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Drepturile şi obligaţiile prevăzute 
de lege ale persoanelor fizice 
şi juridice privind protecţia 
mediului înconjurător 

(J. F. Kennedy)

Danemarca susţine 
Moldova în procesul de 
apropiere de Uniunea 
Europeană

MAI din Moldova 
şi România îşi unesc 
eforturile în lupta cu 
traficul de droguri

ţării, potrivit Direcţiei comunicare 
şi relaţii cu presa a Executivului. 

Aceasta a fost prima şedinţă a 
comisiei nominalizate de la crearea 
acesteia prin Hotărîrea de Guvern 
nr. 132 din 4 martie 2011. 

Membrii comisiei au examinat 
trei subiecte de bază: privind situ-
aţia actuală în reglementarea con-
flictului transnistrean, privind do-
cumentele semnate anterior în pro-
cesul reglementării transnistrene şi 
analiza acestora, precum şi aspecte 
privind elaborarea unei noi Strategii 
pentru reintegrarea ţării. 

Vicepremierul pentru reintegra-
re, Eugen Carpov a menţionat că in-
stituirea Comisiei guvernamentale 
pentru reintegrarea ţării a fost dic-
tată de necesitatea impulsionării şi 
coordonării mai eficiente la nivelul 
autorităţilor publice centrale a acţi-
unilor de promovare a obiectivului 
Guvernului, trasat în Programul său 
de activitate ,,Integrare europeană: 
Libertate, Democraţie, Bunăstare” 
pentru anii 2011-2014. 

În acest context, viceprim-minis-
trul a reiterat viziunea Guvernului 
R. Moldova la capitolul integrităţii 
teritoriale a Moldovei, care rezidă în 
faptul că reintegrarea ţării urmează 
să se producă în baza şi în limite-

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) 
va aproba raportul pentru Moldova la mijlocul anului 2012. 
Despre aceasta a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă 
de prezentare a rezultatelor vizitei la Chişinău, coraportorul 
Comisiei de monitorizare a APCE pentru Moldova, parla-
mentarul polonez Piotr Wach.

El a spus că ,,procedura de aprobare a raportului este 
de lungă durată - mai întîi trebuie întocmit raportul, apoi 
trebuie audiată şi luată în considerare opinia părţii moldo-
veneşti, ulterior transmis la APCE pentru aprobare şi mai 
apoi transmis Parlamentului moldovean”.

El a relatat că ,,Moldova poate trece la etapa de             
post-monitorizare la sfîrşitul anului 2012”, menţionînd că, 
,,potrivit datelor preliminare ale monitorizării, în ultimii ani 
Moldova a înregistrat progrese”.

,,RM îşi respectă angajamentele asumate, inclusiv în 
domeniul drepturilor omului. Autorităţile moldovene şi-au 

exprimat disponibilitatea de a implementa reformele şi de a 
merge înainte”, a comunicat Piotr Wach.

Potrivit coraportorului, republica acordă atenţie respec-
tării drepturilor, condiţiilor de viaţă şi posibilităţilor mino-
rităţilor naţionale, de exemplu, ale găgăuzilor.

Coraportorul APCE, deputatul din Norvegia, Lise    
Christoffersen, a spus că ,,Consiliul Europei vrea ca Moldo-
va să treacă la altă etapă, dar pentru aceasta mai este mult de 
lucru, iar preşedintele trebuie neapărat ales”.

,,Trebuie întreprinse mai multe acţiuni, precum introdu-
cerea amendamentelor la Constituţie, reformarea sistemu-
lui juridic, introducerea modificărilor în Codul electoral, 
adoptarea Legii antidiscriminare, soluţionarea problemei 
corupţiei, realizarea descentralizării puterii”, a spus ea, 
menţionînd că ,,s-ar putea întîmpla că va mai fi nevoie de o 
nouă vizită în Moldova pentru a întocmi un raport complet 
şi corect”.

le cadrului legislativ în vigoare şi a 
standardelor internaţionale. 

,,Pledăm pentru soluţionarea 
problemei transnistrene exclusiv 
pe cale paşnică, prin intermediul 
unui proces de negocieri deschis, 
transparent, în cadrul formatului 
existent ,,5+2”, a declarat Eugen 
Carpov. 

De asemenea, vicepremierul a 
menţionat că, la momentul actual, 
s-a creat o conjunctură internaţio-
nală suficient de favorabilă, carac-
terizată de interesul şi angajamentul 
sporit al partenerilor implicaţi. 

rim-ministrul Vlad Filat a pre-
zidat şedinţa Comisiei guver-
namentale pentru reintegrarea 

Cu referire la intensificarea trep-
tată a consultărilor politice, Eugen 
Carpov a precizat că, pe parcursul 
anului 2010, s-au desfăşurat 5 reuni-
uni neoficiale în formatul ,,5+2”, iar 
pe 14-15 februarie curent, la Viena, 
a avut loc o nouă reuniune în acelaşi 
format, următoarea fiind planificată 
pentru 4-5 aprilie. 

,,Reluarea negocierilor oficiale 
în formatul ,,5+2” rămîne a fi un 
obiectiv politic prioritar”, a declarat 
vicepremierul. 

În acelaşi timp, Guvernul             
R. Moldova va continua să imple-

menteze măsurile de consolidare 
a încrederii între cele două maluri 
ale Nistrului realizate cu susţine-
rea politică şi financiară din partea 
partenerilor internaţionali. Astfel, 
proiectele desfăşurate vor fi des-
tinate apropierii dintre populaţia 
de pe ambele maluri ale Nistrului, 
deschiderii societăţii din regiunea 

transnistreană spre co-
operare cu instituţiile 
de pe malul drept al 
Nistrului. 

P r i m - m i n i s t r u l 
Vlad Filat a menţionat, 
în context, că este im-
portant ca acţiunile re-
alizate să nu reprezinte 
o simplă acordare de 
ajutor umanitar, ci să 
conţină o componentă 
a procesului reintegră-
rii. 

,,Reintegrarea ţării 
este şi va fi un obiectiv 
de primă importanţă a 
Guvernului Republicii 
Moldova. Vom inten-
sifica eforturile în ve-
derea identificării unei 

soluţii viabile şi durabile a conflic-
tului transnistrean în baza respectă-
rii suveranităţii şi integrităţii terito-
riale a Moldovei în limita hotarelor 
recunoscute la nivel internaţional”, 
a spus prim-ministrul. 

lă şi activă vizavi de problematica 
reintegrării şi a menţionat necesi-
tatea implicării plenare a autorită-
ţilor publice centrale în procesul de 
elaborare şi implementare a unor 
politici sectoriale eficiente la acest 
capitol. 

În această ordine de idei, co-
misia a decis ca în fiecare minister 
şi autoritate publică centrală să fie 
desemnat un viceministru, vicedi-
rector, precum şi instituit un grup 
de lucru care să asigure îndeplinirea 
obiectivelor trasate în reglementarea 
conflictului transnistrean în dome-
niul lor de activitate, continuitatea 
în acţiuni precum şi ţinerea arhivei 
pe dosarul respectiv. 

Aceste grupuri urmează, de ase-
menea, să examineze documentele 
semnate anterior în procesul regle-
mentării transnistrene şi, conform 
competenţelor, să prezinte viziunea 
asupra actualităţii acestora, dar şi 
propuneri sectoriale pentru proiec-
tul Strategiei pentru reintegrarea ţă-
rii, pe domeniile de responsabilitate 
care le revin. 

Comisia guvernamentală pen-
tru reintegrarea ţării are drept scop 
implicarea cît mai largă şi cît mai 
plenară a autorităţilor publice cen-
trale în procesul de elaborare şi im-
plementare a unor politici sectoriale 
eficiente, menite să răspundă ne-
cesităţilor populaţiei de pe ambele 
maluri ale Nistrului şi să asigure, în 
ultimă instanţă, un proces armonios 
de reintegrare a ţării.

Premierul a solici-
tat tuturor instituţiilor 
o atitudine responsabi-

Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri.
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Procesul de reintegrare a ţării 
se va desfăşura în baza unei noi Strategii

APCE va aproba raportul 
pentru Moldova la mijlocul anului 2012
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Prima vizită a premierului prin 
ministere – primele demiteri din funcţii
Directorul Agenţiei Medicamentului, Maria Cojocaru 

Toma, este demisă din funcţie. Anunţul a fost făcut de premie-
rul Vlad Filat, care s-a arătat nemulţumit de preţurile, dar şi de 
calitatea medicamentelor, despre care spune că lasă de dorit. 

Decizia a fost luată ca urmare a unei vizite de control la Mi-
nisterul Sănătăţii, aceasta fiind prima instituţie din şirul pe care 
Vlad Filat intenţionează să le viziteze, pentru a discuta despre 
modul în care este implementată agenda de reforme. Primul 
ministru a declarat în context că preţurile şi calitatea medica-
mentelor a rămas o problemă nerezolvată pînă la capăt, şi din 
acest motiv, au loc nu doar remanieri de cadre, ci urmează a fi 
restructurată întreaga Agenţie a Medicamentului.

Vlad Filat a atenţionat asupra situaţiei ce ţine de corupţia 
în sistemul medical.

Ministrul Sănătăţii, Andrei Usatîi, a anunţat că pe lîngă in-
dexarea salariilor angajaţilor din domeniul medical, promisă 
de Guvern, şi Ministerul Sănătăţii va contribui cu surse din 
rezervele proprii pentru a mări salariul medicilor cu încă cca 
7%.

Ministrul Sănătăţii a mai anunţat că un mecanism de pre-
venire a corupţiei ar fi difuzarea în mijloacele de informare 
în masă, în timpul apropiat, a unui spot din care populaţia ar 
putea afla cu exactitate ce servicii întră în pachetul de asigurare 
medicală, astfel încît să nu mai poată fi manipulată.

Un alt domeniu revenit în vizorul autorităţilor este serviciul 
de monitorizare şi evaluare a calităţii produselor alimentare, 
domeniu în care există multiple probleme, a mai anunţat mi-
nistrul sănătăţii.

„Fără Legea antidiscriminare, nu vom 
călători fără vize în UE” 
Adoptarea Legii antidiscriminare de către legislatorii mol-

doveni este o condiţie a organismelor europene pentru ca cetă-
ţenii moldoveni să poată călători în UE fără vize.

Afirmaţia aparţine lui Leonid Litra, reprezentant al Insti-
tutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, şi a 
fost făcută în cadrul unei conferinţe despre experienţa state-
lor din Balcanii de Vest în domeniul liberalizării regimului 
de vize cu UE. ,,Este un subiect care trebuie depăşit. Fără 
această lege nu vom primi Planul de Acţiuni UE-Moldova”, 
susţine expertul.

Potrivit specialiştilor, Moldova nu poate înainta în relaţia 
cu UE, atît timp cît nu reuşeşte să depăşească etapa de monito-
rizare din partea Consiliului Europei.

„Putem avea foarte multă susţinere externă, dar dacă nu 
oferim rezultate prin încheierea capitolelor de monitorizare a 
Consiliului Europei, nu putem vorbi despre instituţii democra-
tice stabile”, explică Eugen Revenco, director de programe al 
Asociaţiei pentru Politică Externă (APE). 

Un nou proiect privind combaterea 
delicvenţei juvenile
Delicvenţa juvenilă este o problemă actuală în Republica 

Moldova, iar conflictele în mediul şcolar rămîn a fi nesoluţio-
nate. Din aceste considerente, Centrul de Justiţie Comunitară 
(CJC) din oraşul Făleşti a lansat un proiect în vederea com-
baterii şi prevenirii delicvenţei juvenile.

Proiectul are drept scop să contribuie la respectarea drep-
turilor omului prin promovarea valorilor şi practicilor de 
justiţie comunitară. Astfel, CJC Făleşti a selectat trei licee: 
liceul din Sarata-Veche, Albineţul-Vechi şi Glinjeni, în cadrul 
cărora se vor desfăşura activităţi de instruire a elevilor din 
clasele X-XII şi a psihologilor şcolari. Primul seminar a avut 
loc la data de 24 martie curent.

Centrul de Justiţie Comunitară Făleşti a fost fondat în 
anul 2007 de către Institutul de Reforme Penale, cu suportul 
financiar al ICCO Olanda. Are ca co-parteneri APL-urile lo-
cale, instituţiile de învăţămînt, Direcţia de asistenţă socială şi 
protecţia drepturilor copilului. 

Spitalele demnitarilor vor trece în 
subordinea Ministerului Sănătăţii
Cele trei spitale din Moldova în care se tratează înalţii ofi-

ciali vor trece în subordinea Ministerului Sănătăţii. Ministrul 
Andrei Usatîi, a declarat că spitalele respective vor trece în 
formula nouă începînd cu 1 ianuarie 2012. 

Andrei Usatîi a declarat că în mai puţin de o jumătate de 
an, Ministerul Sănătăţii va înainta Guvernului un proiect de 
lege prin care să fie modificată Legea cu privire la Ocrotirea 
Sănătăţii pentru ca cele trei spitale - Spitalul Cancelariei Gu-
vernului, Spitalul Ministerului Afacerilor Interne şi Spitalul 
Căilor Ferate să treacă sub jurisdicţia Ministerului Sănătăţii.

Astfel, de la 1 ianuarie 2012, în aceste spitale se vor putea 
trata toţi cetăţenii.

În aceste trei spitale se lecuiesc primele persoane în stat, 
deputaţi, miniştri, poliţişti şi alte oficialităţi.

Presa scrie că aceste spitale sînt cele mai moderne institu-
ţii medicale din republică.

S-au adunat să aleagă o nouă conducere, dar nu au ezitat 
să-şi amintească de problemele cu care se confruntă. Vorbim 
despre membrii Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldo-
va, care s-au convocat recent în congres.

Pe lîngă salariile mici şi condiţiile de muncă nefavorabile, 
judecătorii spun că sînt nemulţumiţi şi de intenţia autorităţilor 
de a le majora vîrsta de pensionare.

Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, a declarat că îmbu-
nătăţirea locurilor de muncă, dar şi majorarea salariilor sînt 

Ion Druţă, noul preşedinte al Asociaţiei 
Judecătorilor din Moldova

doar cîteva probleme, pe care actuala guvernare încearcă să le 
soluţioneze. Ministrul, însă nu a oferit cifre exacte sau terme-
nul în care aceste planuri vor fi realizate.

Congresul a ales şi un nou preşedinte al Asociaţiei. Locul 
lui Nicolae Timofti, care a devenit preşedinte al Consiliului 
Superior al Magistraturii, a fost preluat de Ion Druţă.

Menţionăm că Asociaţia Judecătorilor este o organizaţie 
neguvernamentală şi are 345 de membri - judecători din toată 
ţara.

În procesul de implementare a Planului de Acţiuni privind liberali-
zarea regimului de vize, autorităţile de la Chişinău ar trebui să ţină cont, 
în primul rînd, de reformarea Ministerului de Interne şi combaterea co-
rupţiei. De această părere este Eugen Revenco, director de programe al 
Asociaţiei pentru Politică Externă (APE) şi Leonid Litra, director ad-
junct al IDIS „Viitorul” care au efectuat recent, o vizită de documentare 
în Macedonia şi Serbia – ţări ce au obţinut deja acest regim cu UE. 

Experţii au declarat în cadrul unei conferinţe de presă, că în Serbia 
şi Macedonia aportul cel mai consistent în procesul de liberalizare a 
regimului de vize l-a adus reformarea Ministerului de Interne. 

Eugen Revenco a menţionat că, luînd exemplul statelor din Balcani, 
autorităţile de la Chişinău ar trebui să consolideze procesul decizional 
şi să verifice calitatea implementării reformelor. 

Totodată, expertul a ţinut să sublinieze faptul că Republica Moldova 
va trebui să iasă în mod obligatoriu de sub monitorizarea Consiliului 
Europei, în caz contrar negocierile privind acordarea unui regim libera-
lizat de vize vor dura la nesfîrşit. 

Eugen Revenco a mai adăugat că Republica Moldova are nevoie şi 
de o imagine pozitivă în ţările Uniunii Europene, îndeosebi în cele care 
nu privesc pozitiv facilitarea regimului de vize pentru moldoveni. 

În aceeaşi ordine de idei, Leonid Litra a menţionat că autorităţile 
moldovene ar trebui să ducă o evidenţă a ratei de refuz din partea ţări-
lor UE în procesul de acordare a vizelor, permiselor de muncă şi altor 
documente comunitare. 

„Atît ONG-urile, cît şi mass-media au rolul de a populariza proce-
durile de aplicare pentru vize, de solicitare a documentelor, care sînt 
unul din factorii care provoacă carenţe în domeniul creării unei per-
cepţii pozitive faţă de Republica Moldova”, a explicat expertul IDIS 
„Viitorul”. 

Mai mult, în opinia expertului, autorităţile moldoveneşti ar trebui 
să clarifice şi structura preţurilor la actele perfectate, îndeosebi la paşa-
poartele biometrice care rămîn a fi destul de înalte. 

Drept exemplu a fost adus preţul unui paşaport biometric în Serbia 
care poate fi perfectat cu 20 de euro, pe cînd cetăţenii moldoveni trebuie 
să scoată din buzunar peste 50 de euro.  

Reformarea MAI trebuie să constituie 
prioritatea numărul 1 pentru procesul 

de liberalizare a regimului de vize

Preşedintele Marian Lupu a 
semnat decrete privind 
promulgarea unor legi

Preşedintele interimar al Republicii Moldova   
Marian Lupu a semnat decretul privind promulgarea 
Legii din 3 martie 2011, pentru aderarea R. Moldova 
la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire 
la privilegiile şi imunităţile agenţiilor specializate, po-
trivit Secţiei relaţii cu mass-media a Parlamentului. 

Convenţia ONU privind privilegiile şi imunită-
ţile agenţiilor specializate a fost adoptată în cadrul 
Adunării Generale ONU, pe 21 noiembrie 1947, la 
New York. Scopul acestui tratat este de a facilita ac-
tivitatea agenţiilor specializate ale ONU şi a funcţi-
onarilor acestora. 

Convenţia reglementează, pe de o parte, statutul 
juridic al agenţiilor specializate - capacitatea de a în-
cheia contracte, de a poseda bunuri mobile şi imobile 
etc., iar pe de altă parte, consacră o serie de privilegii 
şi imunităţi în favoarea lor - scutiri de impozite şi 
taxe, facilităţi vamale, imunitate de jurisdicţie ş.a. 

Prin alt decret prezidenţial, preşedintele Marian 
Lupu a promulgat Legea din 3 martie 2011 pentru ra-
tificarea Protocolului la Acordul de parteneriat şi co-
operare de instituire a unui parteneriat între Republi-
ca Moldova, pe de o parte, şi Comunităţile Europene 
şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, refe-
ritor la un Acord-cadru între R. Moldova şi Uniunea 
Europeană privind principiile generale de participare 
a Republicii Moldova la programele Uniunii. 

Protocolul va da posibilitate instituţiilor naţiona-
le din Republica Moldova să participe la iniţiativele 
Uniunii Europene, fapt ce va contribui la implemen-
tarea reformelor în conformitate cu principiile şi 
valorile europene în multiple domenii - economie, 
transport, justiţie, ştiinţă, cultură, mediu, sănătate, 
combaterea corupţiei etc., va consolida cadrul insti-
tuţional, va dezvolta cooperarea între parteneri din 
diverse ţări, va facilita schimbul de experienţă şi 
acumularea de noi practici.

Peste 50 de parla-
mentari din toată Euro-
pa s-au reunit, recent, la 
conferinţa Forului Parla-
mentar European pentru 
Populaţie şi Dezvoltare, 
care a avut drept temă 
„Uniunea Europeană: 
jucător global în dome-
niul sănătăţii şi dezvol-
tării”. Evenimentul s-a 
desfăşurat, pe parcursul 
a două zile, la Londra. La 
conferinţă a participat şi 
subgrupul parlamentar 
din Republica Moldova 
pentru populaţie şi dez-
voltare, în frunte cu vice-
preşedinta Legislativului, 
Liliana Palihovici.

În cadrul sesiunilor Fo-
rului Parlamentar European 
(EPF), la discuţii s-au alătu-
rat, de asemenea, reprezen-
tanţi ai diferitor organizaţii 
internaţionale şi europene, 
specialişti şi experţi în dome-
niul sănătăţii globale, ai soci-
etăţii civile. 

Evenimentul a oferit par-
ticipanţilor o viziune concisă 

Moldova – membru al Forului Parlamentar European 
pentru Populaţie şi Dezvoltare

asupra schimbărilor majore 
în abordarea de către Uniunea 
Europeană a problemelor să-
nătăţii globale şi dezvoltării, 

în special în domeniul sănă-
tăţii reproducerii, precum şi 
asupra oportunităţilor pe care 
le prezintă acestea. Unul din 
subiectele puse în discuţie a 
vizat rolul parlamentelor în 
fortificarea unor noi oportu-
nităţi de soluţionare a proble-
melor sănătăţii publice. 

Liliana Palihovici a pre-

zentat situaţia în domeniu din 
Republica Moldova, pledînd 
pentru implicarea parlamen-
tarilor în soluţionarea proble-

melor sistemelor de sănătate 
publică prin prisma tendinţe-
lor sănătăţii globale.

Menţionăm că în ca-
drul aceluiaşi eveniment, 
subgrupul parlamentar din 
Moldova pentru populaţie şi 
dezvoltare a înaintat Consi-
liului organizaţiei cererea de 
a deveni membru al Forului 

Parlamentar European pentru 
Populaţie şi Dezvoltare. În 
urma examinării, cererea a 
fost acceptată în unanimitate. 

Din componen-
ţa subgrupului 
parlamentar din 
Moldova fac 
parte deputaţi 
din toate fracţiu-
nile reprezentate 
în Legislativ. 

Dreptul in-
formează că 
Forul Parlamen-
tar European 
pentru Popula-
ţie şi Dezvolta-
re este o reţea 
p a r l a m e n t a r ă 
cu sediul la 
Bruxelles, care 
serveşte drept 

platformă pentru cooperare 
şi coordonare pentru circa 30 
de formaţiuni parlamentare 
europene şi din care fac par-
te subgrupuri parlamentare 
în domeniul sănătăţii globale 
şi a dezvoltării. 

Lilia DUMINICA
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Ceremonia de semnare a acor-
dului a avut loc în cadrul vizitei mi-
nistrului moldovean Alexei Roibu în 
Capitala ţării vecine, unde oficialul 
a participat la manifestaţiile organi-
zate cu prilejul împlinirii a 189 de 
ani de la crearea poliţiei române. 

Protocolul prevede măsuri de 
prevenire şi aplicare a legii în lupta 
împotriva traficului ilegal de dro-
guri şi a deturnării şi utilizării ilicite 
a precursorilor; măsuri de control a 
drogurilor şi precursorilor; precum 
şi măsuri de reducere a cererii de 
droguri, inclusiv de tratament şi rea-
bilitare a persoanelor dependente de 
asemenea substanţe.

Părţile semnatare au convenit, 
în cadrul acordului, asupra subdi-
viziunilor care implicit vor realiza 
colaborarea dintre cele două minis-
tere. Astfel, din partea Republicii 
Moldova a fost desemnată Direcţia 
antidrog a MAI, iar din partea Ro-
mâniei, Direcţia de combatere a 
criminalităţii organizate şi Serviciul 
Agenţia Naţională Antidrog.

Potrivit protocolului, cele două 
instituţii vor efectua un schimb de 
date şi informaţii privind legile şi 
reglementările existente referitoare 
la controlul drogurilor şi a precurso-
rilor; precum şi pe următoarele seg-
mente de activitate:

- măsurile legale, administrative 
şi de securitate, luate în interiorul 
ţării şi la frontierele naţionale, pen-
tru a preveni traficul de droguri şi, 
în acelaşi scop, metodele utilizate 

de către făptuitori pentru transpor-
tul, disimularea şi distribuirea dro-
gurilor;

- noile metode de cercetare fo-
losite în analiza şi identificarea dro-
gurilor şi, în acest scop, noile tipuri 
de droguri utilizate sub acoperire 
legală;

- prevenirea consumului ilicit, 
asistenţa, reinserţia socială a consu-
matorilor de droguri, dar şi alte acti-
vităţi care permit controlul utilizării 
ilicite a drogurilor;

- modalităţile de monitorizare şi 
control al operaţiilor cu precursori 
ce pot fi utilizaţi la fabricarea ilicită 
a drogurilor. 

Acordul mai stipulează că re-
prezentanţii celor două subdiviziuni 
ministeriale vor efectua un schimb 
de experienţă privind folosirea no-
ilor metode şi mijloace ştiinţifice 
şi tehnologice pentru cercetarea 
criminologică şi criminalistică, în 
domeniul investigării, descoperi-
rii şi controlului drogurilor şi pre-
cursorilor acestora. De asemenea, 
colaboratorii instituţiilor vizate de 
pe ambele maluri ale Prutului vor 
avea parte de un schimb de experi-
enţă privind activitatea serviciilor 
de prevenire a consumului ilicit de 
droguri şi de consiliere a consuma-
torilor sau a persoanelor pretabile la 
consum ilicit; precum şi nemijlocit 
în domeniul prevenirii consumului 
ilicit de droguri, al dezintoxicării şi 
reabilitării persoanelor farmacode-
pendente.

Totodată, MAI al Republicii Mol-
dova şi cel al României vor efectua 
un schimb de date statistice privind 
evoluţia fenomenului drogurilor în 
statele părţilor, în conformitate cu 
modelele statistice agreate de orga-
nismele internaţionale: Organizaţia 

Internaţională de Poliţie Criminală 
(INTERPOL), Oficiul ONU pentru 
Droguri şi Criminalitate (UNODC), 
Organizaţia Mondială a Vămilor 
(WCO), Oficiul European de Poli-
ţie (EUROPOL), Centrul European 
pentru monitorizarea drogurilor şi 
dependenţei de droguri (EMCDA).

În plus, cele două subdiviziuni 
ale ministerelor vor face un schimb 
de publicaţii ştiinţifice privind lupta 
împotriva traficului ilicit de droguri 
şi de consiliere a consumatorilor sau 
a persoanelor pretabile la consumul 
de droguri. 

Potrivit părţilor, semnarea aces-

tui document extinde cadrul juridic 
bilateral în domeniul colaborării 
între serviciile de poliţie abilitate 
în domeniul contracarării traficului 
ilicit de droguri. Cu ocazia acestui 
eveniment, ministrul român Traian 
Igaş a ţinut să menţioneze că vizita 

lui Alexei Roibu la Bucureşti, care 
este şi prima în calitatea sa de mi-
nistru de Interne al Moldovei, sem-
nifică o colaborare între cele două 
ministere, dar şi între cele două state 
– România şi Moldova. „Practic, noi 
nu facem altceva decît să ducem mai 
departe o muncă începută de miniş-
trii care au fost înaintea noastră şi pe 
care, cu siguranţă, cei care vor veni 
după noi o vor duce mai departe”, a 
punctat oficialul român.

La rîndul său, ministrul Alexei 
Roibu a subliniat că Protocolul de 
colaborare „reprezintă o conjugare 
a eforturilor comune şi dorinţa reci-

MAI din Moldova şi România 
îşi unesc eforturile în lupta cu traficul de droguri

Ministrul Afacerilor Interne, Alexei Roibu, şi omo-
logul său român, Traian Igaş, au semnat recent, la Bu-
cureşti, Protocolul de colaborare între Ministerul Afa-
cerilor Interne din Republica Moldova şi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor din România, în domeniul 
prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de 
stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori. 

Lucrarea a fost realiza-
tă de un colectiv de autori, 
constituit din cadre ale Insti-
tutului Naţional de Informaţii 
şi Securitate „Bogdan, Înte-
meietorul Moldovei”, ofiţeri 
operativi ai SIS, precum şi 
titulari ai altor instituţii de în-
văţămînt superior din Repu-
blica Moldova. La  ceremo-
nia de lansare au participat, 
de asemenea, ex-directorul 
SIS, Ion Ursu, directorul In-
stitutului European de Studii 
Politice, Viorel Cibotaru, care 
este şi expert în probleme de 
securitate, şi colectivul profe-
soral-didactic.  

În alocuţiunea sa,          
Gheorghe Mihai a ţinut să 

Prevenirea terorismului – o prerogativă a 
Serviciului de Informaţii şi Securitate

accentueze ţinuta ştiinţifică 
deosebită şi valoarea aplica-
tiv-cognitivă indiscutabilă a 
studiului prezentat, menţi-
onînd că tematica abordată în 
cadrul monografiei se distin-
ge printr-o actualitate incon-
testabilă, avînd un grad înalt 
de aplicabilitate practică, în 
special pentru una din direcţi-
ile de activitate a Serviciului, 
cum ar fi   prevenirea şi com-
baterea terorismului.

În acest context, direc-
torul SIS a reiterat că nece-
sitatea studierii continue a 
terorismului şi elaborării mă-
surilor eficiente de prevenire 
şi combatere a acestuia  este 
evidentă. Şi asta deoarece 

„un stat democratic şi civili-
zat trebuie să contribuie, în 
caz de nevoie, la anihilarea 
situaţiilor de conflict, ce pot 
apărea în orice societate, dar 
şi la asigurarea securităţii tu-
turor cetăţenilor”. 

Totodată, potrivit sursei 
citate, volumul reprezintă un 
suport important, atît pentru 
cei care sînt chemaţi să lup-
te cu flagelul terorist, cît şi 
pentru persoanele implicate 
în procesul de instruire a ti-
nerilor ofiţeri de informaţii şi 
securitate, în spiritul respec-
tării stricte a legislaţiei naţio-
nale şi internaţionale, princi-
piilor democraţiei, statului de 
drept, deontologiei profesio-
nale şi protecţiei drepturilor 
omului.

În mesajul său către au-
dienţă, ex-directorul SIS, Ion 
Ursu, a subliniat importanţa 
şi actualitatea evenimentului 
de lansare a volumului anume 
în incinta Institutului Naţio-
nal de Informaţii şi Securitate 
„Bogdan, Întemeietorul Mol-
dovei”, reiterînd că acest fapt 
reprezintă o premisă benefică 
pentru consolidarea instituţiei 
de învăţămînt. 

La rîndul său, Vitalie    
Armaşu, rectorul INIS „Bog-
dan, Întemeietorul Moldovei” 
şi  unul dintre co-autori, a re-
marcat că lansarea publică a 
monografiei conţine un me-
saj special, adresat societăţii 
civile din Republica Moldo-
va, aceasta  încadrîndu-se în 
prevederile noului concept de 
democratizare şi modernizare 
a Serviciului de Informaţii şi 
Securitate, de aliniere la stan-
dardele şi valorile serviciilor 
speciale din ţările europene 
cu democraţie avansată.    

Menţionăm că monogra-
fia „Infracţiuni cu caracter 
terorist, infracţiuni conexe te-
rorismului şi unele infracţiuni 
cu caracter de terorizare” a 
fost recomandată spre publi-
care de Consiliul ştiinţific al 
Institutului Naţional de Infor-
maţii şi Securitate ,,Bogdan, 
Întemeietorul Moldovei” şi 
Senatul Universităţii de Stu-
dii Europene din Moldova, şi 
poate fi găsită  la Biblioteca 
Naţională, Biblioteca Publică 
de Drept, Biblioteca Univer-
sităţii de Stat din Moldova.

Lilia DUMINICA

„Republica Moldova nu este afectată  de 
fenomenul terorist, însă situaţia politico-ope-
rativă care se creează în regiune impune între-
prinderea unor eforturi eficiente întru depista-
rea în timp util a intenţiilor de a comite acte de 
terorism”. Declaraţia a fost făcută de Gheorghe 
Mihai, directorul Serviciului de Informaţii şi 
Securitate, cu ocazia lansării monografiei „In-
fracţiuni cu caracter terorist, infracţiuni cone-
xe terorismului şi unele infracţiuni cu caracter 
de terorizare”.

procă de a lansa o bază normativă 
şi un mecanism efectiv de prevenire 
şi combatere a traficului de droguri 
pe teritoriul statelor noastre”. Potri-
vit sursei citate, evenimentul vine 
să implementeze angajamentul bila-
teral asumat odată cu semnarea, la 

Chişinău, la 27 ianuarie 2010, a 
declaraţiei comune a miniştrilor 
de Interne din cele două ţări”.

Oficialul moldovean şi-a ex-
primat speranţa că tratatul sem-
nat va permite subdiviziunilor 
specializate în combaterea tra-
ficului de droguri din cele două 
ţări să asigure o interacţiune 
calitativă în contextul eradicării 
fluxului de droguri pe teritoriul 
celor două state, fapt care, pen-
tru Republica Moldova repre-
zintă unul dintre angajamentele 
implementării acţiunilor în ca-
drul dialogului privind liberali-
zarea regimului de vize în UE. 
„România este susţinătorul de 
bază al ţării noastre în dialogul 
cu Uniunea Europeană asupra 
procesului de liberalizare a re-
gimului de vize”, a adăugat Ale-
xei Roibu.

Menţionăm că ceremonia 
de semnare a Protocolului de cola-
borare între Ministerul Afacerilor 
Interne din Moldova şi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor din 
România în domeniul prevenirii şi 
combaterii traficului şi consumu-
lui ilicit de stupefiante, substan-
ţe psihotrope şi precursori a fost 
precedată de o întîlnire bilaterală 
între oficialii celor două state. În 
cadrul întrevederii, Alexei Roibu 
şi       Traian Igaş au analizat stadiul 
actual al relaţiilor dintre cele două 
instituţii, precum şi noile forme de 
colaborare în viitor.

Lilia DUMINICA

Armata Naţională face apel către 
autorităţile locale şi populaţia R. Moldova 

privind modul de comportare în cazul 
descoperirii unor elemente de muniţie

În legătură cu explozia unui obuz neidentificat, în satul 
Viprova din raionul Orhei, soldată cu decesul a doi copii, 
Serviciul geniu al Armatei Naţionale face apel către autori-
tăţile locale şi populaţia R. Moldova  privind modul de com-
portare în cazul descoperirii unor elemente de muniţie.

Reieşind din faptul că majoritatea obiectelor explozive 
sînt depistate de localnici în timpul lucrărilor agricole, Ser-
viciul geniu al Armatei Naţionale informează că este inter-
zisă atingerea muniţiilor cu mîna sau cu alte obiecte, lovirea 
sau mişcarea muniţiilor găsite în pămînt sau la suprafaţă, 
demontarea de la muniţii a focoaselor sau a altor elemente 
componente, joaca copiilor cu diferite elemente de muniţie, 
ridicarea, transportul şi introducerea muniţiilor în diferite în-
căperi sau locuinţe.

Totodată, populaţia trebuie să cunoască faptul că în zo-
nele în care există sau se presupune existenţa unor muniţii 
neexplodate este interzis accesul persoanelor şi în special 
al copiilor, executarea de săpături manuale sau cu mijloace 
mecanice, executarea unor lucrări funciare, circulaţia vehi-
culelor, oamenilor sau animalelor. În asemenea situaţii se vor 
anunţa imediat autorităţile locale care vor solicita deplasarea 
grupelor de deminare în zonele respective.

Indiferent de starea fizică sau de vechimea elementului de 
muniţie, pericolul ca acesta să fie activ şi să producă explozie 
este maxim. Prin urmare, orice operaţiune asupra muniţiei ne-
explodate trebuie să fie executată numai de către personalul 
specializat, cu respectarea strictă a procedurilor de securitate.

Reamintim că sîmbătă, 26 martie, doi copii în vîrstă de 
14 şi 16 ani au decedat din cauza detonării unui obuz vechi, 
rămas de pe timpul celui de-al doilea război mondial. Ex-
plozia s-a produs în satul Vîprova, raionul Orhei în timp ce 
copiii îşi ajutau părinţii la curăţat viţa de vie, iar unul din ei 
a lovit obiectul de un stîlp de beton.
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Cu ocazia Zilelor Francofoniei, 
studenţii Filierei Universitare Fran-
cofone (FUF) ,,Drept” au organizat 
un şir de activităţi în cadrul căro-
ra   şi-au demonstrat atît nivelul de 
pregătire teoretică şi practică, prin 
cunoştinţele lor în domeniul juris-
prudenţei, cît şi abilităţile lingvistice 
în ceea ce priveşte posedarea limbii 
franceze de specialitate.

Calendarul manifestărilor (care a 
cuprins perioada  21, 25 şi 28 mar-
tie), sub îndrumarea responsabilului 
de procesul de studiere şi predare 
a limbii franceze la Facultatea de 

Zilele Francofoniei în cadrul Facultăţii de drept a USM 
drept, doctor conferenţiar, Vitalina 
Bahneanu şi a profesorului de limbă 
franceză, Galina Laiu, a inclus des-
făşurarea mai multor mese rotunde, 
conferinţe, dezbateri ce au avut ca 
obiectiv prezentarea filierei, oaspeţi-
lor, atît din cadrul Universităţii, cît şi 
din afara acesteia. Mai mult decît atît, 
studenţii şi invitaţii au avut posibili-
tatea să facă schimb de experienţă, 
opinii, idei, viziuni asupra dezvoltă-
rii Francofoniei în ţara noastră şi au 
aflat despre oportunităţile pe care le 
prezintă continuarea studiilor în ca-
drul Filierei Universitare Francofone 
,,Drept”.

În particular, pe data de 21 mar-
tie a avut loc deschiderea oficială a 
Zilelor Francofoniei la Facultatea de 
drept (în incinta Spaţiului Franco-
fon). Evenimentul de debut a avut 
drept scop scoaterea în evidenţă a 
experienţelor obţinute, prin efectua-
rea stagiilor profesionale în străină-
tate, de către studenţii francofoni ai 
anului IV. Astfel, pe parcursul anului 
2010, au beneficiat de burse de sta-
giu profesional din partea Agenţiei 
Universitare a Francofoniei, Alina 
Secrieru şi Carolina Secrieru, sta-
giare la Baroul de avocaţi ,,Cabinet 
d’Avocats&Co” şi Asociaţia Interna-

ţională de Arbitraj, Bruxelles, Belgia; 
Gheorghe Chiriac, stagiar, Cabinetul 
de avocaţi ,,Carole Manni” Reims, 
Franţa. Prin urmare, studenţii şi-au 
perfecţionat cunoştinţele obţinute în 
cadrul studiilor de licenţă şi au acu-
mulat aptitudini practice valoroase 
pentru o carieră juridică de succes. 

De asemenea, în zilele de 25 şi re-
spectiv, 28 martie, au fost organizate 
mese rotunde, conferinţe, dezbateri 
care au abordat subiecte ce vizează 
evoluţia Francofoniei pe mapamond 
şi în ţara noastră, procesul de globali-
zare şi rolul limbii franceze în cadrul 
acestuia, aspecte comparative din 
viaţa socio-politică franceză şi cea 
moldovenească.

Prin intermediul acestor eveni-
mente, studenţii FUF ,,Drept” au de-
monstrat capacităţi practice de coor-
donare, organizare; cunoştinţe teore-
tice de valoare pentru toţi cei care au 
participat la desfăşurarea activităţilor 
dedicate Zilelor Francofoniei. 

Într-o asemenea manieră FUF 
,,Drept” a celebrat acest eveniment 
de o importanţă internaţională majo-
ră, demonstrînd realizările sale prin 
anvergura şi calitatea organizării lor, 
precum şi apartenenţa sa la valorile 
Francofoniei mondiale.

Victor OlAru, 
student anul III,

responsabil Spaţiul Francofon 
al Filierei universitare 
Francofone ,,Drept”

Evenimentul a fost orga-
nizat de Ministerul Afaceri-
lor Externe al Regatului Da-
nemarcei şi Institutul Danez 
pentru Studii Internaţionale 
şi constituie o platformă su-
plimentară pentru a scoate 
în evidenţă provocările şi 
perspectivele oferite de Par-
teneriatul Estic. La forum 
au participat Lene Espersen, 
viceprim-ministru, minis-
trul Afacerilor Externe al 
Danemarcei, şi Stefan Fule, 
Comisar european pentru ex-
tindere şi politica europeană 
de vecinătate. Din delegaţia 
de la Chişinău au făcut parte 
ministrul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene, Iu-

Danemarca susţine Moldova în procesul de apropiere de Uniunea Europeană
O delegaţie a Ministerului Afacerilor Externe 

şi Integrării Europene a Republicii Moldova a 
participat, recent, la o conferinţă de nivel înalt 
privind cooperarea Uniunii Europene cu statele 
din vecinătatea estică, care s-a desfăşurat în Da-
nemarca. Fiind considerată ţară de succes în ca-
drul Parteneriatului Estic, Moldova a fost unica 
dintre statele din regiune invitată să-şi prezinte 
poziţia sa pe marginea acestei iniţiative.

rie Leancă şi viceministrul     
Natalia Gherman.

Subiectul principal, ex-
pus pentru dezbateri în ca-
drul conferinţei a vizat eva-
luarea modalităţilor prin care 
Uniunea Europeană şi statele 
membre pot intensifica coo-
perarea cu vecinii săi estici, 
în special cu ţările care îşi 
doresc un viitor european.

Ministrul moldovean 
de Externe, Iurie Leancă, a 
expus viziunea Republicii 
Moldova asupra dezvoltării 
Parteneriatului Estic. Aces-
ta s-a referit şi la realizările 
Moldovei în cei doi ani de 
la lansarea iniţiativei. Şeful 
diplomaţiei moldovene a re-

iterat că ţara noastră va con-
tinua să fie activă în cadrul 
Parteneriatului Estic şi este 
ferm hotărîtă să avanseze în 

promovarea reformelor ne-
cesare, în scopul obţinerii 
statutului de membru asoci-
at al UE. În această ordine 
de idei, oficialul a ţinut să 
accentueze necesitatea unei 
abordări diferenţiate din par-
tea Uniunii Europene, bazate 

pe performanţele fiecărei ţări 
în particular. 

De asemenea, Iurie   
Leancă a informat partici-

panţii la conferinţă despre 
evoluţiile înregistrate în ca-
drul dialogului politic RM-
UE, negocierea Acordului de 
Asociere RM-UE, dialogul 
UE-Moldova în domeniul 
vizelor, precum şi despre ac-
tivităţile preparatorii în ve-

derea demarării negocierilor 
pe marginea zonei de liber 
schimb.

În cadrul discuţiilor bila-
terale, părţile au făcut o tre-
cere în revistă a stării actuale 
şi a perspectivelor de cola-
borare între cele două state. 
Şefa diplomaţiei daneze a 
reconfirmat interesul Dane-
marcei de a consolida coope-
rarea cu Republica Moldova 
şi de a o susţine în promova-
rea reformelor şi în procesul 
de apropiere de Uniunea Eu-
ropeană. 

În acest sens, ţara noastră 
a fost inclusă în programul 
de asistenţă pentru dezvolta-
re,  Programul Danez de Ve-
cinătate, scopul căruia este 
promovarea societăţilor de-
mocratice deschise, dezvol-
tarea politică şi economică 
stabilă, bazate pe supremaţia 
legii şi respectarea drepturi-
lor omului. 

Lene Espersen a ţinut să 
menţioneze că Moldova va 
beneficia de asistenţă priori-
tară în domeniile de referinţă 

care, practic, corespund prio-
rităţilor Programului Guver-
nului moldovean.

Acestea, dar şi alte su-
biecte de interes comun au 
constituit şi tema dialogului 
cu Kim Jorgensen, Subse-
cretar de Stat pentru afaceri 
europene al Ministerului 
Afacerilor Externe al Dane-
marcei.

Punctul culminant în re-
laţia dintre Republica Mol-
dova şi Regatul Danemarcei 
l-a marcat semnarea a două 
acorduri bilaterale - Acordul 
privind readmisia persoane-
lor cu şedere neautorizată şi 
Acordul privind facilitarea 
eliberării vizelor. 

În cadrul vizitei oficiale 
efectuate în Danemarca, de-
legaţia de la Chişinău a avut 
şi o întîlnire cu reprezentan-
ţii comunităţii de moldoveni 
din această ţară, în cadrul că-
reia au fost abordate proble-
me de interes prioritar pentru 
membrii comunităţii.

Lilia DUMINICA 

Tribuna viitorilor juriştil

Rezultatele, dar şi recomandările discutate în cadrul meselor ro-
tunde, a subiectelor-cheie privitor la integrarea europeană, tematicilor 
ce ţin de relaţiile dintre Uniunea Europeană şi R. Moldova vor fi pu-
blicate pe propriul site – www.conventia.md, lansat luni, 28 martie.

Coordonatorul de proiect, Cornel Ciurea, a menţionat despre sco-
pul, dar şi importanţa acestui proiect. ,,Scopul meselor rotunde este 
de a aborda subiecte sensibile din fiecare domeniu, care necesită aten-
ţie şi politici inteligente, (indicaţii geografice şi denumirea produselor 
agroalimentare, problema administraţiei vamale, economie, etc.) pen-
tru a le racorda la standardele europene”.

Ciurea a mai spus că după fiecare eveniment se adoptă un pachet 
de recomandări, care sînt votate în mod democratic de participanţii 
la mesele rotunde şi multe dintre ele sînt trimise Guvernului. ,,De 
asemenea, rapoartele experţilor vor fi publicate pe site pentru publi-
cul larg, structurile guvernamentale, studenţi, jurnalişti, administraţia 
publică locală”, a explicat coordonatorul de proiect.

Proiectul va demara în cadrul a 12 mese rotunde, timp de un an. 
Prima întîlnire a avut loc în luna februarie, următoarea va avea loc pe 
30 martie.

Proiectul „Convenţia Naţională pentru Integrarea Europeană” 
este implementat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale 
(IDIS) „Viitorul”, Asociaţia pentru Politică Externă şi Centrul Anali-
tic Independent „Expert-Grup”, cu susţinerea financiară a Ministeru-
lui Afacerilor Externe al Slovaciei. 

Recomandări pentru 
integrarea europeană 

a R. Moldova

Dacă în oraşul Chişinău s-ar produce un cutremur cu 
magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter, salvatorii de la 
Serviciul Situaţiilor Excepţionale nu sînt pregătiţi să facă 
faţă situaţiei. 

De această părere este primarul Capitalei Dorin        
Chirtoacă, din cele observate la 25 martie, atunci cînd în 
Capitală a fost simulat un asemenea cutremur.

Au apărut foarte multe probleme, în timpul exerciţiu-
lui, a spus Iurie Guştiuc, şeful Departamentului situaţiilor 
excepţionale a municipiului Chişinău. Serviciile nu ştiu să 
conlucreze între ele, este una dintre probleme.

Tot la capitolul probleme se înscriu şi capacele cana-
lelor de scurgere a apelor, care sînt blocate şi vor da mari 
bătăi de cap pompierilor, atunci cînd în timpul cutremu-
rului s-ar produce incendii. Iurie Guştiuc cere deblocarea 
acestora. Lucrul acesta va fi făcut, a dat asigurări, Dorin 
Chirtoacă.

Scenariul acestor aplicaţii a fost unul intenţionat pentru 

Salvatorii din Chişinău nu sînt pregătiţi să facă faţă dezastrelor
a vedea problemele reale care sînt în sistem, pentru ca ele 
să iasă la suprafaţă şi pentru a le corecta, a mai declarat 
Dorin Chirtoacă.

Totodată, primarul oraşului a mai constatat că în urma 
unui asemenea cutremur, cînd 40 la sută din oraş este dărî-
mat, Direcţia educaţie era gata ca la nici 3 ore de la produ-
cerea seismului, să permită reînceperea orelor de studii.

Trebuie de văzut şi cum se poate de procedat în cazul 
înhumării cadavrelor de pe urma seismului. S-au văzut şi 
aici deficienţe. Este nevoie de un alt mecanism de inter-
venţie, a mai afirmat primarul.

Amintim că la 25 martie, salvatorii de la Serviciul Si-
tuaţiilor Excepţionale au simulat un cutremur cu magnitu-
dinea de 7,5 grade pe scara Richter. Aplicaţiile au început, 
de dimineaţă, cu includerea sirenelor de avertizare. Secto-
rul Ciocana al Capitalei a fost asaltat de pompieri, care au 
înscenat salvarea vieţilor omeneşti. Prin aceste aplicaţii, 
pompierii şi salvatorii şi-au verificat capacităţile.
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În cadrul activităţii de prevenire şi com-
batere a traficului de fiinţe umane şi copii, 
organele de drept în comun cu Centrul Inter-
naţional „La Strada”, au iniţiat investigaţii cu 
privire la posibila implicare a unor cetăţeni 
străini în acţiuni de abuz sexual asupra mino-
rilor, pornografie infantilă şi turism sexual.

Avînd în vedere complexitatea obiective-
lor stabilite şi posibila amploare a cazului a 
fost creată echipa multidisciplinară cu partici-
parea reprezentanţilor Procuraturii Generale, 
ai Centrului pentru Combaterea Traficului de 
Persoane al MAI şi CI „La Strada Moldova”. 

În cadrul investigaţiilor efectuate iniţial a 
fost identificat cetăţeanul Italiei care se afla 
pe teritoriul Republicii Moldova sub pretex-
tul iniţierii unor afaceri în domeniul turismu-
lui. În acest scop cetăţeanul Italiei a fondat 
pe teritoriul Republicii Moldova o agenţie de 
turism.   

În rezultatul investigaţiilor efectuate s-a 
constatat că persoana suspectă, în anul 2000 
a fost condamnată pe teritoriul Italiei, pen-
tru raporturi sexuale cu minori. Totodată, s-a 
constatat că aceeaşi persoană era cercetată 
de către autorităţile Italiei pentru infracţiuni 
similare (întreţinerea de relaţii sexuale cu mi-
nori şi posesie de materiale pornografice cu 
minori) comise în anii 2007 şi 2009.

Investigaţiile preliminare, precum şi ana-
liza comportamentului suspectului confirmau 
bănuielile care existau faţă de persoana re-
spectivă, precum că este un pedofil care re-
crutează copii în vederea exploatării sexuale. 
Persoana respectivă folosind legenda selectă-
rii copiilor pentru includerea într-o echipă de 
fotbal din Italia, recruta copii din familii soci-
al vulnerabile în scop de exploatare sexuală.   

De asemenea, pentru a-şi camufla activi-
tatea ilegală de pe teritoriul Republicii Mol-
dova, cetăţeanul Italiei îşi schimba frecvent 
domiciliul în raza mun. Chişinău.

Dezvăluiri în cazul combaterii pedofiliei şi pornografiei infantile în Republica Moldova 
În rezultatul acţiunilor de intervenire a or-

ganelor de drept s-a reuşit reţinerea şi ulteri-
or, arestarea cetăţeanului italian în momentul 
tentativei de abuz sexual a unui băiat în vîrstă 
de 13 ani. 

La fel,  la domiciliul acestuia au fost de-
pistate probe care indicau producerea, impor-
tarea, folosirea şi deţinerea de către această 
persoană a imaginilor cu mai mulţi copii 
implicaţi în activităţi sexuale. S-a mai sta-
bilit că, această persoană prin înşelăciune şi 
folosindu-se de vîrsta minoră recruta victime 
prin intermediul reţelei Internet folosind pro-
gramul de comunicare Skype. Astfel, au fost 
constatate cazuri cînd unii copii din familii 
asigurate material erau contactaţi de infractor 
prin Skype la domiciliu şi prin înşelăciune 
erau convinşi de a poza dezbrăcaţi în faţa ca-
merei Web. Imaginile respective erau înregis-
trate de către cetăţeanul Italiei şi apoi păstrate 
la domiciliu.

Concomitent, în rezultatul acţiunilor în-
treprinse de către echipa de investigaţii, a fost 
identificat un alt cetăţean al Italiei suspectat 
în coparticiparea la recrutarea şi exploata-
rea sexuală a copiilor de gen masculin. De 
asemenea s-a constatat, că pînă la începerea 
investigaţiilor această persoană a părăsit te-
ritoriul Republicii Moldova. În pofida acestui 
fapt se întreprind acţiuni întru localizarea şi 
reţinerea acestuia pentru tragerea la răspun-
dere penală.    

Totodată, în cadrul urmăririi penale a fost 
identificat un alt complice al cetăţeanului Ita-
liei, care s-a dovedit a fi un minor în vîrstă de 
16 ani, originar din mun. Chişinău, provenind 
din familie social vulnerabilă, căruia îi reve-
nea rolul de recrutare a copiilor prin abuz de 
încredere şi folosindu-se de starea de vulnera-
bilitate a victimelor.    

Analiza probelor obţinute indica existenţa 
unei reţele internaţionale care acţiona în ve-

derea recrutării şi exploatării sexuale a băieţi-
lor minori pe teritoriul Republicii Moldova. 

Astfel, a fost identificat cetăţeanul Nor-
vegiei, care deţinea concomitent şi cetăţe-
nia Federaţiei Ruse, care de asemenea era 
suspectat în recrutarea copiilor în scopul  
exploatării sexuale pe teritoriul Republicii 
Moldova.  

În rezultatul investigaţiilor s-a constatat, 
că persoana respectivă a venit în Republica 
Moldova cu scopul instituirii unei reţele de 
oferire a serviciilor de turism sexual pentru 
persoane de orientare sexuală netradiţională.    

Întru realizarea scopurilor sale cetăţeanul 
Norvegiei s-a stabilit cu traiul simultan în 
două localităţi din republică: în oraşul Tira-
spol şi în mun. Chişinău. 

În scopul, promovării serviciilor de turism 
sexual pentru persoane cu orientare sexuală 
netradiţională, persoana respectivă a creat o 
pagină Web pe care a plasat profilurile unui 
grup de băieţi minori originari din Moldova.

Serviciile de turism sexual oferite de către 
persoana menţionată includeau:

întîmpinarea la aeroport a beneficiarilor,- 
închirierea apartamentelor pentru aceştia,- 
precum şi punerea la dispoziţia benefi-- 

ciarilor a copiilor selectaţi preventiv prin In-
ternet.

Beneficiari ai serviciilor respective erau 
cetăţeni ai mai multor state, cum ar fi: Ger-
mania, Suedia, SUA, Danemarca, Tailanda, 
Australia, ş.a. 

Pentru serviciile sexuale acordate, bene-
ficiarii achitau organizatorului turului turistic 
în mediu 500 de euro, dintre care minorilor le 
revenea de la 150 pînă la 500  de lei.

În cazul acestei persoane, majoritatea 
victimelor recrutate şi exploatate sexual erau 
băieţi în vîrsta de 14-17 ani, din familii so-
cial-vulnerabile, originari din regiunea Trans-
nistreană.

Fiind analizată activitatea reţelei infracţi-
onale s-a constatat implicarea în cadrul aces-
teia şi a altor persoane, cetăţeni ai Republicii 
Moldova, care aveau rolul de recrutare  a vic-
timelor minore şi majore pentru exploatarea 
sexuală. 

Astfel, aceşti infractori au fost instigaţi 
la recrutarea victimelor pentru exploatare se-
xuală de către cetăţeanul Norvegiei, anterior 
menţionat, şi de către alţi străini.

În rezultatul acţiunilor de intervenţie a 
organelor de drept s-a reuşit reţinerea şi ul-
terior, arestarea cetăţenilor Republicii Mol-
dova. Cauzele penale în privinţa acestora au 
fost transmise spre examinare în instanţa de 
judecată. 

În privinţa altor persoane, inclusiv ce-
tăţeni străini, investigaţiile continuă şi din 
aceste considerente în interesul urmăririi pe-
nale nu pot fi oferite alte informaţii.

REZULTATELE URMĂRIRII PENALE
 Au fost efectuate investigaţii în privinţa a 

8 persoane suspecte, inclusiv şi 1 minor.
Au fost depistate şi asistate 9 victime, in-

clusiv 7 copii (vîrsta de 13-17 ani)
A fost terminată urmărirea penală pe 3 ca-

uze penale, în privinţa a 5 persoane, care sînt 
învinuite de:

- trafic de copii (de la 15-20 ani închisoa-
re, sau detenţie pe viaţă),

- trafic de fiinţe umane (de la 7 la 15 ani 
închisoare),

- pornografia infantilă (de la 1 la 3 ani în-
chisoare), 

- proxenetismul (de la 2 la 5 ani închi-
soare).  

Au fost arestate 4 persoane, inclusiv 2 or-
ganizatori principali (cetăţeni ai Norvegiei şi 
Italiei).

A fost anihilată reţeaua internaţională de 
pedofili.   

Procuratura Generală

Moldovencele sînt tot mai determinate să se implice activ în viaţa socio-
politică a ţării. Pentru a le veni în ajutor, Şcoala de Liderism, destinată feme-
ilor din localităţile rurale oferă traininguri gratuite de dezvoltare a abilităţilor 
de lider. Proiectul este implementat de Programul Egalitate şi Participare Ci-
vică din cadrul Fundaţiei Soros-Moldova, cu sprijinul financiar al Agenţiei 
Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida).

Aflată la a treia ediţie, Şcoala de Liderism oferă femeilor interesate posi-
bilitatea de a învăţa cum să scrie un discurs public, să se prezinte la dezbateri 
televizate, să afle despre metodele utilizate în campaniile electorale, despre 
strategiile de comunicare dar şi despre importanţa liderismului politic al fe-
meilor. 

În acest an, în program s-au înscris 24 de femei, care vor să participe în 
viitoarea campanie electorală. Maria Vleju din s. Ghiliceni, r. Teleneşti, a 
decis să se implice în viaţa politică. Nu a intrat în vreun partid, dar e convinsă 
să participe la alegerile locale din acest an. Motivaţia Mariei Vleju de a se im-
plica în politică i-a fost oferită de sătenii din Ghiliceni: „Satul meu nu a mai 
fost condus de o femeie în ultimii 30 de ani. Văzînd că bărbaţii, de atîta timp, 
nu pot face nimic bun în comună, locuitorii şi-au dat seama că este nevoie de 
o femeie la conducere”. 

Şi Violeta Crudu din com. Cruzeşti, mun. Chişinău, va candida în alege-
rile din acest an, dar pentru funcţia de consilieră. Pentru cei care ridică din 
sprîncene cînd aud de femei care se înscriu în cursa electorală, V. Crudu îşi 
explică decizia ei: „Noi nu ne dorim să înlocuim bărbaţii, să le „luăm” func-
ţiile sau puterea. Noi venim să fim alături de ei, să-i ajutăm, să le oferim alte 
soluţii la problemele pe care nu reuşesc să le rezolve”.

În cadrul cursurilor, femeile au avut posibilitatea să se întîlnească cu       
Ingrid Tersman, ambasadoarea Suediei în R. Moldova, care le-a vorbit despre 
situaţia echităţii sociale în Suedia. Potrivit dnei Tersman, schimbările în so-
cietatea suedeză au început acum 30 de ani, cînd economia suedeză, pentru a 
se dezvolta, a avut nevoie de noi forţe de muncă, iar acest lucru a determinat 
extinderea şi respectarea drepturilor femeilor, care a dus ulterior la implicarea 
acestora în viaţa politică. 

Proiectul „Încurajarea şi abilitarea femeilor în vederea participării active 
în viaţa comunităţii” îşi propune să contribuie la consolidarea bunei guvernări 
la nivel local, prin încurajarea şi dezvoltarea abilităţilor femeilor din loca-
lităţile rurale de a se implica în iniţiativele comunitare şi de a participa în 
procesul decizional. Obiectivele acestui proiect sînt realizate în parteneriat cu 
organizaţiile neguvernamentale a căror agendă include promovarea egalităţii 
de gen, precum şi direct prin intermediul unor grupuri de femei din localităţile 
rurale cu abilităţi de liderism. În urma participării la acest program, femeile 
vor putea beneficia de mici granturi pentru iniţiative care să contribuie la 
dezvoltarea comunităţii de unde vin. Pînă în prezent, peste 60 de femei au 
participat în cadrul acestui program.

Moldovencele merg la cursuri de 
liderism: vor implicare egală în politică 

Prima problemă pe 
care ar trebui să o rezol-
ve Republica Moldova 
în contextul Planului li-
beralizării regimului de 
vize cu UE este asigu-
rarea tuturor cetăţenilor 
cu paşapoarte biometri-
ce. Declaraţia a fost fă-
cută de către Wolfgang       
Behrendt, şeful Secţiei 
Politice şi Economice 
din cadrul Delegaţiei 
Uniunii Europene în Re-
publica Moldova, la şe-
dinţa Clubului de presă 
al instituţiei. 

Potrivit lui Wolfgang 
Behrendt, cînd Moldova 
va îndeplini obiectivele 

Paşapoartele biometrice – prioritate în 
îndeplinirea Planului liberalizării regimului de vize

propuse conform planu-
lui, se va determina dacă 

este pregătită să benefi-
cieze de acest regim. 

„Nu avem timp de 
pierdut. Trebuie să în-

deplinim acest plan. Nu 
corupţia este prioritară, 

ci toate punctele din plan 
sînt foarte importante. 
Consolidarea tuturor in-
stituţiilor naţionale, a so-
cietăţii civile, a presei şi a 
fiecărui om – ar fi o solu-
ţie ca să îndeplinim acest 
plan mai repede. Nu Eu-
ropa are nevoie de libera-
lizarea regimului de vize, 
ci noi”, a declarat Rosian 
Vasiloi, şeful aparatului 
directorului general al 
Serviciului Grăniceri. 

Rosian Vasiloi a sub-
liniat că aprobarea noii 
legi a grănicerilor ar fi 
un pas spre îndeplinirea 
Planului liberalizării re-
gimului de vize cu UE.  

Prim-ministrul Republicii Polonia, Donald Tusk, 
aflat în vizită la Chişinău a ţinut să sublinieze, în ca-
drul unei conferinţe de presă, că Republica Moldova 
şi oficialii săi sînt eroi pozitivi pentru Uniunea Eu-
ropeană.

„Dacă sînt în Europa oameni care cred în nece-
sitatea extinderii UE, acest lucru se datorează exem-
plelor pozitive care sînt, iar Republica Moldova este 
un astfel de exemplu”, a declarat Donald Tusk.    

Premierul polonez a menţionat că Republica 
Moldova a reuşit să obţină o bună reputaţie în plan 
extern, ceea ce nu multor ţări le reuşeşte.     

„Polonia va face tot posibilul ca pe durata preşe-
dinţiei sale în UE să accelereze integrarea europeană 
a Republicii Moldova. Este şi în interesul Poloniei, 
şi în interesul Moldovei, dar şi în interesul UE”, a 
menţionat Donald Tusk.    

Primul ministru al Poloniei, a mai specificat că, 
dacă ar depinde de el, „Moldova ar putea semna 
Acordul de Asociere cu UE pînă la finele anului cu-

rent. Dacă nu reuşim, trebuie să avansăm pas cu pas 
în acest proces”, a precizat înaltul oficial.

De asemenea, primul ministru al R. Moldova, 
Vlad Filat a specificat că ţara noastră îşi pune mari 
speranţe vizavi de Summit-ul Parteneriatului Estic, 
programat pentru toamna acestui an, dar şi în privin-
ţa începerii negocierilor referitor la crearea Zonei de 
Comerţ Liber şi Aprofundat cu UE.

„De la 1 iulie, Polonia preia preşedinţia Consi-
liului UE. Acest lucru e important pentru noi şi spe-
răm să depăşim în această perioadă etape importante 
în procesul de integrare europeană a ţării noastre”, a 
reiterat prim-ministrul R. Moldova. 

Cei doi premieri s-au referit şi la problema 
transnistreană, specificînd că, cu cît mai eficient va 
fi procesul de integrare europeană a RM, cu atît mai 
eficient va fi şi procesul de reintegrare a ţării. 

De menţionat, că vizita premierului polonez se 
înscrie în contextul Forumului „Uniunea Europeană 
- Moldova”. 

Donald Tusk : Moldova – erou al Uniunii Europene
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Educaţie juridică

Vreau să practic activitatea de voluntariat şi 
nu ştiu dacă această  formă de activitate poate 
fi sau nu perfectată printr-un contract. Ce spune 
legea în acest sens? 

Eleonora Balan,
mun. Chişinău 

Conform prevederilor 
Legii voluntariatului, volun-
tariatul este participarea be-
nevolă la oferirea de servicii, 
cunoştinţe şi abilităţi sau la 
prestarea unor activităţi în 
domenii de utilitate publică, 
din proprie iniţiativă, a per-
soanei denumită voluntar. 
Voluntariatul poate fi des-
făşurat în baza contractului 
de voluntariat sau în afara 
acestuia. Contractul de vo-
luntariat este o convenţie cu 
titlu gratuit, încheiată între o 
persoană fizică, denumită vo-
luntar, şi o persoană juridică, 
denumită instituţie gazdă, în 
temeiul căreia prima se obli-
gă faţă de a doua să presteze 
o activitate într-un domeniu 
de utilitate publică fără a ob-
ţine vreo recompensă finan-
ciară sau materială.

Potrivit prevederilor ace-
leiaşi legi, contractul de vo-
luntariat trebuie să conţină 
următoarele clauze:

a) descrierea activităţii 
pe care voluntarul trebuie 
s-o presteze în concordanţă 
cu capacitatea şi disponibili-
tatea sa;

b) perioada desfăşurării 
activităţii de voluntariat;

c) indicarea orelor şi zile-
lor de activitate;

d) descrierea bunurilor 
materiale încredinţate şi in-
dicarea valorii acestora;

e) drepturile şi obligaţiile 
părţilor contractante;

f) facilităţile acordate de 
instituţia gazdă;

g) stabilirea cerinţelor 
profesionale, a abilităţilor 
sociale şi a intereselor de 
dezvoltare, după caz şi a ce-
lor de sănătate, confirmate 
prin certificat medical sau 
prin alt document;

h) răspunderea părţilor 
pentru cauzarea pagubelor;

i) condiţiile de nulitate şi 
reziliere a contractului.

Conform prevederilor 
Legii privind protecţia me-
diului înconjurător  statul 
recunoaşte tuturor persoane-
lor fizice dreptul la un mediu 
sănătos, în care scop asigură, 
în conformitate cu legislaţia 
în vigoare:

a) accesul deplin, opera-
tiv şi liber la informaţiile pri-
vind starea mediului şi starea 
sănătăţii populaţiei;

b) dreptul de a se asocia 
în organizaţii, par-
tide, mişcări, aso-
ciaţii de protecţie 
a mediului, de a 
adera la cele exis-
tente;

c) dreptul de a 
participa la dezba-
terea proiectelor 
de legi, diverselor 
programe econo-
mice sau de altă 
natură ce vizează 
direct sau indirect 
protecţia mediu-
lui şi folosirea re-
surselor naturale; 
dreptul la infor-
mare şi consultare 
asupra proiectelor 
de amplasare şi 
construire a obiec-
telor cu efecte negative asu-
pra mediului, de refacere şi 
amenajare a teritoriului, a lo-
calităţilor urbane şi rurale;

d) dreptul de a interveni 
cu demersuri la instanţele 
de stat, pentru suspendarea 
temporară sau definitivă a 
activităţii agenţilor econo-
mici care aduc daune irepa-
rabile mediului; dreptul de a 
solicita efectuarea expertizei 
obiectivelor şi de a participa 
la efectuarea expertizei ob-
şteşti;

e) dreptul de a organiza 
referendumuri naţionale şi 
locale în probleme majore de 
protecţie a mediului;

f) dreptul la educaţie şi 
instruire ecologică;

g) dreptul de a se adresa, 
direct sau prin intermediul 
unor organizaţii, partide, 
mişcări, asociaţii, autorită-
ţilor pentru mediu, adminis-
trative sau judecătoreşti pen-
tru a sista acţiunile care aduc 
daune mediului, indiferent 
dacă agenţii economici vor 
fi sau nu prejudiciaţi în mod 

Drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege ale 
persoanelor fizice şi juridice privind protecţia 

mediului înconjurător 
direct; dreptul de a trage la 
răspundere persoanele, care 
au comis contravenţii sau in-
fracţiuni ecologice;

h) dreptul la despăgubi-
re pentru prejudiciul sufe-
rit ca urmare a poluării sau 
a altor acţiuni de afectare a 
mediului, precum şi pentru 
prejudiciul adus sănătăţii oa-
menilor;

i) dreptul de a beneficia 
de facilităţile prevăzute de 

legislaţie pentru investiţiile 
capitale, care au drept scop 
ameliorarea calităţii mediu-
lui.

Legea mai prevede că 
protecţia mediului constituie 
o obligaţiune generală a lo-
cuitorilor republicii, ei fiind 
datori:

a) să respecte legislaţia 
cu privire la protecţia mediu-
lui şi să protejeze mediul, să 
folosească raţional resursele 
naturale, să nu lezeze drep-
turile şi interesele altor bene-
ficiari ai resurselor naturale 
să semnaleze operativ auto-
rităţile pentru mediu sau or-
ganizaţiile ecologice despre 
daunele, provocate naturii de 
persoanele fizice şi juridice;

b) să contribuie la ame-
najarea teritoriilor, la cererea 
aliniamentelor de arbori şi 
arbuşti şi a spaţiilor verzi, să 
nu admită distrugerea aces-
tora, să nu polueze teritoriul, 
unde activează sau locuiesc;

c) să recupereze pierderi-
le şi să repare prejudiciul ca-
uzat mediului şi populaţiei.

Agenţii economici, indi-
ferent de forma de proprieta-
te, sînt obligaţi:

a) să folosească cît mai 
economicos energia, apa, să 
întreprindă măsuri pentru 
prevenirea alunecărilor de 
teren, să nu admită eroziunea 
solului, salinizarea sau în-
mlăştinirea secundară, com-
pactarea şi poluarea solului 
cu îngrăşăminte minerale şi 
pesticide, să respecte norma-

tivele solului cu îngrăşăminte 
minerale şi pesticide, să res-
pecte normativele aplicării 
în agricultură a substanţelor 
chimice;

b) să retehnologizeze pro-
cesele de producţie în vede-
rea minimalizării deşeurilor 
prin folosirea cît mai eficien-
tă a materiei prime, să reducă 
folosirea substanţelor toxice, 
inflamabile şi să le înlocuias-
că cu materiale alternative 
inerte, care asigură obţinerea 
unei producţii finale cît mai 
durabile, să producă, să uti-
lizeze şi să pună în circulaţie 
ambalaje recuperabile, refo-
losibile, reciclabile sau uşor 
degradabile;

c) să doteze sursele gene-
ratoare de noxe cu dispoziti-
ve, echipamente şi instalaţii 
de epurare, capabile de a 
reduce noxele evacuate sub 
limitele admisibile, stabilite 
de autorizaţiile pentru me-
diu;

d) să planteze şi să în-
treţină în jurul unităţilor in-
dustriale, a complexelor zo-

otehnice perdele forestiere 
de protecţie şi spaţii verzi, să 
ţină sub o supraveghere per-
manentă starea mediului din 
jurul unităţilor industriale şi 
complexelor zootehnice şi să 
întreprindă măsuri de protec-
ţie a mediului;

e) să asigure supraveghe-
rea permanentă a construcţi-
ilor şi instalaţiilor în cursul 
funcţionării lor, să ia măsuri 

pentru prevenirea 
avariilor şi polu-
ării accidentale a 
mediului, iar în 
caz de producere 
a acestora să ia 
măsuri operative 
pentru înlătura-
rea cauzelor lor, 
să anunţe imediat 
autorităţile pentru 
mediu, să lichide-
ze pe cont propriu 
toate consecinţele 
avariilor şi poluă-
rii accidentale, să 
repare prejudiciile 
aduse mediului, 
componenţilor lui, 
averii altor propri-
etăţi şi sănătăţii 
persoanelor afec-
tate;

f) să execute hotărîrile şi 
dispoziţiile ministerelor, de-
partamentelor şi autorităţilor 
administraţiei publice loca-
le referitoare la problemele 
protecţiei mediului, să pre-
zinte autorităţilor pentru me-
diu întreaga informaţie refe-
ritore la influenţa activităţii 
economice promovate asu-
pra mediului şi componen-
ţilor lui, să admită accesul 
necondiţionat şi la orice oră 
al inspectorilor mediului la 
unităţile de producţie pentru 
a efectua controlul acţiunilor 
activităţilor, susceptibile să 
afecteze mediul;

g) să solicite autorităţilor 
pentru mediu expertizarea 
activităţilor, susceptibile să 
afecteze mediul;

h) să asigure condiţiile 
corespunzătoare pentru pre-
venirea poluării mediului cu 
substanţe toxice, volatile, 
corozive, inflamabile sau cu 
pulberi de orice fel în timpul 
transportării şi păstrării lor.

Oamenii bogaţi trebuie să plătească impozite  mai mari. 
La această concluzie au ajuns membrii Comisiei parlamen-
tare pentru economie, finanţe şi buget.  Pînă pe 30 septem-
brie Guvernul  urmează să  elaboreze un proiect de lege, în 
care  să stabilească instrumentele şi metodele  impozitării  
indirecte. 

Veaceslav Ioniţă a specificat, că nu este vorba de  impo-
zitare indirectă, ci de metode indirecte de calculare a venitu-
rilor cetăţenilor.  În opinia dînsului, este necesar de a elabora 
un mecanism pentru depistarea  persoanelor care evită  să 
plătească impozitele. În lege vor fi stabilite persoanele, mai 
exact 3 la sută din populaţie, averea cărora  este estimată  la 
peste un milion de lei, precum  persoanele care cheltuiesc  
anual pentru un om peste 300 de mii de lei. 

Veaceslav Ioniţă, preşedintele Co-
misiei parlamentare pentru economie,  
finanţe şi buget: Ne interesează oamenii 
foarte bogaţi, pe care vrem să-i între-
băm de ce nu plătesc impozitele. Am în 
vedere  acea persoană, care cheltuieşte 
lunar cîte 25 mii de lei şi are o avere  
de peste un  milion de lei, adică o casă 
mare  în Chişinău. 

Preşedintele comisiei a remarcat, 
că  dacă persoana  are venituri legale şi 
plăteşte  impozite, apoi agenţii fiscali nu vor avea nici un fel 
de obiecţii.

Veaceslav Ioniţă: Există persoane  care au oficial un salariu  

Oamenii bogaţi trebuie să plătească impozite mai mari
de 100 de mii de lei, care însă, plătesc  impo-
zite  oficial. Îi avem în vedere pe acei care  au 
venituri mari, dar neoficiale. 

Reprezentanţii fracţiunilor parlamentare 
consideră, că aceste  modificări sînt bineveni-
te dacă  ele vor avea  un suport financiar con-
cret.  Mai mult, este necesar  de a stabili care 
sînt consideraţi  oameni foarte bogaţi. 

De precizat, că  după mai multe dezbateri 
nici o fracţiune sau deputat nu au expediat  nici  
un document  la Comisia  pentru economie, 

unde ar fi prevăzut  concret unde trebuie  să fie reorientate  
aceste cheltuieli din buget.   Principalul document financiar 
al anului va fi  examinat în lectura a treia  pe 31 martie. 
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Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentanţilor: SRL „Casa Ecologică”, 
pentru data de 19 aprilie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 215) în calitate de pîrît la 
examinarea cauzei civile a SRL „Dec Trans Grup” privind în-
casarea a 3006,75 lei, SRL „Bodrus Impex” - 688,82 lei şi SRL 
„Ecoex” - 642,20 lei.

Judecător  I. Gancear
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie, în conformi-
tate cu art. 108 CPC al RM, solicită prezentarea cet. Steţco           
Valentina, a reprezentanţilor: SRL „Narcis”, SRL „Revot Imo-
bil” şi cet. Tanasieva Irina, pentru data de 19 aprilie 2011, ora 
15.00, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 
230) în calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de SRL ,,Nar-
cis”, Steţco Valentina, Burminschi, Cotruţa, Cucerena A. etc.

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

Judecător  Al. Rotari
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Ceres-Iug”, pentru data de 20 
aprilie 2011, ora 9.50, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă inten-
tată de Academia „Ştefan cel Mare” a MAI privind încasarea 
penalităţilor.

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

Judecător  Iu. Ţurcan 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului ÎI „Liuba Cuzicov”, pentru data de 12 
mai 2011, ora 10.40, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă intenta-
tă de SC „Plantamet” SRL.

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

Judecător  Iu. Ţurcan 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Ancorid Com”, pentru data de 31 
mai 2011, ora 10.10, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 225) în calitate de pîrît în cauza civilă intenta-
tă de FPC „Rogob” SRL.

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

Judecător  Iu. Ţurcan 
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Tehsol Grup” cu se-
diul în mun. Chişinău, str. Alba Iulia nr. 75, pentru data de 21 
aprilie 2011, ora 11.30, la şedinţa de judecată (bdul Ştefan cel 
Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît la examinarea cauzei 
civie intentată de ÎM „Moldcell” SA privind încasarea datori-
ei.

Judecător  Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea obligatorie a reprezentantului SRL „Novalis” cu sediul 
în mun. Chişinău, str. Alexei Şciusev nr. 26, apt. (of) 3, pentru 
data de 21 aprilie 2011, ora 8.40, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 219) în calitate de pîrît la examina-
rea cauzei civie intentată de SA „Mitra-Grup” privind încasa-
rea datoriei.

Judecător  Z. Talpalaru
www

Judecătoria Economică de Сircumscripţie solicită prezen-
tarea reprezentantului SRL „Premium Auto”, Chişinău, pentru 
data de 11 mai 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (bdul 
Ştefan cel Mare nr. 73, bir. 204) în calitate de pîrît în cauza 
civilă intentată de SRL „Conduct Linia” privind rezilierea con-
tractului.

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

Judecător  S. Namaşco
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Vedernicov Vasilii, pentru data de 13 aprilie 2011, ora 8.40, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Ivanova Irina privind încasarea 
prejudiciului.

Judecător   Djeta Chistol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Zherdkin Valeriy, pentru data de 13 aprilie 2011, ora 13.30, 
la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 61) în calitate 
de pîrît în cauza civilă intentată de BC „Unibank” SA privind 
încasarea datoriei.

Judecător   Djeta Chistol

www
Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 

Guşanu Liudmila, pentru data de 15 aprilie 2011, ora 16.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 45) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Guşanu Andrei privind desfa-
cerea căsătoriei.

Judecător   Liubovi Brînza
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Sajin Grigore, pentru data de 19 aprilie 2011, ora 11.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 66) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Petreanic Valentina privind 
partajarea averii.

Judecător   A. Catană
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Moruseac Fiodor, pentru data de 19 aprilie 2011, ora 14.00, la 
şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 37) în calitate de 
pîrît în cauza civilă intentată de Moruseac Veronica privind 
desfacerea căsătoriei.

Judecător   Ion Ţurcan
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Astahov Vladimir cu ultimul domiciliu cunoscut: mun. Chi-
şinău, str. Costiujeni nr. 7/1, pentru data de 20 aprilie 2011, 
ora 13.30, la şedinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 
48) unde va avea loc examinarea cauzei civile intentată de                           
Permeacov-Rusnac Andrei.

Judecător   E. Palanciuc
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Golovatîi Arcadie, pentru data de 4 mai 2011, ora 11.30, la şe-
dinţa de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 62) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Golovatîi Ana privind decăderea 
din drepturile părinteşti.

Judecător   Garri Bivol
www

Judecătoria Centru mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Vieru Vadim, pentru data de 10 mai 2011, ora 14.00, la şedinţa 
de judecată (str. Bulgară nr. 43, bir. 46) în calitate de reclamat 
în cauza civilă intentată de Vieru Larisa privind încasarea su-
mei.

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

Judecător   I. Busuioc
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Gribincea Aurelia, pentru data de 4 mai 2011, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 15) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de ÎMGFL-23 privind încasarea da-
toriei.

Judecător V. Micu
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Nederiţă Nicolae, pentru data de 5 mai 2011, ora 10.00, la şe-
dinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 19) în calitate de reclamat 
în cauza civilă intentată de Nederiţă Liliana privind permisiu-
nea plecării peste hotare.

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

Judecător  Cornelia Vârlan
www

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău solicită prezentarea cet. 
Mamedov Ceigun, pentru data de 11 mai 2011, ora 9.00, la 
şedinţa de judecată (str. Kiev nr. 3, bir. 7) în calitate de pîrît 
în cauza civilă intentată de Mamedov Olga privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  Gh. Gorun
www

Judecătoria Botanica mun. Chişinău, în conformitate cu 
art.108 CPC al RM, solicită prezentarea cet-lor: Sircovschi 
Alexandru, Trubin Iuri, pentru data de 19 aprilie 2011, ora 
16.00, la şedinţa de judecată (str. Zelinski nr. 13, bir. 25) în 
calitate de pîrîţi în cauza civilă intentată de ÎCS „Easy Credit” 
SRL privind încasarea datoriei. 

Judecător  S. Teleucă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Verega Grigore Sava, a.n. 25.07.1983, pentru data de 19 
aprilie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadovea-
nu nr. 24/1, bir. 316) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de SAR „Donaris Group” SA privind încasarea despăgubirilor 
de asigurare.

 Judecător   Victor Burduh
www

 Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Oglodin Alexandr cu domiciliul: mun. Chişinău, or. Vadul 
lui Vodă, str. A. Mateevici nr. 1, apt. 2, pentru data de 19 aprilie 
2011, ora 12.00, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 
24/1, bir. 307) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de 
Oglodin Nadejda privind desfacerea căsătoriei.

 Judecător  I. Dutca

Citaţii în judecată www
Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 

ale Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea 
cet-lor: Ţaran Eduard, născut la 11.01.1980 şi Ţaran Marina, 
născută la 25.03.1984, ambii cu ultimul domiciliu cunoscut: 
oraşul Cahul, str. Sanatoriului nr. 2, apt. 3, pentru data de 11 
aprilie 2011, ora 11.10, la şedinţa de judecată (Cahul, bdul 
Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrîţi în cauza civilă cu 
nr. 2-121/2011 privind recunoaşterea nulităţii contractului de 
privatizare a apartamentului, intentată la cererea reclamantului 
Rusu Vasile. 

 Pîrîţilor li se propune să prezinte referinţă şi probele de 
care dispun referitor la pricină. În caz de neprezentare a probe-
lor şi de neprezentare a pîrîţilor în instanţă, pricina va fi exa-
minată în lipsa lor. 

Judecător  Vitalie Movilă
www

Judecătoria Drochia, în conformitate cu art.108 CPC al RM, 
solicită prezentarea cet. Dragan Ion Vasile, domiciliat în satul 
Nicoreni, Drochia, pentru data de 11 aprilie 2011, ora 15.00, la 
şedinţa de judecată (Drochia, str. 31 August 1989 nr. 7, bir.1) în 
calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Godorogea Valeriu 
şi Godorogea Iulia privind recuperarea prejudiciului cauzat.

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

Judecător  V. Zaporojan 
www

Judecătoria Cahul solicită prezentarea cet. Capraru Larisa, 
cu ultimul domiciliu cunoscut: oraşul Cahul, str. Strada Veche 
nr. 94, pentru data de 18 aprilie 2011, ora 14.15, la şedinţa de 
judecată (Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 206) în calitate de 
pîrît în cauza civilă nr. 2-550/2011 intentată de Capraru Iurii 
privind desfacerea căsătoriei. 

 Pîrîtei i se propune să prezinte referinţă şi probele de care 
dispune referitor la pricină. În caz de neprezentare a probelor 
şi de neprezentare a pîrîtei în instanţă, pricina va fi examinată 
în lipsa ei. 

Judecător  T. Dimitriadi 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Sîrbu Eugenia 
Ivan, a.n. 10.01.1968, locuitor al or. Făleşti, str. Hotinului nr. 4, 
pentru data de 19 aprilie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată 
(Făleşti, str. 1 Mai nr. 14, bir. 4-5) în calitate de pîrît în cauza 
civilă la cererea intentată de Sîrbu Dumitru privind desfacerea 
căsătoriei.

Judecător  Lilia Trocin 
www

Judecătoria Făleşti solicită prezentarea cet. Protasov       
Alexei, locuitor al satului Răuţel, Făleşti, pentru data de 28 
aprilie 2011, ora 10.00, la şedinţa de judecată (Făleşti, str. 1 
Mai nr. 14, bir. 4-5) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată 
de Muşac Elvira privind revendicarea bunurilor aflate în pose-
sie nelegitimă a altuia.

Judecător  Lilia Trocin 
www

 Judecătoria Nisporeni solicită prezentarea cet. Teşcureanu 
Gheorghe, domiciliat în satul Mileşti, Nisporeni, pentru data 
de 22 aprilie 2011, ora 9.00, la şedinţa de judecată (Nisporeni, 
str. Ion Vodă nr. 5, bir.6) în calitate de pîrît în cauza civilă in-
tentată de Teşcureanu Vera privind desfacerea căsătoriei.

Judecător   Diana Cristian
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-lui 
Mîndru Sergiu Vasile, născut la 13.09.1971, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut: satul Taraclia de Salcie, Cahul, pentru data de 
28 aprilie 2011, ora 8.30, la şedinţa de judecată (Cahul, bdul 
Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît în cauza civilă cu nr. 
2-717/2011 privind stabilirea domiciliului şi autorizarea ieşirii 
din ţară a copiilor minori Mîndru Diana şi Mîndru Cristina, 
intentată la cererea reclamantei Vodă Stela. 

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de 
care dispune referitor la pricină. În caz de neprezentare a pro-
belor şi de neprezentare a pîrîtului în instanţă, pricina va fi exa-
minată în lipsa lui. 

Judecător  Vitalie Movilă
www

Judecătoria Cahul, în conformitate cu art.108 şi art.103 ale 
Codului de procedură civilă al RM, solicită prezentarea cet-
lui Berilov Nicolae Nicolae, născut la 23.09.1959, cu ultimul 
domiciliu cunoscut: Cahul, str. Valea Prutului nr. 28, apt. 3, 
pentru data de 28 aprilie 2011, ora 14.00, la şedinţa de jude-
cată (Cahul, bdul Victoriei nr. 8, bir. 211) în calitate de pîrît 
în cauza civilă cu nr. 2-704/2011 privind stabilirea locului de 
trai al copilului Berilov Ana, intentată la cererea reclamantei 
Berilov Rodica. 

 Pîrîtului i se propune să prezinte referinţă şi probele de 
care dispune referitor la pricină. În caz de neprezentare a pro-
belor şi de neprezentare a pîrîtului în instanţă, pricina va fi exa-
minată în lipsa lui. 

Judecător  Vitalie Movilă
www

Judecătoria Ciocana mun. Chişinău solicită prezentarea 
cet. Iacovlev Dumitru domiciliat în mun. Chişinău, str. Maria 
Dragan nr. 28/2, apt. 110, pentru data de 15 aprilie 2011, ora 
9.30, la şedinţa de judecată (str. M. Sadoveanu nr. 24/1, bir. 
307) în calitate de pîrît în cauza civilă intentată de Mihalachi 
Ana privind desfacerea căsătoriei şi încasarea pensiei.

 Judecător                                I. Dutca
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Trăite cu intensitate şi timp 
îndelungat, neliniştea, furia, 
supărarea sau tristeţea pot fi 
un motiv serios de boală.

Tristeţea îşi găseşte „cui-
bul” în plămîni, în timp 
ce îngrijorarea (grijile de 
zi cu zi) afectează sto-
macul. Furia, sentimen-
tele reprimate „lovesc” 
ficatul, iar o bucurie 
excesiv de intensă afec-
tează şi slăbeşte inima. 
Cînd te enervezi brusc, 
ţi se împăienjenesc ochii 
(de unde şi expresia 
„Am văzut negru în faţa 
ochilor”). Ai senzaţia că 
ţi-a urcat tot sîngele în 
cap - reacţia e atribuită 
ficatului, prin expresia 
„temperament coleric”, adi-
că „bilios”. Cînd îţi este frică 
sau eşti îngrozit, trăirile co-
pleşitoare îţi afectează rini-
chii. În medicina tradiţională 
chineză, energia rinichiului 

hrăneşte părul. Dacă e secă-
tuită brusc din cauza fricii, 
părul albeşte. Astfel, este po-
sibil ca un om să albească în 
doar cîteva ore în urma trăirii 

unei spaime bruşte. Vîrtejul 
emoţional poate fi potolit cu 
ajutorul sunetului.

Emoţia şi sunetul au un 
punct comun: vibraţia ener-
getică. Nemulţumirea, re-

volta, furia afectează zona 
inferioară a organismului 
(genitală, intestinală, renală şi 
a ficatului, pînă la plexul so-
lar). Pentru restabilirea echi-

librului energetic, 
această parte rezo-
nează foarte bine cu 
muzica ritmată (sîr-
ba, muzica tribală). 
Răpăiala de tobe 
intensifică elimina-
rea toxinelor şi aju-
tă la reenergizarea 
zonei. Pentru rela-
xare şi liniştire este 
recomandată orice 
muzică de pian (de 
preferat este, totuşi, 
Chopin).

Nemulţumirea 
îşi are şi ea medicamentul 
ei: tonul Do major (acelaşi 
Chopin). Revolta se dizolvă 
sub vraja lui Re major (ope-
ra Carmina Burrana de Carl 
Orff), iar furia se risipeşte ca 

şi cînd nici n-ar fi fost atunci 
cînd se confruntă cu Mi major 
(muzica tribală). Tonul de Fa 
major (Romanţa în Fa major a 
lui Beethoven) are ca efect un 
control optim asupra tuturor 
emoţiilor şi corespunde zonei 
inimii. Sol major (Schubert) 
facilitează exteriorizarea sen-
timentelor şi comunicarea. 
Pentru deschiderea spirituală, 
tonul de La major ajută cel 
mai mult (sunetele de flaut, 
harpă - Mozart). Dacă psihi-
cul poate să te îmbolnăvească, 
poate oare să te şi vindece?

Este posibil ca acolo, în 
adîncul fiinţei tale, să ai as-
cunse resursele necesare însă-
nătoşirii. Medicii şi terapeuţii 
ştiu că este posibil. Tristeţea, 
furia, vinovăţia, groaza sînt 
emoţii fireşti. Doar trăirea lor 
excesivă îţi otrăveşte corpul. 
Însă, odată ce preiei controlul 
emoţiilor tale, această armonie 
se va oglindi subtil şi în corp.

Dacă aveţi migrene, stări de oboseală permanentă, balonare 
sau dificultatea de a pierde din greutate, este foarte posibil să 
fie intoleranţa alimentară la alimente pe care nici nu le bănu-
iaţi.

Atunci cînd consumăm un aliment la care avem intoleranţă 
alimentară, organismul are o reacţie de respingere la proteinele 
conţinute de respectivul aliment şi nu îl digeră corespunzător.

Iată simptomele intoleranţei alimentare:
• durerile de cap,
• oboseala cronică,
• apatia,
• balonarea
• dificultatea de a pierde în greutate,

• constipaţie,
• diaree,
• acnee.
Deşi intoleranţa alimentară este un subiect destul de puţin 

cunoscut, probabil mulţi dintre noi îi resimţim efectele în fie-
care zi, fără să ştim.

Aici puteţi vedea alimentele care pot cauza aceste simp-
tome:

• laptele de vacă,
• untul,
• afumăturile,
• ouăle,
• produsele care conţin grîu.

5 alimente care îţi fac rău

Aplicarea pedepsei cu moartea a fost 
în scădere în lume

Aplicarea pedepsei cu moartea a fost în scădere în lume în 
2010, faţă de anii precedenţi. Potrivit unui raport al Amnesty 
International, cel puţin 527 de pedepse capitale au fost înregis-
trate anul trecut, faţă de 714 în 2009. 

Cele mai multe pedepse cu moartea sînt înregistrate în Asia 
şi Orientul Mijlociu. Anul trecut, în Iran au fost executaţi 252 
de oameni, printre care 5 femei şi un minor. În Coreea de Nord 
au fost condamnaţi la moarte anul trecut cel puţin 60 de oa-
meni, 53 în Yemen şi 27 în Arabia Saudită. 46 de execuţii au 
fost înregistrate în Statele Unite, fiind pronunţate 110 condam-
nări la moarte. 

Din raport lipseşte China, care nu publică informaţii referi-
toare la acest subiect. Amnesty International consideră că anual 
în China sînt executaţi mii de oameni, fapt ce situează această 
ţară în capul listei pedepselor cu moartea. Părerile oamenilor 
sînt împărţite în privinţa practicii execuţiilor în China. 

În unele state, pedeapsa cu moartea se aplică pentru trafic 
de droguri, crime economice, precum şi pentru blasfemie. Ase-
menea execuţii sînt însă în contradicţie cu normele internaţi-
onale, inclusiv cu drepturile omului, se mai spune în raportul 
Amnesty, care mai arată că în ţări precum Iran, Pakistan, Ara-
bia Saudită şi Emiratele Arabe Unite execuţiile sînt practicate 
şi în cazul minorilor. În ultimii 10 ani, 31 de ţări au abolit pe-
deapsa cu moartea.

Vaci care produc lapte de OM
Produc lapte de om. Nu este o glumă, ci invenţia unor 

cercetători chinezi. Oamenii de ştiinţă spun că au făcut acest 
experiment doar pentru binele omenirii. 

Chinezii au reuşit să modi-
fice genetic peste 200 de vaci 
astfel încît laptele produs să 
aibă proprietăţi asemănătoare 
cu cel al laptelui uman. Astfel, 
acesta are un gust mult mai 
pronunţat decît cel obişnuit 
de vacă. Cercetătorii au mai 
menţionat că laptele de mamă 
băut de către copii, la vîrste mici, îi ajută pe aceştia să îşi 
fortifice sistemul imunitar şi sistemul nervos central. 

Rămîne de văzut însă dacă şi adulţii vor fi dispuşi să ob-
ţină aceşti nutrienţi unici şi din laptele provenit de la vacile 
modificate genetic.

Hotel de 5 stele pentru găini
Un englez în vîrstă de 31 de ani, a deschis în Helston, 

Marea Britanie, un hotel care oferă găinilor şi cocoşilor ca-
zare şi pensiune completă.

Proprietarul obiectivului turistic, David Roberts, spune 
că multe familii, care trăiesc la ţară, cresc găini pentru ouă, 
dar cînd pleacă în concediu nu are cine să le îngrijească.

Acesta a fost motivul pentru care David a deschis hotelul 
în care înaripatele, în absenţa proprietarilor, se plimbă liber 
prin parcul hotelului şi ciugulesc boabe de porumb şi grîu, 
de trei ori pe zi.

David este cel care a făcut spaţiile de cazare pentru pă-
sări, nişte cuşti cu opt locuri, pe care le închiriază cu 2,75 
lire sterline (50 lei) pentru fiecare loc.

De menţionat că de Crăciun toate ,,camerele” au fost 
ocupate şi David speră ca şi de Paşti să fie la fel.

De la nuntă le-au rămas doar imagini 
cu picioarele invitaţilor

Un cuplu proaspăt căsătorit a rămas fără filmul nunţii, după 
ce cameramanul angajat special pentru acest eveniment a ratat 
tocmai momentele-cheie ale ceremoniei, informează The Sun. 
Drept urmare, tînărul cuplu Martin (34 de ani) şi Heidi 
Shubrookare (29 de ani) are acum nişte amintiri mai puţin 
obişnuite de la nuntă - fotografii cu iarbă sau cu picioarele 
oaspeţilor. 

Nu lipsesc din filmul nunţii nici imagini în care unii in-
vitaţi apar cu spatele. Cameramanul Clayton Bennett a lipsit 
de la cununia civilă, cununia religioasă şi tăierea tortului. 

Mirii au plătit iniţial pentru aceste servicii 350 de 
lire sterline. ,,Cameramanul a reuşit chiar să includă per-
soane care nu erau invitate la nunta noastră”, a precizat                 
Martin Shubrookare. Drept urmare, operatorul angajat pen-
tru această nuntă trebuie să le plătească acum tinerilor 600 
de lire sterline.

O oaie a născut un cîine?
Deşi pare imposibil, un fermier chinez susţine că una 

dintre oile sale a dat naştere unui căţeluş.
Liu Naiying spune că puiul are lîna ca de miel, dar botul, 

nasul, ochii, labele şi coada îl fac să arate ca un cîine şi chiar 
se joacă ca un caţeluş, scrie Daily Mail.

,,Păşteam oile cînd am văzut o oaie cum îşi linge puiul 
nou născut. Mielul era încă ud. Cînd  m-am apropiat să vad 
mielul, am ramas şocat pentru că arată ca o încrucişare din-
tre cîine şi oaie”, a povestit Liu.

Yue Guozhang, cercetător la Xi’an City Zootehnie Tech-
nology Centre, a declarat că oile şi cîinii fac parte din specii 
total diferite şi că nu este posibilă încrucişarea lor.

,,Nu este posibil ca o oaie să rămînă gestantă cu un pui 
de cîine. Mai mult ca probabil că este doar un miel anor-
mal”, a declarat Yue Guozhang.

Pentru fiecare om ziua în care s-a născut este una de-
osebită. Astfel, de o semnificaţie aparte sînt aceste splen-
dide zile de primăvară pentru: Viorica Puica, judecător 
Botanica – 40 de ani; Ruslana Burdeniuc, judecător CA 
Bălţi – 40 de ani;  Mihail Moraru, judecător Ungheni – 
45 de ani; Valeriu Ghedreuţan, judecător Drochia – 50 
de ani; Anatolie Galben, judecător Rîşcani, mun. Chişi-
nău – 40 de ani.

Mult stimaţi omagiaţi, ne bucură nespus de mult că 
dumneavoastră aţi ales ca destin de a sluji cu credinţă 
legea şi de a apăra demnitatea umană, fapt ce vă conferă 
acea alură inconfundabilă de Oameni ai Sfintei Dreptăţi, 
fără de care totul în jur ar părea un haos imens.

Vă admirăm, vă respectăm, vă preţuim, iar aniversă-
rile dumneavoastră ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa 
sublime cuvinte de felicitare. Vă dorim să aveţi parte de 
cît mai multă sănătate, multă căldură sufletească, bunăs-
tare şi împliniri dintre cele mai frumoase.

La mulţi ani! 
* * *

Zilele acestea şi-au aniversat ziua de naştere: Ion    
Guceac, doctor habilitat în drept, profesor universitar, 
Facultatea de drept, USM; Alexandru Cuzneţov, doc-
tor în drept, lector universitar, Facultatea de drept, USM; 
Igor Zaporojan, doctor în drept, conferenţiar universitar, 
Facultatea de drept, USM; Ghenadie Furtună, doctor 
în drept, lector superior universitar Facultatea de drept,  
USM; Sergiu Furdui, vicepreşedinte al Colegiului penal 
al CSJ; Grigore Zubati, judecător CA Chişinău; Petru 
Triboi, judecător Nisporeni; Serghei Gubenco, vicepre-
şedintele Judecătoriei Comrat; Serghei Cebotari, procu-
ror Soroca; Oleg Vereteno, procuror Rezina. 

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 împli-
niri şi realizări care să vă întregească deplin fericirea.

La mulţi ani!
Cu profund respect, 

membrii Consiliului de administraţie  
al Uniunii Juriştilor, 

Echipa Dreptul şi revista Naţională  de Drept

Adresa redacţiei:   
MD 2009, Chişinău,  str. A. Mateevici, 60, 
bir. 222. Pentru  vizitatori: intrarea din  

str. Bănulescu-Bodoni. Tel.: 57-77-52.  Fax: 57-76-90.
DREPTUL ·  Date   bancare: c/d 222472202641. 

BC Banca Socială.
BIC:BSOCMD 2x722. c/f 37934018.

FONDATORI: 
universitatea de Stat din Moldova

universitatea de Studii Politice 
şi  Economice Europene 

,,Constantin Stere” din Moldova

uniunea Juriştilor din Moldova

Redactor-şef: 
Gheorghe AVORNIC

Reporteri:  Irina BUREA, Lilia DUMINICA,
Jurist:  Vitalie MODRÎNGĂ

Redactor-stilizator:  Corina BERZOI
Machetator:  Maria BONDARI

Contabila: Maria JOSANU

Punctul de vedere al autorilor materialelor 
publicate nu reflectă neapărat opinia redacţiei.

Redacţia nu corespondează cu cititorii, 
materialele autorilor nu se recenzează şi nu se restituie.

Tiparul  executat la tipografia USM. 
Indice – 21596

Tiraj 4600
Com. 8sp

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

M e r i d i a n  j u r i d i c

Emoţiile puternice te pot îmbolnăvi

C a l e i d o s C o p


