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Săptămînal juridic

Filat şi Boc 
au împărţit permise

Regimul legal 
al bunurilor 
soţilor

(Abraham Lincoln)

Încadrarea în cîmpul 
muncii: o problemă 
majoră pentru 
ex-deţinuţi

Mesaj de felicitare cu ocazia  Sfintelor 
Sărbători de Paşte

Se apropie cea mai impor-
tantă sărbătoare din calendarul 
creştin – Învierea Domnului, al 
cărei farmec deosebit este dat 
de semnificaţia religioasă – 
existenţa şansei de mîntuire – 
şi de cele mai frumoase tradiţii 
naţionale, însoţite de armonie 
şi bună înţelegere.

 Cu prilejul Sfintelor Sărbă-
tori de Paşte, adresez tuturor 

creştinilor sincere felicitări şi urări de sănătate, feri-
cire şi prosperitate. Fie ca Lumina Sacră să vă aducă 

tot ceea ce poate fi mai bun în lume, liniştea şi pacea 
să coboare în inimile voastre, iar minunea Învierii lui 
Isus să vă călăuzească paşii, să vă dăinuie în suflete 
şi să vă aducă renaşterea credinţei şi a speranţei în 
viitor.

Sărbătoarea divină să reverse asupra tuturor bel-
şug şi bunăstare, să vă înalţe spre noi trepte spiri-
tuale şi să vă însoţească paşii pe drumul vieţii. Vă 
doresc să aveţi parte de multă căldură în suflet şi în 
casă, de bucurie şi putere de muncă, întru adevăr şi 
desăvîrşire.  

Sărbători fericite!
Raisa BOTEZATU,

Preşedinte interimar al Curţii Supreme 
de Justiţie

tă, cea mai sfîntă şi cea mai plină de puritate  dintre 
toate sărbătorile creştine – Sfintele Paşte.

Astfel, revelaţia reînvierii, a unui nou început ne 
învăluie cu candoarea-i ce înfiripă în sufletul fiecă-
rui creştin speranţa într-un viitor mai curat, mai lu-
minos, mai plin de pace şi de bunătate sufletească. 

Emoţii profunde ne copleşesc, deoarece pentru 
noi, maturii, în special, toate bucuriile vieţii  se per-
petuă, parcă, în jurul acestei minunate sărbători: 
aici găsim bucuria şi inocenţa copilăriei, mireasma 
îmbietoare de cozonac şi sarmale gătite cîndva cu 
atîta ardoare de mama, şi tot aici găsim liniştea su-
fletească, reîntregirea familiei căreia tihna şi pioşe-
nia îi ghidează existenţa. 

În această Săptămînă a Patimilor, fiecare om, 
prin rugăciune, evlavie, primenire şi bunătate, îşi 
doreşte să întîmpine Învierea Mîntuitorului cu toată 
curăţenia spirituală, ca în final, rugile înălţate că-
tre ceruri, printr-o minune, să i se îndeplinească.

Aşteptăm cu toţii dangătul clopotului din noap-
tea sfîntă, ce vine să vestească minunea Învierii 
Domnului, care amplifică în mod inexplicabil dra-
gostea noastră faţă de oameni, puterea  de a ierta, 
inţelege şi iubi.  

Vreau să ne umplem sufletul de bucuria sacrei 
sărbători şi de frumuseţea a tot ce ne înconjoară 
şi ne trezeşte emoţii purificatoare, să fim mai buni, 
mai blajini şi cu sufletele curate, astfel încît să dă-
ruim cît mai multă iubire celor dragi.

Vă doresc să vă regăsiţi de sărbători sufletul îm-
plinit, împăcat, liniştit, curat şi senin.

Sărbători fericite!
Gheorghe AVORNIC,

doctor habilitat în drept,  profesor universitar, 
decan al Facultăţii de Drept a USM, 

preşedinte al Consiliului de administraţie 
al UJM

Dragi cititori!
Emoţia şi sublimul 

primăverii ne-a inundat 
deja sufletele. Iar par-
fumul îmbătător al flo-
rilor, frăgezimea ierbii, 
căldura razelor solare 
insistă parcă să rea-
mintească faptul că în 
preajmă ne este sărbă-
toarea cea mai aştepta-

Mi-am distrus toti duşmanii, făcîndu-i prietenii mei prin iertare. 
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Paşte Fericit!



Flashu

DreptulVINerI, 2 aprIlIe 2010 Actual2

l Ministerul Justiţiei

În perioada 25 şi 26 
martie 2010 la Bruxelles 
s-a desfăşurat a doua rundă 
de negocieri pe marginea 

Acordului de Asociere între 
Republica Moldova (RM) şi 
Uniunea Europeană (UE). 
Delegaţia UE a fost condusă 
de dl G. Wiegand, director al 
Directoratului pentru Europa 
de Est, Caucazul de Sud şi 
Asia Centrală, Comisia Eu-
ropeană, negociatorul-şef din 
partea UE, iar delegaţia RM 

S-a încheiat a doua rundă a negocierilor 
Acordului de Asociere RM-UE 

de dna N. Gherman, vicemi-
nistrul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene, nego-
ciator-şef al delegaţiei RM. 

Grupurile de negociatori au 
fost salutate de primul-mi-
nistru al Republicii Moldo-
va, dl V. Filat.

În cadrul şedinţei ple-
nare a fost evaluat procesul 
de negocieri organizat, între 
prima şi a doua rundă, în 
cadrul unei serii de video-
conferinţe. Părţile au con-

venit şi au închis provizoriu 
majoritatea articolelor ce se 
referă la tematica contactelor 
interumane. De asemenea, 

au fost închise provizoriu o 
parte din articolele cu privi-
re la cooperarea economică, 
sectorială şi financiară, şi 
a fost atins un înalt grad de 
convergenţă în negocierile 
protecţiei consumatorilor, 
sănătăţii publice, statisticii şi 
societăţii informaţionale.

În cadrul aceleiaşi runde 

au fost lansate negocierile 
în domeniile dialogului po-
litic şi reformei, cooperării 
în domeniul politicii externe 
şi de securitate comune; jus-
tiţiei, libertăţii şi securităţii; 
cooperării economice, secto-
riale şi financiare; cooperării 
şi contactelor interumane.  
Printre cele mai importante 
probleme discutate au fost 
statul de drept, protecţia da-
telor personale, combaterea 
spălării banilor şi finanţării 
terorismului, combaterea 
traficului de droguri, precum 
şi cooperarea în domeniul 
politicii externe şi de secu-
ritate comună, prevenirea 
şi soluţionarea conflictelor, 
managementul crizelor. În 
acest context părţile au pus 
un accent deosebit pe reflec-
tarea cooperării în dome-
niul soluţionării conflictului 
transnistrean.

La încheierea rundei păr-
ţile au constatat o dinamică 
pozitivă şi un constructivism 
în negocieri, precum şi au 
convenit că runda a treia va 
avea loc la Chişinău în pri-
ma decadă a lunii iunie, anul 
curent.

Începînd cu 29 martie 2010, prin ordinul Ministrului Jus-
tiţiei, Serviciul Stare Civilă suspendă eliberarea în regim de 
urgenţă în termen de o oră şi în termen de douăzeci şi patru de 
ore a unor acte de stare civilă. 

În lista serviciilor care va fi supusă acestui ordin sunt inclu-
se următoarele servicii:

 a) eliberarea în termen de 1 oră a:
– duplicatelor certificatelor de stare civilă;
– extraselor de pe actele de stare civilă;
– avizelor privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui;
– certificatelor privind starea civilă;
b) eliberarea în termen de 24 ore a duplicatelor certi-

Serviciul Stare Civilă suspendă eliberarea în 
termen de o oră şi în termen de douăzeci şi patru 

de ore a unor acte de stare civilă 
ficatelor de stare civilă şi extraselor de pe actele de stare 
civilă;

c) examinarea în termen de 24 ore a cererilor privind:
– schimbarea numelui şi/sau a prenumelui, înregistrarea 

ulterioară a actelor de stare civilă, precum şi rectificarea, com-
pletarea, reconstituirea, transcrierea, anularea acestora în ve-
derea perfectării dosarelor respective.

Suspendarea serviciilor în regim de urgenţă vine în urma 
majorării excesive pe parcursul lunii martie 2010 a număru-
lui de cereri adresate sudioviziunilor Serviciilor Stare Civilă 
privind eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă şi a 
altor documente de stare civilă.

l Curtea Constituţională

Pe 31 martie 2010, Partidul Liberal şi 
Partidul Liberal Democrat din Moldova 
şi-au reînnoit cu cîte un reprezentant frac-
ţiunile parlamentare, după ce, acum două 
săptămîni, Legislativul a luat act de ce-
rerile de demisie ale deputaţilor Anatolie 
Şalaru, ministrul Transporturilor şi Infras-
tructurii  Drumurilor, şi Alexandru Tănase, 
ministrul Justiţiei. În şedinţa sa de astăzi, 
Curta Constituţională a validat cele două 
mandate vacante în favoarea supleanţilor 
Mihail Cîrlig şi, respectiv, Tudor Deliu, 
declarîndu-i aleşi în calitate de deputaţi în 
Parlament. 

Deputatul Partidului Liberal este me-
dic de profesie, în prezent deţinînd funcţia 
de pretor al sectorului Rîşcani din muni-
cipiul Chişinău, iar cel al Partidului Libe-
ral Democrat din Moldova este master în 
drept şi în administraţia publică, conferen-
ţiar interimar la Academia de Administrare 
Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii 
Moldova.

Încă doi 
supleanţi au 

devenit deputaţi

Procuratura Generală

Mihai Ghimpu va efectua o vizită 
la Bucureşti în perioada 27-28 aprilie
Mihai Ghimpu a avut o discuţie telefonică cu Preşedinte-

le României Traian Băsescu. Preşedinţii celor două state au 
convenit asupra detaliilor ce ţin de apropiata vizită a Preşe-
dintelui Mihai Ghimpu la Bucureşti, în perioada 27-28 aprilie 
2010.

Totodată, interlocutorii s-au referit la stadiul de evoluţie 
a proiectelor moldo-române asupra cărora s-a convenit în ca-
drul vizitei în Republica Moldova din ianuarie a.c. a Preşe-
dintelui României Traian Băsescu.

Mihai Ghimpu l-a informat pe omologul său român că la 
31 martie a prezidat o şedinţă de lucru cu factorii de decizie, 
la care va fi prezentat raportul ministerelor de resort cu refe-
rire la acţiunile întreprinse de autorităţile din R. Moldova în 
urma vizitei Preşedintelui Traian Băsescu la Chişinău, pre-
cum şi agenda de lucru planificată în cadrul apropiatei vizite 
la Bucureşti, anunţă Serviciul de presă al Legislativului.

Declaraţia de Independenţă 
va fi semnată încă o dată
Recent, reprezentanţii Asociaţiei obşteşti „Parlamen-

tul-90” – Pantelei Sandulachi, Alexandru Moşanu, Petru 
Munteanu, Gheorghe Amihalachioaie şi Eugen Pâslaru – s-au 
întîlnit cu procurorul general al RM, Valeriu Zubco. La soli-
citarea lor, procurorul i-a informat că Declaraţia de Indepen-
denţă a RM, aprobată la 27 august 1991, a ars totalmente în 
timpul incendiului din noaptea de 7-8 aprilie 2009 în Parla-
mentul RM. La 19 octombrie 2009, pe faptul distrugerii ori-
ginalului Declaraţiei, Procuratura a pornit urmărire penală, 
conform semnelor constitutive ale componenţei de infracţiu-
ne prevăzute de art. 329 alin.(2) lit.b) Cod penal – „neglijenţa 
în serviciu soldată cu urmări grave”.

Sandulachi, preşedintele Asociaţiei, spune că obţinerea 
actului prin care se confirmă inexistenţa originalului Decla-
raţiei de Independenţă va permite trecerea la etapa de restabi-
lire a acesteia. „După îndeplinirea procedurilor juridice, la 17 
aprilie, va fi organizată şedinţa solemnă a Legislativului, la 
care vor participa şi deputaţii din Parlamentul de legislatura 
a XII-a, care au votat acest act istoric. Declaraţia de Indepen-
denţă va fi semnată încă o dată”. El a precizat că Asociaţia 
dispune de o copie a Declaraţiei şi de cea a procesului-verbal 
al şedinţei la care aceasta a fost adoptată.

Organele de forţă cer înăsprirea 
legislaţiei penale 
Ministrul de Interne, Victor Catan, pledează pentru în-

ăsprirea Codului penal şi a celui de procedură penală. El a 
declarat în cadrul Consiliului Suprem de Securitate că numai 
aşa lupta cu crima organizată va fi mai eficientă.

Şedinţa Consiliului Suprem de Securitate a fost dedicată 
combaterii crimei organizate. Preşedintele interimar Mihai 
Ghimpu a cerut măsuri mai concrete şi mai operative. 

Reprezentanţii organelor de forţă susţin că lupta împo-
triva crimei organizate va fi mai eficientă atunci cînd vor fi 
implicate toate structurile din acest sector. Este vorba, în spe-
cial, de colaboratorii serviciilor operative din penitenciare. 
Ministerul de Interne mai pledează pentru schimbarea codu-
lui penal şi al celui de procedură penală, pentru ca lupta cu 
crima organizată să fie legală.

– Trebuie să urmăm exemplul Federatiei Ruse şi al Geor-
giei şi să modificăm codul penal, astfel încît liderii lumii cri-
minale, care se încoronează, devin hoţi în lege, să poată fi 
traşi la răspundere. Astfel de acţiuni în Rusia şi în Georgia 
sînt pedepsite penal, a subliniat Victor Catan, ministrul Afa-
cerilor Interne al RM.

În ajunul sărbătorilor de Paşte 
infractorii sînt activi 
În ajunul sărbătorilor de Paşte infractorii sînt activi. Cei 

de la Ministerul de Interne spun că creşte numărul cazurilor 
de vînzare ilegală a cărnii, băuturilor alcoolice şi ţigărilor. 

Infractorii acţionează atît singuri, cît şi în grup. Bunăoară, 
contrabandiştii cu ţigări acţionează după o schemă cunoscută. 
Mai întîi cumpără ţigări de la importatorii mari, apoi o can-
titate neînsemnată este comercializată în Moldova, iar restul 
sînt vîndute persoanelor private, care la rîndul lor transportă 
marfa nelegal în ţările Uniunii Europene.

În acest sens este dubioasă activitatea a doi fraţi, cetăţeni 
ai Moldovei. 

Colaboratorii de poliţie au depistat cîteva cazuri de intro-
ducere în Moldova a cărnii din Transnistria. Comercianţii au 
folosit diferite mijloace de transport, în afară de avioane. 

În ultimele 2 săptâmîni au fost verificaţi 22 de agenţi 
economici şi 19 comercializau nelegal produse alimentare şi 
mărfuri de larg consum.

H O T Ă R Î R E  
nr.2-3d-87/10

privind anunţarea concursului pentru suplinirea 
funcţiilor vacante de procuror-şef în unele 

procuraturi teritoriale
30 martie 2010                                    mun. Chişinău

Examinînd chestiunea despre anunţarea concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante de procurori teritoriali şi adjuncţi ai acestora, audiind in-
formaţia dlui Iurie Garaba, Consiliul Superior al Procurorilor, în baza art. 
art.36 alin.(3), 37, 38, 39, 82 alin.(1) lit.e), art.93 alin.(2) din Legea cu privire 
la Procuratură, 

H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A anunţa concurs pentru promovarea în funcţia de procuror teritorial în 

raioanele  Briceni, Criuleni, Donduşeni, Sîngerei, precum şi pentru suplinirea 
funcţiilor vacante de adjunct al procurorului sect.Centru mun. Chişinău, adjunct 
al Procurorului r-lui Taraclia.

2. Cererile de participare la concurs se depun la secretariatul Consiliului Su-
perior al Procurorilor (mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr.26, 
tel:224483, 22-14-44) în termen de 60 zile de la publicarea anunţului.

1. Hotărîrea se publică în ziarul „Dreptul”, pe site-ul Procuraturii Generale 
(www.procuratura.md) şi a Institutului Naţional al Justiţiei (www.inj.md).

Preşedintele Consiliului 
Superior al Procurorilor     Iurie GARABA 
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Din aceeaşi categorie fac parte 
şi persoanele cu antecedente pe-
nale. Faptul că au stat după gratii 
constituie deseori un impediment 
în procesul de reintegrare socială a 
ex-deţinuţilor, în special atunci cînd 
aceştia vor să se angajeze la un ser-
viciu. Şi Mihail şi-a ispăşit pedeapsa 
în penitenciar, fiind eliberat acum 2 
ani. În tot acest răstimp el nu a reu-
şit să-şi găsească un loc de muncă 
stabil. „Din prima zi de cînd m-am 
eliberat îmi caut un loc de lucru. 
În general, m-am adresat la diferite 
firme, baze angro, dar şefii, de obi-
cei tineri, atunci cînd aflau că am 
fost condamnat, îmi spuneau că nu 
le convine aşa ceva”. Astfel începe 
istoria unui ex-deţinut, pe care l-am 
întîlnit la Centrul de Justiţie Comu-
nitară.  Mihail ne spune că principa-
la dificultate pentru el în procesul de 
angajare o constituie lipsa de acte de 
identitate. „Am rămas fără acte de 
identitate, doar cu diploma de stu-
dii şi cărticica de muncă. Acum este 
foarte greu să-ţi restabileşti actele de 
identitate. Am început să le fac, dar 
nu-mi ajung 200 de lei.” 

Ca el mai sînt alte circa 2000 de 
persoane, eliberate anual din institu-
ţiile penitenciare. Iată ce ne spune 
Aliona Cojocaru, coordonatoarea de 
proiect în cadrul Centrului de Justiţie 
Comunitară, despre problemele cu 
care se confruntă foştii condamnaţi 
care se adresează aici pentru aju-
tor: „Majoritatea persoanelor care 
se adresează la Centrul nostru sînt 
în căutarea unui serviciu, deoarece, 
după cum ne dăm bine seama, sînt 
eliberate, au nevoie de o activitate. 
Pentru ei îndeosebi este foarte difi-
cil de a se încadra în cîmpul muncii, 
deoarece nu au acte de identitate sau 
au alte probleme, de sănătate spre 
exemplu, care îi împiedică să fie 
plasaţi în cîmpul muncii”. 

Printre cauzele gradului înalt 
de şomaj în rîndurile ex-deţinuţilor 

Încadrarea în cîmpul muncii: o problemă majoră pentru ex-deţinuţi

este şi deficienţa instruirii acestora 
în timpul ispăşirii pedepsei. Cel pu-
ţin astfel prezintă situaţia un studiu, 
efectuat recent de către Institutul de 
Reforme Penale. În studiu se men-
ţionează că educaţiei în penitenciar 
i se acordă o atenţie mai mică com-
parativ cu munca, iar procesul edu-
caţional se complică şi prin faptul 
că se atestă lipsa cadrelor didactice, 
special instruite pentru a lucra cu ca-
tegoria dată de beneficiari. Una din 
instituţiile unde se pot adresa foştii 
condamnaţi în căutarea unui loc de 
muncă este şi Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
precum şi subdiviziunile aceste-
ia în teritoriu. Totuşi, de cele mai 
multe ori, persoanele eliberate din 
detenţie fie nu cunosc acest lucru, 
fie nu se pot adresa aici pentru că 
nu dispun de actele necesare pentru 
înregistrare, iar unii chiar evaluează 
sceptic capacitatea acestei instituţii 
de a le asigura un serviciu decent. 
Printre ultimii se numără şi Victor, 
eliberat recent din detenţie. „La 
aceeaşi Agenţie de Ocupare a For-
ţei de Muncă, însă firmele serioase 
nu se prea adresează, după cum am 
atras atenţia. Este cam dificil să gă-
seşti un serviciu decent, remunerat 
decent prin intermediul lor”, ne asi-
gură acesta. La rîndul său, şefa ad-
junctă a Direcţiei de Implementare 
a Politicilor de Ocupare în cadrul 
ANOFM, Valentina Lungu, recu-
noaşte că persoanelor eliberate din 
detenţie nu li se acordă la nivelul 
corespunzător asistenţă în cadrul 
agenţiilor teritoriale şi nu există 
consultanţi speciali care s-ar ocupa 
anume de acest segment al popula-
ţiei „Dar, remarcă sursa, „aceasta 
de datorează faptului că avem un 
număr mic de personal angajat în 
structură, atît la nivel naţional, cît şi 
local. În plus, avem nevoie de psi-
hologi, însă nu avem posibilitatea 
de a angaja aşa specialişti”. Pe de 

altă parte, sursa citată precizează că 
situaţia ex-deţinuţilor se agravează, 
nu în ultimul rînd, şi pe fundalul 
crizei economice. „Trebuie să luăm 
în consideraţie şi faptul că pe piaţa 
forţei de muncă se atestă un deficit 
de locuri de muncă libere. Pe par-

cursul anului 2009 situaţia a fost una 
destul de complicată, s-a micşorat 
numărul locurilor de muncă libere, 
însă a crescut numărul şomerilor în-
registraţi la agenţii. În aşa condiţii, 
şansele de angajare la toate categori-
ile de angajaţi au fost mai reduse”. În 
plus, Valentina Lungu  subliniază că 
majoritatea agenţilor economici au o 
atitudine sceptică faţă de potenţialii 
angajaţi cu antecedente penale. Ast-
fel, conform unui studiu realizat de 
către ANOFM în 2006, circa 65 % 
din 485 de angajatori chestionaţi nu 
ar angaja persoane care s-au aflat în 
detenţie. Totuşi există în Moldova 
şi suficienţi agenţi economici care 
angajează ex-deţinuţi, predominînd 
cei din sectorul privat. Printre aceş-
tia se numără şi directoarea fabricii 
de marochinărie „Artima”, Alexan-
dra Can. „Am avut asemenea anga-
jaţi, avem şi în prezent şi niciodată 
nu vom refuza să oferim şanse unui 
fost condamnat de a se elibera de 

complexele lui de gîndire că nu 
mai este acceptat în societate. Noi 
trebuie să facem tot posibilul ca un 
ex-deţinut să fie încadrat în societa-
te, să aibă un loc de muncă”, con-
cluzionează Alexandra Can.

Victor este unul dintre ex-de-

ţinuţii care a reuşit totuşi să se în-
cadreze în cîmpul muncii, însă el 
caută în continuare un serviciu mai 
bun. „La moment am un serviciu, 
însă el este mai mult de formă decît 
să mă ajute într-adevăr, fiindcă sa-
lariul este mai mult simbolic decît 
real şi la acel serviciu eu mai mult 
merg ca să intru în ritmul de viaţă.” 
Un exemplu reuşit de încadrare a 
unui ex-deţinut în societate este şi 
Sergiu S. El şi-a iniţiat propria afa-
cere, formînd un grup de muncitori 
cu care efectuează diferite lucrări 
de construcţie. Pentru aceasta însă 

i-au trebuit 5 ani. „E nevoie de un 
car de răbdare şi de două caruri 
de voinţă de a lucra”, aceasta este 
formula de succes a lui Sergiu. În 
schimb, el este cunoscut în prezent 
ca un specialist competent, cu ca-
lităţi de lider în echipă, căruia poţi 

să-i încredinţezi 
fără grijă con-
strucţia propriei 
locuinţe. Sergiu 
ştie cu siguranţă 
că dacă omul vrea 
cu adevărat, orici-
ne ar fi el, îşi poa-
te asigura un trai 
decent.

 Într-o soci-
etate sănătoasă, 
sintagma „ex-de-
ţinut” nu constitu-
ie un motiv pentru 
ceilalţi membri de 
a-i marginaliza pe 
cei ce şi-au ispăşit 
pedeapsa în locu-
rile de detenţie. 
Oricare ar fi gre-
şeala din trecut a 
acestor persoane, 
ele sînt egale în 
drepturi cu ceilalţi 

cetăţeni, inclusiv în dreptul de a se 
reîncadra în cîmpul muncii, desigur 
cu mici excepţii.

Menţionăm că, în conformitate 
cu Hotărîrea nr.1353 din 20.12.2005, 
persoanele care au fost eliberate din 
locurile de detenţie în urma execută-
rii pedepsei beneficiază de o indem-
nizaţie unică în mărime de 75% din 
salariul mediu pe economie pentru 
anul precedent. Indemnizaţia se plă-
teşte doar în baza cererii depuse la 
administraţia instituţiei penitenciare 
cu cel puţin o lună înainte de ziua 
eliberării.

Chiar dacă în alte ţări se vorbeşte despre revigorarea 
economică mult aşteptată, la noi criza pare că se simte încă 
la ea acasă. Vrem noi sau nu vrem, aceasta ne afectează pe 
toţi şi pe fiecare în parte. Totuşi persoanele din categoriile 
social vulnerabile simt mult mai acut efectele crizei asupra 
vieţii lor cotidiene. 

P.S. Începînd cu acest număr al ziarului, lansăm un ciclu de materi-
ale pe tema: „Încadrarea ex-deţinuţilor în cîmpul muncii”. Pornind de 
la constatarea că persoanele cu antecedente penale întîmpină numeroase 
dificultăţi în procesul de reîncadrare în societate, inclusiv atunci cînd vor 
să-şi găsească un loc de muncă,în special acum cînd piaţa muncii în RM, 
pe fundalul crizei economice, se află într-o situaţie critică, am decis să 
punem la dispoziţia cititorilor un şir de articole ce vizează diferite aspecte 
ale acestei probleme.

Lilia STRÎMBANU

„Republica Moldova are nevoie de o nouă 
constituţie şi Parlamentul este oricînd în drept  să 
anunţe un referendum pentru adoptarea acesteia”, 
consideră Preşedintele interimar, Mihai Ghimpu, 
care a participat la o masă rotundă în problema 
reformei constituţionale.

Doctori habilitaţi în drept, judecători, analişti 
politici, experţi politici, 
doctori în filozofie, deputaţi 
etc. s-au întrunit la o masă 
rotundă unde au pus în dis-
cuţie esenţa, caracterul şi 
impactul (modificărilor) 
constituţionale. Preşedin-
tele interimar al Republicii 
Moldova, prezent la eveni-
ment, a declarat că singura 
cale de a scoate ţara din 
impas este adoptarea unei 
noi constituţii a Republicii 
Moldova.

Privind adoptarea noii 
constituţii, doctorul habi-
litat în drept, profesor universitar ULIM, Victor 
Popa, este de aceeaşi părere cu Ghimpu. Totoda-
tă, acesta  a explicat de ce actuala Constituţie are 
nevoie de aceste multiple modificări.

Consilierul Preşedintelui Republicii Moldova 

Adoptarea constituţiei – un pas spre democraţie
în problemele politice, Ştefan Urîtu, consideră 
că actuala constituţie trebuie modificată astfel 
încît drepturile cetăţenilor să nu fie afectate. În 
opinia sa Comisia pentru reforma constituţională 
deja a reuşit să lichideze multe din neajunsurile 
actualei Constituţii, de astă dată ţinînd cont de 
drepturile omului.

Cît priveşte adoptarea unei 
noi Constituţii prin  referendum, 
istoria este plină de asemenea 
exemple, spune doctorul în drept 
de la Bucureşti, Florin Vasiles-
cu.  Un exempu concret este El-
veţia, care anual desfăşoară zeci 
de referendumuri şi atunci de ce 
procedura referendumului nu ar 
fi acceptabilă şi pentru Moldova, 
se întreabă expertul.

La rîndul său, şeful reprezen-
tanţei Fundaţiei Hanns-Seidel 
la Bucureşti, Klaus Sollfrank, a 
spus că Moldova se află astăzi în 
faţa unei provocări – să modifice 

Constituţia sau să elaboreze una nouă. Oficialul 
german crede că democraţia are nevoie mai întîi 
de cultură politică, iar la baza unui stat se află 
Constituţia, cea care îi ghidează pe conducători 
în raporturile lor cu cetăţenii.

Codul european al vizelor va intra în 
vigoare de la 5 aprilie şi va asigura, printre 
altele, un tratament egal solicitanţilor de 
vize pentru spaţiul Schengen, informează 
un comunicat al CE. Documentul anunţă 
un formular de cerere de viză simplificat 
şi noi categorii de persoane care vor fi 
scutite de la plata taxei de viză.

„De la 5 aprilie, condiţiile în care se 
eliberează vize pentru spaţiul Schengen 
resortisanţilor ţărilor terţe vor deveni mai 
clare, mai precise, mai transparente şi 
mai echitabile. O viză UE va fi obţinută 
mai rapid. Codul european al vizelor va 
asigura ca aplicarea normelor europene 
în materie de vize este pe deplin armo-
nizată”, a declarat comisarul responsabil 
pentru Afaceri Interne, Cecilia Malm-
ström. 

Codul vizelor reuneşte toate dispozi-
ţiile legale existente în materie de vize şi 
stabileşte norme comune privind condiţi-
ile şi procedurile de eliberare a acestora. 
Acesta cuprinde dispoziţii generale, pre-
cum şi norme de determinare a statului 
membru responsabil pentru o cerere de 
viză, armonizînd dispoziţiile privind pre-
lucrarea cererilor şi a deciziilor. 

Potrivit comunicatului CE, formularul 
european unic de cerere de viză a fost sim-
plificat. Conţinutul cîmpurilor individuale 

Codul european al vizelor intră în vigoare la 5 aprilie
a fost clarificat atît în beneficiul solici-
tanţilor, cît şi al personalului consular. 

Categorii suplimentare de persoane 
vor fi exonerate de taxa de viză, iar co-
piii intre 6 şi 12 ani vor plăti o taxă de 
viză de numai 35 de euro (taxa generală 
rămînînd 60 de euro). 

Resortisanţii ţărilor terţe cu care 
Uniunea a încheiat acorduri de facilitare 
a eliberării vizelor continuă să plătească 
o taxă de viză de 35 de euro. 

De asemenea, Codul sporeşte gradul 
de transparenţă şi securitatea juridică. 
Codul prevede motivarea respingerii 
cererilor de viză şi oferă posibilitatea 
contestării deciziilor negative. 

În plus, acesta prevede un rol mai 
mare pentru delegaţiile Uniunii în co-
ordonarea cooperării statelor membre 
în cadrul „cooperării locale Schengen” 
în statele terţe, fapt ce va contribui la o 
mai bună armonizare a procedurilor. 

Pentru a asigura un tratament egal al 
solicitanţilor de viză, Comisia a redactat 
manualul pentru prelucrarea cererilor 
de viză, care a fost adoptat pe 19 martie 
2010, urmînd a fi pus la dispoziţia per-
sonalului consular al statelor membre. 

Codul vizelor a fost adoptat în iunie 
2009 de Parlamentul European şi de 
Consiliu. 
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Proiect de decizie cu privire 

la aplicarea semnelor de avertizare 
în cadrul serviciului de programe 
În scopul verificării gradului de respectare a condiţiilor de 

plasare a siglelor de identificare a producţiilor cinematografice, 
care nu sînt recomandate spre vizionare minorilor, în confor-
mitate cu prevederile Deciziei CCA din 11 noiembrie 2003, în 
perioada februarie-martie curent au fost monitorizate serviciile 
de programe ale mai mult radiodifuzori. Iar rezultatele monito-
rizării au atestat mai multe abateri: siglele de identificare diferă, 
prin culoare, marcaje şi locul plasării pe ecran, sau în general 
nu există. 

– Noi trebuie să ne conducem în procesul de monitorizare a 
activităţii posturilor la acest capitol de practica internaţională şi 
cum sînt clasificate filmele, spre exemplu, în ţările membre ele 
UE şi noi să putem clasifica şi aprecia aceste filme reieşind din 
aceste criterii, ce emisiuni, ce filme pot privi copiii pînă la 7 ani, 
pînă la 12 ani, cei cu vîrsta de 12-17 ani şi deja maturii după 18 
ani, a declarat Gheorghe Gorincioi, preşedinte CCA.

Membrii CCA au pus în discuţie acest subiect. Aceştia au 
constatat că este necesară introducerea unor norme obligatorii 
noi privind aplicarea mesajelor şi semnelor de avertizare, pe 
motiv că decizia Consiliului din 2003 este depăşită şi nu cores-
punde tuturor rigorilor şi normelor legislaţiei naţionale. Astfel, a 
fost abrogată decizia din 2003 şi votat unanim un nou proiect de 
decizie cu privire la aplicarea semnelor de avertizare în cadrul 
serviciului de programe TV. Documentul conţine 14 articole. 
Aici este descris minuţios cum trebuie să arate siglele, la ce oră 
trebuie difuzate producţiile audiovizuale în funcţie de gen şi al-
tele. Totodată, radiodifuzorii au obligaţia de a informa sonor şi 
vizual publicul, înainte de începerea difuzării, cu privire la genul 
producţiei audiovizuale şi, după caz, cu privire la restricţiile de 
vizionare, durata anunţului nu va fi mai mică de 15 secunde.

PARLAMENTELE  TRANSNISTRIEI, 
ABHAZIEI  ŞI  OSETIEI  DE  SUD 

VOR  ADOPTA  LEGI-MODEL
Luni 29 martie Adunarea interparlamentară a Comunităţii 

„Pentru democraţie şi drepturile popoarelor”, din care fac parte 
Transnistria, Abhazia şi Osetia de Sud, a aprobat în şedinţa de la 
Tiraspol o serie de legi-model şi le-a recomandat spre adoptare.

Cu referire la site-ul Sovietului Suprem al autoproclamatei 
RMN, de exemplu, Legea-model privind răspunderea ecologică 
faţă de prevenirea şi eliminarea daunelor aduse mediului conţine 
noi prevederi legislative pentru cele trei regiuni, precum şi me-
canisme de evaluare a daunelor ecologice aduse. Legea prevede 
înăsprirea controlului asupra activităţii întreprinderilor care pre-
zintă un pericol ecologic.

Legea cu privire la protecţia copiilor de informaţii care aduc 
daune sănătăţii şi dezvoltării lor este orientată spre reglemen-
tarea politicii în domeniul informaţional, asigurarea securităţii 
informaţionale a minorilor. Această lege este actuală, în special 
pentru Transnistria, unde în anul 2009 minorii au comis 341 de 
infracţiuni, inclusiv şapte omoruri şi violuri. Legea prevede pe-
deapsă pentru răspîndirea în rîndul minorilor a informaţiei care 
poate duce copilul la cultul agresiunii, violenţei şi comporta-
mentului antisocial.

Parlamentarii au adoptat şi dispoziţia privind intensificarea 
relaţiilor comercial-economice ale statelor participante la Co-
munitatea „Pentru democraţie şi drepturile popoarelor”, care 
urmăreşte stimularea creşterii comerţului exterior între cele trei 
regiuni.

 Comunitatea „Pentru democraţie şi drepturile popoarelor” a 
fost creată în anul 2006.

Primele 15 persoane care 
au rude în România au pri-
mit, miercuri, 31 martie, pri-
mele permise de mic trafic la 
frontieră. Acestea le-au fost 
înmînate de premierul Vlad 
Filat şi omologul său român 
Emil Boc.

„Cel mai important lucru 
este faptul că am reuşit să 
readucem la normalitate re-
laţiile dintre Chişinău şi Bu-
cureşti. Republica Moldova 
este o ţară europeană cu cetă-
ţeni care au dreptul la valori 
europene, iar obiectivul Gu-
vernului este de a oferi cetă-
ţenilor moldoveni libertatea 
de a circula liber în Uniunea 
Europeană, sprijinul Româ-
niei în acest sens fiind unul 
determinant”,  a spus Vlad 
Filat la ceremonia de înmî-
nare a permiselor. „Am ofe-
rit moldovenilor libertatea de 
a circula. Într-un timp scurt 
am revenit la normalitate, am 
realizat promisiunea de apli-
care a Acordului de mic tra-
fic şi am deschis punctul de 
trecere Lipcani-Rădăuţi. Sînt 
mîndru pentru ţara mea – o 
ţară europeană cu cetăţeni 
europeni”, a mai menţionat 
premierul Republicii Mol-
dova.

La rîndul său, Emil Boc a 
dat asigurări că România va 
sprijini eforturile Moldovei 
în drumul spre Uniunea Eu-
ropeană. 

„Guvernele celor două 
ţări au dat dovadă de pragma-
tism şi eficienţă, astfel încît 
în cinci luni de la semnarea 
Acordului de mic trafic, as-
tăzi sînt înmînate şi primele 
permise. Bucureştiul va susţi-
ne guvernul de la Chişinău în 
dialogul cu instituţiile euro-
pene privind liberalizarea re-
gimului de vize, care va înce-
pe pe 15 iunie la Luxemburg, 
iar odată cu deschiderea celor 
două consulate ale Români-
ei la Bălţi şi Cahul, cetăţenii 
moldoveni vor putea mai uşor 
să rezolve orice problemă 
consulară”, a spus Boc.

La eveniment a fost pre-
zent şi noul amabasador al 

Filat şi Boc au împărţit permise
României la Chişinău, Ma-
rius Lazurca, dar şi miniştri 
din ambele Guverne. Per-
misul de mic trafic permite 

moldovenilor să intre în Ro-
mânia pe o distanţă de 50 de 
kilometri. În cazul în care se 
va încălca această prevede-
re, posesorul riscă să rămînă 
fără actul special şi chiar să 
primească interdicţia de a 
mai intra în România. 

Acordul privind micul 
trafic la frontieră a fost sem-
nat la 13 noiembrie 2009, la 
Bucureşti. Documentul pre-
vede ca cetăţenii Republicii 
Moldova, precum şi cetăţe-
nii României, care locuiesc 
legal în localităţile aflate la 
cel mult 50 de kilometri de la 
frontieră să poată circula fără 
vize în zona similară a ţării 
vecine, doar în baza permise-
lor de mic trafic şi a paşapor-
tului. Valabilitatea acestora 
este de pînă la cinci ani. De 
acest acord pot beneficia cir-
ca 1,2 milioane de cetăţeni 
moldoveni.

Persoanele care au primit 
permisele spun că a fost o 
procedură relativ uşoară şi că 

acum îşi vor putea vizita per-
soanele dragi de dincolo de 
Prut. „Am absolvit universi-
tatea în România şi am multe 

cunoştinţe pe care aş vrea să 
le revăd, iar acest permis îmi 
va da posibilitatea să păstrez 
legătura mai uşor”, susţine 
Ionel Andrei din Bălăureşti. 

„Am nevoie de permis 
pentru ca să pot pleca la bă-
iatul meu, care îşi face studi-
ile în România. Totodată, voi 
pleca la cumpărături în Ro-
mânia. Pentru noi e mai sim-
plu să ajungem la Huşi, decît 
la Hînceşti sau Chişinău”, 
susţine Vladimir Gotman din 
satul Bujor, raionul Hînceşti.  
Totuşi sînt şi persoane ne-
mulţumite de procedura de 
obţinere a permiselor de mic 
trafic la frontieră. Aceştia 
spun că au depus actele pen-
tru obţinerea permisului pe 
1 martie, dar astăzi, cînd au 
venit să-l ridice, nu au avut 
acces în incinta Consulatu-
lui român. „Mi s-a spus că 
astăzi voi ridica permisul, 
însă,  chiar dacă am venit de 
la şapte dimineaţa, am fost 
gonită mai departe de poarta 

Consulatului, pentru că vine 
delegaţia oficială. Nici nu 
mai ştiu dacă îl voi primi”, 
a adăugat, indignată, Larisa 
Ţinevschi din Ungheni.

Boc a infirmat zvonul 
precum că România 

va sista recepţionarea 
actelor pentru redo-
bîndirea cetăşeniei 

române
Premierul României, 

Emil Boc, a infirmat zvonu-
rile precum că ţara sa va sista 
recepţionarea actelor pentru 
perfectarea documentelor 
de redobîndire a cetăţeniei 
române de către basarabeni, 
începînd cu 30 aprilie 2010. 

Potrivit lui Boc, nu există 
nici un temei pentru a fi luată 
o asemenea decizie. „Româ-
nia va continua să recepţio-
neze actele de redobîndire a 
cetăţeniei române. În acest 
context, structurile respon-
sabile au primit indicaţia 
de a informa opinia publică 
despre situaţia reală şi readu-
cerea la normal a lucrurilor. 
Pînă la ora actuală au fost 
depuse peste 2500 de cereri 
şi au fost personalizate 912 
permise.Vom face tot posibi-
lul ca să simplificăm proce-
sul de obţinere a acestor per-
mise, inclusiv a cetăţeniei ro-
mâne. Cred că va fi mai uşor 
de luptat cu birocraţia, după 
ce vor mai fi deschise şi alte 
două consulate ale României 
pe teritoriul Republicii Mol-
dova”, a precizat Boc.

Oficialul român a spus că 
pînă la 30 iunie 2010 vor fi 
deschise consulate ale Ro-
mâniei la Cahul şi Bălţi. 
„Odată cu deschiderea aces-
tor două consulate cetăţenii 
moldoveni nu vor trebui să 
se deplaseze tocmai la Chişi-
nău”, a precizat Boc. 

De asemenea, acesta a 
mai spus că în România vor 
fi deschise cinci oficii te-
ritoriale, care vor examina 
şi prelucra dosarele depuse 
pentru obţinerea cetăţeniei 
române.

S. C.

Vîrsta medie, calculată în baza anilor de naştere a tutu-
ror miniştrilor, este de 46,5 ani. Cel mai în etate ministru are 
61 de ani – Victor Catan (ministrul Afacerilor Interne), iar 
cel mai tînăr are doar 26 de ani şi este vorba de Ion Cebanu, 

care este în fruntea Ministerului Tineretului şi Sportului. 
Acesta din urmă este de fapt şi cel mai recent minister apă-
rut în arenă. Ion Cebanu este singurul ministru celibatar.

Statistica Guvernului. Vezi aici zodiile, numărul de celibatari şi de femei în Cabinetul de Miniştri 
Ceilalţi 15 miniştri au statutul de persoane căsătorite. Din-

tre aceştia, doar 13 persoane şi-au prezentat în CV cîţi copii au. 
Astfel, 11 dintre miniştri sînt părinţi a cîte 2 copii, iar 2 – a cîte 
unui singur copil.

Dintre cei 16 miniştri, doar unul este de sex feminin 
şi este ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei – 
Valentina Buliga.

După  locul de naştere al miniştrilor din Republica 
Moldova, cei mai mulţi sînt din raionul Rîşcani – 3 la nu-
măr – Victor Catan, Leonid Bujor (Ministerul Educaţiei) 
şi Anatol Şalaru (ministrul Tranporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor). Avem 2 chişinăuieni (Alexandru Tănase – 
ministrul Justiţiei, şi Ion Cebanu – ministrul Sportului), 2 
miniştri născuţi în Cimişlia (Gheorghe Şalaru – ministrul 
Mediului şi Iurie Leancă – ministrul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene), 2 în Ocniţa (Marcel Răducan – mi-
nistrul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale şi Valeriu 
Cosarciuc – ministrul Agriculturii şi Industriei Alimenta-
re). Avem miniştri băştinaşi şi ai raioanelor Hînceşti (Vale-

riu Lazăr – ministrul Economiei), Grigoriopol (Veaceslav Ne-
gruţă – ministrul Finanţelor), Dubăsari (Vitalie Marinuţă – mi-
nistrul Apărării), Teleneşti (Boris Focşa – ministrul Culturii), 

Făleşţi (Valentina Buliga), precum şi un  ministru născut în 
afara ţării – în Kazahstan – Vladimir Hotineanu, ministrul 
Sănătăţii.

Printre instituţiile de învăţămînt superior absolvite de 
către miniştrii noştri amintim Universitatea de Stat, Institu-
tul Politehnic, Academia de Studii Economice, Universita-
tea Agrară, Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţi-
onale, Academia de Administrare Publică, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Testemiţanu”, Universitatea de Stat 
a Artelor, precum şi alte instituţii din ţară, dar şi din Ro-
mânia, Ucraina şi Rusia. În Ziarul de Iaşi din 20 martie cu-
rent, a apărut un articol prin care ieşenii îşi exprimă mîndria 
vizavi de faptul că 4 dintre funcţionarii publici importanţi 
de la noi din ţară sînt absolvenţi ai Universităţii Alexan-
dru Ioan-Cuza din Iaşi. Aceştia sînt premierul Vlad Filat, 
primarul de Chişinău Dorin Chirtoacă, guvernatorul BNM 
Dorin Drăguţanu şi ministrul Justiţiei Alexandru Tănase.

Un alt criteriu de analiză a CV-urilor miniştrilor arată 
că printre aceştia nu este niciun berbec sau rac, conform 
zodiacului european. Avem 3 săgetători, cîte 2 tauri, peşti, 
balanţă, vărsători şi cîte unul leu, gemeni, scorpion, fecioa-
ră şi capricorn.



Dreptul 5VINerI, 2 aprIlIe 2010Repere

 Pe român la disperare îl apucă 
toţi dracii. Conform unui sondaj 
CCSB, mulţi dintre conaţionalii 
noştri ar fi de acord cu introducerea 
pedepsei capitale, expulzarea romi-
lor care ne prejudiciază imaginea 
în afara ţării şi a ungurilor care vor 
autonomie. 

Sondajul realizat la comanda 
Asociaţiei Pro Democraţia arată că 
91% dintre români, care susţin un 
referendum pe tema reintroducerii 
pedepsei cu moartea, ar vota pentru 
acest demers. Mai mult, agresivita-
tea faţă de semeni a atins şi ea cote 
alarmante. Datele aceluiaşi studiu 
spun că aproximativ 89% dintre 
români, care ar participa la un refe-
rendum pe tema retragerii cetăţeniei 
celor care cer autonomia ţinutului 
secuiesc, ar vota pentru.

De asemenea, 94% dintre româ-
nii care şi-ar dori o consultare po-
pulară pentru retragerea cetăţeniei 
romilor care încalcă legile în alte 
ţări şi aduc prejudicii României ar 
vota pentru excluderea lor din co-
munitate.

Un alt aspect important este fap-
tul că 72% dintre persoanele partici-
pante la sondaj s-au arătat de acord 
cu afirmaţia „minorităţile trebuie să 
se supună majorităţii, oricare ar fi 
poziţia susţinută de majoritate”.

Scandalurile din ultimul timp 
în care au fost implicate instituţiile 
statului, dar mai ales cele legate de 
organismele care ar fi trebuit să asi-

Un raport independent recoman-
dă o „resetare” a politicii europene 
în Ucraina, care să exploateze încli-
naţia pro-europeană a noului preşe-
dinte ucrainean, atîta 
cît este cu putinţă. 
Printre altele, e vorba 
de „stimularea com-
petiţiei pozitive între 
Ucraina şi Moldova” 
şi de „descurajarea 
acţiunilor ostile îm-
potriva României”.

Urmînd o premi-
să similară, Andrew 
Wilson, membru al 
Consiliului European 
pentru Politică Ex-
ternă, cu o vastă ex-
pertiză în chestiunea 
ucraineană, propune, odată cu ale-
gerea ca preşedinte a lui Victor Ia-
nukovici, o resetare a relaţiilor din-
tre Uniunea Europeană şi Ucraina.

Raportul domnului Wilson 
propune o perspectivă pragmatică 
asupra evenimentelor politice de la 

UE trebuie să încurajeze competiţia între 
Republica Moldova şi Ucraina

Kiev. Wilson consideră contrapro-
ductivă şi neconformă cu realitatea 
premisa că Ucraina va intra acum 
automat pe orbita intereselor Mos-

covei, argumentînd că nu retorica 
politică a noului preşedinte este im-
portantă, ci acţiunile sale din pos-
tura de premier. Autorul raportului 
prognozează introducerea unei po-
ziţionări pragmatice a Kievului în-
tre Europa şi Rusia, politică externă 

dictată de interesele economice şi 
politice ale Ucrainei.

Prins între electoratul răsări-
tean, vorbitor de limbă rusă, care 

l-a votat într-o proporţie 
mare, şi interesele mai 
degrabă proeuropene 
ale finanţatorilor cam-
paniei sale, interesaţi de 
piaţa europeană, Victor 
Ianukovici va gira mai 
curîd o politică de des-
chidere faţă de Europa, 
„deschidere ce trebu-
ie exploatată corect de 
Bruxelles”.

În cadrul Partene-
riatului Estic, Wilson 
recomandă stimularea 
competiţiei pozitive în-

tre Ucraina şi Moldova şi liniştirea 
Ucrainei faţă de greşit perceputa 
„ameninţare românească”. De ase-
menea, arată Wilson, trebuie des-
curajate acţiunile ostile îndreptate 
împotriva României, ţară membră a 
Uniunii Europene.

Românii vor înapoi la pedeapsa 
cu moartea

gure respectarea legii din România 
au lăsat impresia unui sistem justi-
ţiar cu enorme carenţe. Acest fapt 
s-a transformat într-un sentiment 
de frustrare şi revoltă în rîndul po-
pulaţiei, care vede în reintroduce-
rea pedepsei cu moartea o formă 
de reinstaurare a legii şi dreptăţii. 
Psihologii consideră procentul celor 
care susţin reintroducerea sentinţei 
capitale ca fiind unul normal şi că 
acesta reflectă dorinţa oamenilor de 
pedepsire a vinovaţilor.

„Noţiunea de bine şi rău este 
adînc înrădăcinată în conştiinţa 
noastră”, declara pentru cotidianul.
ro Mirela Zivari, doctor în psiholo-
gie. „Este un concept mai degrabă 
religios de pedepsire a răului. Nu 
percepem pedeapsa cu moartea ca 
pe un rău împotriva umanităţii. Atît 
conceptul biblic «ochi pentru ochi, 
dinte pentru dinte», cît şi expresia 
populară «eu te fac, eu te omor»« 
sînt o dovadă a faptului că oamenii 
percep pedeapsa ca pe ceva firesc. 
Nu demult în pieţele din centrul ora-
şelor se organizau execuţii publice la 
care oamenii asistau ca la un specta-
col. Românii nu sînt diferiţi de cele-
lalte popoare de religie creştină.”

Întrebarea care rămîne în urma 
acestui studiu este dacă disperarea 
românului, ilustrată de acest sondaj, 
va avea urmări care să determine 
adoptarea de către guvernanţi de 
măsuri care să ducă la îmbunătăţirea 
traiului omului de rînd. 

În ajun de Paşte, preşedintele 
Mihai Ghimpu graţiază condamnaţii

În ajun de Paşte, preşedintele interimar al Republicii Moldova, Mihai 
Ghimpu, a graţiat o serie de condamnaţi, printre care şi trei condamnate în 
vîrstă înaintată – Elena Ceban, Aurelia Suveico şi Olga Vladimir, potrivit 
serviciului de presă al Preşedinţiei.

Elena Ceban, în vîrstă de 62 ani, este locuitoarea oraşului Căuşeni şi 
a fost graţiată pentru că este invalid de grupa a II-a, suferă de mai multe 
boli cronice şi a avut un comportament adecvat în locul de executare a 
pedepsei.

Aurelia Suveico, tot de 62 de ani, din satul Sudarca, raionul Dondu-
şeni, a ajuns în lista celor graţiaţi pentru că are în întreţinere doi nepoţi 
minori, iar graţierea ei a fost solicitată şi de un grup de consăteni. 

Graţiată a fost şi bătrîna de 73 de ani, Olga Vladimir, din satul Teleşe-
uca, raionul Donduşeni, al cărei caz a fost pe larg mediatizat în presă. La 
graţierea femeii s-a ţinut cont de vîrsta înaintată, de starea gravă a sănătăţii 
şi de comportamentul adecvat în locul de executare a pedepsei.

Primăria municipiului Chişinău anunţă că în 
noaptea Sfintelor Sărbători de Paşte, de sîmbătă spre 
duminică, transportul public va circula conform unui 
grafic special. Astfel, programul de activitate a trolei-
buzelor şi autobuzelor va fi extins cu o oră, iar micro-
buzele vor circula toată noaptea.

În acelaşi timp, poliţia şi instituţiile medicale vor 

activa în regim nonstop, conform unui program spe-
cial. Poliţiştii vor asigura ordinea publică în preajma 
bisericilor şi în locurile publice.

La fel, în cadrul Asociaţiilor Medicale Teritoriale 
şi în Centrele Medicilor de Familie vor fi desemnate 
persoane responsabile, pentru a acorda ajutor necesar 
cetăţenilor în caz de necesitate.

Programul de activitate al serviciilor municipale către sărbătorile de Paşte

Lîngă cimitire nu se va mai vinde vin şi bere 
Agenţii economici care, de Paştele Blajinilor, vor comercializa băuturi 

alcoolice în imediata apropiere a cimitirelor vor fi sancţionaţi administrativ, a 
declarat presei şeful Poliţiei municipale din Chişinău, Silviu Muşuc. 

Potrivit şefului Direcţiei comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, 
Vladimir Nircă, în alţi ani comercianţii aveau voie să vîndă lîngă cimitire 
cozonaci, dulciuri, dar şi bere şi vin. Anul acesta, la solicitarea Poliţiei muni-
cipale, băuturile alcoolice vor fi excluse din lista mărfurilor comercializate. 

În cadrul şedinţei operative de la primărie luni, 29 martie, Silviu Muşuc a 
cerut insistent ca băuturile alcoolice să nu mai fie vîdute lîngă cimitire, fiind-
că, spre seară, sînt prea mulţi oameni băuţi, care încalcă ordinea publică. 

Şeful Poliţiei municipale a fost susţinut şi de primarul general al capitalei, 
Dorin Chirtoacă, care spune că nu este firesc ca de Paştele Blajinilor să se 
consume prea multe băuturi alcoolice.  

Cronica
Doi bătrîni au devenit victime 

ale unui minor
Un minor din r-ul Soroca a fost condamnat 

la 3 ani 4 luni închisoare pentru tîlhărie.
Potrivit acuzatorului de stat, tînărul de 

numai 17 ani a pătruns în casele a doi bătrîni 
din raion, i-a bătut şi ameninţat, după care le-a 
sustras banii.

Anterior condamnatul a mai comis astfel 
de infracţiuni, însă procesul penal a fost înce-
tat din motivul împăcării părţilor. Deoarece a 
comis repetat aceeaşi infracţiune, instanţa l-a 
condamnat real.

Băiatul locuia cu bunica, părinţii fiind ple-
caţi peste hotare la muncă.

Sentinţa cu drept de atac în modul stabilit 
de lege. 

Va sta la răcoare pentru că 
şi-a violat 3 fiice minore

Un bărbat în vîrstă de 37 ani, tatăl a 4 copii 
minori, îşi va petrece următorii 20 de ani după 
gratii pentru :

– viol – art. 171 alin. (3) lit. a), b) Cod pe-
nal;

– acţiuni violente cu caracter sexual – art. 
172 alin. (3) lit. a), a1) Cod penal;

– ameninţarea cu omor – art.  155 Cod pe-
nal.

Aceasta a fost sentinţa instanţei de judeca-

tă, după ce procurorii au reuşit să demonstreze 
că, acesta fiind în stare de ebrietate, periodic 
îşi viola în casa proprie copiii minori. 

Fetele erau presate moral şi constrînse fi-
zic de către tatăl lor.

B ă r b a t u l 
le-a amenin-
ţat cu răfuiala 
fizică în cazul 
în care despre 
incident află 
mama lor care 
era plecată 
peste hotare la 
muncă.

Despre toate cele întîmplate a aflat dirigin-
ta uneia dintre fete, care a şi anunţat organele 
competente.

Sentinţa cu drept de atac în modul stabilit 
de lege.

Un tînăr din raionul Ocniţa îşi 
va petrece 20 ani după gratii

Prin sentinţa Judecătoriei Ocniţa, un tînăr 
a fost condamnat pentru omor intenţionat la 
20 de ani închisoare.

Potrivit acuzatorului de stat, tînărul în vîr-
stă de 24 de ani avea de restituit o datorie, fapt 
care l-a determinat să se înarmeze cu un cuţit 
de bucătărie cu scopul de a jefui pe cineva de 
bani.

Pe drum a întîlnit o consăteancă, de la care 
a cerut bani. În faţa refuzului acesteia, infrac-
torul a înjunghiat cu cruzime  victima cu cu-
ţitul, aplicîndu-i peste 40 de lovituri, în urma 
cărora aceasta a decedat pe loc.

300 lei şi un portomoneu a fost tot ce a 
sustras agresorul de la femeie.

După ce a comis crima, tînărul s-a ascuns 
în Ucraina, de unde a fost adus pentru a răs-
punde în faţa legii pentru fapta comisă.

Sentinţa cu drept de atac în modul stabilit 
de lege.

Tîlhărit în stradă de un grup 
de tineri

Recent, Procuratura sect. Rîşcani, mun.
Chişinău a remis în judecată cauza penală de 
învinuire a unui tânăr de 21 ani.

Procurorii învinuiesc tânărul că în ianuarie 
2009, împreună cu 2 persoane de 22  de ani, 
au atacat un cetăţean, cărui i-au cauzat leziuni 
corporale grave şi i-au sustras scurta, telefonul 
mobil, banii şi actele, cauzîndu-i un prejudiciu 
în sumă de peste 6 mii lei.

După comiterea infracţiunii tînărul s-a 
eschivat, fiind dat în căutare, cauza penală în 
privinţa complicilor lui fiind disjunsă şi expe-
diată în instanţa de judecată, care i-a recunos-
cut vinovaţi de comiterea tîlhăriei şi i-a con-
damnat la 8 ani închisoare cu amendă de 20 
mii lei fiecare.

Dacă va fi recunoscut vinovat de comite-
rea tîlhăriei, tînărul riscă întîlnirea cu prietenii 
săi care deja se află în închisoare. 

Un motociclist va lucra 200 
de ore în folosul comunităţii

200 ore de muncă neremunerată în folo-
sul comunităţii este pedeapsa stabilită de Ju-
decătoria raionului Briceni unui tînăr de 26 
ani, pentru renunţarea la examenul medical în 
vederea stabilirii stării de ebrietate, săvîrşită 
de către o persoană care nu deţine permis de 
conducere.

Potrivit procu-
rorilor, în august 
2009, tînărul con-
ducea o motoci-
cletă pe teritoriul 
satului Larga, ra-
ionul Briceni.

Fiind oprit de 
şeful-interimar de 
post al poliţiei din 

localitate, s-a stabilit că conducătorul mijlocu-
lui de transport nu deţinea permis de conduce-
re. Mai mult decît atît, motociclistul a refuzat 
categoric examenul medical în vederea stabi-
lirii stării de ebrietate, fapt pentru care i-a fost 
intentată o cauză penală.

Sentinţa cu drept de atac în modul stabilit 
de lege. 

Procuratura Generală
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Avocatul dvs. la domiciliu

?

t

Sînt persoană invalidă dar care îmi permite 
să mă angajez la muncă de rînd cu ceilalţi. La 
angajare mi s-a spus că dacă voi trece perioada 
de probă voi activa în continuare. Cineva mi-a 
spus că faţă de mine nu trebuie să se aplice pe-
rioada de probă.  Vreau să ştiu ce spune legea 
în această privinţă. 

Rusu Adrian,
mun. Chişinău

 La solicitarea cititorilorl

Educaţie juridică

La întrebări 
răspunde juristul 

Vitalie MODRÎNGĂ

Articolul  62 din Codul 
muncii prevede că se in-
terzice aplicarea perioadei 
de probă în cazul încheierii 
contractului individual de 
muncă cu:

a) tinerii specialişti, ab-
solvenţii şcolilor profesiona-
le polivalente şi ai şcolilor de 
meserii; 

b) persoanele în vîrstă de 
pînă 18 ani;

c) persoanele angajate 
prin concurs;

d) persoanele care au fost 
transferate de la o unitate la 
alta;

e) femeile gravide;
f) invalizii;
g) persoanele alese în 

funcţii elective;
h) persoanele angajate în 

baza unui contract individual 
de muncă cu o durată de pînă 
la 3 luni.

Stimaţi cititori!
Redacţia va răspunde la întrebările Dvs. 

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

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

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

Cupon DREPTUL
Numele, prenumele:

Adresa:

(aprilie 2010,  nr. 12(319)

&

? Am adresat o cerere pentru eliberarea unei 
informaţii persoanale care nu mi-a fost acor-
dată. Vreau să-l chem în judecată pe furni-
zorul de informaţie dar nu ştiu dacă pot face 
acest lucru. 

Vitalie Cotruţă, 
rn. Orhei 

Articolul 23 din Legea 
privind accesul la informa-
ţie prevede că în cazul în 
care persoana care conside-
ră că drepturile sau intere-
sele legitime în ceea ce pri-
veşte accesul la informaţie 
i-au fost lezate, precum şi în 
cazul în care nu este satis-
făcută de soluţia dată de că-
tre conducerea furnizorului 
de informaţii sau de către 
organul ierarhic superior al 
acestuia, ea poate ataca ac-
ţiunile sau inacţiunea furni-
zorului de informaţii direct 
în instanţa de contencios 
administrativ competentă. 
Sesizarea instanţei de jude-

cată se  efectuează în termen 
de o lună de la data primirii 
răspunsului de la furnizo-
rul de informaţii sau, în caz 
dacă nu a primit răspuns, de 
la data cînd trebuia să-l pri-
mească. Dacă solicitantul de 
informaţii a atacat anterior 
acţiunile furnizorului de 
informaţii pe cale extraju-
diciară, termenul de o lună 
curge de la data comunică-
rii răspunsului conducerii 
furnizorului de informaţii 
şi/sau organului ierarhic su-
perior al acestuia sau, în caz 
dacă nu a primit răspuns, de 
la data cînd trebuia să-l pri-
mească.

Bunurile dobîndite de că-
tre soţi în timpul căsătoriei 
sînt supuse regimului propri-
etăţii în devălmăşie. Regimul 
legal al bunurilor soţilor acţi-
onează în măsura în care nu 
este modificat de contractul 
matrimonial. Bunurile do-
bîndite de către soţi în timpul 
căsătoriei aparţin ambilor cu 
drept de proprietate în devăl-
măsie, conform legislaţiei.

 Sînt proprietate în devăl-
măsie bunurile procurate din 
contul:

a) veniturilor obţinute de 
fiecare dintre soţi din:

– activitatea de muncă;
– activitatea de întreprin-

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

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

c) altor mijloace comune.
Sînt proprietate în devăl-

măşie a soţilor bunurile mo-
bile şi imobile, valorile mobi-
liare, depunerile şi cotele de 
participaţie în capitalul social 
din instituţiile financiare sau 
societăţile comerciale, care 
au fost construite, constitu-
ite, procurate sau făcute din 
contul mijloacelor comune, 
precum şi alte bunuri dobîn-
dite în timpul căsătoriei, chiar 
dacă sînt procurate sau de-
puse pe numele unuia dintre 
soţi. Dreptul la proprietate în 
devălmăşie se extinde şi asu-
pra soţului care nu a avut un 
venit propriu, fiind ocupat cu 
gospodăria casnică, cu educa-
ţia copiilor sau din alte moti-
ve temeinice. Sînt proprietate 
în devălmăsie a soţilor bunu-
rile care au fost dobîndite din 
ziua încheierii căsătoriei pînă 
în ziua încetării acesteia. In-

Regimul legal al bunurilor soţilor
stanţa judecătorească este în 
drept, în baza cererii soţului 
interesat care nu este vinovat 
de desfacerea căsătoriei, să 
declare bunurile dobîndite de 
către el în perioada cît soţii au 
dus gospodării separate pro-
prietate a acestuia.

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

încheie convenţii prin care să 
dispună de bunurile comune, 
cu excepţia bunurilor imobi-
le, acordul celuilalt soţ fiind 
prezumat. Convenţia contrară 
dispoziţiilor prezentului cod, 
prin care se micşorează ori 
se suprimă comunitatea de 
bunuri, este declarată nulă de 
către instanţa judecătorească. 
Convenţia încheiată de unul 
dintre soţi poate fi declarată 
nulă de către instanţa jude-
cătorească, la cererea celui-
lalt soţ, dacă se va stabili că 
cealaltă parte a convenţiei a 
ştiut sau trebuia să fi ştiut că 
al doilea soţ este împotriva 
încheierii convenţiei respec-
tive. Cererea privind declara-
rea nulităţii convenţiei poate 
fi depusă în termen de 3 ani 
din momentul cînd celălalt 
soţ a aflat sau trebuia să fi 
aflat despre încheierea aceste-
ia. Unul dintre soţi nu poate, 
fără consimţămîntul expres al 
celuilalt, să rezilieze contrac-
tul de închiriere a spaţiului de 
locuit, să înstrăineze casa sau 
apartamentul ori să limiteze 
prin acte juridice dreptul la 
locuinţă al celuilalt soţ.

Bunurile care au aparţinut 
fiecăruia dintre soţi pînă la 
încheierea căsătoriei şi bu-
nurile primite în dar, obţinu-
te prin moştenire sau în baza 
altor convenţii gratuite de 
către unul dintre soţi în tim-
pul căsătoriei, sînt proprietate 

personală a fiecăruia dintre 
soţi. Lucrurile de uz personal 
(îmbrăcămintea, încălţămin-
tea şi alte obiecte), cu excep-
ţia bijuteriilor de preţ şi altor 
obiecte de lux, sînt proprieta-
te personală a soţului care le 
foloseşte, indiferent de tim-
pul şi modul de dobîndire. 
Bunurile ce aparţin fiecăruia 
dintre soţi pot fi recunoscu-
te de instanţa judecătorească 

proprietate în devălmăşie a 
acestora dacă se va stabili 
că, în timpul căsătoriei, din 
contul mijloacelor comune 
ale soţilor sau al mijloacelor 
unuia dintre soţi ori în urma 
muncii numai a unuia dintre 
soţi, valoarea acestor bunuri a 
sporit simţitor (reparaţie capi-
tală, reconstrucţie, reutilare, 
reamenajare etc.). Fiecare soţ 
răspunde pentru obligaţiile 
proprii cu bunurile proprietate 
personală şi cu cota-parte din 
proprietatea în devălmăşie, 
care poate fi determinată de 
către instanţa judecătorească 
la cererea creditorului. Soţii 
răspund cu întreg patrimoniul 
lor pentru obligaţiile care au 
fost asumate în interesul fa-
miliei, fie şi numai de unul 
dintre ei, precum şi pentru 
repararea prejudiciului cauzat 
ca urmare a săvîrşirii de către 
ei a unei infracţiuni, dacă prin 
aceasta au sporit bunurile co-
mune ale soţilor.

Împărţirea proprietăţii în 
devălmăşie a soţilor poate 
fi făcută atît în timpul căsă-
toriei, cît şi după desfacerea 
ei, la cererea oricăruia dintre 
soţi. Proprietatea în devălmă-
şie poate fi împărţită în baza 
acordului dintre soţi. În caz 
de neînţelegere, determina-
rea cotei-părţi a fiecărui soţ 
în proprietatea în devălmăşie, 
precum şi împărţirea acesteia 
în natură, se face pe cale ju-

decătorească. La împărţirea 
proprietăţii în devălmăşie, in-
stanţa judecătorească, la cere-
rea soţilor, stabileşte bunurile 
ce urmează să fie transmise 
fiecăruia dintre ei. Dacă unu-
ia dintre soţi îi sînt transmi-
se bunuri care depăşesc cota 
ce-i revine, celuilalt soţ i se 
poate stabili o compensaţie 
bănească sau de altă natură. 
Bunurile procurate pentru co-

piii minori (îmbrăcăminte, în-
călţăminte, rechizite şcolare, 
instrumente muzicale, jucării 
etc.) se transmit gratuit soţu-
lui împreună cu care locuiesc 
copiii. Depunerile făcute de 
soţi pe numele copiilor lor 
minori sînt proprietate a co-
piilor şi nu se iau în conside-
rare la partaj. Dacă bunurile 
comune au fost împărţite în 
timpul căsătoriei, acestea 
devin bunuri personale ale 
soţilor, iar bunurile care nu 
au fost împărţite, precum şi 
bunurile dobîndite ulterior de 
către soţi, sînt proprietate în 
devălmăşie a acestora. Pentru 
împărţirea bunurilor proprie-
tate în devălmăşie a soţilor a 
căror căsătorie a fost desfăcu-
tă, se stabileşte un termen de 
prescripţie de 3 ani.

La împărţirea proprietă-
ţii în devălmăşie a soţilor şi 
determinarea cotelor-părţi 
din aceasta, părţile soţilor 
sînt considerate egale dacă 
contractul matrimonial nu 
prevede altfel. Instanţa ju-
decătorească este în drept să 
diferenţieze cotele-părţi în 
proprietatea în devălmăşie a 
soţilor, ţinînd cont de intere-
sele unuia dintre soţi şi/sau 
de interesele copiilor minori. 
La împărţirea proprietăţii în 
devălmăşie a soţilor, datorii-
le comune se împart între ei 
proporţional cotelor-părţi ce 
le-au fost repartizate.

Autorităţile au anunţat noi scumpiri din luna aprilie. 
Este vorba despre creşterea cu cel puţin 10 la sută a tarifului 
gazelor naturale. În cazul majorării cu 10 la sută a tarifului 
gazelor naturale, cei care consumă lunar pînă la 30 de metri 
cubi vor plăti cu 38 de bani mai mult pentru fiecare metru 
cub. 

Dacă vom consuma mai mult de 30 de metri cubi, vom 
plăti un tarif de aproape cinci lei, în loc de 4,23 de lei, cît 

costă acum. De la începutul anului deja plătim mai scump şi 
pentru curentul electric. Tariful unui kilowatt de curent elec-
tric a crescut cu 23 de bani pentru toţi consumatorii. 

Acum, locuitorii din nordul ţării plătesc 1,43 de lei ki-
lowattul, respectiv 1,33 de lei cei din centrul şi sudul ţării. 
De la începutul anului, în medie, mărfurile şi serviciile s-au 
scumpit cu peste patru procente, arată datele Biroului Naţi-
onal de Statistică.

Autorităţile au anunţat noi scumpiri din luna aprilie
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„Sonatagroup” SRL, pentru data de 21 aprilie 2010, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă la cererea „Izoplast” SRL 
privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
„TOWER Group” SRL, pentru data de 21 aprilie 2010, ora 
13.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
207) în calitate de pîrît pe cauza civilă la cererea „Izoplast” 
SRL privind încasarea penalităţii.

Judecător  V. Orîndaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Tamima Com”, pentru data de 5 mai 2010, ora 9.30, la 
şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 213, et. 
2) în calitate de pîrît la cererea SRL „Varda” privind încasarea 
sumei de 3034 lei 08 bani.

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

Judecător  Ion Stepanov 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Casexim”, pentru data de 12 mai 2010, ora 9.00, la şe-
dinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 230) în cali-
tate de pîrît pe cauza civilă la cererea SRL „Mecontec ZZ”.

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

Judecător  Al. Rotari 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Kite”, pentru data de 2 iunie 2010, ora 13.00, la şedinţa 
de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă B.C. „Capital-Bank” SA.

Judecător  V. Orîndaş 
 www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentanţilor SRL „Tudor şi C”, Bouroş 
Liudmila şi Gîscă Valentina, pentru data de 27 aprilie 2010, 
ora 14.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, 
bir. 215) în calitate de pîrîţi la examinarea cauzei civile a cet. 
Proca Tudor şi Negada Veronica privind apărarea drepturilor 
nepatrimoniale.

Judecător  I. Gancear 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Elena Cepraga”, pentru data de 15 
aprilie 2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SRL „Hendrix Bail”.

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

Judecător  Liliana Andriaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului „Raxetta Moldova” SRL, pentru data de 
20 mai 2010, ora 10.15, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SA „Guinea”.

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

Judecător  Liliana Andriaş 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformitate 
cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea reprezentantului 
SRL „Radaro Com”, pentru data de 20 mai 2010, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 207) 
în calitate de pîrît pe cauza civilă intentată de SRL „Octopus 
Prof”.

Judecător  N. Plugari 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Independent Taxi”, pentru data de 
26 mai 2010, ora 12.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 218, et. 2) în calitate de pîrît pe cauza civilă 
intentată de SA „ASITO”.

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

Judecător  Liliana Andriaş 
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Chiviriga Liuba Vasile, pentru data de 19 aprilie 2010, ora 9.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 47) în legătură cu 
examinarea cauzei civile la acţiunea lui Iordachi Ion.

Judecător   Constantin Urîtu

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Terpan Valerii, a.n. 27.04.1953, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Chişinău, str. Drumul Viilor nr. 27, pentru data de 28 aprilie 
2010, ora 9.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
67) unde va avea loc examinarea cauzei civile la cererea cet. 
Gurov V. privind încasarea datoriei.

Judecător  V. Braşoveanu 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Logan Mihail Ion, 
născut la 30.03.1951 în satul Călineşti, Făleşti, cu ultimul do-
miciliu cunoscut în Chişinău, str. L. Deleanu nr. 2, apt. 190, 
pentru data de 19 aprilie 2010, ora 9.15, la şedinţa de judecată 
(str. M. Viteazul nr. 2, bir. 605) în calitate de pîrît pe cauza ci-
vilă intentată de Jora Grigore privind încasarea împrumutului şi 
a dobînzii aferente. 

Judecător  Natalia Simciuc 
 www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu 
art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Nelepa Dmitri 
Evgheni, pentru data de 19 aprilie 2010, ora 10.00, la şedinţa 
de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 618) în calitate de pîrît la 
cererea ÎCS „Easy Credit” SRL. 

Judecător  S. Lazari 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Demcenco Elena, cu 
domiciliul în Chişinău, str. Ion Neculce nr. 1, apt. 28 A, pentru 
data de 27 aprilie 2010, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. 
Viteazul nr. 2, bir. 509) în calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 
2-1685/2010 la cererea ICS „Easy Credit” SRL privind înca-
sarea datoriei. 

Judecător  Aliona Danilov 
www

Judecătoria Buiucani mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Suhacevscaia Ludmila, pentru data de 27 aprilie 2010, ora 
14.00, la şedinţa de judecată (str. M. Viteazul nr. 2, bir. 615) în 
calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 2-1566/2010, intentată de 
Suhacevschii Nicolai privind desfacerea căsătoriei. 

Judecător  Elena Cojocari 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Veveriţa Natalia, pentru data de 15 aprilie 2010, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 16) în calitate de pîrît pe 
cauza civilă la acţiunea lui Budan Nicolae privind desfacerea 
căsătoriei. 

Judecător  E. Cobzac
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Furdui Fiodor, pentru 
data de 13 aprilie 2010, ora 15.30, la şedinţa de judecată (str. 
Kiev nr. 3, bir. 24) în calitate de pîrît pe cauza civilă la acţiunea 
lui Zamorev Alexandr şi Jaruc Evghenii privind recunoaşterea 
nulităţii contractului şi încasarea prejudiciului.. 

Judecător  Stella Bleşceaga
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Bratcicova Tatiana, 
pentru data de 14 aprilie 2010, ora 14.00, la şedinţa de jude-
cată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 311) în calitate de pîrît 
pe cauza civilă intentată de Lisovoi Serghei privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător   Vladislav Clima 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Marola Svetlana S., 
a.n. 1965, Moiseenco Elena S., a.n. 1940, Marola Elena V., a.n. 
1985, Marola Eugen V., a.n. 1987, Marola Andrei V., a.n. 1988, 
pentru data de 19 aprilie 2010, ora 11.30, la şedinţa de judecată 
(str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 317) în calitate de pîrîţi pe cau-
za civilă intentată de APLP 54/219 privind încasarea datoriei.

Judecător   Ludmila Cernei 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Trunova Elizabeta V., 
a.n. 1947, Trunov Alexei V., a.n. 1984, Trunov Anton V., a.n. 
1983, pentru data de 19 aprilie 2010, ora 12.15, la şedinţa de 
judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 317) în calitate de pî-
rîţi pe cauza civilă intentată de APLP 54/219 privind încasarea 
datoriei.

Judecător   Ludmila Cernei 
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Boboc Vasilii şi Boboc Angela cu domiciliul în Chişinău, str. 
Mircea cel Bătrîn nr. 9, apt. 51, pentru data de 20 aprilie 2010, 
ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, 
bir. 307) în calitate de pîrîţi pe cauza civilă intentată de APLP 
54/219 privind încasarea datoriei.

Judecător   I. Dutca 
www

Judecătoria Floreşti solicită prezentarea cet. Plîngău Ro-
dica, pentru data de 22 aprilie 2010, ora 11.00 la şedinţa de 
judecată (Floreşti, str. M. Eminescu nr. 1, bir. 8) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă intentată la cererea Companiei „ASITO” 
privind încasarea prejudiciului.

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

Judecător  Lilia Gavriliuc 

www
Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-

tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Mara Market” cu se-
diul în Chişinău, str. Drumul Viilor nr. 36/1, pentru data de 21 
aprilie 2010, ora 8.45, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît pe cauza civilă intenta-
tă la cererea SRL „Rumitox” privind încasarea datoriei.

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

Judecător   Z. Talpalaru
www

Judecătoria Hînceşti în conformitate cu art. 108 CPC al RM 
solicită prezentarea cet. Emilian Alexandru a.n. 06.10.1981, 
domiciliat în satul Cărpineni, Hînceşti, pentru data de 20 apri-
lie 2010, ora 15.00 la şedinţa de judecată ( Hînceşti, str. Chişi-
năului nr. 7, bir. 7) în calitate de pîrît pe cauza civilă nr. 2-513 
intentată de Holban Diana privind desfacerea căsătoriei.

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

Judecător  Maria Avornic 
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, în conformitate cu art. 
108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Hairulina Ana Ale-
xandru cu domiciliul în comuna Stăuceni, mun. Chişinău, str. 
Studenţilor nr. 10, apt. 48, pentru data de 19 aprilie 2010, ora 
9.00, la şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 4) în calitate de 
pîrît pe cauza civilă la cererea cet. Potracov A.V. şi alţii privind 
anularea contractului de vînzare-cumpărare.

Judecător    Valeriu Gîsca 

ANUNŢ
Oficiul de Executare Centru al de DE MJ anunţă licitaţia 

publică cu privire la vînzarea apartamentului nr. 25 din str. 
Costiujeni nr. 15/1, mun. Chişinău, ce aparţine cu drept de pro-
prietate cet. Arutiunean Maria Dumitru, IDNP 095121099828 
şi cet. Arutiunean Patracan, IDNP 2000042154226.

Caracteristicile bunului imobil: suprafaţa totală: 67,3 m.p; 
etajul 4/5.

Licitaţia publică va avea loc în incinta Oficiului de Execu-
tare Centru de pe bdul Şfefan cel Mare nr. 73, et. 3, la data de 
27.04.2010, ora 10.00; licitator Igor Doroftei – tel. 54-44-34.

Preţul iniţial: 633 300 lei. Termenul – limită de depunere a 
cererii de participare la licitaţie şi acontul de 2% din valoarea 
bunului imobil se depune pînă la data de 26.04.2010.

Modul de familiarizare prealabilă cu apartamentul prin 
intermediul executorului Oficiului Centru Castravăţ Liuba 
pe adresa: bdul Ştefan cel Mare nr. 73, et. 3, bir. 342, tele-
fon-27-53-48.

Şeful oficiu Centru
Ex. Liuba Castravăţ                     27-53-48 Igor Doroftei

Citaţii în judecată

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

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

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

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

Studenţii moldoveni ar putea accesa 
gratuit produsele Microsoft

Compania Microsoft urmează să semneze un partene-
riat strategic cu Ministerul Educaţiei din R. Moldova, a 
comunicat Călin Tatomir, manager general Microsoft Ro-
mânia, în cadrul Moldova ICT Summit 2010, care se des-
făşoară la Chişinău. 

Călin Tatomir a spus că Microsoft are stabilite parte-
neriate cu mai multe ţări şi că în baza acestora este oferit 
accesul la tehnologia Microsoft, transferul de know-how, 
şcolarizări pentru elevi, studenţi, profesori. „Ca să ne ima-
ginăm ce se va întîmpla calendaristic pe parcursul anului 
2010 în cadrul acestui parteneriat, probabil, studenţii din 
Republica Moldova vor avea acces gratuit la tehnologia 
Microsoft”, a precizat Călin Tatomir. 

De asemenea, un program interesant pe care îl va pro-
pune Microsoft în R. Moldova este destinat întreprinderi-
lor care se lansează pe piaţă. Astfel, aceste companii vor 
avea acces gratuit la produsele Microsoft, fără ca să achite 
costul licenţierii acestor produse. 

Călin Tatomir a relevat că Microsoft investeşte anual 
în cercetare, dezvoltare şi educaţie 9,5 miliarde de dolari 
şi a salutat faptul că R. Moldova, în strategiile de dezvol-
tare elaborate, acordă o atenţie deosebită implementării 
tehnologiilor informaţionale, inclusiv aplicării acestora în 
domeniul educaţiei, pregătirii tinerilor. 

Compania Microsoft a fost fondată în 1975 şi este cea 
mai mare companie producătoare de software, servicii şi 
tehnologii internet pentru calculatoare personale şi pentru 
mediul de business. 
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Oleg STERNIOALĂ, 
preşedintele judecătoriei Buiucani – 

35 de ani
Mult stimate domnule Oleg Sternioală, 
Vine o zi cînd sufletul învinge orice umbră de 

tristeţe, cînd tot ce odinioară vi se părea dificil, din-
tr-o dată vi se pare incredibil de uşor. 

Frumoasa vîrstă la care sînteţi acum ne oferă 
oportunitatea de a vă adresa un cald şi sincer mesaj 
de felicitare pentru tot ceea ce sînteţi.

Munca, onestitatea, modestia, seriozitatea şi pro-
fesionalismul sînt doar unele trăsături ce vă carac-
terizează.

Vă urăm multă sănătate, fericire, viaţă lungă şi 
îmbelşugată, bunăstare şi prosperare în familia dum-
neavoastră. Să vă bucuraţi şi în continuare de res-
pectul colegilor, de aprecierea criticilor obiectivi, de 
afecţiunea şi dragostea celor apropiaţi.

Vă dorim şi pe viitor noi forţe creative, energie 
şi succese mari.

La mulţi ani!
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere 
Ruslana Burdeniuc, judecător CA Bălţi; Grigore 
Zubati, judecător CA Chişinău; Petru Triboi, ju-
decător Nisporeni; Mihail Moraru, judecător Un-
gheni; Serghei Gubenco, preşedintele judecătoriei 
Comrat; Anatolie Galben, judecător Rîşcani, mun. 
Chişinău; Natalia Pascari, procuror Secţia coope-
rare internaţională şi integrare europeană; Natalia 
Birigoi, procuror Ungheni; Valentina Costaş, pro-
curor Sîngerei; Lilia Savinov, secretar-dactilograf, 
Secţia generală a Procuraturii Generale; Nadejda 
Vieru, procuror, şef-adjunct Secţia analiză, progno-
ză şi elaborări; Ina Crijanovschi, specialist princi-
pal  Secţia analiză, prognoză şi elaborări; Inga Ra-
diuc, specialist principal Procuratura de transport; 
Nina Dodi, specialist principal Procuratura Nispo-
reni; Cristina Rîmari, procuror Bălţi; Dorina Ve-
trilă, procuror Orhei; Adrian Clevada, procuror 
Sîngerei; Sergiu Creţu, procuror adjunct Floreşti; 
Ion Roşca, procuror Bălţi; Mircea Ciobanu, pro-
curor Secţia nr. 1; Valeriu Savan, specialist Secţia 
generală; Gheorghe Trifan, procuror Secţia con-
trol ierarhic superior şi asistenţă metodică; Vitalie 
Ivanov, procuror Ciocana; Sergiu Petruşca, procu-
ror Nisporeni; Nicolae Mătăsaru, procuror Secţia 
prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane; 
Victor Sanduleac, procuror Botanica; Oleg Verete-
no, procuror Rezina; Andrei Begu, procuror Edineţ; 
Mihail Uglea, procuror Secţia investigaţii financiar-
economice şi protecţia drepturilor omului. 

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

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

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor,

Echipa Dreptul şi Revista naţională de drept

Stimaţi liceeni! 
Aflaţi în pragul exa-
menelor de BAC, 
sînteţi cuprinşi de 
febra căutării şi me-
ticulozitatea de a vă 
documenta suficient 
întru a face o alegere 
corectă. Ce faculta-
te veţi urma?  Este 
întrebarea de ultimă 
oră care vă preocupă 
îndeosebi.

V-aţi gîndit bine 
ce vă doriţi? Ce fa-
cultate alegeţi? Sîn-
teţi pregătiţi să vă pă-
trundeţi de misterul a 
zeci de specialităţi 
pentu a face o ale-
gere corectă? Sînteţi 
hotărîţi să ne auziţi? 
Dacă da, atunci vă 
sugerăm să ne urmaţi 
într-o scurtă, dar 
incitantă călătorie 
pentru a vă regăsi cît 
mai curînd în una din 
profesiile ce vă vor 
ghida în lungul drum 
al căutării de sine şi 
despre care, la mo-
mentul potrivit, aţi 
putea afirma mîndri: 
„Este vocaţia mea, 
este ceea ce mi-am 
dorit”.

Aşadar, dacă  sînteţi încîn-
taţi de discursurile înflăcărate 
ale renumitului avocat antic 

Cicero şi doriţi să-i urmaţi 
exemplul întru a deveni cei 
mai buni avocaţi, dacă ţineţi 
mult să luptaţi în calitate de 
anchetatori pentru echitate şi 

adevăr într-o so-
cietate cu „orîn-
duiala cea crudă 
şi nedreaptă”, 
dacă doriţi ca 
numele vostru de 
notari profesio-
nişti să fie rostit 
cu mîndrie şi, în 
general, dacă vă 
doriţi cu tot dina-
dinsul să respec-
taţi legea şi să ac-
tivaţi în temeiul 
ei, aprofundîndu-
vă cunoştinţele în 
domeniul juris-
prudenţei, veniţi 
la Facultatea de 
Drept a USM. Cu 
eforturile a peste 
200 de cadre di-
dactice de înaltă 
calificare, în ca-
drul Facultăţii de 
Drept sînt pregă-
tiţi specialişti în 
toate domeniile 
jurisprudenţei din 
Republica Mol-
dova la ciclul I − 
licenţă, ciclul II 
− master şi doc-
torat. Este una 
dintre cele mai 
mari facultăţi ale 

Universităţii de Stat din Mol-
dova, care  dispune de un bloc 
separat de studii, bine ame-
najat şi dotat în conformitate 

cu cele mai înalte standarde 
europene. În cadrul facultăţii 
activează Filierele francofonă 
şi anglofonă, în cadrul cărora 
studenţii, care vorbesc fluent 
limbile franceză şi engleză, 
pot studia domeniul în limba 
solicitată. Clinica juridică a 
facultăţii se află la dispoziţia 
studenţilor eminenţi, care do-
resc să-şi aplice cunoştinţele 
în practică, prestînd servicii 
gratuite păturilor  vulnerabile 
ale societăţii.

Studiind în cadrul spe-
cialităţilor Drept penal şi 
criminologie, Drept proce-
sual penal şi criminalistică, 
Drept civil, Drept procesual 
civil, Dreptul muncii, Drept 
al antreprenoriatului, Teoria 
şi istoria dreptului, Drept 
constituţional şi adminis-
trativ, Drept internaţional, 
absolvenţii se pot angaja în 
diverse ministere, organizaţii, 
instituţii în calitate de jurişti, 
consultanţi, anchetatori, ju-
decători, procurori, avocaţi, 
notari etc., inclusiv în  MAI., 
Ministerul Justiţiei, Curtea de 
Apel, Curtea Supremă de Jus-
tiţie, Curtea Constituţională, 
Procuratura Generală şi în 
toate serviciile orăşeneşti, şi 
în cele raionale din subordi-
nea  acestora. 

Pentru informaţii supli-
mentare puteţi vizita site-ul 
USM: www.usm.md.

Creştinii ortodocsi ar trebui să respecte tradiţiile de Paşte 
şi să prepare în casă mîncarea specifică sărbătorilor, asortată 
cu multe legume şi fructe, în locul alimentelor tip fast food, 
consumate în tot timpul anului şi care dăunează sănătăţii, sînt 
de părere nutriţioniştii. 

Pentru a evita o supraalimentaţie în perioada sărbătorilor 
de Paşte, ar fi bine ca două treimi din farfuria cu mîncare să 
conţină legume şi zarzavat, iar între mese să se facă o pauză de 
cel puţin trei ore. 

Carnea de miel conţine mult colagen, este greu digerabilă, 
de aceea trebuie ţinută mult la cuptor. Este recomandat ca ali-
mentele din carne de miel să fie consumate prudent, mai ales 
că la masa de Paşte, cînd acestea vor fi asociate altor mîncăruri 
bogate în grăsimi şi băuturilor alocoolice. 

Nutriţioniştii recomandă la masa de Paşte să fie mîncate 
unul, cel mult două ouă. Dacă masa conţine şi drob, ciorbă şi 
friptură de miel, cozonac, alune şi alcool, maioneze şi sosurile 
grase, atunci este mult chiar şi pentru un om sănătos. La masa 
festivă nu ar trebui consumaţi cîrnăciori sau mititei, covrigei 
sau plăcinte pe lîngă alimentele tradiţionale, întrucît digestia 
va fi mult îngreunată, a precizat medicul. 

O alternativă la carnea de miel ar fi cea de ied, viţel, peşte 
sau curcan, aceasta din urmă fiind chiar dietetică, toate fiind 
mai uşor digerabile. 

După o masă consistentă, este bine să fie consumată doar o 
felie, cel mult două de cozonac, acest desert putînd fi mîncat în 
cantitate mai mare la micul dejun, cu lapte sau ceai. 

Persoanele suferinde sînt sfătuite să urmeze regimul pre-
scris de medici. Astfel, un cardiac ar trebui să mănînce nesărat 
– dacă are o astfel de indicaţie – şi să asocieze la carne şi peşte, 
legume şi zarzavaturi cu lămîie. Persoanele cu afecţiuni renale 

ar trebui să consume cu prudenţă ouă şi carne, iar diabeticii, să 
evite zahărul, mai ales că în magazine există dulciuri speciale 
pentru aceştia. 

Indiferent de starea de sănătate, şi băuturile ar trebui consu-
mate cu prudenţă. Este de preferat ca băuturile alcoolice să fie 
asortate felului de mîncare, în tradiţia sărbătorii de Paşte fiind 
vinul roşu. La sfîrşitul mesei festive este indicată o ceaşcă de 
cafea neagră sau un pahar dintr-o bautură alcoolică pe bază de 
plante, ambele lichide avînd proprietatea de a uşura digestia. 

Medicii recomandă, de asemenea, ca între mese să existe 
o pauză de cel puţin 
trei ore, timp în care 
să fie făcute plimbari 
pe jos. De asemenea, 
este bine ca fiecare 
să aibă în casă medi-
camente care ajută la 
digestie, precum Co-
lebil, Triferment sau 
Digestal. 

Persoanele care 
au ţinut post ar tre-
bui să revină treptat 
la alimentaţia normală, începînd cu brînzeturi, legume, fructe 
şi carne de pasăre, mai recomandă medicii. Produsele din car-
ne de miel ar trebui consumate cu prudenţa, începînd cu ciorbă 
şi drob în cantităţi mici. 

Cei care, după masă, acuză stări de vomă, greaţă, stări fe-
brile sau frisoane care nu cedează după ingerarea digestivelor 
sînt sfătuiţi să se prezinte urgent la camera de gardă a oricărui 
spital.
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Echipa redacţiei Vă adresează un Apel de unire 
şi sprijin. Vă sîntem recunoscători că sînteţi 

abonaţii noştri şi susţineţi ziarul. Noi avem nevoie 
de acest ajutor şi vom rămîne alături de Dvs.

Divert is
Aniversări

CE  CUNOAŞTEM  
DESPRE  VIITOAREA  PROFESIE?

Ce şi cum trebuie să mîncăm de Paşte


