respect legile, cu 
mine e greu de vorbit în afa-

ra normelor legale”, a punc-
tat acesta.

Potrivit prim-vicepreşe-
dintelui Parlamentului, Vlad 
Plahotniuc, care l-a înso-
ţit pe Nicolae Timofti la             
Curtea Constituţională, oda-
tă cu alegerea şefului statului, 
criza politică a fost depăşită. 

„Cred că este în interesul tu-
turor cetăţenilor ca învesti-
rea domnului preşedinte să 
fie făcută în cel mai scurt 
timp, ca în locul instabilită-
ţii şi a incertitudinii politice 
să se instaureze o revitaliza-
re a modului de funcţionare 
a tuturor instituţiilor şi a re-
formelor care au început”, a 
menţionat V. Plahotniuc.

Mesaje de felicitare de la 
partenerii externi

Noul preşedinte a fost 
felicitat de mai mulţi înalţi 
oficiali europeni şi ameri-
cani, precum şi de şefii de 
stat ai ţărilor vecine, dar şi 
de alţi parteneri externi ai 
Republicii Moldova.

Înaltul Reprezen-
tant al Uniunii Europene,                
Catherine Ashton, şi Comi-
sarul european pentru extin-
dere şi politică europeană de 
vecinătate, Stefan Fule, au 
apreciat pozitiv alegerea lui 
Nicolae Timofti în funcţia 
de preşedinte al ţării.

„Salutăm rezultatul de 
succes al alegerilor prezi-
denţiale de la Chişinău, prin 
care membrii Parlamentului 
au demonstrat responsabili-
tate în faţa cetăţenilor Repu-
blicii Moldova. Acest lucru 

deschide calea unui dialog 
cuprinzător între toate frac-
ţiunile politice, cu scopul de 
a răspunde în continuare la 
aspiraţiile economice şi so-
ciale ale ţării şi consolidarea 
societăţii moldoveneşti”, se 
menţionează în mesajul de 
felicitare.

Oficialii europeni au dat 
asigurări că sînt gata să co-
laboreze cu Nicolae Timofti 
în sprijinul democraţiei, re-
formelor şi al agendei am-
biţioase de apropiere de UE, 
precum şi în vederea solu-
ţionării rapide şi paşnice a 
conflictului transnistrean.

Preşedintele Adună-
rii Parlamentare a Con-
siliului Europei (APCE),                    
Jean-Claude Mignon, s-a 
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alăturat, şi el, mesajului de 
felicitare. „Folosesc acest 
prilej pentru a-l felicita 
cordial pe domnul Nicolae 
Timofti cu alegerea sa în 
calitate de preşedinte al Re-
publicii Moldova. Voi avea o 
deosebită plăcere să îi urez 
mult succes pe parcursul 

vizitei mele în Republica 
Moldova”, a declarat Jean-
Claude Mignon. 

Oficialul european a 
menţionat că acum este mo-
mentul oportun ca politici-
enii să privească spre viitor 
în mod constructiv: „Sînt 
convins că toate partidele 
politice vor da dovadă de 
responsabilitate, acceptînd 
legitimitatea instituţiilor 
democratice ale ţării şi, prin 
urmare, legitimitatea pre-
şedintelui ales. Este crucial 
ca toate partidele politice să 
continue să lucreze în cadrul 
legal existent şi să contribu-
ie la un dialog privind revi-
zuirea Constituţiei, astfel 
încît noile amendamente să 
constituie rezultatul unui 
larg consens”. 

Şi preşedintele Parla-
mentului European, Martin 
Schulz, şi-a exprimat bu-
curia că „moldovenii au, în 
sfîrşit, un preşedinte, după o 
îndelungată perioadă de 2,5 
ani de impas instituţional”. 
Schulz a apreciat declaraţia 
lui Nicolae Timofti, care a 
spus că Republica Moldova 
va urma calea pro-europea-
nă. Oficialul a recomandat 
conducerii ţării să se con-
centreze asupra planului am-
biţios de reformă europeană. 

„Sînt nerăbdător să ne vedem 
în cadrul unei întruniri aici, 
în Parlamentul European. 
Acum cînd şi-a depăşit pro-
blemele instituţionale, Mol-
dova poate conta pe sprijinul 
Parlamentului European”, a 
subliniat acesta.

Iar preşedintele Comi-
siei de la Veneţia, Gianni 
Buquicchio, consideră că 
ţara noastră ar urma, acum, 
să revină pe drumul spre de-
mocraţie, iar economia - să 
fie relansată. „Sînt mulţumit 
că această criză a luat sfîrşit. 
Moldova are nevoie de sta-
bilitate pentru a reveni pe 
drumul său spre democraţie, 
relansare economică şi pace 
socială. Aşadar, alegerea lui 
Nicolae Timofti este o veste 
bună”, a subliniat acesta. 

Gianni Buquicchio a 

atenţionat că, deşi deputaţii 
moldoveni au reuşit să alea-
gă şeful statului, o altă criză 
politică are toate şansele 
să se repete. Pentru a evita 
producerea unui nou impas, 
Comisia de la Veneţia a re-
iterat necesitatea modificării 
procedurii de alegere a pre-

şedintelui ţării.
Şi Statele Unite ale Ame-

ricii au salutat alegerea pre-
şedintelui Republicii Moldo-
va. Mai mult, oficialii ameri-
cani sînt de părerea că acest 
fapt vine să rezolve impasul 
politic de lungă durată. „Sta-
tele Unite continuă să susţi-
nă ferm aspiraţiile poporului 
Moldovei de a construi o 
ţară europeană, democratică 
şi prosperă. Aşteptăm să con-
lucrăm cu noul preşedinte şi 
chemăm şi în continuare toţi 
liderii politici ai Moldovei 
să lucreze împreună pentru 
implementarea reformelor”, 
se menţionează într-un co-
municat al Ambasadei SUA 
în Moldova.

Nicolae Timofti a fost 
felicitat telefonic şi de că-
tre preşedintele României,    
Traian Băsescu, preşedinte-
le Ucrainei, Victor Ianuko-
vici, şi premierul Ungariei,     
Victor Orban. Cei trei ofi-
ciali i-au urat acestuia mult 
succes şi realizarea obiecti-
velor pe care şi le-a propus.

Traian Băsescu şi           
Victor Ianukovici i-au asigu-
rat sprijinul lor deplin pentru 
continuarea proceselor de 
reformă internă, consolida-
rea relaţiilor de prietenie şi 
bună vecinătate între state. 
De asemenea, ei au remarcat 
importanţa majoră a alegerii 
preşedintelui în Republica 
Moldova, care a permis de-
păşirea impasului instituţio-
nal generat în ultimii trei ani.

Totodată, cei doi l-au in-
vitat pe Timofti să întreprin-
dă vizite oficiale la Bucureşti 
şi Kiev în timpul apropiat. 
La rîndul său, Victor Orban 
a menţionat că ar fi bucuros 
să aibă o întîlnire cu noul 
preşedinte al Moldovei, ex-
primîndu-şi speranţa că va 
avea această ocazie în cel 
mai apropiat timp.

Alegerea lui Nicolae      
Timofti în fruntea Republi-
cii Moldovei a fost salutată 
şi în Duma de Stat a Federa-
ţiei Ruse. Deputaţii ruşi sînt 
de părere că Timofti este o 
figură de compromis. „As-

tăzi, în Moldova a luat sfîrşit 
criza puterii. Fără îndoială, 
Nicolae Timofti este un pro-
fesionist. Să sperăm că odată 
cu venirea lui, relaţiile ruso-
moldoveneşti se vor consoli-
da şi mai mult. Iar o proble-
mă atît de delicată cum este 
reglementarea  transnistrea-

nă va fi soluţionată”, a decla-
rat şeful Comitetului Dumei 
de Stat pentru problemele 
CSI, Leonid Sluţkii.

Cu un mesaj de felicitare 
a venit şi Patriarhul Mosco-
vei şi al Întregii Rusii, Kiril. 
Înaltul ierarh şi-a exprimat 
speranţa că între şeful statu-
lui şi Mitropolitul Chişinău-
lui şi al Întregii Moldove va 
exista o relaţie de prietenie 
şi o colaborare fructuoasă. 

„Suportul acordat de majori-
tatea deputaţilor Parlamentu-
lui demonstrează rezulatele 
frumoase pe care le-aţi avut 
anterior. Aveţi de muncit 
mult pentru prosperarea şi 
bunăstarea acestui popor”, 
a menţionat Patriarhul Mos-
covei. De asemenea, capul 
Bisericii Ortodoxe ruse spe-
ră că actuala guvernare şi 
opoziţia vor ajunge să discu-
te calm şi vor soluţiona pro-
blemele pe cale paşnică.

Pace în Alianţa pentru 
Integrare Europeană…

Liderii Alianţei pentru 
Integrare Europeană s-au 
arătat şi ei mulţumiţi de ale-
gerea şefului statului şi au 
dat asigurări că reformata-
rea AIE nu va avea loc, cel 
puţin nu înainte de viitoare-
le alegeri parlamentare. Şi 
Marian Lupu, şi Vlad Filat, 
şi Mihai Ghimpu au decla-
rat că   Nicolae Tomofti este 
un candidat de compromis 
şi nu aparţine niciuneia din 
formaţiunile politice. 

„Alegerea preşedintelui 
este un pas important care 
duce la oferirea stabilităţii în 
ţară. Ceea ce urmează să fa-
cem imediat e să muncim. Şi 
această muncă poate să dea 
rezultat doar atunci cînd va 
fi majoritatea parlamentară 
consolidată şi vom avea ac-
ţiuni consolidate la nivel de 
instituţii şi puteri ale statu-
lui”, a accentuat Vlad Filat.

Iar liderul Partidului De-
mocrat, Marian Lupu crede 
chiar, că majoritatea parla-
mentară ar putea să se ex-
tindă, în urma imigrării mai 
multor deputaţi din PCRM: 

„Am putea avea o nouă majo-
ritate parlamentară cu 71 de 
deputaţi sau chiar mai mulţi. 
Acest lucru s-ar putea întîm-
pla pînă la încheirea manda-
tului actualului Parlament, în 
urma migrării unor deputaţi 
din fracţiunea Partidului Co-
muniştilor”.

Pe de altă parte, însă, li-
beralul Mihai Ghimpu a dat 
de înţeles că va insista ca 
Partidului Liberal să-i revi-
nă Procuratura Generală în 
schimbul funcţiei de spea-
ker al Parlamentului, pe care 
a cedat-o. „Da, nu am ce as-
cunde, am dori conducerea 
Procuraturii Generale. Nu 
pentru că am fi nedreptăţiţi, 
ci pentru că ar fi corect aşa, 
noi ne-am asumat actul gu-
vernării”, a precizat acesta.

Mihail Formuzal: 
Alegerea preşedintelui nu 

e un panaceu
Başcanul Găgăuziei,     

Mihail Formuzal, atenţio-
nează că alegerea şefului sta-
tului nu este un panaceu, iar 
preşedintele va trebui să facă 

ordine în structurile puterii 
centrale. Potrivit başcanu-
lui, Nicolae Timofti trebuie 
să calmeze spiritele încinse 
în AIE şi să aducă unitate în 
societate. „Trebuie să înţele-
gem că a doua zi după alege-
rea preşedintelui, nivelul de 
trai nu se va îmbunătăţi. Cea 
mai mare speranţă legată de 
alegerea lui Nicolae Timofti 
constă în faptul că el ar pu-
tea deveni un factor de asigu-
rare a unei stabilităţi politice 
pînă la următoarele alegeri”, 
a subliniat Mihail Formuzal. 
Acesta şi-a exprimat încrede-
rea că în sfîrşit, Chişinăul va 
auzi solicitările Comratului 
legate de respectarea Legii 
cu privire la statutul juridic 
special al autonomiei găgău-
ze şi va implica reprezentan-

ţii minorităţilor naţionale în 
procesul decizional.

PCRM la extremă: 
Un Parlament nelegitim a 

ales un preşedinte 
nelegitim

La cealaltă extremă, 
însă, comuniştii nu recunosc 
alegerile. La mitingul orga-
nizat la scurt timp după în-
cheierea scrutinului şi anun-
ţarea victoriei lui   Nicolae           
Timofti, aceştia au acuzat 
din nou guvernarea de uzur-
parea puterii în stat. Potrivit 
PCRM, preşedintele nou 
ales este nelegitim.

Deputatul PCRM Mark 
Tkaciuk a declarat că ale-
gerea preşedintelui este o 
crimă. 

Totodată, cei trei parla-
mentari comunişti care au 
supravegheat scrutinul au 
spus că au avut loc numeroa-
se încălcări în cadrul desfă-
şurării procedurii de vot.

Luni, Partidul Comuniş-
tilor a depus trei sesizări la 
Curtea Constituţională, îna-
inte ca magistraţii să anunţe 

verdictul cu privire la scru-
tinul prezidenţial. Aceştia au 
contestat procesul de alegere 
a şefului statului, stabilirea 
datei alegerilor preşedinte-
lui, dar şi constituirea Co-
misiei speciale pentru alege-
rea preşedintelui. Membrii 
Partidului Comuniştilor au 
organizat şi un protest în 
faţa Curţii Constituţionale, 
nemulţumiţi de scrutinul 
prezidenţial. 

Totuşi, judecătorii Curţii 
Constituţionale au validat 
alegerile, fapt ce a stîrnit 
un nou val de acuzaţii din 
partea PCRM. „Luăm act de 
decizia CC şi nu dorim s-o 
comentăm. Dar în aspect po-
litic, azi confirmăm, a fost 
ultimul act al spectacolului. 
În nici un stat nu veţi găsi să 

aibă loc alegeri cu buletinul 
alb, fără exprimarea opţiunii. 
Azi liderii AIE au confirmat 
că democraţia, legalitatea în 
R. Moldova sînt nu doar pe 
ultimul punct, dar foarte şi 
foarte departe”, a declarat 
Artur Reşetnicov.

Comuniştii au anunţat că 
vor continua „consultările 
cu cetăţenii”: „Ne vom pre-
găti pentru al doilea congres 
naţional civic, care va avea 
loc în Chişinău, la 2 mai şi 
cred că atunci vom decide 
ce facem mai departe”.

Igor Dodon şi cele trei 
voturi „salvatoare”
Igor Dodon, cel care a 

oferit AIE voturile „salva-
toare”, a fost aplaudat de unii 
şi huiduit de alţii. Chiar şi în 
alianţă nu există o părere co-
mună cu privire la cele trei 
voturi ale grupului    Dodon. 
În timp ce preşedintele frac-
ţiunii PLDM, Valeriu Streleţ, 
susţine că acestea au fost de-
cisive, preşedintele de onoa-
re al PD, Dumitru Diacov, în-
clină spre părerea că cei trei 

şi-au făcut PR. Deşi a votat 
pentru Nicolae Timofti, de-
putatul Igor Dodon spune că 
grupul socialiştilor, format 
din cei trei foşti parlamen-
tari comunişti, va rămîne 
în opoziţie faţă de Alianţa 
pentru Integrare Europeană 
şi o va critica dur. Totodată, 
acesta se arată încrezut că 
pînă la sfîrşitul anului sau în 
decurs de 12 luni, alianţa de 
guvernare se va reformata şi 
va va arăta cu totul altfel, iar 
în aceasta nu se va mai regă-
si Partidul Liberal, în frunte 
cu Mihai Ghimpu.

Rămîne de văzut. Noi, 
însă, îi urăm realizări fru-
moase preşedintelui Re-
publicii Moldova, Nicolae       
Timofti.

Lilia DUMINICA

Parlamentarii moldoveni nu sînt mul-
ţumiţi de faptul că la pensionare vor bene-
ficia de o pensie de doar 42% din salariul 
primit şi caută căi pentru a le majora. O 
soluţie a fost identificată de parlamenta-
rul liberal-democrat, Vladimir Hotineanu.

Vladimir Hotineanu propune ca la baza 
de calcul a pensiei deputatului să se ia în 
consideraţie şi venitul mediu lunar din 
exercitarea activităţii didactice şi ştiinţifi-
ce, desfăşurate în perioada mandatului, în 
plus la venitul mediu lunar asigurat în tim-
pul exercitării funcţiei de parlamentar.

„Există deputaţi care beneficiază de 
posibilitatea obţinerii unor venituri supli-
mentare ca urmare a participării la proce-
sul didactic şi ştiinţific în afara funcţiei de 

deputat. Nu putem admite ca la calcularea 
pensiei să nu se ia în considerare aceste 
venituri suplimentare, căci astfel se creea-
ză o inechitate”, afirmă deputatul în nota 
de argumentare.

De menţionat că, legea cu privire 
la pensiile de asigurări sociale de stat, 
modificată în luna mai 2010 de parla-
mentari, stipulează că „asiguratul care 
a activat cel puţin doi ani în calitate de 
deputat în Parlament şi a atins vîrsta de 
pensionare are dreptul la pensie, cal-
culată în cuantum de 42% din venitul 
mediu lunar asigurat al deputatului”. 
Salariul unui deputat de rînd este 7100 lei, 
iar cu diurne şi adaosuri acesta ajunge la 
8000 lei pe lună.

Deputaţii moldoveni au găsit soluţia pentru a beneficia de 
pensii mai mari
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Una din problemele 
majore cu care se 

confruntă societatea este 
delicvenţa juvenilă. Preve-
nirea şi combaterea acestui 
fenomen distructiv consti-
tuie o prioritate atît pentru 
instituțiile statale, cît și 
pentru organizațiile negu-
vernamentale. Specialiştii au 
demonstrat că pînă şi detenţi-
ile de scurtă durată a copiilor 
influenţează negativ dezvol-
tarea lor de mai departe. Afla-
rea în detenţie îi stigmatizea-
ză, îi îndepărtează de familie 
şi de comunitate şi le restrîng 
oportunităţile pentru educa-
ţie. În plus, studiile arată că 
doar foarte puţini copii care 
petrec cîţiva ani la închisoare 
adoptă un nou mod de viaţa 
atunci cînd ajung la libertate.

Întru diminuarea fenome-
nului în cauză, la solicitarea 
avocatului parlamentar pen-
tru apărarea drepturilor co-
pilului, Tamara Plămădeală, 
recent, în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne a avut loc 
şedinţa de lucru cu genericul 

„Eficientizarea activităţilor 
de prevenire a delicvenţei 
juvenile”. La eveniment au 
participat Tamara  Plămă-
deală, avocatul copilului, 
Sorin Hanganu, ofiţer, pro-
tecţia copilului, reprezentanţa         
UNICEF Moldova, reprezen-
tanţi ai Direcţiei generale po-
liţie ordine publică, comisari 
adjuncţi, şefi ai poliţiei ordi-
ne publică şi colaboratori ai 
serviciilor pentru minori din 
cadrul subdiviziunilor terito-
riale de poliţie. 

,,Eficientizarea activităţilor de prevenire a delicvenţei juvenile”  
În cadrul şedinţei au fost 

abordate problemele privind 
fenomenul delicvenţei juve-
nile, activităţile desfăşurate 
de către colaboratorii de po-
liţie întru diminuarea acestui 
fenomen, problemele exis-
tente, precum și rolul altor 

autorităţi cu competenţe în 
domeniul protecţiei dreptu-
rilor copilului privind redu-
cerea comportamentului de-
viant al persoanelor de vîrstă 
minoră.

 Chiar dacă nu întotdeau-
na suprimarea cauzei atrage 
după sine și dispariţia efec-
tului, prin analiza motivelor 
care-i împing pe tineri la 
comportamente antisociale, 
poate fi formulată ipoteza că, 
printr-un proces sistematic 
de informare, adresat tine-
rilor referitor la prevederile 
legislației, consecinţele ne-

faste la care ei pot fi expuşi, 
se poate contribui la învă-
ţarea de către aceştia a unui 
comportament pro-social, 
susțin experții.

În cursul întrunirii, avo-
catul parlamentar Tamara 
Plămădeală s-a referit la ac-

tivitatea de profilaxie a delic-
venţei juvenile, desfăşurată 
de organele de poliţie, lucrul 
în domeniul apărării dreptu-
rilor copiilor din grupul de 
risc, a prezentat experienţa 
pozitivă a altor state în do-
meniul prevenirii delicvenţei 
juvenile şi lucrul cu minorii 
aflaţi în conflict cu legea. 

 Cît priveşte situaţia din 
Republica Moldova la capito-
lul vizat, avocatul parlamen-
tar optează pentru reformarea 
sistemului existent în sfera 
dată. Persoanele implicate în 
lucrul cu minorii urmează să 

fie reorientate spre metode 
bazate  pe respectarea drep-
turilor copilului şi a principi-
ilor de asistenţă psihologică, 
de resocializare şi schimbare 
de comportament. 

 Principala carenţă a siste-
mului, remarcată de ombud-

sman, dar şi de ofiţerii 
de poliţie, este lipsa 
de comunicare sau 
conlucrarea la un ni-
vel nesatisfăcător a 
serviciilor implicate 
în lucrul de profilaxie 
a delicvenţei juve-
nile: inspectorii din 
birourile minori, asis-
tenţii sociali, pedago-
gii şi psihologii. De 
asemenea,  una din 
problemele de bază 
ale sistemului rămîne 
a fi pregătirea la nivel 
scăzut (specializarea 
în domeniul lucrului 
cu minorii în conflict 
cu legea) a psihologi-
lor,  asistenţilor soci-

ali, a pedagogilor şi inspecto-
rilor. Avocatul copilului în ac-
tivitatea sa a identificat cazuri 
de pregătire insuficientă sau 
chiar incompetenţă profesio-
nală în acest sens.

Analizînd cauzele ce duc 
la apariţia conflictelor, avo-
catul parlamentar a subliniat 
că una din  căile de soluţio-
nare cu succes, pe scara largă, 
a problemelor legate de de-
licvenţa juvenilă ar fi crearea 
unui mediu sănătos şi  adec-
vat pentru copil, eficienţa ser-
viciilor sociale, educaţionale. 
Toate acestea ar permite o 

abordare corectă a proble-
melor vizate din perspectiva 
resocializării  minorilor. 

Adoptarea de către in-
spectorii birourilor pentru 
minori a unui alt comporta-
ment faţă de minori ar fi un 
prim pas în această direcție. 
Ofiţerul de poliţie trebuie să 
cîştige autoritatea şi încre-
derea copilului prin  propriul  
exemplu, consideră avocatul 
parlamentar. Ombudsmanul 
a făcut referire la carenţele 
legislaţiei în domeniu şi a 
anunţat despre mai multe 
propuneri elaborate şi trimi-
se în legislativ în scopul so-
luţionării mai multor aspecte 
legate de delicvenţa juvenilă. 

Discursul ombudsmanu-
lui a generat un dialog consis-
tent  cu ofiţerii de poliţie care 
au abordat mai multe subiecte 
din practică precum: eficienţa 
lucrului birourilor în condiţii-
le deficitului de cadre şi numă-
rului mare de minori din sec-
tor. Asistenţa s-a referit la  lip-
sa unui serviciu psihologic şi 
a specialiștilor din domeniul 
respectiv, a asistenţilor soci-
ali, a pedagogilor în cadrul 
oficiilor; la dificultăţile legate 
de lucrul în afara orelor de 
program, în special a celor de  
a antrena în lucrul cu minorii 
delincvenţi reţinuţi pe timp de 
noapte sau în zile de odihnă, a 
psihologilor, asistenţilor soci-
ali sau pedagogilor. 

Poliţiştii au cerut avoca-
tului parlamentar să elabore-
ze un şir de propuneri legate 
de aceste aspecte în vederea 
înlăturării impedimentelor 

constatate.       
 Totodată, au fost discuta-

te avantajele şi dezavantajele 
închiderii şcolilor speciale, 
lipsa centrelor de plasament 
pentru minori, lipsa unor me-
canisme clare şi transparente 
de lucru cu minorii. 

Problemele delicvenţei 
juvenile se află în continuu 
în atenţia MAI și a avocatu-
lui parlamentar pentru apă-
rarea drepturilor copilului, 
prevenirea acestui fenomen 
constituind una  din  princi-
palele direcţii  în activitatea 
acestora. 

Spre final, avocatul par-
lamentar a apreciat nivelul 
de deschidere a Ministerului 
Afacerilor Interne privind 
colaborarea, preluarea de 
noi practici şi experienţe în 
domeniul apărării drepturi-
lor copilului,  receptivitatea 
şi operativitatea,  reacţiile 
prompte la intervenţiile om-
budsmanului copilului.

Potrivit unor date, în Mol-
dova, infracţiunile comise de 
copii reprezintă 6 la sută din 
numărul total al infracţiuni-
lor înregistrate. Majoritatea 
poartă un caracter economic. 
Cei mai mulţi dintre adoles-
cenţii care încalcă legea sînt 
băieţi cu vîrste cuprinse între 
16-17 ani. Înainte de plasarea 
în detenţie, majoritatea din ei 
au abandonat şcoala, o parte 
au fost fără adăpost sau au 
fugit de acasă. Mulţi au fost 
victime ale abuzului sau ne-
glijării părinţilor, iar unii au 
fost abandonaţi.

Cor. DREPTUL

C u ocazia numirii în func-
ţie şi preluării mandatului 

diplomatic în Republica Moldova, 
noul ambasador al Turciei la Chişi-
nău, Mehmet Selim Kartal s-a aflat, 
recent, în prima sa vizită la Procura-
tura Generală, unde a avut o întreve-
dere cu Procurorul General, Valeriu 
Zubco.

Valeriu Zubco l-a felicitat pe 
diplomatul turc cu ocazia numi-
rii în funcţie şi i-a urat succes în 
exercitarea mandatului său. De 
asemenea, Procurorul General a 
pus în evidenţă frecvenţa contacte-
lor şi a remarcat nivelul avansat al 
cooperării cu autorităţile similare 
din Turcia, arătîndu-se convins că 
stadiul actual al relaţiilor bilaterale 
va fi dezvoltat. Totodată, Valeriu 
Zubco şi-a exprimat recunoştinţa 
pentru oportunităţile de perfecţi-
onare profesională a procurorilor 

moldoveni în instituţiile de profil 
din Turcia.

La rîn-
dul său, am-
ba sado ru l 
Turciei a de-
clarat că pen-
tru el este un 
privilegiu să 
deţină aceas-
tă funcţie în 
ţara noastră, 
iar statul 
pe care are 
onoarea să 
îl reprezinte 
va pleda şi 
în continua-
re pentru un parteneriat eficient cu 
Procuratura Republicii Moldova, 
într-un format deschis şi bazat pe 
încredere reciprocă  în vederea mo-
dernizării instituţionale.

În finalul întîlnirii, demnita-
rii au apreciat oportunitatea de a 
schimba opinii şi s-au pronunţat 
pentru promovarea acţiunilor de 
prespectivă în domeniul asigurării 
supremaţiei legii ca parte însemna-
tă a cooperării interstatale în bene-
ficiul cetăţenilor din ambele state.

Relaţiile de colaborare a Procu-
raturii Generale a Republicii Mol-
dova cu autorităţile competente ale 
Turciei au fost aprofundate la 5 
mai 2011 în oraşul Ankara, cînd a 
fost semnată Declaraţia de comun 
acord între Procuratura Generală a 

Republicii Moldova şi Ministerul 
Justiţiei al Republicii Turcia. 

Serviciul de presă 
al Procuraturii Generale

Noul ambasador al Turciei în prima sa 
vizită la Procuratura Generală  ÎN  MOLDOVA  SE  PLANIFICĂ 

INTERDICŢIA  PUBLICITĂŢII 
PRODUSELOR  FARMACEUTICE ŞI  

A  MEDICAMENTELOR 

A cestea sînt prevederile iniţiativei legislative cu care au ieşit 
deputaţii în Parlament din fracţiunea Partidului Democrat din 

Moldova, care au propus introducerea modificărilor la art.19 din Le-
gea privind publicitatea şi art.19 din Codul audiovizualului. 

Potrivit autorilor iniţiativei legislative, va fi interzisă şi publicitatea 
pentru tratamentele medicale pentru care este necesară o prescripţie 
medicală. Este permisă doar publicitatea exterioară în locurile de 
producere şi de comercializare a medicamentelor şi în publicaţiile 
destinate lucrătorilor medicali. Iniţiativa mai prevede ca radiodifuzo-
rii, prin al căror intermediu se face publicitate tratamentelor medicale 
ce nu necesită prescripţie medicală, vor include în mesajul publicitar 
recomandarea de a se adresa medicului sau farmacistului în cazul 
manifestării de reacţii adverse şi vor plasa pe ecran, timp de 5 se-
cunde sau pe tot parcursul clipului publicitar, numarul licenţei de ac-
tivitate eliberate de instituţia de stat abilitată. De asemenea, nu se va 
mai admite folosirea în clipurile publicitare a actorilor în rolurile de 
medic sau profesor pentru tratamente medicale. 

Deputaţii consideră că respectivul proiect de lege va proteja intere-
sele consumatorilor la procurarea medicamentelor, urmare a publicităţii 
prin intermediul mass-media. Potrivit autorilor, cetăţenii de multe ori 
evită consultaţiile medicului pentru prevenirea sau tratarea unor boli 
şi preferă procurarea de medicamente bazîndu-se doar pe informaţia 
care le este furnizată prin intermediul spoturilor publicitare televizate. 
Cei doi deputaţi mai accentuează că această metodă de tratament de-
sinestătător este adeseori nocivă, în detrimentul sănătăţii pacientului şi 
poate aduce la complicaţii de sănătate pe termen scurt şi lung. 

Potrivit autorilor, respectivul proiect de lege va permite res-
pectarea dreptului cetăţenilor la asistenţă cu medicamente, inclusiv 
să obţină de la instituţiile farmaceutice, cele curativ-profilactice 
şi sanitaro-epidemiologice informaţia ce atestă calitatea şi inofen-
sivitatea medicamentelor. Iniţiativa legislativă este inregistrată la 
Cancelaria Parlamentului şi urmează să fie examinată de comisiile 
parlamentare.
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Î n Moldova, discrimi-
narea este la ea acasă. 

Chiar dacă numărul de ca-
zuri înregistrate este în des-
creştere în ultima perioadă, 
datele unui raport al Asoci-
aţiei ,,Promo-LEX” arată că 
situaţia la acest capitol este 
alarmantă.

Raportul cu genericul 
„Rele tratamente pe motiv de 
discriminare în Moldova” a 
fost lansat, recent, în cadrul 
unei mese rotunde. La eve-
niment au participat experți 

– o serie de jurişti, membri ai 
organizaţiilor nonguverna-
mentale, dar şi experţi 
internaţionali. 

 În publicație este 
examinat fenomenul 
specific al relelor 
tratamente discrimi-
natorii faţă de femei, 
persoane cu dizabili-
tăţi, LGBT, precum şi 
reprezentanţi ai mino-
rităţilor etnice şi reli-
gioase din Moldova.

 „Scopul acestui ra-
port este de a informa 
autorităţile Republicii 
Moldova, precum şi 
publicul larg, despre 
fenomenul relelor 
tratamente discrimi-
natorii. De aseme-
nea, raportul tinde să 
sporească gradul de 
conştientizare a auto-
rităţilor cu privire la 
necesitatea şi obligaţia lor 
de a investiga în mod efici-
ent toate cazurile de rele tra-
tamente discriminatorii, care 
parvin la adresa lor, precum 
şi de a sancţiona pe cei ce 
se fac responsabili de ase-
menea acţiuni”, a declarat 
Olga Manole, coordonator 
de proiect, Asociația ,,Pro-
mo-LEX”.

Subiectul relelor trata-
mente pe motiv de discrimi-
nare a fost abordat şi de către 
experţii internaţionali, care 
au prezentat situaţia din Re-
publica Moldova în raport 
cu normele internaţionale. 
Reprezentantul Delegației 
Uniunii Europene în Moldo-
va, Hubert Duhot, a remarcat 
suportul Delegației Uniunii 

Asociația ,,Promo-LEX” a lansat raportul „Rele tratamente pe motiv 
de discriminare în Moldova” 

Europene pentru inițiativele 
societății civile din Moldo-
va, menționînd importanța 
și necesitatea unor astfel de 
publicații și relevanța proble-
mei discutate în cadrul eveni-
mentului.

„În ciuda numeroaselor 
acorduri internaționale cu 
privire la nediscriminare 
și dreptul la egalitate acest 
drept într-un anumit fel sau 
altul a fost sub asigurat. 
Astfel, ne desfășurăm acti-
vitatea în vederea creșterii 
capacităților societății civile 
din diferite țări, în a face ad-

vocacy pentru a îmbunătăți 
protecția juridică împotriva 
discriminării de orice gen”, 
a declarat James Fitzgerald, 
The Equal Rights Trust.

Raportul denotă că cele 
mai multe situaţii de rele tra-
tamente pe motiv de discrimi-
nare se referă la violenţa ba-
zată pe gen. În 90 la sută din 
cazuri, victimele sînt femei. 
Astfel, fiecare a patra femeie 
din Moldova este victima vi-
olenţei în familie.

Oamenii înţeleg diferit 
motivele unor astfel de com-
portamente. În timp ce unele 
reprezentante ale sexului 
frumos spun că vor răbda 
în cazul în care soţul le va 
agresa, altele sînt de părere 
că totul depinde de ele, şi nu 

de bărbaţi. Sociologii au şi 
ei o explicaţie – ,,deficitul 
de comunicare, condiţiile 
sociale dezavantajoase, ve-
nitul din cadrul familiei, ge-
lozia partenerilor şi viciile 
din familie”, menţionează 
Cristina Coroban, sociolog. 
   Reprezentanţii ,,Promo-
LEX” susţin că problema 
abuzului va persista atîta 
timp, cît instituţiile respon-
sabile nu îşi vor îndeplini 
obilgaţiile.

În raport sînt menționate 
şi cazuri de rele tratamente 
pe motiv de discriminare 

care vizează membrii co-
munităţilor minorităţilor 
sexuale, reprezentanţii altor 
confesiuni religioase decît 
cea majoritară, precum şi 
persoanele cu dizabilităţi şi 
reprezentanţii diferitor etnii. 

În context, Nicolae        
Rădiţa, preşedintele Cen-
trului Naţional al Romilor, 
a declarat că persoanele de 
etnie romă, de cele mai dese 
ori, sînt discriminate şi li se 
incriminează chestii de ge-
nul că nu vor să muncească 
sau să studieze. ,,De fapt, 
chiar şi cei care vor să stu-
dieze, întîmpină probleme la 
şcoală, copii lor fiind abu-
zaţi, umiliţi sau chiar bătuţi. 
Şi organele de drept recurg, 
de multe ori, la tratamente 

discriminatorii. Persoanele 
de etnie romă se confruntă 
cu probleme legate, sau care 
implică, organele de drept 
sau administrative”, a decla-
rat Nicolae Rădiţa.

Totodată, Angela Frolov, 
coordonatoare a Programu-
lui Lobby şi Advocacy din 
cadrul Centrului de Infor-
mare ,,GENDERDOC-M”, 
a relatat despre problemele 
cu care se confruntă persoa-
nele cu orintare sexuală ne-
tradiţională. După părerea ei 

,,infracţiunile făcute din ură 
sînt cele mai grave. În Re-

publica Moldova, reprezen-
tanţii comunităţii LGBT sînt 
percepuţi ca fiind unul din 
grupurile discriminate cel 
mai frecvent. De asemenea, 
potrivit unui studiu sociolo-
gic realizat recent, populaţia 
din Republica Moldova are 
o percepţie negativă faţă de 
relaţiile homosexuale. Cele 
mai frecvente probleme cu 
care se confruntă persoanele 
LGBT sînt insultele, umilin-
ţele, hărţuirea, inclusiv sexu-
ală, ameninţări, probleme cu 
organele de drept, probleme 
la locul de muncă”.

Potrivit concluziilor ra-
portului, în Republica Mol-
dova lipseşte o legislaţie an-
ti-discriminare atotcuprin-
zătoare care să definească 

discriminarea direc-
tă şi indirectă, să in-
terzică toate formele 
de discriminare pe 
motive specifice şi 
în domenii specifice 
ale vieţii, să prevadă 
sancţiuni şi despă-
gubiri corespunză-
toare, precum şi să 
introducă prevederi 
privind împărţirea 
sarcinii probei.

În mare parte, 
eşecul autorităţilor publice 
de a soluţiona problema re-
lelor tratamente discrimina-
torii rezidă în incapacitatea 
lor de a identifica un caz ca 
fiind motivat de o însuşire a 
persoanei. Totuși, constată-
rile şi studiile de caz incluse 
în raport demonstrează că, 
de fapt, cadrul legal nu este 
aplicat în mod corespunză-
tor. În multe cazuri autorită-
ţile competente fie nu doresc 
să se conformeze cu proce-
durile legislative existente, 
fie nu le cunosc.

Raportul a identificat o 
necesitate evidentă ca Re-
publica Moldova să-şi armo-
nizeze şi să-și fortifice siste-
mul juridic pentru a combate 
relele tratamente discrimina-
torii şi a oferi protecţie reală 
victimelor, în special, cate-
goriilor vulnerabile supuse 
celor mai mari riscuri.

Publicația cuprinde și o 
serie de recomandări adresa-
te, în mare parte, autorităților 
Republicii Moldova, menite 
să contribuie la combate-
rea fenomenului de rele 
tratamente discriminatorii. 
Printre acestea se includ: 
adoptarea legii anti-discri-
minare, implementarea efi-
cientă a legislației naționale 
inclusiv a Codului penal, cu 
scopul de a oferi protecție 
victimelor relelor tratamen-
te discriminatorii, precum și 
sancționarea actorilor statu-
lui care se fac responsabili 
de comiterea abuzurilor în 
acest sens. Devine necesar 
ca organele de drept să-şi 
consolideze mecanismele de 
identificare şi investigare a 
cazurilor de rele tratamente 

discriminatorii, iar procuro-
rii şi judecătorii trebuie să 
sporească aplicarea în liti-
giile naţionale a principiilor 
internaţionale în domeniul 
drepturilor omului privind 
interzicerea relelor trata-
mente şi discriminării.

În același timp, au fost 
formulate și unele  recoman-
dări pentru reprezentanții 
societății civile. Așadar, 
ONG-urile care lucrează cu 
grupurile vulnerabile trebuie 
să dezvolte şi să consolideze 
programele de asistenţă ju-
ridică, să-şi îmbunătăţească 
capacităţile de advocacy ne-
cesare, campanii eficiente în 
vederea prevenirii şi interzi-
cerii relelor tratamente discri-
minatorii și trebuie să educe 
populaţia prin intermediul 
programelor de sensibiliza-
re în domeniul prevenirii şi 
combaterii acestui fenomen.

Evenimentul a fost or-
ganizat în cadrul proiectului 

,,Consolidarea Protecţiei Juri-
dice şi Sporirea Nivelului de 
Conştientizare cu privire la 
aplicarea relelor tratamente 
pe motiv de discriminare în 
Moldova, inclusiv în regi-
unea Transnistreană”. Pro-
iectul în cauză este finanţat 
de Uniunea Europeană prin 
Instrumentul European pen-
tru Democraţie şi Drepturile 
Omului (IEDDO) şi cofi-
nanţat de PNUD Moldova 
în cadrul „Proiectului Co-
mun al Agenţiilor ONU din 
Republica Moldova pentru 
Promovarea şi Protecţia 
Drepturilor Omului”. Acest 
program este implementat 
în parteneriat cu The Equal 
Rights Trust, Londra.

 Cor. DREPTUL

Cetăţenii Republicii Moldova pot de-
pune cerere pentru perfectarea pa-

şaportului în orice oficiu de documentare şi 
evidenţă a populaţiei din cadrul Întreprinderii 
de Stat Centrul Resurselor Informaţionale de 
Stat „Registru”, indiferent de locul înregistră-
rii la domiciliu.

Acest lucru a fost făcut pentru comodita-
tea cetăţenilor din ţară. Tot cu acest scop, ÎS 
CRIS „Registru” a modificat şi regimul de lu-
cru în subdiviziunile subordonate.

Astfel, toate oficiile de evidenţă şi docu-
mentare a populaţiei activează conform pro-
gramului de lucru stabilit – de la ora 8.00 pînă 
la 17.00, fără pauză la masă.

Totodată, zilele de duminică şi luni au fost 
stabilite ca zile lucrătoare pentru Secţiile de 
evidenţă şi documentare a populaţiei, sectorul 
Centru din mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat.

Pînă în prezent, 448 de cetăţeni, deja şi-au 
perfectat paşapoartele în diferite oficii, indife-
rent de locul înregistrării la domiciliu.

Î ncepînd cu anul de studii 2012-2013, dis-
ciplina şcolară „Istoria” va fi  redenumită 

în „Istoria românilor şi universală”. Asta după 
ce, în toamna anului 2011, Ministerul Educa-
ţiei a cumulat disciplinele „Istoria românilor” 
şi „Istoria universală” într-o singură disciplină 

„Istoria”. Informaţia a fost confirmată de mi-
nistrul Educaţiei, Mihai Şleahtiţchi.

Potrivit lui, motivul redenumirii discipli-
nei, doar după un an de la cumularea celor 
două istorii este dorinţa de a aduce denu-
mirea materiei în concordanţă cu structura 
internă a acesteia. „Avem 2 componente de 
bază: istoria românilor şi istoria universală 
şi am considerat că e necesară redenumirea 
pentru a nu crea confuzii. Deja am anunţat 
concursul pentru 2 manuale”, a explicat M. 
Şleahtiţchi.

Structura disciplinei va rămîne aceeaşi: 

istoria românilor, istoria universală şi istoria 
locală, însă raportul în predarea unităţilor de 
conţinut s-a modificat. Conform unui ordin al 
Ministerului Educaţiei, dacă pînă acum istoria 
universală constituia 50% din volumul infor-
maţiei din manuale, iar istoria românilor - 45%, 
acum ultimei îi va reveni 55% , celei univer-
sale - 40% şi 5% pentru istoria locală. Anume 
din acest motiv s-a decis că denumirea materiei 

„Istoria românilor” va fi pe primul loc. 
Pentru a lua decizia de a redenumi disci-

plina, Ministerul Educaţiei a convocat un grup 
de 25 de istorici, care a activat mai mult de 3 
luni. De asemenea,  instituţia a fost în contact 
permanent şi cu profesorii de istorie.

Amintim că în august 2011, Ministerul 
Educaţiei a anunţat că disciplinele ,,Istoria ro-
mânilor şi Istoria universală” vor fi cumulate 
într-un singur obiect de studiu ,,Istoria”. 

Ministerul Educaţiei: Disciplina 
,,Istoria” va fi redenumită în ,,Istoria românilor 

şi universală” 

Cetăţenii moldoveni îşi pot perfecta paşaportul 
indiferent de locul înregistrării la domiciliu

Examenul auto supravegheat de camere video
Examenele auto de practică sînt supravegheate de Direcţia înregistrarea transportului şi 

calificarea conducătorilor auto a Întreprinderii de Stat ,,Registru”.
Monitorizarea se efectuiază atît video, cît şi audio, iar itinerarul poate fi urmărit prin siste-

mul GPS.
Înregistrările sînt păstrate în baza de date a întreprinderii ,,Registru”, iar în caz de contesta-

ţie, acestea pot fi solicitate pe parcursul a şase luni.
,,Registru” a utilat 11 automobile cu sisteme de monitorizare a examenelor practice pentru 

categoria B şi le-a transmis la Bălţi, Edineţ, Comrat, Teleneşti.



Dreptul6 VINerI, 23 martIe 2012

 La solicitarea cititorilorl Avocatul dvs. la domiciliut

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Perioada de probă este 
reglementată de art.60 din 
Codul muncii. Potrivit aces-
tui articol,  pentru verifica-
rea aptitudinilor profesionale 
ale salariatului, la încheierea 
contractului individual de 
muncă, acestuia i se poate 
stabili o perioadă de probă 
de cel mult 3 luni şi, respec-
tiv, de cel mult 6 luni – în 
cazul persoanelor cu funcţie 
de răspundere lista cărora se 
aprobă de către angajator cu 
consultarea reprezentanţilor 
salariaţilor. În cazul angajării 
muncitorilor necalificaţi, pe-
rioada de probă se stabileşte 
ca excepţie şi nu poate depăşi 
15 zile calendaristice.  În pe-
rioada de probă nu se include 
perioada aflării salariatului în 

concediu medical şi alte peri-
oade în care el a absentat de 
la lucru din motive întemeia-
te, confirmate documentar.  

Clauza privind perioada 
de probă trebuie să fie prevă-
zută în contractul individual 
de muncă. În lipsa unei astfel 
de clauze, se consideră că sa-
lariatul a fost angajat fără pe-
rioadă de probă.  Pe parcursul 
perioadei de probă, salariatul 
beneficiază de toate drepturi-
le şi îndeplineşte obligaţiile 
prevăzute de legislaţia mun-
cii, de regulamentul intern al 
unităţii, de contractul colectiv 
şi de cel individual de muncă.  
Pe durata contractului indivi-
dual de muncă nu poate fi sta-
bilită decît o singură perioadă 
de probă. 

Educaţie juridică

? Care este sensul legal al perioadei de probă şi 
care este termenul pentru care se acordă? 

Victoria Furculiţă,
r-n Cimişlia 

Conform prevederilor 
normelor Codului fa-

miliei, apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale copii-
lor se pune pe seama autorită-
ţii tutelare în cazurile de deces 
al părinţilor, de decădere a lor 
din drepturile părinteşti, de 
abandon, de declarare a pă-
rinţilor ca fiind incapabili, de 
boală sau absenţă îndelunga-
tă, de eschivare de la educaţia 
copiilor, de la apărarea drep-
turilor şi intereselor lor legiti-
me, inclusiv în cazul refuzului 

părinţilor de a-şi lua copiii 
din instituţiile educative, cu-
rative sau din alte instituţii în 
care se află aceştia, precum şi 
în alte cazuri de lipsă a grijii 
părinteşti. 

Autorităţile tutelare de-
pistează copiii rămaşi fără 
ocrotire părintească, ţin evi-
denţa acestora şi, în fiecare 
caz aparte, în dependenţă de 
circumstanţele concrete în 
urma cărora copiii au rămas 
fără ocrotire părintească, aleg 
forma adecvată de protecţie a 
copiilor, asigurînd controlul 
sistematic asupra condiţiilor 
de întreţinere, educaţie şi in-
struire a acestora. Organelor, 
altele decît autorităţile tutela-
re, persoanelor fizice şi juridi-
ce le este interzisă activitatea 

Depistarea, evidenţa şi protecţia copiilor 
rămaşi fără ocrotire părintească 

de alegere a formelor de pro-
tecţie a copiilor rămaşi fără 
ocrotire părintească. 

Autoritatea tutelară trebu-
ie să ia  toate măsurile necesa-
re pentru depistarea timpurie 
a situaţiilor de risc care pot 
determina separarea copiilor 
de părinţi.  Autoritatea tute-
lară organizează funcţionarea 
serviciilor de menţinere, refa-
cere şi dezvoltare a capacităţii 
copiilor şi a părinţilor de a 
depăşi situaţiile care ar putea 
determina separarea copiilor 

de părinţi.  Autoritatea tu-
telară ţine evidenţa copiilor 
şi a familiilor care se află în 
situaţii de risc, monitorizează 
şi evaluează, după caz, dar nu 
mai rar decît o dată în 6 luni, 
situaţia lor. 

 Autorităţi tutelare sînt: 
a) autoritatea centrală pen-

tru protecţia copilului; 
b) organele executive ale 

autorităţilor administraţiei 
publice locale din unităţile 
administrativ-teritoriale de 
nivelul II; 

c) autorităţile deliberative 
din unităţile administrativ-te-
ritoriale de nivelul I. 

Exercitarea funcţiilor de 
autoritate tutelară se pune pe 
seama: 

a) secţiilor raionale asis-

tenţă socială şi protecţie a fa-
miliei, Direcţiei pentru ocroti-
rea şi protecţia minorilor din 
municipiul Chişinău – în uni-
tăţile administrativ-teritoriale 
de nivelul al doilea; 

b) primarilor satelor (co-
munelor), oraşelor (munici-
piilor), secţiei asistenţă soci-
ală şi protecţie a familiei din 
municipiul Bălţi – în unităţile 
administrativ-teritoriale de ni-
velul întîi. 

Persoanele cu funcţii de 
răspundere din instituţiile de 
instruire, curative, de asisten-
ţă socială şi din altele similare, 
precum şi alte persoane care 
deţin informaţii despre copiii 
menţionaţi sînt obligate să le 
comunice, în termen de 3 zile, 
autorităţii tutelare de la locul 
aflării copiilor. 

 Autoritatea tutelară care a 
fost informată despre copilul 
rămas fără ocrotire părinteas-
că este obligată, în termen de 
3 zile, să efectueze un control 
al condiţiilor de trai ale copi-
lului şi, dacă se confirmă lipsa 
îngrijirii din partea părinţilor, 
să emită o decizie privind 
luarea copilului la evidenţă, 
asigurînd apărarea drepturi-
lor şi intereselor lui legitime 
printr-un plasament provizo-
riu, admis de lege, pînă la de-
terminarea, în modul prevăzut 
de prezentul cod, a formei de 
protecţie adecvate. În termen 
de 10 zile din momentul luării 
la evidenţă a copilului rămas 
fără ocrotire părintească, au-
toritatea tutelară este obligată 
să comunice informaţia re-
spectivă autorităţii centrale 
pentru protecţia copilului.  
Activitatea autorităţilor tu-
telare şi a autorităţii centrale 
pentru protecţia copilului pri-
vind depistarea, evidenţa şi 
alegerea formei de protecţie 
a copiilor rămaşi fără ocrotire 
părintească este reglementată 
de Codul familiei şi de alte 
acte normative. 

 Autoritatea tutelară asigu-
ră menţinerea sau reintegrarea 
copilului rămas fără ocrotire 
părintească: 

a) în familia biologică – 
familie în care s-a născut; 

b) în familia extinsă – ru-
dele lui de pînă la gradul IV 
inclusiv (în cazul cînd nu este 
posibil plasamentul în familia 
biologică). 

În cazul imposibilităţii de 
aplicare a măsurilor menţio-
nate, copilul rămas fără ocro-
tire părintească va beneficia 
de următoarele forme de pro-
tecţie, acordîndu-se prioritate 
formelor de protecţie de tip 
familial faţă de cele reziden-
ţiale: 

a) adopţia; 
b) tutela (curatela); 
c) asistenţa parentală pro-

fesionistă; 
d) plasamentul în casa de 

copii de tip familial; 
e) plasamentul în institu-

ţia rezidenţială de orice tip; 
f) alte forme de protecţie, 

în condiţiile legii. 
La alegerea formei de 

protecţie se va lua în consi-
derare cu prioritate interesul 
superior al copilului. De 
asemenea, se va ţine cont în 
mod obligatoriu de proveni-
enţa etnică, de apartenenţa la 
o anumită cultură, de religia, 
limba, starea de sănătate 
şi dezvoltarea copilului în 
vederea creării unor condi-
ţii de viaţă care să asigure 
continuitatea în educaţia lui. 
Autoritatea tutelară monito-
rizează şi evaluează, nu mai 
rar decît o dată în 6 luni, si-
tuaţia copilului rămas fără 
ocrotire părintească, căru-
ia i s-a aplicat o formă de 
protecţie în condiţiile legii 
menţionate mai sus. Pînă la 
determinarea formei adec-
vate de protecţie a copilului 
rămas fără ocrotire părin-
tească, responsabil de acesta 
este autoritatea tutelară. 

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

RM, solicită prezentarea cet. Glijin Adrian Isachi, domiciliat: str. 
Dumitru Rîşcanu nr. 33/1, apt. 63, mun. Chişinău, pentru data de 
3 mai 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (mun. Chişinău, str. 
Teilor nr. 4) în cauza civilă nr. 2a-2174/11, la acţiunea cet. Sajin 
Elena privind repararea prejudiciului moral.

 Judecător M. Ciugureanu
www

În Procedura Judecătoriei Centru mun. Chişinău se află pe 
rol cererea de chemare în judecată a cet. Marcu Ludmila împo-
triva lui Bouroşu Efim privind apărarea dreptului de proprietate 
şi evacuarea din spaţiul locativ.

Respectiv se citează în calitate de pîrîţi Marcu Ion şi Marcu 
Cristina, pentru data de 2 aprilie 2012, ora 16.00

Judecător Adela Andronic
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Fediuş Igor, a.n. 12.08.1976, cu ultimul domiciliu cunoscut: str. 
Gh. Asachi nr. 71/5, apt. 35, mun Chişinău, pentru data de 6 
aprilie 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 
43, bir. 61) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea 
cet. Paduca Carolina privind anularea încheierii executorului O. 
Ungureanu.

Judecător D. Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Miron Viorel, pentru data de 9 aprilie 2012, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la acţiunea BC „Comerţbank” privind încasarea sumei.

Judecător Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Florean Anatolie, a.n. 1976, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun 
Chişinău, str. Pietrarilor nr. 14/1, apt. 29, pentru data de 9 aprilie 
2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. 
Florean Elena privind desfacerea căsătoriei.

Judecător V. Braşoveanu

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Vieru Marcel, pentru data de 24 aprilie 2012, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 38) unde va avea loc exa-
minarea cauzei civile la acţiunea cet. Onofriiciuc Olga privind 
încasarea prejudiciului cauzat.

Judecător Ecaterina Palanciuc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Teslaru Voirel, pentru data de 27 aprilie 2012, ora 14.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 38) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Teslaru Irina privind 
decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător Ecaterina Palanciuc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-
lor: Zastanceanu Gheorghe, Rotaru Nicolae, Rotaru Eugenia, 
Beschieri Nina, pentru data de 25 aprilie 2012, ora 11.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în calitate de pîrîţi 
în cauza civilă la acţiunea: Zastanceanu Luminiţa, Zastanceanu 
Ana privind declararea nulităţii contractelor.

Judecător Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea re-
prezentantului SRL „Colăcel”, pentru data de 25 aprilie 2012, 
ora 10.20, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) în 
calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL „Davconix Com” 
privind încasarea datoriei.

Judecător Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului SRL „Imobil şi Siguranţă”, pentru data de 26 aprilie 
2012, ora 9.50, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 59) 
în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea cet. Chinzeagulov 
Silvia privind repararea prejudiciului moral.

Judecător Ştefan Niţă
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea repre-
zentantului Partidului Ecologist „Alianţa Verde”, pentru data de 
4 mai 2012, ora 11.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, 
bir. 46) unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea 
„Telesistem-TV” privind încasarea sumei.

Judecător V. Efros

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet-

lor: Dolea Igor, Dolea Angela, Dolea Sorin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut: mun Chişinău, str. Gh. Asachi nr. 66/1, apt. 45, pentru 
data de 10 mai 2012, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. Bul-
gară nr. 43, bir. 67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la 
cererea ÎMGFL-11 privind încasarea datoriei.

Judecător V. Braşoveanu 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Rivas Cosmetic”, pentru data de 6 aprilie 2012, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în calitate 
de pîrît în cauza civilă nr. 2-2E-523/2012 intentată de ÎM „SPA 
ABYSS Cosmetics” privind încasarea datoriei. 

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

Judecător Elena Cojocari 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Dini-Imobil”, pentru data de 9 aprilie 2012, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 505) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2E-499/12 intentată de CASA de Comerţ 
„Vita” SRL privind încasarea datoriei. 

Judecător Galina Moscalciuc
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
reprezentantului ÎI „Durnea Olesea”, pentru data de 19 aprilie 
2012, ora 8.30, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 
504) în calitate de pîrît în cauza civilă nr. 2e-103/12 intentată de 
SRL „Haruz Grup” privind încasarea datoriei. 

Prezenţa la şedinţa de judecată cu întocmirea referinţei este 
obligatorie.

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

Judecător Dorin Dulghieru
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art.108 
CPC al RM, solicită prezentarea cet. Homiţchii            Alexandr, 
pentru data de 10 aprilie 2012, ora 10.00, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 1) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Levii Irina către Homiţchii Alexandr şi DPDC s. Rîşcani pri-
vind desfacerea adopţiei.

Judecător Ion Timofei
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Cojocari Matrona, pentru data de 11 aprilie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de pîrît în 
cauza civilă intentată de Cojocari Alexandru privind desfacerea 
căsătoriei.

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

Judecător Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gogu Iurie, cu ulti-
mul domiciliu cunoscut: mun. Chişinău, str. Iazului nr. 5, apt. 7 
şi viza de domiciliu: str. Mihai Viteazul nr. 70, apt. 3, or. Floreşti, 
pentru data de 12 aprilie 2012, ora 8.45, la şedinţa de judecată 
(str. Kiev nr. 3, bir. 36) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de reclamanta Gogu Elena privind desfacerea căsătoriei.

Judecător Aliona Miron
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Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Cainac Andrei, do-
miciliat: mun. Chişinău, bdul Grigore Vieru nr. 22/10, apt. 3, 
pentru data de 2 mai 2012, ora 15.00, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 29) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Pidlis Vitalie privind evacuarea forţată.

Judecător Serghei Papuha
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Secrier Natalia Ale-
xandru, a.n. 16.10.1987, cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. 
Chişinău, str. Miron Costin nr. 15/2, apt. 128, pentru data de 6 
iunie 2012, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 
36) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de reclamanta 
Jelezneac Evghenia privind încasarea datoriei.

Judecător Aliona Miron
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rangu Alexei în calitate de pîrît, pentru data de 30 martie 2012, 
ora 10.30, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir.12) 
unde va avea loc examinarea cauzei civile la acţiunea cet. Rangu 
Alexandra privind decăderea din drepturile părinteşti.

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

Judecător Viorica Mihaila
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Filimonova Elena, pentru data de 2 aprilie 2012, ora 12.00, la şe-
dinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea lui Rotaru Dumitru privind 
încasarea prejudiciului.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Rusu Nadejda, pentru data de 3 aprilie 2012, ora 9.00, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea cet. Russu Ruslan privind 
desfacerea căsătoriei.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet.

Cocieru Antonina, pentru data de 10 aprilie 2012, ora 16.00, la 
şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va avea 
loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Comanac Nadejda 
privind rezoluţiunea contractului de înstrăinare cu condiţia în-
treţinerii pe viaţă.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Călcăi Igor, pentru data de 25 aprilie 2012, ora 14.00, la şedinţa 
de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 1„A”) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea lui Kouperman Iossif privind 
încasarea sumei împrumutate.

Judecător Nicolae Şova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea pî-
rîtului Achirus Andrei Gheorghe, cu ultimul domiciliu cunoscut: 
bdul Dacia nr. 8, apt. 93, mun. Chişinău sau satul Carabetovca, 
Basarabeasca, pentru data de 27 aprilie 2012, ora 9.00, la şedin-
ţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 6) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea „Grocor Auto” SRL privind 
încasarea prejudiciului material în urma accidentului rutier.

Judecător                 Svetlana Garştea-Bria
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Malearov Victor, pentru data de 7 mai 2012, ora 14.30, la şedin-
ţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea cet. Sacţer Liudmila privind 
pierderea dreptului de folosire a încăperii de locuit.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Varinschi Iurie, pentru data de 8 mai 2012, ora 9.00, la şedin-
ţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 9) unde va avea loc 
examinarea cauzei civile la cererea cet. Mocanu Serghei privind 
încasarea datoriei.

Judecător V. Stratan
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Gîscă Serghei, pen-
tru data de 18 mai 2012, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. N. 
Zelinski nr. 13, bir. 25) în calitate de pîrît în cauza civilă la cere-
rea cet. Gîscă (Staver) Valentina privind desfacerea căsătoriei şi 
stabilirea domiciliului copiilor minori.

Judecător S. Teleucă
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Pasat Natalia, 
Pasat Anna, Bolbacean Svetlana, pentru data de 24 mai 2012, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 25) 
în calitate de pîrîţi în cauza civilă la cererea ÎCS „Express Lea-
sing” SRL privind încasarea datoriei.

Judecător S. Teleucă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Mocanu Ivan, a.n. 
11.10.1987, cu ultimul domiciliu cunoscut: satul Şişcani, Nispo-
reni, pentru data de 5 aprilie 2012, ora 11.30, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 313) în calitate de pîrît în 
cauza civilă la cererea cet. Mocanu Vasilina privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător Ludmila Ouş

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

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Poverjuc Irina 
şi Poverjuc Serghei, pentru data de 6 aprilie 2012, ora 8.45, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la acţiunea APLP 54/219 privind 
încasarea datoriei.

Judecător Ina Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Geotir-Info”, codul fiscal (IDNO) – 1010600017969, cu sediul: 
mun. Chişinău, str. N. Dimo nr. 7/3, apt. (of.) 89, pentru data de 
9 aprilie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadovea-
nu nr. 24/1, bir. 301) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea 
SRL „Bissvit” privind încasarea datoriei.

Judecător Victor Burduh
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Miliur-Lux”, IDNO – 1009600013240, cu sediul: mun. Chi-
şinău, str. Igor Vieru nr. 16/2, apt. 70, pentru data de 26 apri-
lie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 302) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL 
„Octopus-Prof” privind încasarea datoriei contractuale. 

Judecător Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Şoiv Trans”, IDNO – 1004605006701, cu sediul: or. Hînceşti, 
satul Cărpineni, str. Cuza-Vodă nr. 12, pentru data de 30 aprilie 
2012, ora 16.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 302) în calitate de pîrît în cauza civilă la acţiunea SRL 
„Profilider” privind încasarea datoriei. 

Judecător Alexandru Spoială
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Carmila Service”, pentru data de 30 aprilie 2012, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 306) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă intentată de SRL „Bisvit” Chişinău 
privind încasarea datoriei. 

Judecător Oxana Robu
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului S.C. 
„Z.V.-Ultranet” SRL, pentru data de 30 aprilie 2012, ora 12.00, 
la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 307) în ca-
litate de pîrît în cauza civilă la acţiunea lui David Iulian privind 
încasarea salariului. 

Judecător Ina Dutca
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Vacarciuc Va-
lentina, născută pe 26.11.1991 şi Rozvezev Mihail, născut pe 
07.12.1985, pentru data de 4 mai 2012, ora 10.00, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 308) în calitate de pîrîţi 
în cauza civilă la acţiunea: Direcţia Protecţiei Drepturilor Copi-
lului privind decăderea din drepturile părinteşti.

Judecător S. Daguţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Cucoş Petru Petru, cu ultimul domiciliu: 
satul Zorile, Orhei, pentru data de 6 aprilie 2012, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Cucoş Natalia privind desfa-
cerea căsătoriei.

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

Judecător S. Procopciuc
www

Judecătoria Cruileni solicită prezentarea cet. Burlacu Vale-
riu, cu ultimul domiciliu: satul Slobozia Duşca, Criuleni, pentru 
data de 11 aprilie 2012, ora 13.30, la şedinţa de judecată (Criu-
leni, str. 31 August 1989, nr. 70) în calitate de pîrît în cauza civi-
lă intentată de Burlacu Vera privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător Evghenii Sanduţa
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet-lor: Digori Elena Stepan şi Digori Filip 
Nicolae, cu ultimul domiciliu: or. Orhei, str. Unirii nr. 150, apt. 
24, pentru data de 12 aprilie 2012, ora 12.00, la şedinţa de jude-
cată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în calitate de pîrîţi în cau-
za civilă intentată de Gandiuc Gheorghe privind recunoaşterea 
dreptului de proprietate.

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

Judecător Tatiana Troianovschi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Piciriga Vitalie, cu ultimul domiciliu: 
or. Orhei, str. Troşceanschi nr. 24, pentru data de 12 aprilie 2012, 
ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) 
în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Tomşa Iurie pri-
vind încasarea penalităţii.

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

Judecător S. Procopciuc
www

Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Bozia-
nu Sergiu, a.n. 1976, cu ultimul domiciliu: satul Vărzăreşti, 
Nisporeni, pentru data de 13 aprilie 2012, ora 11.00, la şedinţa 
de judecată (Nisporeni, str. Ion Vodă nr. 5, sala nr. 2, et. 2) în 
calitate de pîrît în cauza civilă 2-190/12 intentată de Bozianu 
Tatiana privind desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei de 
întreţinere.

Judecător M. Ulinici

www
Judecătoria Orhei solicită prezentarea cet. Mustea Ludmila, 

domiciliată: or. Orhei, str. T. Ciobanu nr. 8, apt. 34, pentru data 
de 17 aprilie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, str. 
Vasile Mahu nr. 135, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă 
intentată de Serviciul Comunal Locativ privind încasarea dato-
riei.

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

Judecător Veronica Cupcea 
www

Judecătoria Orhei solicită prezentarea reprezentantului SRL 
„Mondial-Com”, cu sediul: satul Şuri, Drochia, pentru data de 
17 aprilie 2012, ora 11.00, la şedinţa de judecată (Orhei, str. Va-
sile Mahu nr. 135, et. 2) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de ÎI „Pavel Prodan” privind încasarea datoriei.

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

Judecător Veronica Cupcea 
www

Judecătoria Străşeni solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Agrement-Excelent”, pentru data de 24 aprilie 2012, ora 
13.30, la şedinţa de judecată (Străşeni, str. Ştefan cel Mare nr. 
98) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată la acţiunea civilă 
depusă de S.C „Octopus-Prof” SRL privind încasarea datoriei 
contractuale.

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

Judecător N. Chiseliova
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Stoliarscaia Liudmila, pentru data de 6 aprilie 2012, ora 14.00, 
la şedinţa de judecată (str. N. Zelinski nr. 13, bir. 24) unde va 
avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. Dovbnea Nico-
lai privind declararea valabilităţii contractului.

Vicepreşedintele
Judecătoriei Botanica  Iurie Cotruţă

www
Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu 

art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Bedrus Nicolae, 
Bedrus Ana, pentru data de 25 aprilie 2012, ora 15.30, la şedinţa 
de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 318) în calitate de 
pîrîţi în cauza civilă la cererea: Druţă Timofei, Milaşenco Tama-
ra, Ursu Valeriu privind modificarea planurilor cadastrale.

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

Judecător   Ala Malîi
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Garaz Fiodor, cu ultimul domiciliu: sa-
tul Vîşcăuţi, Orhei, pentru data de 12 aprilie 2012, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (Orhei, str. Vasile Mahu nr. 135) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de Leahu Veronica privind înca-
sarea pensiei de întreţinere.

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

Judecător  S. Procopciuc 
www

Judecătoria Orhei, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea reprezentantului SRL „B.T.G. AGRO”, cu 
ultimul sediu cunoscut: or. Orhei, str. Sf. Dumitru nr. 11, pentru 
data de 18 aprilie 2012, ora 9.30, la şedinţa de judecată (Orhei, 
str. Vasile Mahu nr. 135) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de SRL „Combuservice” privind restituirea datoriei.

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

Judecător   Viorelia Varaniţa
www

Judecătoria Făleşti, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Munteanu Andrian, a.n. 17.04.1975, cu 
ultimul domiciliu: satul Hînceşti, Făleşti, pentru data de 18 apri-
lie 2012, ora 14.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 Mai nr. 
14, bir. 4) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Muntea-
nu Aliona privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător   Lilia Trocin

ANUNŢ
Exacutorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, anunţă pen-

tru 10 aprilie 2012, ora 10.00, licitaţie publică de vînzare a 
următorului bun imobil sechestrat, care este format din: încă-
pere locativă cu suprafaţa de 57,5 metri pătraţi, nr. cadastral - 
0100108.112.01.099, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, Şos. 
Munceşti nr. 176, apt. 99, ce aparţine cu drept de proprietate cet-
lor: Garmacean Serghei, Garmacean Vasiliţa şi Garmacean Igor.

Preţul de start - 616080 lei (şase sute şaisprezece mii optzeci 
lei).

Doritorii de a participa la licitaţie, pînă la 9 aprilie 2012 
vor depune cererea de participare cu indicarea preţului propus 
pentru lotul scos la licitaţie şi dovadă de achitare a acontului 
în mărime de 5% din preţul iniţial al bunului scos la licitaţie, la 
biroului executorului judecătoresc Anatolie Bănărescu.

Acontul şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 60 lei 
se va depune la contul executorului judecătoresc Anatolie Bă-
nărescu nr. - 2224311909, c/f - 43242017 în BC „Victoriabank” 
SA filiala nr. 11, Chişinău VICBMD2X883.

Pentru informaţii suplimentare, Vă adresaţi către executorul 
judecăteresc Anatolie Bănărescu: mun. Chişinău, bdul Ştefan 
cel Mare nr. 73, bir. 336, tel. 54-70-41, tel. mob. 069130707.

Executor judecătoresc Anatolie Bănărescu

ANUNŢ
Exacutorul judecătoresc Anatolie Bănărescu, deţinînd do-

sarele de executare nr. 056-3r-4r/12, citează pentru data de 29 
martie 2012,ora 10.00 debitorul Grecu Valeriu, a.n. 14.09.1961, 
c/p - 0992702426447, domiciliat: mun. Chişinău, str. N. Zelin-
ski nr. 37, apt. 5, pentru a face cunoştinţă cu materialele eva-
luării bunului imobil cu nr. cadastral - 0100105.209.01.005 şi 
procesul-verbal de sechestru al imobilului nominalizat din 15 
martie 2012, pe adresa: mun. Chişinău, bdul Ştefan cel Mare nr. 
73, bir. 336. Concomitent, se înştiinţează debitorul Grecu Vale-
riu, că bunul imobil sus-nominalizat va fi supus realizării prin 
licitaţie publică. 

Executor judecătoresc Anatolie Bănărescu



Dreptul8 VINerI, 23 martIe 2012

Mihai ANTONOV, 
vicepreşedintele CA Bender

Mult stimate domnule Mihai Antonov,
Cu sentimentele cele mai sincere de înaltă 

preţuire şi admiraţie, vă adresăm, cu prilejul fru-
moasei 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 – 
cîteva dintre calităţile care vă disting drept o per-
sonalitate remarcabilă, aţi cîştigat respectul celor 
ce vă înconjoară.

În această remarcabilă zi vă adresăm cele mai 
calde urări de sănătate, întru mulţi ani şi aceeaşi 
slujire a idealurilor dreptăţii.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: 
Igor Vremea, doctor în drept, conferenţiar univer-
sitar, Facultatea de drept, USM; Valeriu       Babără, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, Facultatea 
de drept, USM; Igor Zaporojan, doctor în drept, 
conferenţiar universitar, Facultatea de drept, USM; 
Iurie Tabarcea, magistru în drept, lector univer-
sitar, Facultatea de drept, USM;    Vasile Bantuş, 
magistru în drept, lector universitar, Facultatea de 
drept, USM; Nina    Vascan, judecător, CA, Chi-
şinău; Stella Bleşceaga, judecător, Rîşcani mun. 
Chişinău; Olga Adam, judecător CSJ; Ion Talpa, 
vicepreşedintele Judecătoriei Bălţi; Vasile Gurin, 
judecător, CA, Chişinău; Vitalie Zaporojan, pre-
şedintele Judecătoriei Drochia; Iurie Obadă, ju-
decător Ciocana; Aurel Colenco, preşedintele CA 
Economică; Veaceslav Soltan, procuror, şef secţie, 
Procuratura Generală. 

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, 
astfel încît doar Dreptatea şi Adevărul să triumfe.

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

La mulţi ani!
membrii Consiliului de administraţie   

al Uniunii Juriştilor, 
Echipa Dreptul şi 

Revista Naţională  de Drept

Digestia este un proces 
complex al organismului 
uman, care necesită energie 
şi timp. 

Astfel, imediat după ce 
mănînci nu este indicat să fu-
mezi, să bei ceai, să consumi 
fructe sau să faci baie. 

Nu fuma 
Efectele nocive ale unei 

ţigări fumată după o masă 
copiosă sînt de 10 ori mai 
intense. Fumatul este însă un 
obicei foarte nociv, fie că este 
realizat dimineaţa, fie seara. 
O ţigară conţine peste 60 de 
substanţe cancerigene. 

Pe lîngă emfizem şi can-
cer, fumatul duce şi la alte 
probleme de sănătate. El 
inrăutăţeşte simptomele a 
numeroase afecţiuni şi are şi 
un efect negativ asupra muş-
chilor colonului. 

 
Nu mînca fructe 

Consumul de fructe este 
recomandat de toţi medicii. 
Trebuie însă să ştii, că este 
necesar să fie consumate la 
anumite ore. Sînt uşor de di-
gerat şi conţin zaharuri simple. 
Majoritatea fructelor, excep-
ţie făcînd bananele şi curmale-
le, trec prin stomac şi intestin 
în 20 de minute de la consu-
mare. În intestine fructele sînt 
metabolizate. 

Atunci cînd consumi fruc-
te imediat după masă, fructe-
le sînt stocate în stomac, oda-
tă cu celelalte alimente şi nu 
mai ajung în intestine cînd 
trebuie. În stomac, fructele 
se fermentează împreună cu 
celelalte alimente. 

Este astfel recomandat 
să nu consumi fructe imediat 
după masă. Cel mai potrivit 
moment pentru fructe este 
dimineaţa, la micul dejun, pe 
stomacul gol. 

Dimineaţa este şi mo-
mentul cel mai potrivit pen-
tru folosirea nutrienţilor din 
fructe, care conferă energie 
pentru întreaga zi. 

Nu bea ceai 
Consumul moderat de ceai 

are numeroase beneficii pentru 
sănătate: reduce riscul de afec-

ţiuni cardiovasculare şi diabet 
şi asigură organismului anti-
oxidanţi care il ajută să lupte 
împotriva îmbătrînirii prema-
ture. Specialiştii spun însă că 
ceaiurile nu trebuie consumate 
imediat după masă. 

Ceaiul conţine polifenoli 
şi tanini care favorizeaza ab-
sorbţia de fier. Fierul este un 
metal greu digerabil de or-
ganismul uman. Astfel, con-
sumul de ceai imediat după 
masă este dăunător în special 
copiilor şi femeilor care sufe-
ră de deficienţă de fier. Ceaiul 
trebuie consumat la cel puţin 
o ora după masă. 

Nu fă baie 
Digestia necesită multă 

energie care are nevoie de 
o circulaţie bună a sîngelui. 
Atunci cînd facem duşuri 
calde, temperatura corpului 
creşte, iar pentru a o răci, or-
ganismul accelerează circula-
ţia sîngelului pentru a răcori 
pielea. 

Astfel, sîngele necesar 
în stomac pentru digestie nu 
este suficient. Este indicat ca 
după o masă să aştepţi cel pu-
ţin 30 de minute înainte de a 
face baie. 

Nu merge la plimbare 
Plimbarea imediat după 

o masă este o idee proastă 
şi poate duce la indigestie şi 
aciditate. Poţi merge la pim-
bare după 30-40 de minute 
după o masă. În acest fel vei 
arde caloriile în plus şi vei 
capăta mai multă energie. 

De asemenea, nu trebuie 
să exagerezi. O plimbare de 

15-20 de minute este ideală 
pentru accelerarea metabo-
lismului şi pentru arderea 
grăsimilor. 

Nu adormi 
Somnul imediat după 

masă este dăunător organis-
mului. Sucurile gastrice din 
stomac se întorc înapoi pe 

esofag din cauza forţei gra-
vitaţionale. În timp, acizii din 
alimente afectează esofagul. 
Aceasta este principala cauză 
pentru care multe persoane 
simt o senzaţie de arsură în 
gură şi gît atunci cînd aţipesc 
imediat după masă. 

Un alt motiv pentru care 
este indicat să evităm să ador-
mim imediat după masă, este 
faptul că alimentele consu-
mate pun o mare presiune asu-
pra diafragmei, ceea ce duce 
la sforăit şi incapacitatea de 
a respira în timpul somnului. 
Somnul imediat după masă 
este şi o cauză a obezităţii.  

Femeia care a găsit elixirul tinereţii! Are 70 de 
ani, dar arată ca la 30

Anette Larkins, în vîrstă de 70 de ani, din Florida a uimit 
o lume întreagă. Deşi este mamă şi bunică poţi să juri că are 
maxim 30 de ani.

Femeia spune că a găsit elixirul tinereţii şi mărturiseşte 
că nu a apelat niciodată la chirurgia estetică. Ea spune că 
secretul constă în dieta pe care o respectă cu sfinţenie încă de 
cînd avea 27 de ani: este vegetariană şi mănîncă doar fructe 
şi legume crude, pe care le cultivă singură în propria grădină. 
Mai mult, ea colectează apă de ploaie pe care o bea ca atare 
şi cu ajutorul căreia îşi prepară diverse sucuri.

,,Mănînc doar fructe, legume, nuci şi seminţe. Grădina 
mea e plină de legume şi consum doar alimente crude. Nu 
pot mînca alt tip de mîncare”. Diverse persoane îl întrebă pe 
soţul meu de ce este cu o femeie atît de tînără. Sînt o femeie 
energică, mă trezesc la 5.30 în fiecare zi şi sînt plină de ener-
gie, a declarat Anette Larkins.

Soţul femeii are 54 de ani şi nu urmează acelaşi regim ca 
şi soţia lui, însă este mîndru de faptul că are o parteneră de 
viaţă care pare să nu îmbătrînească niciodată.

Se pare că elixirul tinereţii nu este chiar o poveste. În 
urma unui studiu, cercetătorii au descoperit că extractul de 
fruct de rodie, care includea atît miez cît şi coaja şi semin-
ţele, duce la reducerea semnificativă a deteriorării celulelor 
creierului, muşchilor, precum şi la efecte benefice asupra 
îmbătrînirii pielii.

Cum să treci peste o mare dezamăgire 
în dragoste

Senzaţia de inimă frîntă este, probabil, una dintre marile 
dureri pe care un om le poate simţi într-o viaţă. Deşi la înce-
put pare eternă, din fericire nu e aşa.

Aşadar, ai de trecut peste o dezamăgire în dragoste. Tre-
buie să îţi aminteşti mereu că nu e imposibil să treci peste ea. 
Întreabă în jur şi vei descoperi că majoritatea oamenilor au 
trecut sau trec prin aşa ceva. Cei care au trecut deja, se simt 
bine deci, într-o zi, şi tu vei fi la fel, chiar dacă la momentul 
zero ţi se pare imposibil aşa ceva.

Să treci cu bine peste prima iubire adevărată pare incre-
dibil de greu şi asta pentru că am fost crescuţi să credem în 
ea şi ne-o închipuim ca fiind eternă şi indestructibilă. Partea 
amuzantă e că niciodată nu ne gîndim la ceilalţi, la insucce-
sele şi dezamăgirile lor, ne închipuim că doar iubirea noastră 
este cea perfectă. Ştim, de asemenea, că din punct de vedere 
statistic şi nu numai, nimeni nu se îndrăgosteşte la 17 ani şi 
rămîne cu aceeaşi persoană pentru tot restul vieţii.

Cu toate acestea, nimic nu este raţional în dragoste, toate 
semnalele care ne pun pe gînduri fiind trecute cu vederea. Va 
veni însă o zi cînd vom privi înapoi în timp la prima iubire şi 
o vom cataloga doar ca un banal exerciţiu pentru toate relaţi-
ile care au urmat chiar dacă în prezent acest lucru ni se pare 
absurd.

Moarte interzisă prin lege într-un sat din Italia
Incredibil, dar adevărat! Locuitorii unui sat din Italia nu au 

voie să moară. Primarul localităţii Falciano del Massico, situ-
ată la aproximativ 50 de kilometri de Napoli, a semnat o lege 
prin care a interzis locuitorilor să moară. Edilul a invocat şi un 
motiv  – satul nu are un cimitir.

,,Este un ordin provocator, dar am fost nevoit să-l semnez 
pentru a atrage atenţia autorităţilor responsabile. De cînd Fal-
ciano del Massico şi-a cîştigat autonomia în 1964, nu am reu-
şit să construim un cimitir”, a declarat primarul Falciano del 
Massico, Giullio Cesare Favo.

Localnicii spun că le va fi greu să respecte această lege.
,,Primarul afirmă că nu putem să murim. Ce trebuie să fa-

cem, să-l ascultăm?”, a spus un locatar.
Ordinul, semnat pe 5 martie, a fost ,,încălcat” deja de doi 

dintre locuitori. Pînă nu demult, Falciano del Massico şi un 
sat vecin aveau un cimitir comun, însă din cauză că numărul 
mormintelor creştea, primarul a decis să extindă spaţiul alocat 
cimitirului. Dar edilul din localitatea vecină nu a fost de acord 
cu decizia colegului său, ceea ce l-a determinat pe primarul 
din Falciano del Massico să semneze ordinul prin care le in-
terzice oamenilor din sat să moară.
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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.

Caleidoscop

Divert is
Aniversări Ce nu trebuie să faci după ce mănînci


